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I - Abertura da Sessão

11 - Leitura e assinatura da ata da sessão anterior

In - Leitura do expediente

OFÍCIOS

N° 068/95 - Do Senhor Deputado Gonzaga Mata, Presiden
te da Comissão de Finanças e Tributação, comunicando que aque
la comissão opinou pela inadequação fmanceira e orçamentária do
projeto e do substitutivo adotado na Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, ao PL n° 3.225/89, do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

N° 069/95 - Do Senhor Deputado Gonzaga Mata, Presiden
te da Comissão de Finanças e Tributação, comunicando que aque
la comissão concluiu pela inadequação fmanceira e orçamentária
e, no mérito, pela rejeição do PL nO 4.540/94.

N° 028/95 - Do Senhor Deputado José Aldemir, solicitando
autorizar a Comissão de Agricultura e Política Rural a reconstituição
do processo referente ao PL n° 4.340-N93, por motivo de extravio.

IV - Pequeno Expediente

VALDffi COLATTO - Documento "Comportamento da
Balança Comercial Agrícola Brasileira", de autoria do Sr. Renato
Zandonadi, Assessor do Ministério da Agricultura, do Abasteci
mento e da Reforma Agrária.

CONFlJCIO MOURA - Transcurso do Dia de "Corpus
Christi" - 15 de junho. Aprovação, pela Casa, de projeto de lei ori
ginário do Poder Executivo sobre liberação de alimentos dos esto
ques reguladores oficiais às populações carentes.

CLÁUDIO CAJADO - Transcurso do 122° aniversário de
emancipação político-administrativa do Município de Barra, Esta
do da Bahia - 16 de junho.

NlLSON GmSON - Editorial ''Rendição antes da negocia
ção", publicado no jornal O Estado de S. Paulo, sobre importação
de autom6veis argentinos pelo País. Necessidade de apreciação,
pelo Congresso Nacional, dos acordos internacionais relativos ao
Mercosul.

GONZAGA PATRIOTA - Transcurso do centenário de nasci
mento do empresário ~mambucano Annando Queiroz Monteiro.

PAULO FEUÓ - Solicitação à Presidência do Banco do
Brasil de liberação de recursos para pecuaJ.istas e produtores de
cana da região norte-noroeste do Estado do Rio de Janeiro.

PAULO GOUVEA - Transrurso dos aniversários de eman
cipação político-administrativa dos Municípios catarinenses de
Botuverá - 9 de junho; Guabiruba - 10 de junho: Itajaí e Witmar
sum - 15 de junho.

AYRTON XEREZ - Desenvolvimento econômico do Esta
do do Rio de Janeiro na gestão Marcello Alencar. Déficit habita
cional no Estado.

JOSÉ PlMENrEL - Auditoria realizada pelo Tribunal de
Contas da União - TCU - nas contas do Fundo de Investinlen
tos do Nordeste - FINOR. Anúncio de encaminhamento de re
querimentos de informações à Superintendência de Desenvolvi
mento do Nordeste - SUDENE, para fornecimento à Casa de
relação das empresas beneficiadas com empréstimos do FI
NOR, e à Secretaria da Receita Federal, para esclarecimento so
bre a situação de processos fiscais e administrativos abettos pelo
órgão a partir de 1986. .

HAROLDO LIMA - Irregularidades na tramitação, na
Casa, da Proposta de Emenda à Constituição n° 6, de 1995, sobre a
quebra do monop6lio estatal do petr61eo. Inconveniência de vota
ção da matéria em segundo turno antes da obtenção de resposta a
requerimento de informações, encaminhado ao Ministério de Mi
nas e Energia, sobre veracidade de dados contidos no Relatório da
Comissão Especial destinada a apreciar o tema.

URSICINO QUEmOZ - Situação calamitosa da saúde pú
blica no Brasil.

PIMENrEL GOMES - Situal,~o de citurgiões-dentistas
brasileiros residentes em Portugal. Violação, pelo governo portu
guês, de tratados e acordos internacionais firmados com o Brasil.

EDINHO BEZ - Necessidade de manutenção do recesso
parlamentar do mês de julho pr6ximo.

CÁSSIO CUNHA LIMA - Certidão, emitida pelo Ministro
Marcos Vilaça, Presidente do Tribunal de Contas da União, sobre
atuação do orador à frente da Superintendência de Desenvolvi
mento do Nordeste - SUDENE.
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WllBON BRAGA - Entrevista concedida pelo orador à
imprensa do Estado da Paraíba, a respeito da quebra do monopólio
estatal do ~tróleo.

JOSÉ ALDEMJR - Rep6dio a matérias publicadas pelo
Jornal do Brasil e pelo Correio Braziliense sobre a atuação do
Deputado Cássio Cunha Lima à frente da Superintendência de De
senvolvimento do Nordeste - SUDENE.

JANDIRA FEGHALI - Necessidade de inclusão, na Ordem
do Dia da Câmara dos Deputados, de requerimento de autoria da
oradora para votação em regime de urgência do projeto de lei que
regulamenta a limitação das taxas de juros em 12% ao ano.

MÁRCIO FORTES - Conveniência de aprovação pela
Casa, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nO
6, de 1995, sobre flexibilização do monopólio estatal do petróleo.

ALDO ARANTES - Repressão a sindicalistas pelo Gover
no do Estado de Goiás.

SÍLVIO ABREU - Denúncia, pela imprensa nacional, da
prática de fisiologismo entre o Governo Federal e membros do
Congresso Nacional para aprovação das propostas governamentais
de emenda à Constituição.

CIRO NOGUEIRA - Efeitos das medidas governamentais
para contenção das importações pelo País.

SIMAO SESSIM - Importância da contratação, por concur
so público, de profissionais da área de saúde para restabelecimento
do nível de atendimento dos hospitais públicos no Estado do Rio
de Janeiro.

ARTI-IUR VIRGÍLIO NErO - Compromisso do Governo
Fernando Henrique Cardoso com a Zona Franca de Manaus.

SÉRGIO MIRANDA - Ofício encaminhado ao orador pela
Câmara Municipal de Além Paraíba, Estado de Minas Gerais, so
bre aprovação unânime de moção contra medidas do Plano Econô
mico do Governo Federal.

ARNALDO FARIA DE SÁ - Indignação com as tabelas de
conversão do atual para o futuro sistema de aposentadorias, divul
gadas pelo Ministério da Previdência e Assistência Social.

MILTON TEMER - Artigo "Britânicos vivem crise de con
fiança sobre o futuro", de Nelson Franco Jobim, publicado no Jor
nal do Brasil.

PAULO PAIM - Concessão da Carta Sindical ao SIM
NORTE - Sindicato dos Municipários de São José do Norte, Esta
do do Rio Grande do Sul.

JARBAS LIMA - Efeitos nocivos do Ato Normativo nO 24
e do Decreto n° 1.041, de 1994, à categoria dos representantes co
merciais do Rio Grande do Sul.

CECI CUNHA - Definição de fonte de custeio para o se
tor saúde brasileiro. Urgente regularização da situação funcional
dos servidores do quadro de pessoal da Fundação Nacional de Saúde
-FNS.

SERAFIM VENZON - Transcurso do 33° e do 135° aniver
sários de emancipação político-administrativa, respectivamente,
dos Municípios de Botuverá e Tijucas, Estado de Santa Catarina.

NELSON MARQUEZELLI - Violação, pelo governo por
tuguês, de tratados e acordos internacionais firmados com o Brasil.
Imediata definição da situação profissional de cirurgiões-dentistas
brasileiros residentes em Portugal.

RICARDO IZAR - Utilização, pelo Governador Cristovam
Buarque, de recursos p6blicos para recepção dos participantes do
44° Congresso da União Nacional dos Estudantes, realizado em
Brasília, Distrito Federal.

CANDINHO MATIOS - Sinais de reaquecimento da eco
nomia do Estado do Rio de Janeiro. Garantia, pelo Conselho Mo
netário Nacional, de novos recursos para financiamento da indús
tria de construção naval no País.

JAIR BOLSONARO - Urgente envio ao Congresso Nacio
nal, pelo Ministério da Justiça, de plano de cargos e salários para a
Polícia Rodoviária Federal.

JOSÉ CARLOS LACERDA - Documento "Medicina Fa
miliar: Base para um Sistema de Saúde no Brasil", de autoria do
Dr. Mário Barreto Corrêa, editado pela Escola Superior de Guerra.

PAULO ROCHA - Violência contra garimpeiros no Muni
cípio de Almerim, Estado do Pará. Defmição, pelo Governo Fede
ral, de política para desenvolvimento da Amazônia.

SALATIEL CARVALHO - Necessidade da aprovação,
pela Casa, do Projeto de Lei nO 3.252, de 1992, de autoria do ora
dor, sobre impedimento à exibição pela televisão de ftlrnes ou pro
pagandas com cenas de sexo e nudez.

SANDRO MABEL - Inconveniência do fechamento de
agências deficitárias do Banco do Brasil,

FRANCISCO DORNELLES - Expectativa de crescimento
da indústria naval brasileira em decorrência ~ liberação, pelo
BNDES, de recursos para o setor.

FAUSTO MARTELLO - Atuação do Prefeito Paulo Salim
Maluf, do Município de São Paulo, Estado de São Paulo.

JOSÉ FORTUNATI - Descaso do Governo Federal para
com o setor de saúde p6blica. Série de reportagens "A agonia da
Saúde", publicada pelo jornal Zero Hora.

JOSÉ CARLOS SABÓIA - Correção do posicionamento
do Governo brasileiro quanto às quotas de importação de veículos
argentinos. Necessidade de defmição de políticas estratégicas de
longo prazo para o País.

JACKSON PEREIRA - Atuação do Papa João Paulo 11.
UBIRATAN AGUIAR - Necrológio do poeta cearense

Cláudio Martins. Editorial "Cláudio Martins - uma saudade", pu
blicado no jornal O Povo.

FEU ROSA - Rejeição, pela AS3OCiação dos Docentes da
Universidade Federal do Espírito Santo, do Substitutivo apresenta
do pelo Senador Darcy Ribeiro ao Projeto de Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional.

JOÃO MENDES - Adoção de medidas governamentais
para reversão do déficit habitacional brasileiro. Necessidade de
apreciação, pela Casa, do Projeto de Lei nO 31 l-C, de 1988, sobre
instituição do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social e
criação do Conselho Nacional de Habitação.

RITA CAMATA - Apresentação, pela Frente Parlamentar
pela Criança, Pacto Pela Infância e Miristério Público do Estado
de São Paulo, do relatório de pesquisa aplicada "Homicídios de
Crianças e Adolescentes - Uma Contribuição para a Administra
ção da Justiça Criminal em São Paulo".

LAEL VARELLA - Repúdio às invasões de terras organi
zadas pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. implementa
ção, no País, de política de estímulo ao homem do campo.

AUGUSTO CARVALHO - Aumento abusivo do preço do
gás de cozinha.

MAX ROSENMANN - Realização, pela Câmara Munici
pal de Curitiba, de seminário sobre a problemática dos acidentes
de trânsito na Rótula do Atuba, na BR-112. Precariedade das rodo
vias nacionais.

PAES DE ANDRADE - Necrológio do escritor Cláudio
Martins e do Juiz Trabalhista e jornalista Osmundo Pontes.

CUNHA BUENO - Artigo "FHC diz o que pensa em comí
cio imaginário", de Arnaldo Jabor, publicado no jornal Folha de
S.Paulo.

V - Grande Expediente

AROLDE DE OLIVEIRA - Responsabilidade do Poder
Legislativo na regulamentação do processo de transição do mode-
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lo estatal das telecomunicações, vigente no País, para o sistema de
livre competição.

ELCIONE BARBALHO - Inconveniência da privatização
da Companhia Vale do Rio Doce.

'. ADYLSON MOlTA (pela ordem) - Regulamentação do
dispositivo constitucional sobre fIxação do limite máximo das ta
xas de juros em 12% ao auo.

HAROLDO LIMA (pela ordem) - Indagação à Mesa sobre
votação de requerimento relativo à concessão do regime de urgên
cia urgentíssima para tramitação de projeto de lei acerca da regula
mentação do dispositivo constitucional que estabelece limite máxi
mo para as' taxas de juros.

PRESIDENIE (Wilson Campos) - Não inclusão do reque
rimento na pauta da presepte sessão.

AGNALDO TIMOTEO (pela ordem) - Manifestação das
galerias. Votos de felicidades a Ana Beatriz, neta do Sr. Luiz Iná
cio Lula da Silva. Repúdio a declarações do Sr. Aloizio Mercadau
te contra o Prçfeito Paulo Maluf, do Município de São Paulo, Esta
do de São Paulo.

PRESIDENIE (Wilson Campos) - Solicitação às galerias
para não-mauifestação.

THEODORICO FERRAÇO (pela ordem) - Reportagem
publicada na revista Veja acerca de aquisição pela Caixa Econô
IÍlica Federal, com recursos do Fundo de Pensão dos Empregados,
do Renaissauce Hotel, em construção, de propriedade da empresa

-de construção civil Encol, no Estado de São Paulo.
HAROLDO LIMA (pela ordem) - Saudação aos representantes

da União Nacional dos Estudantes - UNE - presentes na Casa.
PRESIDENIE (Wilson Campos) - Votos de felicidades aos

representantes da União Nacional dos Estudautes - UNE.
TlLDEN SANTIAGO (pela ordem) - Solicitação à Mesa

'Diretora de inicio da Ordem do Dia.
PRESIDENIE (Wilson Campos) - Atendimento à solicita

ção do Deputado Tilden Sautiago após a concessão da palavra a
oradores inscritos.

ANTÔNiO BRASIL (pela ordem) - PerfIl político do orador.

VI - Ordem do Dia

JANDJRA FEGHALI - Questão de ordem sobre inclusão
na Ordem do Dia de requerimento de urgência, de autoria da ora
dora, para votação de projeto de lei relativo à regulamentação do §
30 do art. 192 da Constituição Federal.

PRESIDENIE (Luís Eduardo) - Resposta à Deputada Jau
dirá Feghali.

HAROLDO LIMA (pela ordem) - Solicitação à Presidência
de votação de requerimento de autoria do orador sobre suspensão da
'votação da Proposta de Emenda à Constituição na 6-B, de 1995.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Discussão, em segundo
turno, da Proposta de Emenda à Constituição na 6-C, de 1995, que
altera o § lado art. 177 da Constituição Federal.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação de requerimento
para retirada da Proposta de Emenda à Constituição na 6-C, de
1995, da pauta da presente sessão.

SÉRGIO CARNEIRO (pela ordem) - Pedido de retirada do
requerimento.

PRESIDENIE (Luís Eduardo) - Anúncio de existência de
requerimento de autoria do Deputado Tilden Sautiago para adia
mento da discussão da matéria por cinco sessões.

HAROLDO LIMA (pela ordem) - Comunicação à Presi
dência sobre requerimento de autoria do orador para adiamento da
votação da matéria por duas sessões.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Resposta ao Députado Ha
roldoLima.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - votação do requerimento
de autoria do Deputado Tilden Sautiago.

Rejeitado.
TILDEN SANTIAGO (pela ordem) - Pedido de verifIcação

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

verificação de votação formulado pelo Deputado Tilden Sautiago.
Usaram da palavra para encaminhamento da votação do re

querimento os Srs. Deputados TILDEN SANTIAGO, PAUDER
NEY AVELINO, JAJR SOARES, JOSÉ ANÍBAL, JOSÉ CAR
LOS SABÓIA, JOFRAN FREJAT, sÉRGIO CARNEJRO, PAU
DERNEY AVELINO, INÁCIO ARRUDA, SÉRGIO AROUCA,
EXPEDITO JÚNIOR.

USOU da palavra pela ordem, durante o encaminhamento da
votação do requerimento, o Sr. Deputado PAUDERNEY AVELINO.

Usaram da palavra para encaminhamento da votação do reque
rimento os Srs. Deputados MICHEL TEMER, TILDEN SANTIAGO,
INOCÊNCIO OLIVEIRA, ODELMO LEÃO, WOLNEY QUEI
ROZ, ARTIIUR VIRGÍLIO NETO, INOCÊNCIO OLIVEIRA.

PRESIDENIE (Luís Eduardo) - Determinação de suspen
são dos trabalhos das Comissões Técnicas da Casa.

Usaram da palavra para encaminhamento da votação do re
querimento os Srs. Deputados MARIA ELVIRA, AYRTON XE
REZ, FRANCISCO DORNELLES.

RICARDO GOMYDE (pela ordem) - Solicitação à Presi
dência de permissão do ingresso de estudautes nas galerias do ple
nário da Casa.

PRESIDENIE (Luís Eduardo) - Resposta ao Deputado Ri
cardo Gomyde.

SÉRGIO CARNEJRO (pela ordem) - Pedido de esclareci
mento à Presidência sobre critério para preenchimento dos lugares
existentes nas galerias do plenário da Casa.

PRESIDENIE (Luís Eduardo) - Resposta ao Deputado
Sérgio Carneiro.

RICARDO GOMYDE (pela ordem) - Protesto contra a
proibição, pela Presidência, do ingresso de estudautes nas galerias
do plenário da Casa.

AYRTON XEREZ (pela ordem) - Legitimidade da repre
sentação popular pelo Congresso Nacional.

Usaram da palavra para enca.mi!Jhamento da votação do re
querimento os Srs. Deputados INOCENCIO OLIVEIRA, ALCI
DES MODESTO, JOFRAN FREJAT, MARIA ELVIRA, AYR
TONXEREZ.

WOLNEY QUEiROZ (pela ordem) - Protesto contra a
proibição, pela Presidência, do ingresso de estudantes nas galerias
do plenário da Casa.

Usaram da palavra para encaminhamento da votação do
requerimento os Srs. Deputados ODELMO LEÃO, MARQUI
NHOCHEDID.

ALEXANDRE CERANTO (pela ordem) - Pedido à Presi
dência de proibição do acesso de estudantes às galerias do plenário
da Casa.

Usaram da palavra para encaminhamento da votação do re
querimento os Srs. Deputados ERALDO TRINDADE, MARIA
ELVIRA, INOCÊNCIO OLIVEJRA.

PRESIDENIE (Luís Eduardo) - Determinação à Segurauça
para evacuação das galerias do plenário da Casa.

ANTÔNIO CARLOS PANNUNZIO (pela ordem) - Comu
nicação à Presidência sobre razões da ausência do Deputado Tuga
Angerami.

Usou da pálavra para encaminhamento da votação do re
querimento o Sr. Deputado WAGNER SALUSTIANO.
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ALDO ARANIES (pela ordem) - Pedido à Presidência de
permissão da permanência de populares nas galerias do plenário
da Casa.

PRESIDENlE (Luís Eduardo) - Resposta ao Deputado
Aldo Arantes.

AR1HUR VIRGÍLIO NETO (pela ordem) - Apelo à Presi
dência no sentido de permissão da presença de populares nas gale
rias do plenário da Casa, desde que obsetvada a ordem no recinto.

PRESIDENlE (Luís Eduardo) - Resposta ao Deputado
Arthur Virgílio Neto.

RICARDO IZAR (pela ordem) - Cumprimento à Presidên
cia pela atitude tomada para manutenção da ordem no recinto do
plenário da Casa.

BETO LELIS (pela ordem) - Pedido de manutenção da or
dem nas galerias do plenário.

LlNDBERG FARIAS (pela ordem) - Apoiamento à solici
tação formulada pelo Deputado Arthur Virgílio Neto, para permis
são da presença de estudantes nas galerias.

NELSON OTOCH (pela ordem) - Sugestão à Presidência
de formação de Comissão de Parlamentares para diálogo com as
lideranças estudantis presentes nas galerias, para cumprimento do
Regimento Interno da Casa.

PRESIDENIE (Luís Eduardo) - Determinação à Segurança
para retirada do recinto de manifestantes que descumprirem as
normas regimentais da Casa.

MlLTON TEMER (pela ordem) - Reiteração de questão de
ordem suscitada relo orador relativa a matéria, publicada no jornal
Folha de S. Paulo, sobre declarações do Ministro Sérgio Motta,
da Pasta das Comunicações, quanto ao processo de aprovação,
pela Casa, da quebra de monopólios estatais.

PRESIDENIE (Luís Eduardo) - Resposta ao Deputado
Milton Temer.

AR1HUR VIRGÍLIO NETO (pela ordem) - Justificativa
da ausência do Deputado Eduardo Mascarenhas. Necessidade de
resreito dos presentes nas galerias ao Parlamento brasileiro.

MlLTON TEMER (pela ordem) - Conveniência de esclare
cimento, pelo Ministro Sérgio Motta, da Pasta das Comunicações,
de denúncia de barganha de cargos públicos com Parlamentares.

PRESIDENlE (Luís Eduardo) - Sugestão ao Deputado
Milton Temer para formulação de requerimento de informações ao
Ministério das Comunicasões sobre o tema.

AGNALDO TIMOTEO (pela ordem) - Repúdio à denúncia
de beneficiamento de Parlamentares com cargos públicos para
aprovação das propostas governamentais de emenda à Constituição.

PRESIDENlE (Luís Eduardo) - Não rermissão do uso de
microfones nos intetvalos das votações.

Encerramento da votação.
PAUDERNEY AVEIlNO (pela ordem) - Conveniência de

agilização do processo de votação.
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (pela ordem) - Protesto contra

o encerramento prematuro da votação.
Usou da palavra pela ordem, para retificação de voto, o Sr.

Deputado VIC PIRES FRANCO.
Usaram da pal~vrapela ordem, para registro de voto, os

Srs. Deputados JOSE MUCIO MONTEIRO, VICENTE AR
RUDA.

PRESIDENlE (Luís Eduardo) - Rejeitado o requerimento.
Prejudicado requerimento de igual teor de autoria do Depu

tado Miro Teixeira.
Usou da palavra pela ordem, para retificação de voto, a S:t"

Deputada VANESSA FELIPPE.
MlLTON TEMER (pela ordem) - Aplauso à atitude do De

putado Agualdo Timóteo, de declaração de sua convicção quanto

ao voto proferido nas propostas de emenda à Constituição aprecia
das pela Casa.

Usou da palavra para discussão da Proposta de Emenda à
Constituição nO 6-C, de 1995, o Sr. Deputado DOMINGOS DUTRA.

Usou da palavra pela ordetp., para retificação de voto, o Sr.
Deputado ROBERTO MAGALHAES.

HERÁCLITO FORTES (pela ordem) - Pedido à Presidên
cia para retirada, do pronunciamento do Deputado Domingos Du
tra, de expressões ofensivas ao Presidente da República.

Usou da palavra pela ordem, para retificação de voto, o Sr.
Deputado ZÉ GERARDO.

Usaram da palavra pela ordem, para registro de voto, os
Srs. Deputados NESTOR DUARTE, RONIVON SANTIAGO.

DOMINGOS DUTRA (pela ordem) - Inexistência de ex
pressões ofensivas ao Presidente da República no pronunciamento
do orador.

Usou da palavra para discussão da Prop'osta de Emenda à
Constituição n° 6-C de 1995, o Sr. Deputado MÁRCIO FORTES.

Usou da palavra pela ordem, para retificação de voto, o Sr.
Deputado PAULO CORDEIRO.

Usaram da palavra para discussão da Proposta de Emenda à
Constituição nO 6-C, de 1995, os Srs. Deputados LUCIANO
ZICA, AR1HUR VIRGÍLIO NETO.

PRESIDENIE (Luís Eduardo) - Votação de requerimento
para encerramento da discussão da Proposta de Emenda à Consti
tuição nO 6-C, de 1995.

Aprovado. Encerrada a discussão.
PRESIDENIE (Luís Eduardo) - Votação de requerimento

para adiamento, por duas sessões, da votação da matéria.
Usou da palavra pela ordem, durante a votação do requeri

mento, o Sr. Deputado HAROLDO LIMA.
Usaram da palavra para encaminhamento da votação do re

querimento os Srs. Deputados INOCÊNCIO OLIVEIRA, TIL
DEN SANTIAGO.

PRESIDENIE (Luís Eduardo) - Rejeitado o requerimento.
PRESIDENlE (Luís Eduardo) - Votação, em 2° turno, da

Proposta de Emenda à Constituição nO 6-C, de 1995, ressalvados
os destaques.

Usaram da palavra para encaminhamento da votação da
Proposta de Emenda à Constituição nO 6-C, de 1995, os Srs. Depu
tados MIGUEL ROSSETTO, FEU ROSA, HAROLDO LIMA,
ELISEU RESENDE.

Usou da palavra, como Relator da matéria, o Sr. Deputado
LIMA NETTO.

INOCÊNCIO OLIVEIRA (pela ordem) - Indagação à Pre
sidência sobre destaques sujeitos a apreciação.

ALDO REBELO (Como Líder) - Majoração nos preços do
Gás Liqüefeito do Petróleo.

Usaram da palavra para encaminhamento da votação da
Proposta de Emenda à Constituição nO 6-C, de 1995, os Srs.
Deputados FERNANDO GABEIRA, SÉRGIO AROUCA, HA
ROLDO LIMA, ALEXANDRE CARDOSO, MARQUINHO
CHEDID, EDSON EZEQUIEL, ODELMO LEÃO, JÚLIO RE
DECKER, JAQUES WAGNER, MÁRCIO FORTES, ALBER
TO GOLDMAN, INOCÊNCIO OLIVEIRA, LUIZ CARLOS
SANTOS.

PRESIDENIE (Luís Eduardo) - Anúncio ao Plenário sobre
retirada de destaques.

Usaram da palavra para encaminhamento da votação os Srs.
Deputados MIRO TEIXEIRA, ODELMO LEÃO, WAGNER SA
LUSTIANO, JOSÉ ANÍBAL.

DOMINGOS LEONELLI (pela ordem) - Justificativa da
ausência do Deputado Almino Affonso.
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PRESIDEN1E (Luís Eduardo) - Confitmação da justifica
tiva da ausência do Deputado Almino Affonso.

TILDEN SANTIAGO (pela ordem) - Justificativa da au
sência da Deputada Sandra StarJing.

Usaram da palavra para encaminhamento da votação da
Proposta de Emenda à Constituição n° 6-C, de 199~, os Srs. Depu
tados EDSON EZEQUIEL, JURANDYR PAIXAO, WAGNER
SALUSTIANO, ODELMO LEÃO, JOSÉ ANÍBAL, ALDO
ARAN1ES, INOCÊNCIO OLNEIRA.

LAURA CARNEIRO (pela ordem) - Reclamação à Presi
dência sobre as condições de trabalho dos fotógrafos em plenário.

PRESIDEN1E (Luís Eduardo) - Resposta à Deputada Lau
raCameiro.

Usaram da palavra para encaminhamento da votação da
Proposta de Emenda à Constituição nO 6-C, de 1995, os Srs. Depu
tados JOSÉ CARLOS SABÓIA, TILDEN SANTIAGO.

Usou da palavra pela ordem, para registro de voto, o Sr. De
putado PHILEMON RODRIGUES.

Usou da palavra pela ordem, durante o encaminhamento da
votação, o Sr. Deputado ALDO ARANTES.

Usou da palavra pela ordem, para retificação de voto, o Sr.
Deputado RICARDO HERÁCLIO.

Usaram da palavra para encaminhamento da votação da
Proposta de Emenda à Constituição nO 6-C, de J995, os Srs. De
putados WOLNEY QUEIROZ, ODELMO LEAO, JURANDYR
PAIXÃO.

USOU da palavra pela ordem, para retificação de voto, o Sr.
Deputado DE VELASCO.

Usaram da palavra para encaminhamento da votação da
Proposta de Emenda à Constitui~o n° 9-C, de 1995, ~s Srs. Depu
tados HAROLDO LIMA, JOSE ANIBAL, INOCENCIO OLI
VEIRA, WAGNER SALUSTIANO, GERVÁSIO OLNEIRA.

LAURA CARNEIRO (pela ordem) - Justificativa da au
sência do Deputado Franco Montoro.

Usaram da palavra para encaminhamento da votação da
Proposta de Emenda à Constituição nO 6-C, de 1995, os Srs. Depu
tados ODELMO LEÃO, WAGNER SALUSTIANO.

. ARLINDO CHINAGLIA (pela ordem) - Justificativa da
ausência do Deputado Hélio Bicudo.

. JOSÉ ANÍBAL (pela ordem) - Justificativa da ausência do
Deputado Franco Montoro.

Usou da palavra pela ordem, para registro de voto, o Sr. De
putado MAX ROSENMANN.

PRESIDEN1E (Luís Eduardo) - Encerramento da votação.
Aprovada, em 2° turno de votação, a Proposta de Emenda à

Constituição nO 6-C, de 1995.
Dispensa da votação da redação fmal.
Encaminhamento da matéria ao Senado Federal.
Usaram da palavra pela ordem, para registro de voto, os

Srs. Deputados ALDO ARANTES, GONZAGA PATRIOTA,
NANSOUZA.

MILTON TEMER (pela ordem) - Pedido à Presidência
para divulgação da data de início das obras destinadas à melhor
acomodação dos jornalistas em plenário.

PRESIDEN1E (Luís Eduardo) - Resposta ao Deputado
Milton Temer.

Usou da palavra pela ordem, para registro ~e voto, o Sr. De
putado PEDRO NOVAIS.

PRESIDEN1E (Luís Eduardo) - Agradecimentos da Mesa
ao Plenário pelo elevado quorum obtido na apreciação das pro
postas de emenda à Constituição submetidas à Casa.

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

ITAMAR SERPA (pela ordem) - Desligamento do orador
do Partido Democrático Trabalhista - PDT.

GONZAGA PATRIOTA (pela ordem) - Justificativa da
ausência da Deputada Raquel Capiberibe.

PAULO DELGADO (pela ordem) - Participação do orador
na 82" Conferência da Organização Internacional do Trabalho, em
Genebra.

PEDRO WIL$ON (pela ordem) -Implementação pelo Pre
feito Darci Accorsi, do Município de Goiânia, Estado de Goiás, de
nova etapa do projeto "Goiânia Viva".

Apresentaram proposições os Srs~ Deputados RIVALDO
MACARI; JONIVAL LUCAS; ANA JULIA; GONZAGA PA
TRIOTA; JOSÉ PIMENTEL; IVAN VALENTE; INÁCIO AR
RUDA; ARTHUR VIRGÍLIO NETO; CANDINHO MATTOS;
MILTON TEMER; PAUDERNEY AVELINO; AYRTON XE
REZ; JARBAS LIMA; FRANCISCO SILVA; CUNHA BUENO;
MURILO PINHEIRO E OUTROS; JACKSON PEREIRA; EDI
NHO ARAÚJO; VALDEMAR COSTA NETO; ALCIDES MO
DESTO; AUGUSTO NARDES; GONZAGA PATRIOTA E OU
TROS; CARLOS APOLINÁRIO; JOSÉ JANENE; JOSÉ JANE
NE E OUTROS; TELMO KIRST E OUTROS; JOFRAN FRE
JAT E OUTROS; ANTÔNIO JOAQUIM; PADRE ROQUE;
ALDO ARANTES.

vrr - Encerramento

2 - ATOS DO PRESIDENTE

a) Exoneração: Regina Maria Cansian Tosta Garschagen.
b) Dispensa: Lucas WelJington Coelho, Maria Dóris de Al

meida Raposo, Sueli Bispo Monteiro, Terezinha Goreti R. dos
Santos Andrade.

c) Nomeação: Haroldo Araújo Diogo de Siqueira, Nireide
de Nascimento Gama Albuquerque.

d) Designação: Deroci da Silva e Silva, Elizabeth Paes dos
Santos, Gentil Sbardelotto, Ronaldo de Oliveira Noronha.

3-DIVERSOS

a) Departamento de Finanças: Balancetes Patrimoniais e
Pareceres, referentes aos meses de março e abril/95.

COMISSÕES

4 - ATAS DAS COMISSÕES

a) Comissão de Se,guridade Social e Família - Subcomissão
Especial para regulamentação dos planos e seguros de saúde, 4"
Reunião (Ordinária), em 20-6-95.

b) Comissão Especial destinada a, no prazo de 40 (qua
renta) sessões, proferir parecer à PEC n° 155, de 1993, que "Al
tera a redação do parágrafo lOdo art. 53 da Constituição Fede
ral," I" Reunião (Instalação e Eleição do Presidente e Vice-Pre
sidente), em 2-5-95; 2" Reunião (Ordinária), 10-5-95; 3" Reu
nião (Ordinária), em 25-5-95; 4" Reunião (Audiência Pública),
em 30-5-95; 5" Reunião (Audiência Pública), em 31-5-95; 6"
Reunião (Audiência Pública), em 7-6-95, 7" Reunião (Au
diência Pública), em 8-6-95; 8" Reunião (Audiência Pública),
em 14-6-95.

c) Comissão Especial destinada a proferir parecer à PEC nO
169, de 1993, que "Altera o inciso IV do artigo 167 e o artigo 198
da Constituição Federal e prevê recursos orçamentários da União,
Estados e Municípios para a manutenção do Sistema Único de
Saúde com o fmancialJlCnto das redes públicas, filantrópicas e
conveniadas (Sistema Unico de Saúde)," 5" Reunião (Audiência
Pública), em 20-6-95.
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d) Comissão Parlamentar de Inquérito Destinada a Investi
gar a situação dos Bingos no Brasil, 8& Reunião (Ordinária), em
20-6-95, com notas taquigráficas.

5 - DISTRffimçÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Agricultura e Polltica Rural, nO 14195, em

20-6-95.

b) Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias, n° 21/95, em 20-6-95.

6-MESA

7 - LÍDERES E VICE.LIDERES

8 - COMISSÕES

Ata da 90a Sessão, em 20 de junho de 1995
Presidência dos Srs. Luís Eduardo, Presidente; Ronaldo Perim, } o Vice-Presidente;

Beta Mansur, 2 0 Vice-Presidente e Wilson Campos, }O Secretário

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:
Luís Eduardo
Ronaldo Perim
BetoMansur
Wilson Campos
Leopoldo Besone
Benedito Domingos
João Henrique

Roraima

A1ceste Almeida - Bloco - PTB; Elton Robnelt - Bloco 
PSC; Francisco Rodrigues - Bloco - PSD; Luciano Castro - PPR;
Luis Barbosa - Bloco - PTB.

Amapá

Antonio Feijão - Bloco - PTB; Eraldo Trindade - PPR; Fá
tima Pelaes - Bloco - PFL; Gervásio Oliveira - Bloco - PSB.

Pará

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

Amazonas

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

Rondônia

Carlos Camurça - PP; Confúcio Moura - PMDB; Eurlpe
des Miranda - PDT; Expedito Júnior - Bloco - PL; Ildemar Kus
sler-PSDB.

Acre

Carlos Airton - PPR; Célia Mendes - PPR; Francisco Di6
genes - PMDB; João Maia - PSDB; Zila Bezerra - PMDB.

Tocantins

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

Maranhão

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

Ceará

Anibal Gomes -' PMDB; Antônio Balhmann - PSDB; An
tônio dos Santos - Bloco - PFL; Amon Bezerra - PSDB; Edson

Queiroz - PP; Firmo de Castro - PSDB; Gonzaga Mota 
PMDB; Inacio Arruda "7: PCdoB; Jackson Pereira - PSDB; José
Linhares - PP; José Pimentel- PT; Leônidas Cristino - PSDB; Zé
Gerardo - PSDB.

Piauí

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

Rio Grande do Norte

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

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL; Álvaro Gaudêncio Neto 
Bloco - PFL; Armando Abílio - PMDB; Cássio Cunha Lima 
PMDB; Efraim Morais - Bloco - PFL; Enivaldo Ribeiro - PPR;
Gilvan Freire - PMDB; Ivandro Cunha Lima - PMDB; José Alde
mrr- PMDB; José Luiz Clerot- PMDB.

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL; Fernando Ferro - PT; Fer
nando Lyra - Bloco - PSB; Gonzaga Patriota - Bloco - PSB;
Humberto Costa - PT; Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL; João
Colaço - Bloco - PSB; José Chaves - s/p; José Jorge - Bloco 
PFL; José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL; José Múcio Montei
ro - Bloco - PFL; Wolney Queiroz - PDT.

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB; Augusto Farias - Bloco
- PSC; Benedito de Lira - Bloco - PFL; Ceci Cunha - PSDB;
Fernando Torres - PSDB; José Thomaz Nonô - PMDB.

Sergipe

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

Bahia

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

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Antônio Aureliano - PSDB; Antônio
do Valle - PMDB; Aracely de Paula - Bloco - PFL; ATInando
Costa - PMDB; Bonifácio de Andrada - Bloco - PTB; Carlos
Melles - Bloco - PFL; Carlos Mosconi - PSDB; Chico Ferramen
ta - PT; Danilo de Castro - PSDB; Eduardo Barbosa - PSDB;
Elias Murad - PSDB; Eliseu Resende - Bloco - PFL; Fernando
Diniz - PMDB; Francisco Horta - Bloco - PL; Genésio Bernardi
no - PMDB; Herculano Anghinetti - PSDB; Hugo Rodrigues ~
Cunha - Bloco - PFL; Humberto Souto - Bloco - PFL; IbrahIm
Abi-Ackel - PPR; Jaime Martins - Bloco - PFL; Jair Siqueira 
Bloco - PFL; João Fassarella - PT; José Rezende - Bloco - PTB;
José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL; Lael Varella - Blo
co - PFL; Zaire Rezende - PMDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PSB; Feu Rosa - PSDB;
João Coser - PT; Jorge Anders - PSDB; Luiz Buaiz - Bloco
-PL

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - PPR; Alcione Athayde - P~; Alexandre
Cardoso - Bloco - PSB; Alexandre Santos - PSDB; Alvaro Valle
- Bloco - PL; Arolde de Oliveira - Bloco - PFL; Ayrton Xerez 
PSDB' Candinho Mattos - PMDB; Carlos Santana - PT; Cidinha
Cam~s - PDT; Conceição Tavares - PT; Edson Ezequiel- PDT;
Eurico Miranda - PPR: Fernando Gabeira - PV; Fernando Gon
çalves - Bloco - PTB; Fernando Lopes - PDT; Francisco. Dornel
les - PPR; Francisco Silva - PP; Itamar Serpa - PDT; Jarr Balso
naro - PPR; Jandira Feghali - PCdoB; João Mendes - Bloco 
PTB; Jorge Wilson - PMDB; José Carlos Coutinho - s/p; José
Carlos Lacerda - PPR; José Egydio - Bloco - PL; José Mauricio
PDT; Laprovita Vieira - PP; Laura Carneiro - PP; Lima Netto 
Bloco - PFL; Lindberg Farias - PCdoB.

São Paulo

Alberto Goldman - PMDB; Aldo Rebelo - PCdoB;
Aloysio Nunes Ferreira - PMDB; Antônio Carlos Pannunzio
- PSDB; Antônio Kandir - PSDB; Arlindo Chinaglia - PT;
Arnaldo Faria de Sá - PPR; Arnaldo Madeira - PSDB; Ary
Kara - PMDB; Ayres da Cunha - Bloco - PFL; Carlos Apoli
nário - PMDB; Carlos Nelson - PMDB; Celso Daniel - PT;
Celso Russomanno - PSDB; Corauci Sobrinho - Bloco - PFL;
Cunha Bueno - PPR; Cunha Lima - s/p; De Velasco - Bloco
PSD; DelfIm Netto - PPR; Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB;
Edinho Araújo - PMDB; Eduardo Jorge - PT; Fausto Martello
- PPR; Fernando Zuppo - PDT; Hélio Rosas - PMDB; Ivan
Valente - PT; Jair Meneguelli - PT; João Mellão Neto - Bloco
- PFL; João Paulo - PT; Jorge Tadeu Mudalen - PMDB; José
Aníbal- PSDB; José Augusto - PT; José Coimbra - Bloco 
PTB; José de Abreu - PSDB; José Genoíno - PT; José Macha
do - PT; José Pinotti - PMDB; Jurandyr Paixão - PMDB; Koyu
lha - PSDB; Luciano Zica - PT; Luiz Carlos Santos - PMDB; Zu
laiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PDT; Augustinho Freitas - PP; Gilney
Viana-PT.

Distrito Federal

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

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; Barbosa Neto - PMDB; João Natal
- PMDB; Jovair Arantes - PSDB; Lidia Quinan - PMDB; Zé Go
mes da Rocha - Bloco - PSD.

Mato Grosso do Sul

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

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Affonso Camargo - Blo
co - PFL; Alexandre Ceranto - Bloco - PFL; Antonio Deno 
Bloco - PFL; Basílio Villani - PPR; Chico da Princesa - Bloco 
PTB; Dilceu Sperafico - PP; Elias Abrahão - PMDB; Flávio Aros
- PSDB; Hermes Parcianello - PMDB; Homero Oguido - PMDB;
João Iensen- Bloco-PTB; José Boma- Bloco- PTB; José Janene
PP; Luciano Pizzatto- Bloco- PFL; Luiz Carlos Hauly- PSDB.

Santa Catarina

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

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB; Adylson Mot
ta - PPR; Aírton Dipp - PDT; Augusto Nardes - PPR; Carlos Car
dinal - PDT; Darcísio Perondi - PMDB; Enio Bacci - PDT; Es
ther Grossi - PT; Ezídio Pinheiro - PSDB; Germano Rigotto 
PMDB; Hugo Lagranha - Bloco - PTB, Ivo Mainardi - PMDB;
Jair Soares - Bloco - PFL; Jarbas Lima - PPR; José Fortunati
PT; Júlio Redecker - PPR; Luís Roberto Ponte - PMDB; Wilson
Cignachi- PMDB; Yeda Crusius - PSDB.

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - A lista de pre
sença registra o comparecimento de 302 Senhores Deputados.

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

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

11 - LEITURA DA ATA

O Sr. Arthur Virgílio Neto, servindo como 2° Secretário.
procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é. sem obser
vações,aprovada.

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

O SR. NILSON GffiSON, servindo como l° Secretário
procede à leitura do seguinte.

111 - EXPEDIENTE

OFÍCIOS

Do Sr. Deputado Gonzaga Mota, Presidente da Comissão
de Comissão de Finanças e Tributação, nos seguintes termos:

Of. n° P-068/95

Brasília. 14 de junho de 1995
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo Magalhães
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Presidente da Câmara dos Deputados

SenhorPresidente,
Comunico a V. Ex', para os fms previstos no art. 54, JI do

Regimento Interno, que esta Comissão opinou pela inadequação
fmanceira e orçamentária do Projeto e do Substitutivo adotado na
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, ao
Projeto de Lei n° 3.225/89, do Tribunal de Justiça do Distrito Fe
deral e dos Territórios.

Cordiais Saudações, - Deputado Gonzaga Mota, Presidente.

Of. n° P-069/95

Brasília, 14 de junho de 1995
Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex', para os fins previstos no art. 54, JI e

art. 58 do Regimento Interno, que esta Comissão conclui pela ina
dequação fmanceira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição do
Projeto e de Lei nO 4.540/94, do Sr. \r,;}l:r Colatto.

Cordiais saudações. - ueputado Gonzaga Mota, Presidente.

Do Sr. Deputado José Aldemir, nos seguintes termos:

Of. nO 028/95

Brasília, 14 de junho de 1995
ExmoSr.
Deputado Luís Eduardo
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Por motivo de extravio e tendo como base o art. 106 do Re

gimento Interno desta Casa, solicito de Vossa Excelência autorizar
a Comissão de Agricultura e Política Rural a reconstituição do
processo referente ao Projeto de Lei nO 4.340-A/93, de autoria do
Deputado Odelmo Leão, o " .1 fui convocado para - como Rela
tor - emitir o parecer da aludida propositura.

Sem mais para o momento e certo do atendimento de Vossa
Excelência, agradeço antecipadamente.

Atenciosamente,- Deputado José Aldemir.

Defiro. Em 20-6-95.
Luís Eduardo, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Finda a leitura
do expediente. passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Valdir Colatto
O SR. VALDIR COLATTO (pMDB - SC. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, uma
das preocupações maiores da equipe econômica do Governo refe
re-se ao comportamento da balança comercial brasileira, que é de
importância decisiva para o sucesso do Plano Real. A cada mês,
comparam-se os valores das exportações e das importações, na es
perança de que aumente o superávit de que tanto precisa a nossa
economia. Nessa avaliação. destaca-se logo o desempenho da in
dlÍstria, considerados os produtos que vendemos e aqueles que ain
da compramos de fabricantes estrangeiros. Muitas vezes, subesti
mamos o peso com que a agricultura participa dessa conta, como
se os negócios que se fazem no setor fossem tão pequenos que
nada significam para as reservas do País. A verdade é bem outra,
conforme nos demonstra o criterioso estudo Comportamento da
Balança Comercial Agrícola Brasileira, realizado pelo economista
Renato Zandonadi, assessor do Ministério da Agricultura. do
Abastecimento e da Reforma Agrária.

Apoiado em tabelas e gráficos, o autor desenvolve uma cui
dadosa análise de nlÍmeros colhidos no Boletim do Banco Central,

que sulpreendem por atestar, não obstante as enormes dificulda
des, a forte presença da agricultura na economia do Brasil. Ainda
que respondendo hoje por apenas 24% das nossas exportações glo
bais, ao setor agrícola são creditados 70% do superávit da balança
comercial. Contudo, entre 1980 e 1993, as exportações agrícolas
cresceram à taxa média anual de 0,5%, quase dez vezes mais len
tamente do que o total das exportações. Se, no primeiro qüinqüê
nio da década de 80, o complexo agropecuário brasileiro vendia
para o exterior cerca de 13,5 bilhões de dólares por ano, de 1990
para cá o montante não passa dos 9 bilhões.

Assim, exportamos cada vez menos nossa produção agríco
la, com gigantescos prejuízos para o chamado agrlbusiness nacio
nal. As palavras do economista Renato Zandonadi equacionam o pr0

blema com tanta clareza que as transcrevemos textualmente Diz ele:

"A perda de divisas na exportação brasileira dos
produtos agrícolas e seus derivados tem como principal
causa a elevada tributação que incide sobre os produ:os
agrícolas exportados e o uso, cada vez mais intensivo no
mercado mundial, de práticas comerciais desleais. Adota:
das pelos países desenvolvidos para preservar o mercado
interno de trabalho, genun com isso excedentes de produ
ção agrícola com relação à sua demanda, qup está mais li
mitada pela capacidade física de consumir do que pela ren
da. Isso tem provocado uma batalha na procura de novos
mercados, o que tem deteriorado os níveis dos preços agrí
colas no mercado mundial dos principais produtos, como
soja, trigo, milho, algodão, arroz, cevada e seus derivados."

À sobrecarga de impostos que onera absurdamente as nos,
sas exportações, junta-se, como se constata, o violento protecionis
mo com que o Primeiro Mundo defende os seus interesses. O re
sultado a que chega o estudo não poderia ser outro:

"Num processo de excedente de produção agríco
la no mercado mundial, os países que mais tendem a
perder mercado são os que não possuem condições orça
mentárias para sustentar subsídios às exportações, como
é o caso do Brasil. Os reflexos ainda se agravam com o
descaso brasileiro em não se preocupar em preservar o seu
mercado interno contra as práticas desleais adotadas nas
exportações subvencionadas pelos países desenvolvidos.

No capítulo das importações, veremos que, na década de
80, as compras de produtos e de insumos agrícolas no estrangeiro
somavam cerca de 1,5 bilhão de dólares anuais. A partir de 1990,
esse valor subiu para 2,6 bilhões de dólares, com um aumento mé
dio de 1,1 bilhão de dólares. Saldo comércial anual do setor agra
pecuário caiu da média de 7,3 bilhões de dolares na década de 80,
para 6 bilhões de dólares, na década de 90. Ao longo dos últimos
catorze anos, a participação do setor agrícola nacional nas com
pras externas passou de 7 para 12%.

Conclusão: não bastasse exportarmos menos, estamos im
portando mais produtos agrícolas - circunstância duplamente des
vantajosa para a economia. Concordamos, mais uma vez, com o
que diz Renato Zandonadi:

"Nos países desenvolvidos, a proteção do merca
do agrícola contra as importações tem sido uma constan
te. O que não tem acontecido com o Brasil, onde, a par
tir de 1990, as importações de produtos agropecuários
estão totalmente livres e sem salvaguardas para que se
possa inibir a entrada de produtos com preços subsidia
dos. O País abandonou o conceito clássico de livre mer
cado, que é adotado pelos países desenvolvidos, e ado
tou um conceito próprio. admitindo a importação a qual-
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quer preço e custo. Com isso, a atividade agrlcola pas
sou a ser o setor mais aberto e mais desprotegido da eco
nomia nacional."

Esses, Sr. Presidente, Srs. Deputados, os pontos que des
tacamos no estudo Comportamento da Balança Comercial Agrí
cola Brasileira, com que o economista Renato Zandonadi nos
alerta para as carências que desafinam a nossa agricultura, no
esforço em prol de um novo Brasil, onde possamos, finalmente,
ver o desenvolvimento econômico traduzido em justiça social.

O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf's e Srs. Deputados, em 15
de junho passado - feriado nacional - comemorou-se o dia de
Corpus Christi. Em todo o Brasil presenciamos a mais calorosa
celebração de fé, com procissões, missas, louvores e decoração es
pecial das passarelas.

Toda esta cerimônia exaltou a importância da Eucaristia, se
gundo a qual, Jesus se faz presente entre os homens na forma de
pão e vinho usados na Comunhão.

Este cerimonial todo, esta festa litúrgica encantadora tem
como objetivo levar a todos os brasileiros um sentimento interes
sante, ainda mais no momento difícil em que nos encontramos,
com mais de 40 milhões de brasileiros pobres e miseráveis e 30
milhões classificados como famintos. É o sentimento da solidarie
dade, da partilha e da doação.

"O pão nosso de cada dia nos dai hoje" é um forte chama
mento para todas as pessoas, sem exceção, os vocacionados, os ad
ministradores públicos, os empresários, os intelectuais, a impren
sa. Que todas as organizações não- governamentais possam tam
bém assimilar este trecho de oração, como palavra de ordem, para
que, mobilizados, possamos sair desta situação deprimente de país
atrasado e famélico.

Sr. Presidente, Sf's e Srs. Deputados, passada a primeira se
mana depois da comemoração de Corpus Christi, não poderemos
nos esquecer do seu simbolismo e da sua mensagem. O alimento
necessário àvida humana, o pão de todos os dias, não pode faltar à
mesa de cada família, no entanto, a muitos falta.

A fome e a subnutrição são uma realidade dolorosa em mi
lhares dos nossos lares.

A festa religiosa de comemoração do Corpo de Deus con
siste basicamente em suplicarem todos os cristãos, especialmente
os católicos, para que não se esqueçam das responsabilidades que
têm na construção da sociedade, na qual não poderá faltar o pão a
ninguém, tanto o pão material como o espiritual.

Então, St's e Srs. Depl~tados, cabe também a nós, Parla
mentares, prestarmos a nossa contribuição histórica, para corrigir
mos este apartheid social que existe no Brasil, levando, por deci
são políticas e ações de governo, o pão a todos os brasileiros. Não
basta apenas a insensibilidade dos números, o jogo das variáveis
da equipe econômica, que trab~a no tabuleiro, com juros, salá
rios, câmbio, inflação, moeda. E preciso, que esta jogatina não re
tire o alimento da mesa dos brasileiros.

E para fmatizar este meu discurso quero parabenizar o Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso e todos os Deputados que
aprovaram projeto do Executivo, em caráter de urgência urgentís
sima, o qual libera os produtos agrlcolas estocados nos arnlazéns
oficiais para as populações pobres. Que continuem com estes ges
tos, distribuindo terra a quem precisa, emprego a quem está de
sempregado e pão para quem tem fome.

O SR. CLAUDIO CAJADO (BlocoIPFL - BA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados,
em 16 de junho de 1873 o então Governador do Estado da Bahia,
Dr. José Eduardo Freire de Carvalho, sancionou a Lei nO 1.634,

que emancipava o Município de Barra do São Francisco, que tam
bém já foi Barra do Rio Grande e hoje é Barra.

Trago a esta Casa um pouco da história daquele Município
que completou, na última sexta-feira, 122 anos de emancipação
política, com uma vasta programação festiva que se estenderá até
o São João, culminando com a grande e tradicional vaquejada, que
atrai pessoas de todas as regiões do Estado.

Naquela região as principais atividades econômicas encon
tram-se ligadas ao setor agropecuário. A exploração pecuária atin
ge em algumas localidades elevados níveis, destacando-se grandes
grupos trabalhadores da área. No setor primário, a agricultura bá
sica é de grande importância para algumas localidades. O setor ter
ciário da economia apresenta boa representatividade, proporcio
nando um atendimento ao comércio varejista, escolas e área fman
ceira satisfatório. A extração mineral, principalmente de cristal de
rocha, também contribui para a ocupação para a ocupação da mão-
de-obra local. .

O Município de Barra encontra-se às margens dos rios São
Francisco e Grande, onde, por muito tempo, foi o ponto central do
comércio no vale sanfrancisco, por ser o porto mais franco em
condições de embarque e desembarque em qualquer época do ano.

Sr. Presidente, em 1915, o Município possuía a maior dio
cese do mundo, territorialmente. No Império e na República foi a
cidade baiana que mais filhos ilustres deu à Nação. Cognominada
Terra dos Barões, os seus filhos estudavam em Coimbra, Portugal,
a mais famosa universidade do mundo à época.

Dentre eles destacaram-se o Barão de Cotegipe, Primeiro
Ministro no Império, o Barão de Vila da Barra, médico da família
imperial e muitos outros.

Nos dias de hoje destacam-se os jovens dirigentes, seu Pre
feito, Joaquim de Souza Nogueira e seu Vice, Marcelo Andrade,
que com empenho e muita responsabilidade, não medem esforços
para melhorar a vida dos barrenses.

Sr. Presidente, aproveito esta oportunidade para parabenizar
o povo barrense, pela grande festa, que tive oportunidade de parti
cipar nesta última sexta-feira.

O SR. NILSON GffiSON (BlocdPMN - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf's e Srs. Deputados, desta
tribuna, na semana passada, parabenizamos o Presidente Fernando
Henrique Cardoso por determinar um limite para a importação de
automóveis, julgando descortês e agressiva a atitude do Presidente
argentino, Sr. Carlos Menem, ao anunciar e ameaçar que não iria à
reunião do Mercosul, em São Paulo, se o Presidente Fernando
Henrique Cardoso limitasse as importações, não alterando a medi
da provisória.

Sr. Presidente, infelizmente, o Brasil cedeu às pressões da
Argentina. Aliás, o jornal O Estado de S. Paulo, em editorial pu
blicado no dia 17 de junho, sábado, à página 3, vaticinava: ''Rendi
ção antes da negociação". É de pasmar!

Sr. Presidente, peço que fique registrado nos Anais da Câ
mara dos Deputados o editoraI do jornal O Estado de S. Paulo,
que passo a ler:

"Não se tinha noticia, até a tarde de ontem, de que
o Presidente da República (aliás cumprindo programa
privado em São Paulo) tivesse assinado medida provisó
ria suspendendo os efeitos do art. 80 da Medida Provisó
ria nO 1.024, de 13 do corrente. Apesar disso, sabia-se, já
na manhã de sexta-feira (pois o governo de Buenos Ai
res havia tomado o cuidado de divulgá-la), que no dia
anterior o Presidente Fernando Henrique Cardoso havia
enviado carta ao Presidente Carlos Menem, nela dizendo
haver instruído os Ministérios da Fazenda e das Relaçõ-
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es Exteriores do Brasil a encontrar, em 30 dias, ''uma
fónnula mutuamente aceitável para implementar o art
8° da medida provisória de 13 de julho". Durante o pe
ríodo de negociações, acrescentava o Chefe de Estado
brasileiro, "as exportações originárias dos países do
Mercosul não sofrerão qualquer restrição". O Presidente
Carlos Menem comunicou ao Itamaraty que virá ao Bra
sil para participar do Fórum sobre o Mercosul.

Ontem, em São Paulo, por duas vezes, o Presi
dente brasileiro fez questão de dizer que as restrições às
importações de países que integram o Mercosul vão
existir, mas serão negociadas e, por enquanto, as novas
regras não serão aplicadas. O Itamaraty fez questão de
divulgar nota oficial sobre o assunto, na qual afirma
(afora as referências indispensáveis à geração de empre
gos e ao desenvolvimento) que, tendo em vista os com
promissos assumidos no âmbito do Tratado de Assun
ção, o Governo brasileiro "assegura (...) que, nos termos
dos acordos bilaterais sobre o setor automotriz frrmados
no contexto do Mercosul com a Argentina e o Uruguai,
permanecem vigentes as preferências tarifárias negocia
das". Para não deixar dúvidas, esclarece ainda a nota ofi
cial que, no que se refere às guias de importação "regu
lannente emitidas" e com contratos já firmados, os bens
procedentes da Argentina e do Uruguai se beneficiam
"do tratamento tarifário de 0% (zero por cento) do im
posto de importação". Tanto barulho por nada. Nada,
evidentemente, pois os tratados internacionais, desde
que ratificados, prevalecem sobre as leis nacionais. Isso
reza a boa doutrina aceita pelo Estado brasileiro. Assim
sendo, se o Poder Executivo tivesse assessoria jurídica,
o art 8° ou não teria sido incluído ou teria sido redigido
de forma a não provocar essa comédia de erros. Quase
uma ópera-bufa nacionalista, aliás, pois, na Província de
Buenos Aires, suspendeu-se a compra de 600 veículos
brasileiros para a polícia local, sob a explicação de que é
preciso deixar que as coisas se esclareçam. Triunfou,
portanto, a hipótese da ingenuidade aventada por nós
ontem. Os argentinos jamais poderão dizer que o Gover
no de Brasília usou de má-fé, pois as autoridades do Pla
nalto Central fizeram do seu melhor para convencer as
do Rio da Prata de que, se a lei brasileira não atende aos
interesses argentinos, seus efeitos podem ser suspensos.

Detenhamo-nos um momento nesse particular e
chamemos a atenção de quem de direito para este fato
que é ultrajante para o Estado e reduz todos os cidadãos
brasileiros à condição de idiotas.

Fez-se uma medida provisória, reputada indispen
sável para salvar empregos, gerar desenvolvimento, ter
uma política para o setor automotriz. Ela suscitou reaçõ
es adversas. Que se fez? Uma carta pessoal do Presiden
te da República ao Chefe de Estado de um país estran
geiro, na qual se afinna que a medida provisória, naqui
lo que não agrada ao destinatário, tem seus efeitos sus
pensos por 30 dias. Ora, com que direito pode um presi
dente da República suspender por carta uma medida
provisória que constitucionalmente tem força de lei? Ne
nhum. No Brasil, porém, isso é possível em nome da
harmonia entre dois países innãos. Então, em nome dos
céus, por que se fez a medida provisória, cujo efeito
agora se suspende? Para se render, antes de negociar,
apenas porque Menem criou fato consumado?

O grave, pensando apenas em termos brasileiros 
deixemos por um instante o Itamaraty cuidar de apazi
guar os humores portenhos, especialidade da Casa de
Rio Branco (pobre Barão) há algum tempo -, é que o es
tilo do governo pessoal que a Constituição de 88 permi
tiu se estabelecesse no País, com a criação da figura da
medida provisória, acabou levando a esse tipo de com
portamento: se a lei não agrada ao governo amigo, seus
efeitos se suspendem por carta e declarações orais. O es
tilo de governo pessoal ~xtrapolou os limites do conce
bível: agora não é o Congresso que atrasa a votação das
medidas provisórias e permite que o Executivo as reedi
te quantas vezes quiser. Aliás, o Plano Real ainda é pro
visório, um ano depois da MP que o criou. Agora é o
Presidente da República que, sabendo-~e sem controle
de nenhuma espécie, pois os partidos disputam deputa
dos e cargos, faz e suspende a eficácia de medidas pro
visórias, quando e como quer. No Estado Novo, isso ti
nha nome. Na medida em que a "era Vargas" deve ser
apagada da História, isso se chama social-democracia.
Tupiniquim, bem entendido".

Sr. Presidente, a crise entre Brasil e Argentina, gerada pela
edição, na última semana, da medida provisória que restringia as
importações de veículos, foi adiada, pois ficou sobrestado o pro
cesso legislativo, em virtude das ameaças do Presidente da Argen
tina Carlos Menem. Acertaram que vão discutir nos próximos trin
ta dias fórmulas mutuamente aceitáveis para definir as regras de
intercâmbio do setor automotivo.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso declarou o se
guinte: ''Está tudo resolvido, já tem acordo", adiar a vigência da
medida provisória por trinta dias. Que acordo! Vou plagiar o jor
nalista Bóris Casoy do SBT:''Isto é uma vergonha".

Sr. Presidente, data venia, dentro das atribuições do Con
gresso Nacional, de examinar e resolver tratados, acordos, atos in
ternacionais que acarretem encargos e compromissos do País, é
necessário, urgentemente, que o Congresso Nacional examine os
acordos do Mercado Comum do Sul- MERCOSUL, a fim de eli
minar todas as vantegens obtidas pela Argentina, principahnente
no Acordo de Ouro Preto.

Sr. Presidente, peticiono a V. Ex" se digne, mui respeitosa
mente, na forma regimental, encaminhar meu pronunciamento-de
núncia ao ilustre Ministro das Relações Exteriores, Embai
xador Luiz Felipe Palmeira Lampreia para conhecimento de
S. Ex"

Oportunamente voltaremos ao assunto.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputa
dos, é com profunda reverência que destaco, neste instante, o cen
tenário de Armando Queiroz Monteiro, falecido aos noventa e
quatro anos, mas deixando na esteira da vida uma notável marca
de empreendimentos em Pernambuco e no Brasil.

Mereceu da imprensa pernambucana, no transcurso do seu
centenário, no mês de maio findo, as mais calorosas homenagens,
haja vista o longo e substancial artigo que lhe dedicou o Dr. Pes
soa de Moraes no Diário de Pernambuco, registrando, com pala
vras sinceras e afetuosas, que subscrevo, o comportamento da sua
personalidade e os fatos representativos do seu caráter pioneiro e
empreendedor.

Já nos anos 20, ainda, pois, na flor da idade, seu espírito ju
venil se inclinava para o pioneirismo, quando dirigiu as empresas
da então grande frrma nordestina Mendes Lima, ligada ao velho
Batista de Souza.
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Nas décadas de 40 e 50, quando a humanidade vivia a ação
nefasta e as conseqüências da Segunda Guerra Mundial, necessi
tando da produção de bens em escala, para satisfação das suas
iminentes necessidades, Dr. Armando, como era conhecido, de
senvolveu intensa energia no processo multiindustrial e multiem
presarial do Nordeste e, como tal, do Brasil.

Como se pode observar. Sr. Presidente, Sts e Srs. Deputados,
foi uma precoce e pioneira vocação empresarial, que representa o que
há de melhor na tradição açucareira e da agroindústria em geral.

Saliento mais que o Dr. Armando de Queiroz Monteiro, na
sua incansável sede de empreendedor, possuía uma visão e compe
tência de que poucos são dotados.

Nesse incomum tirocínio e esforço, para os quais fora, ao
mesmo tempo, vocacionado, montou várias empresas em setores
altamente diversificados, que vão da agroindústria do açúcar ao
Banco Mercantial, industrial têxtil, indústria e comércio de lami
nados de ferro, comércio de automóveis e muitos outros, o que
não é necessário pormenorizar.

E não é só isso. Dr. Armando era dotado do mais acendrado
espírito público e social, característica que o marcou de maneira
impressionante e altaneira. Sua educação e cavalheirismo foram
exemplo mais inquestionável da velha e generosa tradição per
nambucana.

Aliás, tem suas próprias raízes no melhor passado, configu
rado nos seus ascendentes.

Concorrendo, embora, para o desenvolvimento do processo
empresarial do Brasil, o seu espírito de profunda humanidade con
trastava com a sociedade atual, dominada pelo egoísmo, pelo indi
vidualismo e pela ânsia exclusiva de lucro, em muitos casos, a
qualquer preço.

Deixou, pois, além do exemplo das suas virtudes pessoais o
da capacidade de empreendimento, de que tanto necessita o País
para se desenvolver.

Tudo isso explica o porquê da sua investidura na liderança
da Assembléia Legislativa de Pernambuco, durante o Governo
Barbosa Lima Sobrinho, quando o País reencontrava o caminho da
legalidade nos anos de 1947 a 1951.

Todavia, a maior força da sua vocação era dirigida para a
agroindústria e para o comércio em geral.

Dir-s~ia que o seu pendor político se demonstrava com
mais forte inclinação nas artes da economia, ou seja, da política
econômica ou da economia política, de que ele foi, em Pernambu
co, um dos mais lídimos representantes.

Dentro desse contexto econômico-político-social, demons
trava profunda simpatia e apreço pelos empregados das suas em
presas, principalmente pelos mais velhos.

Isso, ele não fazia submetido pelos ditames da lei, mas,
muito mais do que por esta, pelo espírito humanitário que o carac
terizava e que complementava a sua retidão de probidade e cava
lheirismo.

Assim foi Annando de Queiroz Monteiro, que, se fosse
vivo, teria completado agora cem anos de existência, repita-se,
profícua e humanitária.

Por suas virtudes pessoais e por sua tenacidade, demonstra
das desde a juventude, .infunde em todos nós o maior respeito e
admiração.

Quisera que todos os jovens e homens feitos de hoje seguis
sem a mesma trajetória de vida que foi a sua. O Brasil, sem dúvi
da, seria outro, e nós poderíamos nos orgulhar de parceiros do Pri
meiro Mundo.

O Brasil é de uma prodigalidade maravilhosa em recursos
naturais, à espera de exploração e aproveitamento por todos os
brasileiros.

Lamento que nos caiba ainda o velho ditado de terra rica de
homens pobres.

Contemplei outros países do mundo sem as possibilidades
econômicas do nosso e entristeço-me de não vê-Io ainda naqueles
patamares de riqueza em que deveria estar. Embora pobre em di
nheiro, é riquíssimo em bens naturais.

Todas as suas regiões são pródigas em seu subsolo, em sua
flora, não só pelo tanto que encerram essas riquezas, como pela di
versific!1Ção das suas espécies.

É, pois, um ato de justiça, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputa
dos, diria até de obrigação, a minha presença na tribuna para sau
dar a imagem desse homem impoluto que já se foi desta vicia, mas
deixou o seu exemplo para todos aqueles que são responsáveis
pelo Brasil do presente e do futuro.

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

. O SR. PAULO FEIJÓ (pSDB - RJ. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, retomo mais
uma vez a esta tribuna com a esperança de sensibilizar o Governo
e principalmente a Direção do Banco do Brasil.

Tomamos conhecimento de que o Presidente do Banco do
Brasil, através de sua Carteira Agrícola, está liberando recursos da
ordem de 6 bilhões de reais, com os quais serão contemplados
principalmente os produtores das Regiões Sul e Centro-Oeste do
País. Por este motivo, estou encaminhando, nesta data, um docu
mento ao presidente do Banco do Brasil. demonstrando a nossa
preocupação em relação à exclusão da mesma linha de fmancia
mento para a região norte/noroeste do Estado do Rio de Janeiro,
solicitando providências urgentes para que seja priorizada também
aquela Região.

Muito nos preocupa saber que, segundo informações, as
principais atividades rurais do interior fluminense não terão acesso
à linha de financiamento prevista para custear safras de 95/96.

O Banco do Brasil priorizou a liberação dos empréstimos
principalmente para as safras de grãos (como milho, feijão e soja),
o que beneficiará exclusivamente ruralistas das Regiões Sul e Cen
tro-Oeste, e até hoje o Banco do Brasil não sabe se os produtores
de cana-de-açúcar e de pecuária de corte e leite da região norte/no
roeste do Estado do Rio de Jeneiro serão contemplados.

Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, a falta de crédito faz
com que a produção se mantenha baixa tanto para a cana como
para o leite, aumentando, assim, o desemprego e a miséria na re
gião norte/noroeste do Estado do Rio de Janeiro. Se esses produto
res não forem atingidos pela liberação de recursos, acreditamos
defmitivamente na falência do setor, que, apesar do enfraqueci
mento, ,ainda significa a maior atividade econômi;;a da região.

E preciso que o Banco do Brasil se pronuncie oficialmente
se haverá possibilidade de aporte de recursos a pecuaristas e pro
dutores de cana da região.

É necessário urgência na decisão da direção do Banco. tran
qüilizando, assim, os ruralistas, empregados, enfim, a sociedade.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, SI."s e Srs. Deputados.
O SR. PAULO GOUVÊA (pFL- SC. Pronuncia o seguin

te discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, dois Munici
pios de Santa Catarina celebraram, nos dias 9 e 10, suas clatas fes
tivas: Botuverá e Guabiruba, situados no médio vale do ltajaí.
Ambos comemoram trinta e três anos de autonomia político-admi
nistrativa. Dois outros festejaram, dia 15, sua instalação como Mu
nicípio: Itajaí, situado na foz do rio Itajaí-Açu, e Witmarsum, loca
lizado no Alto Vale do Itajaí.

Botuverá e Guabiruba começaram sua vida própria em
1962, desvinculan?o-se de Brusque.
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O início do atual Município de Botuverá data de 1876,
quando trinta e três famílias de colonos italianos iniciaram a am
pliação da então colônia de Brusque. Na década de 40, o futuro
Município foi alvo de procura por grande número de pessoas ã.
cata de ouro, dizia-se, que existia na área. Embora os resultados
tenham sido escassos, ficou para a região o nome de Botuverá
palavra que em tupi guarani significa pedra preciosa.

A década de 60 foi marcada pelo aumento da indústria da
extração de madeira e da indústria moveleira, mas o esgotamento
da madeira e a proibição de corte da Mata Atlântica, em 1991, re
duziram drasticamente esse tipo de atividade. Tal proibição aca
bou revelando um bom potencial para a área do turismo. O trunfo
maior nessa área é a Caverna Milenar do Ourinhos - uma das
maiores do País e a mais importante de Santa Catarina. Essa caver
na tem salões com até 30 metros de altura, decorados com curiosas
esculturas fonnadas por estalactites e estalagmites. Para percorrer
essa caverna são necessários de três a quatro horas com o devido
acompanhamento de guias.

Na agricultura, a principal cultura é o fumo em estufa, en
quanto na indústria o destaque vai para a fiação, as facções e a ex
tração mineral do calcário.

Cultivando suas origens, a comunidade de Botuverá organi
za a festa da imigração italiana, que neste ano realizou sua 4' edi
ção nos últimos dias 10 e 11. A festa é uma forma de preservar os
costumes italianos principalmente dos "oriundi" de Bergano - região
da qual descende a maioria dos imigrantes italianos do Município.

O outro Município aniversariante é Guabiruba, cuja colo
nização data de 1862 e foi feita por alemães vindos do Grão
ducado de Baden, de onde saíram devido à prática dos proprie
tários de dividir as terras entre seus descendentes - o que aca
bou inviabilizando a atividade agrícola, devido a cada vez me
nor extensão de terra destinada a cada família. Curiosamente, o
mesmo problema produziu-se em Guabiruba, obrigando a po
pulção buscar complementação de renda em outras atividades.
Essa complementação foi encontrada em Brusque e Blumenau,
que se desenvolviam industrialmente. Hoje. 70% da população
ocupa-se em indústrias instaladas em Brusque - da qual Guabiru
ba se emancipou há 33 anos, em 1962.

Desde a década de 80, Guabiruba viu crescer o número de
pequenas empresas familiares de facções e teares, cuja produção é
vendida em Brusque, ativo centro de varejo e atacado de confec
ções. Mais recentemente, o poder público vem desenvolvendo pro
grama de incentivo à produção de pêssego. ameixa e figo em po
mares. O resultado já aparece: o mercado é auto-suficiente e bus
ca-se agora abastecer o vale do ltajaí.

ltajái foi criada em 1959, mas sua instalação ocorreu no ano
seguinte. 1960. Completa, pois, 135 anos de vida autônoma do
Município de São Francisco do Sul. ao qual estava vinculada.

A futura ltajaí começou em 1777, quando veio a ser ocupa
da por agricultores portugueses de Florianópolis - que havia sido
invadida por uma esquadra espanhola. A esses agricultores, junta
ram-se depois colonos de São Francisco do Sul.

Há controvérsias quanto ao significado do nome ltajaí: sua
origem é o tupi guarani. significando para alguns "rio pedregoso",
sendo porém mais possível que sua origem seja Tajaí - "rio dos
taiás" -, o produto comestível comum na região. O ''I'' teria sido
acrescentado pelos colonizadores portugueses.

ltajaí é uma das cidades portuárias mais importantes do País
- movimentando diariamente cerca de 3.4 mil toneladas de carga.
A cidade cresceu devido ao porto. desenvolvendo a partir dele seu
parque industrial. Junto com o comércio, o setor industrial repre
senta a fonte de renda de 95% da população. A atividade pesqueira
engloba a pesca, a indústria alimentícia e a construção naval. Além

dessa indústria, destaca-se o setor de beneficiamento de madeira e
mobiliário, a transformação de materiais não metálicos (areia. tijo
lo, pedras ornamentais e cimento), metalúrgico e têxtil. A agricul
tura emprega apenas 5% da população.

No setor educacional, a cidade conta com a Univale, funda
da em 1950, e que apresenta 20 cursos superiores, com destaque
para Odontologia e Oceanografia - a única do Estado - além de
Turismo e hotelaria. Nessa universidade. estudam hoje mais de 12
mil alunos.

Ainda sobre o porto de ltajaí, devo registrar que, no último
dia 12, o Ministro dos Transportes fonnalizou a transferência de
sua administração para a Prefeitura de Itajaí, desvinculando-o da
Companhia Docas do Estado de São Palo (CODESP). O convênio
firmado transfere a responsabilidade da adminstração para a Pre
feitura do Município, até que a tarefa seja assumida por empresa a
ser escolhida em licitação futura. O fato é digno de registro e certa
mente um novo fator de renovação e progresso de atividade portuária.

Afastando-se da foz do rio Itajaí-Açu, passando pelo médio
vale, chegamos ao alto vale do ltajaí, onde se localiza Witmarsum.
outro Município que celebra sua festa de emancipação nesse dia
15 dejunbo.

A colonização de Witmarsum iniciou-se em 1924, quando
ex-soldados alemães deixaram sua pátria e se fixaram no interior
do Distrito de Hamônia (atual Ibirama). Como haviam combatido
no Continente Africano, deram ao lugar o nome de Nova África.
Vieiram depois imigrantes russos, provenientes da Ucrânia. que
passaram a denominar o local de Witmarsum, que significa "estre
la azul". Para outros, o nome origina de Witmar- nome do funda
dor da religião menonita - e "sum", que significa 'Jardim". Em
1954, o Distrito de Witmarsum passa a pertencer ao Município de
Presidente Getúlio, que se desmembrara de Ibirama. Em 1962, o
Distrito se transforma em Município.

A maioria das famílias trabalham em minifúndios. cultivan
do mandioca, feijão, milho, cebola e arroz sequeiro. A atividade
industrial é ainda pequena pela carência de ligação pavimentada
até o Município. Essa situação foi cOlrigida com a pavimentação
da Rodovia SC-421 - obra realizada durante a administração do
ex-Governador e hoje Senador Vilson Kleinübing, do qual fui Se
cretário de Transportes e Obras. Graças a essa ação, o Município
está ligado por pavimento aos municípios do alto vale e certamen
te incentivará a instalação de indústrias que absorvam a mão-de
obra local.

Faço questão de registrar esses quatro aniversários, como
forma de homenagear a boa e laboriosa gente daquelas comunida
des. Louvo-lhes a dedicação e perseverança com que enfrentam os
problemas e procuram soluções mais satisfatórias para a vida da
geração presente e também futura.

Parabéns pelo aniversário.
O SR. AYRTON XEREZ (pSDB - RJ. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente. Sf"s e Srs. Deputados, ocupo
hoje esta tribuna para compartilhar com meus nobres colegas uma
grande satisfação.

Finalmente o Rio de Janeiro desperta da estagnação em que
esteve mergulhado nos últimos anos. Foram muitos anos de per
das. O Rio perdeu investimentos, perdeu indústrias, empregos e
qualidade de vida. A miséria que se instalou trouxe a violência, e
nossas cidades anlargaram a perda de chefes-de-família e trabalha
dores nas mãos de bandidos. Pior: Governos passados entregaram
serenamente sua autoridade para o crime organizado.

Numa demonstração de força. nosso Estado sobreviveu ao
descaso. A nova geração de administradores do PSDB. vitoriosa
na eleição passada, compreendeu nossas potencialidades e levou o
Rio a retomar o segundo lugar que. historicamente, tinha no PIB
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nacional, com a marca de 12,52 por cento. Em menos de um ano,
graças à determinação e competência do Governo Marcello Alen
car, o cidadão fluminense recuperou o respeito próprio, a auto-es
tima e o senso de cidania que sempre o carecterizou.

Juntaram-se a seriedade do Governador Marcello Alencar e
a determinação do Presidente Fernando Henrique para contribuir
com essa recuperação. Uniram-se empresários, políticos, cidadãos,
as entidades civis. Hoje, nós estamos lutando ativamente pela con
quista de novos empreendimentos que tragam riqueza e empregos
para o Estado.

A acinada disputa pela fábrica da Volkswagen não é o um
caso isolado. Outras grandes empresas como a Renault, a Sam
sung e a Peugeout, já manifestaram interesse em instalar fábricas
em nosso Estado.

No entanto, Sr. Presidente, enquanto o Rio cresce e ganha
novos investimentos, o setor de habitação e saneamento está na
contramão da História.,

Causa estranheza a queda para 6,95 por cento da participa
ção do Rio de Janeiro no FGTS destinado aos Programas de Pró
Saneamento e Pró-Moradia. Afmal, em todas as versões anteriores
desses programas nos coube uma margem entre 10 e 14 por cento,
o que constituiu nossa média hostórica mesmo nos piores anos da
nossa economia.

Justo agora, quando nós retomamos o crescimento, quando
nós mais necessitamos de investir em infra-estrutura para nossa
população, a participação do Estado do Rio de Janeiro no Orça
mento de Aplicações do FGTS cai à metade.

No caso da fábrica da Volks em Rezende por exemplo, se
rão criadas 5.200 empregos diretos e cerca de 30.000 indiretos.
Isso significará um dramático aumento da necessidade de mora
dias. Serão milhares de pessoas se transferindo ou retomando para
o Estado, motivadas pela recuperação de nossa ecomomia levada a
efeito pela inspirada liderança do Governador Marcello Alencar.

Permita-me o ufanismo, Sr. Presidente mas quando o Rio
retomar sua cultura e economia, o mundo inteiro saberá que o Bra
sil encontra-se no limiar de uma nova era de desenvolvimento.

E não é apenas isso. A criação de novos pólos industriais no
interior do Estado, em combinação com a conclusão das obras do
porto de Sepetiba, vai desafogar a sobrecanegada estrutura das
grandes cidades. É preciso uma nova política de habitação que re
duza o déficit de moradias no Estado do Rio.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT - CE. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, Sf's e Srs. Deputados, a grande imprensa
brasileira desde ontem tem divulgado relatório do Tribunal de
Contas da. União, objeto de auditoria nas contas do Finar.

Eu, que sou nordestino do Ceará, acompanho de perto a
atuação da Sudene, do Finor, e dos órgãos que os fiscalizam.,

O que traz esse relatório para nós não é novidade, até por
que grande parte das comprovações que o TCU termina de divul
gar e objeto de inquérito policial, de ação criminal e de inquéritos
na Receita Federal desde 1986.

De que se trata? Trata-se exatamente da liberação de recur
sos do Finar, através da Sudene e do BNB, recursos esses que de
veriam ser aplicados nas empresas para desenvolver a região e
que, infelizmente, vão para o bolso dos grandes empresários que lá
atuam. Só para que se tenha uma idéia, pequena passagem desse
relatótio do TCU, divulgado a partir de ontem, diz o seguinte:

'UMA HISTÓRIA DE 'FANTASMAS"

O Projeto de empresa Fruticultura Tropical S/A
(FRUTSA), do Rio Grande do Norte, é um bom exem-

pIo da falta de respeito com que empresários e adminis
tradores públicos lidam com o dinheiro do povo.

O engenheiro agrônomo Ivan de Lira Maranhão,
ao inspecionar o projeto, descobriu 40 hectares de videi
ras e 30 hectares de mangueiras fantasmas.

Ou seja: as videiras (uva) e mangueiras que deve
riam estar plantadas e provavelmente produzindo, exis
tiam apenas nas notas fiscais exibidas pela empresa.

Mas isso ainda diz pouco. Além das mangueiras e
videiras fantasmas, o técnico descobriu construções me
nores do que as registradas nas notas fiscais e até que
galpões e oficinas também eram fantasmas.

A Agro KnolI, controladora da Frutsa, cobrou e
recebeu dos cofres públicos, dinheiro pela construção de
um galpão de 1.000 m2 e de uma oficina de 270m2. As
duas obras jamais foram feitas.

Tem mais. O investimento total no projeto, ideali
zado para produzir 3.000 toneladas de manga, 1.200 to
neladas de melão e 975 toneladas de uva, era de
US$2, 170 milhões.

O Finar participaria com 48,54%, o que daria
US$1,053 milhão. Na inspeção, o técnico da Sudene
constatou que, entre janeiro de 90 e fevereiro de 93, fo
ram liberados para o projeto US$2,394 milhões.

A Sudene liberou US$1,340 milhão do Finor a
mais para o projeto. Considerando que os recursos fo
ram aplicados em desacordo com os objetivos do proje
to, o técnico Ivan de Lira Maranhão, calculou um prejuí
zo de US$1,8 milhão aos cofres públicos. (CF)

Sr. Presidente, Srs. Deputados, a grande indagação que fa
zemos esta: por que no Nordeste, região com o maior índice de
pobreza e analfabetismo do Brasil, os nossos políticos e grandes
empresários, ao invés de aplicarem os recursos públicos nos seus
empreendimentos, resolvem embolsá-los? Fica essa indagação
para todos nós. Em face disso, estou encaminhamento dois pedi
dos de infOlmações: o primeiro, ao Superintendente da Sudene,
para que forneça a esta Casa a relação das 21.935 mil empresas
que foram beneficiadas com o empréstimo do Finar, durante seus
vinte anos, bem como nominando seus administradores e a situa
ção de cada empréstimo existente: outro ao Sr. Everardo de Al
meida Maciel, Secretário da Receita Federal, a fim que esclareça a
esta Casa em que situação se encontram os vários processos fiscais
e administrativos abertos desde 1986. Até hoje, lamentavelmente,
a Nação não sabe no que deu aquela apropriação irtdébita e a reti
rada de recursos dos cofres públicos.

Portanto, temos uma preocupação com o desenvolvimento
do Nordeste e com a recuperação da cidadania daquele povo. Não
podemos calar diante do descalabro que ocorre com os recursos
destinados àquela região. Entendo também que todos os Deputa
dos nordestinos, compromissados com a moralidade pública e com
a boa gestão dos recursos públicos, têm o dever de vir a esta tribu
na para exigir do País, da Sudene, do DNOCS, do BNB, e de ou
tros órgãos públicos que apurem os fatos e punam os corruptos do
Nordeste, porque a Nação brasileira não pode calar perante desca
labro desse tamanho.

O SR. HAROLDO LIMA (pcdoB - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, consta da Ordem do Dia de hoje análise,
em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nO 6,
que prevê a quebra do monopólio estatal do petróleo.

Mais uma vez salientamos que a tramitação desta PEC na
Câmara dos Deputados foi eivada de irregularidades e de suspei
tas, o que começou pela sua própria emissão. Ocorre que a mesma
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foi remetida pelo Poder Executivo a esta Casa sem exposição de
motivos, porque o que é chamado de exposição de motivos con
tém apenas quatro parágrafos, dos quais não consta qualquer idéia
lúcida ou raciocínio consistente. Depois, a irregularidade avançou
quando da escolha do Relator. Escolheu-se para Relator dessa
questão, de enorme importância para esta Casa, um Deputado des
conhecido dos meios parlamentares, não familiarizado com o meio
parlamentar. Pairava contra S. Ex· uma liminar do Juiz Guilherme
Couto de Castro, da 19· Vara Federal, na qual, em determinado
instante reza que causou enorme prejuízo à União a apontada au
sência de pagamento, inicialmente previsto, no caso em pauta, que
promoveu a ação popular.

Por outro lado, na relação dos que contribuíram para sua
campanha, fornecida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de
Janeiro, o Deputado recebeu dinheiro da Ipiranga, companhia de
petróleo altamente interessada na quebra do monopólio estatal de
petróleo.

Os trabalhos da Comissão prosseguiram também com enor
mes irregularidades, Sr. Presidente; a intransigência presidiu os
trabalhos de tal maneira que até o nome do ex-Presidente Ernesto
Geisel foi vetado pela Comissão para depor ali, a respeito dos pro
blemas do petróleo.

Finalmente, coroou o trabalho da comissão, apresentado
pelo seu Relator, um relatório eminentemente superficial, tacanho.
Trata-se de um relatório que inicia com uma citação longa de duas
páginas do Ministro da Justiça Nelson Jobim, discorrendo S. Ex·
sobre o petróleo. Isso porque o próprio Relator não sabia que o
Ministro Nelson Jobim, em entrevista na revista Veja, do dia 24
de abril, tinha declarado que ele e o Ministro Reinhold Stephanes
têm se desdobrado para falar da Previdência, entre aspas, mas, nós
não entendemos nada de Petrobras, nem de telecomunicações.

Em seguida, o relatório, que começa tão mal, abre um capí
tulo com o pomposo titulo ''Do cenário mundial", referindo-se ao
cenário mundial que envolve o mundo do petróleo. O Relator su
perficialmente escreve três parágrafos com 16 linhas, sem qual
quer idéia concisa, nada de efetivamente inteligeRte. Na realidade,
o Relator não apresenta uma síntese; apresenta um achincalhe, um
desrespeito à Câmara dos Deputados do Brasil que, chamada a se
pronunciar sobre uma questão de tão enorme importância, tem à
sua frente um quadro da situação mundial escrito em três parágrafos.

Finalmente, o Sr. Relator, para coroar esse triste e lamentá
vel relatório, tece comentários, eo passaot, a respeito de reselVas
internacionais de petróleo, bem como das reselVas brasileiras, do
preço, dos royalties, impostos e contratos de risco.

Sr. Presidente, em nenhum desses pontos que estou salien
tando, o Sr. Relator apresentou um dado verdadeiro; todos eram
dados falsos. E não eram dados falsos porque alguém achou que
eram falsos. Nove Deputados, após examinarem minuciosamente
o relatório falsificado do Sr. Relator, constataram a falsificação,
anotaram e solicitaram ao Ministério das Minas e Energia, me
diante requerimento de informações àquela Pasta, que urgente
mente se pronunciasse sobre o assunto para que a Câmara dos De
putados do Brasil não fosse induzida a erro ao ter que votar um re
latório eivado de dados falsos.

Sr. Presidente, solicitamos ao Presidente Luís Eduardo que
agilizasse esse requerimento de informações para que ele fosse
respondido o mais rapidamente possível, a fnn de que a Câmara
dos Deputados pudesse votar com conhecimento de causa.

Sr. Presidente, na semana passada, estávamos no plenário,
quando fomos informados pelo Deputado Luís Eduardo que o Mi
nistro das Minas e Energia teria até o dia 24 próximo como prazo
limite para responder ao requerimento de informações encaminha
do a S. Ex· Ora, Sr. Presidente, estamos a quatro dias do prazo fi-

nal, previsto pelo Regimento Interno, para que o Ministro nos res
ponda sobre a informação pedida, a fim de elucidar se estamos
diante de crime de reponsabilidade, uma vez que o Relator falsifi
cou dados contidos no relatório, tendo levado a Câmara a votar em
erro. E, na hora própria para esclarecer esse problema, o Sr. Presi
dente desta Casa põe o relatório em votação, impedindo a Câmara
dos Deputados de votar com total consciência de causa.

Era o que tinha a dizer.
O SR. UR8IClNO QUEIROZ (BlocoIPFL - BA. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, é
com profunda tristeza que retornamos a esta tribuna, para, mais
uma vez, alertar os nossos ilustres pares e a comunidade brasileira
para a situação calamitosa em que se debate o setor de saúde em
nosso País.

Ao longo dos últimos anos, a saúde pública brasileira, na
prática, deixou de ser uma prioridade programática dos nossos Go
vernos, e, entregue à própria sorte, agoniza, degradando os seus
selViços e transformando os indicadores de saúde do nosso povo
em índices alarmantes.

Preconiza-se como valor mínimo per capita!ano, para in
vestimento na área de saúde, 200 dólares, enquanto o nosso País
investe pouco mais de 80 dólares e não se tem conseguido sensibi
lizar os nossos dirigentes para a catástrofe social que se está, ao
longo dos anos, moldando no Brasil.

A cólera, o dengue, a malária, as doenças diarréicas cres
cem, vergonhosamente, em nosso País, sem que se aloquem recur
sos mínimos para reverter este quadro que, aos nos colocar entre
as nações com piores indicadores sociais, levam-nos a viver os in
dicadores de saúde do fmal do século passado, em países da Europa.

Recentemente, o Sr. Ministro da Saúde afirmava, em entre
vista, não dispor de recursos para adquirir vacinas destinadas a
combater doenças já erradicadas em países civilizados.

Citaremos alguns indicadores para sentirmos a dramaticida
de da situação:

- Abastecimento de água: 82% da população do Sudeste e
47% da população do Nordeste tem acesso a selViço de água tratada.

- População com esgotamento sanitário: 69% no Sudeste e
7,5% no Nordeste.

- Casos de cólera registrados em 1995: 959 no Nordeste e O
no Sudeste.

- Índices de mortalidade infantil, por 1.000 nascidos vivos,
ano de 1990: 38 no Sudeste 67 no Nordeste.

Constatam-se sem grandes esforços de imaginação:
1) Necessidade imperiosa e imediata de alocação de recur

sos para reversão desse quadro calamitoso;
2) Tratamento nitidamente diferenciado para as diferentes

regiões do País, no sentido de se diminuir o fosso, que chamaremos
de criminoso, a separar o Brasil do Sudeste do Brasil do Nordeste;

3) A rede hospitalar brasileira se tomou vítima recentemen
te de uma conjuração pelVersa que, por certo, se providên
cias imediatas não forem tomadas, a levará à extinção, pura
e simples.

Esta é a conjuração:
a) Preços aviltamente pagos pelo SUS aos selViços nosoco

miais e profissionais, tais como: R$2,OO por uma consulta médica
e R$3,48 por uma diária de internação hospitalar.

b) Há um ano não se pratica qualquer reajuste no preço des
ses selViços.

c) Atraso sistemático no pagamento das faturas apresentadas.
d) redução do número de AlH fornecidos aos hospitais

conveniados.
e) Aumento do salário mínimo, sem perspectiva de correção

dos preços pagos à rede conveniada.
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Esses fatores asfIxiaram as finanças hospitalares, levando
essas instituições a buscar empréstimos bancários, sujeitando-se a
juros escorchantes que, em última análise, tornam mais negros os
seus horizontes.

Atitudes corajosas e patrióticas precisam ser implementadas
pelo Governo, para que não pratiquemos um genocídio em nosso
País, sendo as principais vítimas os cidadãos menos aquinhoados
pelo poder econômico e que, indefesos, esperam que lhes assegu
remos o mínimo direito à própria vida.

Não poderemos, hipocritamente, continuar nos escondendo
atrás das letras frias da Constituição que afIrmam "saúde, direito
do cidadão e dever do Estado".

O SR. PIMENTEL GOMES (pSDB - CE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, acaba
mos de receber um apelo escrito, dos mais veementes, da Associa
ção Brasileira de Odontologia. Seção de Portugal, com sede na ci
dade do Porto, no sentido de que intercedamos junto às autorida
des brasileiras quanto à situação em que se encontram os dentistas
brasileiros que trabalham naquele país irmão.

Nesse documento, é denunciada a violação, por parte do
Governo português, dos tratados e dos acordos internacionais fir
mados com o Brasil, fato que, segundo os dentistas brasileiros,
tem criado inúmeras situações de constrangimento e causado pre
juízos de ordem moral e profissional aos cidadãos brasileiros que
moram naquele país.

Deve ser denunciado, Sr. Presidente, que tão-somente o
Brasil tem cumprido, unilateralmente, o Tratado de Amizade e
Consulta Brasil-Portugal; o Acordo Cultural Brasil-Portugal e a
Convenção sobre Igualdade de Direitos e Deveres entre Brasilei
ros e Portugueses.

Tais acordos, como se sabe, estão salvaguardados pelo
Tratado de Roma, assinado por Portugal quando requereu sua
adesão à Comunidade Européia, que respeita, desta forma, os
compromissos assumidos pelos seus membros com terceiros
países.

Desejamos, por isso, Sr. Presidente, formular desta tribu
na um apelo dos mais urgentes aos nobres colegas que integram
a Comissão de Relações Exteriores desta Casa, ao Sr. Ministro
de Relações Exteriores e ao Senhor Presidente Fernando Henri
que Cardoso, bem como ao Sr. Embaixador de Portugal no Bra
sil, no sentido de que envidem esforços para reverter essa triste
situação.

Consideramos inaceitável que o Brasil assista, impassível, à
violação de tais direitos, principalmente quando sabemos que a co
munidade portuguesa residente no Brasil goza, em sua totalidade, de
direitos excepcionais, previstos na própria Constituição brasileira.

Deve ser ressaltado que esses problemas se vêm arrastando
há alguns anos, tendo, inclusive, a Subcomissão Permanente para
Assuntos Luso-Brasileiros da Comissão de Relações Exteriores da
Câmara dos Deputados verificado, em Portugal, as situações de
constrangimento e de violação de direitos humanos a que se
acham submetidos os dentistas brasileiros.

Só podemos lamentar o fato de que aquela realidade só se
tem agravado com o passar dos tempos, mesmo com a publicação
em Portugal de uma portaria ministerial e de um despacho do Mi
nistério da Saúde daquele país, além da assinatura recente do Me
morando de Entendimento pelos dois países, em data de 9 de feve
reiro último.

Mais recentemente, em abril, estiveram reunidas em Portu
gal as entidades congêneres de odontologia, ou seja, Sr. Presiden
te, o Conselho Federal de Odontologia do Brasil e a Associação
dos Médicos-Dentistas de Portugal, com a presença de repre
sentantes diplOmÁticos de ambos os países.

Lamentavelmente, os problemas não foram superados, ten
do em vista a falta de vontade política da parte portuguesa em
fazê-Io, eis que os portugueses insistem em desrespeitar preceitos
legais acordados com o Brasil e vigentes no próprio ordenamento
jurídico português, principalmente os relacionados com a dificul
dade de trânsito e de Autorização de Residência, além do não re
conhecimento dos títulos profIssionais e da resistência em aceitar
filiação nas ordens de classe.

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

O SR. EDINHO DEZ (PMDB - SC. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, no início desta legis
latura, a exemplo da maioria dos Deputados desta Casa, acredito
eu, elaborei um projeto para este ano. Planejei dedicar a maior par
te do meu tempo, do dia 15 de fevereiro até 30 de junho, à Câmara
Federal. Assim, tenho trabalhado mais de quinze horas por dia na
revisão constitucional. Desafio quem duvidar disso a me acompa
nhar. Provavelmente, não terá pique para fazê-lo. Mas não falo só
em meu nome. A maioria dos Deputados da Câmara Federal tem
trabalhado arduamente. Tanto isso é verdade que, em menos de
quatro meses de trabalho efetivo, já recuperamos um pouco a imagem
do Congresso Nacional, a imagem dos políticos como um todo.

Falo isso com muita satisfação, mas dos meus projetos
consta a visita à minha base eleitoral durante o mês de julho. Pro
meti aos meus cabos eleitorais e aos Prefeitos de mais de trinta
Municípios do sul de Santa Catarina que em julho os visitaria, as
sim como a outros segmentos da sociedade catarinense e do País,
pois tenho recebido convites de outros Estados.

Outros colegas também devem ter incluído em seus planos
visita às bases eleitorais. Tenho feito isso, mas com muita rapidez.
Dirijo-me ao meu Estado às sextas-feiras e retomo à Câmara aos
domingos à noite ou às segundas-feiras pela manhã. Não tenho
faltado aos meus compromissos nesta Casa, inclusive nas sete·Co
missões de que participo. E não posso ficar calado ao verificar que
desejam atrapalhar o meu projeto com a convocação do Congresso.

Estive conversando com outro Deputado, que me disse o
seguinte: "Deputado, não se preocupe porque, se não me falha a
memória, há mais de seis anos não há recesso nesta Casa". E eu
perguntei: e a imagem do Congresso era boa? Então, meus cole
gas, o caminho não é esse. Temos de ter recesso em julho, porque
a base está cobrando nossa presença. Não vou aceitar pacificamen
te que interrompam meus compromissos. Vamos cobrar dos Presi
dentes da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional o nos
so recesso. Devemos ter a coragem de dizer que as bases eleitorais
também são lugar de trabalho, pois somos representantes daquele
povo que nos elegeu. Por isso, conclamamos os companheiros a
terem a coragem de dizer à imprensa e ao povo brasileiro que so
mos muito cobrados pelas nossas bases.

Neste fmal de semana, estive em Imbituba, e alguns Verea
dores disseram: "Deputado, o senhor sumiu!" Respondi: não, em
quatro meses já estive aqui duas vezes. Mas voltarei a esta cidade
em julho, conforme prometi em campanha.

Agora, querem acabar com o meu projeto. Tenho certeza de
que este pensamento se estende à maioria dos companheiros desta
Casa. As bases eleitorais também são lugar de trabalho.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Convido a fazer

uso da palavra o Deputado Cássio Cunha Lima, que estará utili
zando tempo permutado com o Deputado José Luiz Clerot.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB - PB. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, devo um
esclarecimento à Casa, em decorrência de matéria ontem veiculada
pelo Correio Braziliense acerca de relatório elaborado pelo Tri-
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bunal de Contas da União. O esclarecimento visa conigirumequí
voco - e prefIro acreditar que tenha sido cometido pelo jornal 
em relação à data do relatório. Ele foi exarado em 17 de maio, e
não no dia 17 de junho, como fez publicar o periódico.

Estive por um ano, exatamente um ano, à frente da Sudene,
e durante esse periodo tomei todas as medidas necessárias ao sa
neamento do Finor, buscando, inclusive, parcerias externas, com o
próprio Tribunal de Contas, a Receita Federal, o Ministério Públi
co e a Polícia Federal, para a apuração de denúncias que chega
vam fOlmalmente ao meu conhecimento.

Há poucos instantes, um nobre Deputado representante do
Estado do Ceará fez referências a uma empresa citada no relatório
do Tribunal de Contas. Mas as constatações contidas naquele do
cumento só foram: possíveis porque eu, na condição de Superinten
dente da Sudene, determinei a apuração dos fatos denunciados em
audiência pública, com a presença de toda a imprensa nacional,
porum Deputado Estadual do PT do Ceará.

Sr. Presidente, o tempo é exíguo. Reservo-me o direito de
ocupar um prazo mais amplo para fazer uma análise geral da situa
ção da Sudene, da experiência que tive naquele órgão, das distor
ções que precisam ser corrigidas, da reorientação que precisa ser
dada, sobretudo visando ao desenvolvimento do semi-árido, por
que, em trinta anos de existência, o que se verifica é o aprofunda
mento da miséria do semi-árido, com a concentração de investi
mentos na faixa litorânea da nossa região. Hoje, as capitais dos Es
tados nordestinos não estão mais inseridas num contexto regional,
mas num contexto nacional. Reservo-me a fazer uma avaliação
mais completa da questão, em decorrência da exigüidade do tem
po, provavelmente na próxima semana, quando terei espaço no
Grande Expediente.

Sr. Presidente, solicito o registro nos Anais da Casa de cer
tidão emitida e assinada pelo Presidente do egrégio Tribunal de
Contas da União, Ministro Marco Vinícios Vilaça, no dia 31 de
maio de 1995, aproximadamente quinze dias após a decisão do
plenário daquele Tribunal. A certidão é cristalina e não dá margem
a qualquer tipo de interpretação. Ela fala por si s6.

Na próxima quinta-feira estarei encaminhando ao Tribunal
de Contas da União os esclarecimentos solicitados, especifIcamen
te em relação a projeto aprovado sete dias após minha chegada à
Sudene, em reunião cuja pauta não foi por mim elaborada, e que
recebeu parecer técnico favorável do corpo da Casa. Todo ato do
Superintendente é sempre respaldado em parecer técnico dos fun
cionários que administram o Finor.

Feito os esclarecimentos, solicito a V. ExA
, Sr. Presidente,

mais uma vez, o registro dos Anais da Casa da certidão exarada
pelo egrégio Tribunal de Contas da União.

CERTIDÃO A QUE SE REFERE O ORADOR:

~UNALDECONTASDAUMÃO
Gabinete da Presidência

Certidão

Certifico, a requerimento do interessado, para os devidos
fins, que não consta acusação formal contra o Excelentíssimo Se
nhor Deputado Federal CÁSSIO RODRIGUES DA CUNHA
LIMA, no voto proferido pelo Ministro-Relator do Processo nO
TC-OI8.225/93-4. CertifIco, ainda, que a Decisão nO 199195 do
Plenário deste Tribunal não atribuiu responsabilidade ao requeren
te por ocorrência de irregularidade na Sudene, apenas determinou
á SA Secretaria de Controle Externo que promova audiência do Se
nhor Cássio Rodrigues da Cunha Lima, para que sejam apresenta
das justifIcativas acerca da aprovação e liberação de recursos para
projeto cujo sócio majoritário era Deputado Federal. Finalmente,

certifIco que o Excelentíssimo Senhor Deputado Federal, enquanto
Superintendente da Sudene, oficiou a este Tribunal, em 25 de ou
tubro de 1993, solicitando a realização de auditoria especial na
quela autarquia.

Brasília, 31 de maio de 1995. - Marcos Vinicios Vilaça,
Presidente.

o SR. WILSON BRAGA (PDT - PB. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, esta Casa, logo mais, esta
rá voltando a Proposta de Emenda à Constituição nO 6, do Governo e
que acaba defmitivamente com o monopólio estatal do petróleo.

Será, mais uma vez, uma decisão histórica, em que os Srs.
Parlamentares, representantes do povo, assumirão perante os desti
nos políticos deste País a responsabilidade de entregar a empresas
estrangeiras, ao domínio de governos estrangeiros a extração, o re
fmo e a comercialização do nosso petróleo.

Sr. Presidente, até ai tudo bem. Mas não aceito que um De
putado ilustre, por quem tenho o maior respeito, vá à televisão di
zer que vamos assistir à desconstitucionalização do monopólio. Sr.
Presidente, essa história de desconstitucionalização, de flexibiliza
ção, é uma farsa. Não podemos aceitar isso. Cada um tem que as
sumir a responsabilidade de votar contra o monopólio estatal do
petróleo ou a favor. Não existe descontitucionalização ou flexibili
zação. Isso tudo é falta de coragem cívica de assumir aqui a deci
são, de dizer que vai votar contra os interesses nacionais, os inte
resses do povo, a favor da exploração do petr6leo não mais pelo
nosso Governo, mas por empresas internacionais.

Sr. Presidente, concedi entrevista sobre o assunto aos jor
nais da Paraiba. Peço a V. ExA que a considere como lida, para que
conste nos Anais desta Casa.

ENTREVISTA A QUE SE REFERE O ORADOR:

WILSON BRAGA DESABAFA:
"A PETROBRAS JÁ NÃO É MAIS INTOCÁVEL"

O Deputado Wilson Braga declarou, ontem, que a sua deci
são de votar pela manutenção do monopólio estatal do petróleo,
mesmo enfrentando toda a ordem de pressões da mídia televisiva e
das corporações petrolíferas estrangeiras, teve razões históricas,
que se tomaram indeclináveis.

- Como ex-integrante da UNE, na qualidade de membro do
seu Conselho, participei ativamente da luta do petr6leo é nosso e
da Petrobrás é intocável e nessa luta foIjei o sentimento patriótico
e o compromisso doutrinário de defender as riquezas naturais do
meu Pais, convencido da importância decisiva para o desenvolvi
mento econômico e o bem-estar social do povo brasileiro - expli
cou o parlamentar.

Flexibilização é farsa

Para o Deputado Federal Wilson Braga, não lhe restava ou
tra alternativa: ou preservar o petróleo extraído do nosso subsolo,
em mãos de brasileiros ou delegar o controle da indústria petrolí
fera brasileira a meia dúzia de corporações estrangeiras.

- Preferi defender o interesse do Brasil, porque me conven
ci de que a propalada "flexibilização" nada mais era do que uma
farsa, porque ou existe o monopólio do Estado, através da União,
ou teremos necessariamente o monopólio privado estrangeiro ex
presso no oligopólio internacional. Os que afrrmam que votaram
pela "flexibilização", para permitir s6 a concorrência, estão men
tindo ao povo, enganando a opinião pública, fazendo seus eleitores
de trouxas. Flexibilização significa, rigorosamente, transferência
de controle do petróleo para mãos estrangeiras. Infelizmente,. não
há meio termo - explicou enfático o Deputado Wilson Braga.
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Continuando, o Deputado afmnou ter sido oportuna e co
rajosa a denúncia formulada pelos Deputados Federais do PDT,
sobre o açodamento oficial no encaminhamento das propostas
de emenda constitucional e a repulsa por eles manifestada pela
implantação do clima de obscurantismo que prevalece naquela
Casa, onde o convencimento, a argumentação, o diálogo e a
persuasão foram substituídos pelo massacre de uma maioria
surda e perigosamente negociada. Marcada pela desinformação,
pelo fisiologismo e outros interesses subalternos, esta maioria,
de forma voluntária, reproduz hoje o caráter servil e cartorial
que aquela Casa não experimentou nem nos tempos mais duros
do regime de exceção.

A importância

O Deputado Wilson Braga esclareceu que o petróleo é vital
para o presente e o futuro do País como recurso natural e fonte de
energia de inegável valor estratégico para a segurança econômica
e militar e um bem econômico de indiscutível finalidade social.

- O petróleo é tão decisivo, do ponto de vista estratégico,
que os Estados Unidos mobilizaram 600 mil soldados, na Guerra
do Golfo, ao custo 90 bilhões de dólares e mataram 230 mil ira
quianos (cerca de 120 mil civis) para manter aquela parte do
Oriente Médio sob controle absoluto. O que as nações ricas dese
jam com essas reformas no Brasil é assenhorar-se do petróleo bra
sileiro e usurpar a soberania, a segurança e o futuro do Brasil 
afrrmou o ex-governante paraibano.

A Petrobrás

Para o Deputado Wilson Braga, a política nacional de petró
leo, fundada no princípio constitucional do monopólio estatal, pro
duziu para o País resultados expressivos.

- Posso citar dados que justificam plenamente a preserva
ção do monopólio e contra-indicam a sua quebra contida na emen
da constitucional do Governo Fernando Henrique. Primeiro, a Pe
trobrás pratica preços inferiores aos preços internacionais, levando
os brasileiros a pouparem, em 7 anos, nada menos que 20 bilhões
de dólares. A quebra do mon0p6lio terá como conseqüência ime
diata o alinhamento dos preços aos internacionais, o que acarretará
aumento dos custos, inflação e perda da competitividade da econo
mia nacional- explicou o Deputado Wilson Braga.

Melhor para o País

Para o Deputado Wilson Braga, a Petrobrás não recebe
qualquer recursos do Governo, não onera o Tesouro Nacional, mas
ao contrário, só em 1994, ela reco1beu aos cofres públicos nada
menos que 6,5 bilhões de dólares.

- Ainda mais, os seus custos são bem menores que os prati
cados no exterior, e proporcionou uma economia em divisas da or
dem de 200 bilhões de dólares, desde a criação do monopólio esta
tal de petróleo pela Lei n° 2.004154. Ainda em 1994, a Petrobrás
registrou um lucro de 1,7 bi1bão de dólares que permanecem no
País, enquanto a Shel1 apurou, no mesmo período, um lucro de
100 mi1bões de dólares, dos quais 60 milbões foram enviados para
sua matriz, no exterior. O lucro de 1,7 bi1bão de dólares obtido
pela Petrobrás foi reinvestido no Brasil, na geração de empregos,
na solicitação de encomendas para a indústria nacional, estimulando o
desenvolvimento econômico do Pís - esclareceu o Sr. Wilson Braga.

Advertência

O ex-Governador Wilson Braga concluiu seu pronuncia
mento, advertindo a opinião pública de que as reformas constitu
ciopais que extinguem os monopólios do petróleo e das telecomu
nicações atentam contra a existência do próprio Estado brasileiro,

na medida em que colocam sob risco iminente a soberania, a segu
rança e a própria sobrevivência do País como nação soberana.

- A pretexto de modernizar e promover a abertura do mer
cado brasileiro à voragem da exploração das corporações transna
cionais, o Governo está promovendo a desconstituição do Estado,
a mOl.te da Nação, através da alienação do seu patrimônio, da en
trega sistemática de suas riquezas naturais e estratégicas a mãos
estrangeiras. Para mim, essas reformas atentam contra cláusulas
pétreas da Constituição Federal e sua aprovação desconstitui e de
sintegra o País. Para citar recente frase do ex-Governador de Per
nambuco e Presidente da Associação Brasileira de Imprensa, jor
nalista Barbosa Lima Sobrinho, "enquanto houver Brasil e brasi
leiros de brios, haverá luta para manter a nação de cabeça erguida
entre as outras nações do universo, para marcar, na história, uma
posição, não de colônia ou de satélite, mas de uma nação soberana
e independente - finalizou o ex-Governador Wilson Braga, dizen
do: os remanescentes das lutas da UNE nem os jovens de hoje po
derão dizer "O PETRÓLEO É NOSSO" e a ''PEfROBRAS JÁ
NÃO É MAIS INTOCÁVEL".

O SR. JOSÉ ALDEMIR (pMDB - PB. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados. minha intenção,
ao fazer uso da tribuna nesta tarde, era discorrer sobre o tema da
reforma fiscal, tributária e administrativa. Mas deixo de fazê-lo
para me reportar à matéria publicada ontem pela imprensa, mais
precisamente pelos jornais Correio Braziliense e Jornal do Bra
sil, referente a um companheiro da bancada do PMDB da Paraíba,
o Deputado Cássio Cunha Lima, ex-Superintendente da Sudene.

Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, ontem deixei de fazer
um pronunciamento referindo-me a esta matéria para permitir que
o próprio Deputado Federal Cássio Cunha Lima desse os devidos
esclarecimentos. Não quis antecipar-me ao Deputado. Entretanto,
hoje ouvi o Deputado no Pequeno Expediente e, no meu entendi
mento, falo de forma pessoal, aquela matéria parece-me cavilosa,
improcedente e irresponsável, pois não condiz com a verdade.

Quem não conhece o Deputado Cássio Cunha Lima pela
sua conduta, pela sua história política, apesar da sua juventude? O
mais jovem Constituinte deste País, eleito em 1986, elaborou pro
postas a serem inseridas na Carta Magna deste País objetivando
atender aos anseios, aos desejos da sociedade brasileira. Ex-Prefei
to de Campina Grande, conduziu os destinos daquela terra e da
quele povo com competência, eficiência, probidade e honestidade
peculiares ao seu caráter e à sua personalidade como homem pú
blico e como cidadão brasileiro. Está aí sua ação administrativa,
inclusive copiada por diversos administradores municipais de todo
o País.

Quem não conhece o Deputado Cássio Cunha Lima, ex
Prefeito de Campina Grande, por sua conduta ilibada? S. Ex' teve
todas as contas aprovadas, por unanimidade, pelo Tribunal de
Contas do Estado da Paraíba.

Recém-eleito novamente Deputado Federal pela Paraíba,
foi o mais votado em nosso Estado e é hoje um grande nome den
tro do nosso partido e em nossa terra, numa demonstração de que
todos os companheiros do PMDB assimilam o entendimento vo
luntário e espontâneo da sociedade paraibana, que na verdade quer
sua indicação para governar os destinos do nosso Estado.

Este cidadão, Cássio Cunha Lima, Deputado Federal, está
sendo caluniado, difamado. Estão tentando macular sua imagem
de homem público, adquirida de berço e pela formação de cidadão
que tem compromisso com a sociedade brasileira. Como compa
nheiro de partido e conterrâneo seu, conheço suas raízes, sua ori
gem, sua família, sua formação. Por isso, não poderia calar-me
nem me omitir do direito de vir à tribuna desta Casa manifestar
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meu repúdio, que é também o da Paraíba e certamente dos pares
que compõem a Câmara Federal. Trata-se de matéria mesquinha e
irresponsável veiculada pela imprensa.

Pediria sensatez ã imprensa brasileira, principalmente aos
jornalistas do Jornal do Brasil e do Correio Braziliense, aos
quais solicito façam publicar, na íntegra, a certidão emitida pelo
Presidente do Tribunal de Contas da União.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, era essa minha partici
pação.

A SRA. JANDIRA FEGHALI (pCdoB - RJ. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, colegas, sinto-me no dever de abor
dar algumas questões veiculadas nos meios de comunicação e que
exigem de nós uma resposta muito concreta.

Trazer ã discussão da Câmara dos Deputados o problema
das taxas de juros não faz parte de nenhum folclore, de nenhum
anedotário político ou de brincadeira. Um Parlamentar sério não
brinca com a política econômica de seu País e muito menos cria
fatos políticos para, depois, desrespeitar os anseios e expectativas
da sociedade brasileira.

Vimo-nos levados a essa iniciativa por uma série de razões:
em primeiro lugar, pela situação dramática por que passam os se
tores comercial, produtivo e de consumidores deste País. A Funda
ção Getúlio Vargas publicou, em abril deste ano, na sua revista
"Conjuntura Econômica", após pesquisar 39 países, matéria que
caracterizou o Brasil como o campeão mundial da usura. Na sua
pesquisa, não conseguiu encontrar nenhum país no mundo que
pratique taxas de juros mais elevadas do que as nossas.

Diante disso, Sr. Presidente, escudada no texto constitucio
nal, na votação do Senado Federal e na exigência recente, datada
de fevereiro de 1995, do Supremo Tribunal Federal para que o
Congresso Nacional legisle sobre a matéria - § 3° do art. 192 da
Constituição - elaboramos um requerimento de urgência a fIm de
ser assinado pelos Parlamentares no sentido de que a matéria seja
incluída na pauta. Não me parece estranho que a iniciativa de um
Parlamentar vise apenas colocar em debate, nesta Casa, matéria de
tamanha gravidade. Não estamos obrigando nenhum Parlamentar a
votar necessariamente a favor do texto oriundo do Senado Federal
ou a votar no que não acredita. Estamos querendo que a Câmara
dos Deputados aprove a urgência, única maneira de trazer o assun
to a debate e obrigar representantes do Governo a comparecer a
esta Casa e discutir alternativas para a política econômica. Obvia
mente essa regulamentação terá a opinião dos Deputados da base
do Governo, a opinião da Oposição e a do próprio Governo. Não
podemos, entretanto, ficar passivos e omissos diante de uma reali
dade ca6tica e desgraçada em que se encontram hoje setores da
economia brasileira.

Temos visto, Sr. Presidente, manobras por parte do Presi
dente desta Casa, orientadas pelo Governo, para protelar ou até
mesmo impedir o debate. Tentam desqualif1car a iniciativa, como
faz o próprio Líder do Governo nesta Casa, Deputado Luiz Carlos
Santos, que afirmou aos jornais ser isso tudo uma bobagem, ou en
tão o Presidente desta instituição, que disse ser essa proposta uma
gracinha. Tentam até, como foi dito na imprensa, tendo em vista a
insegurança em tomo dessa votação, adiá-la para quinta-feira. Ora,
Sr. Presidente, não se brinca com um debate sério assim; não
se tenta constranger Deputados para retirarem suas assinatu
ras de um requerimento de urgência; não se tenta retirar a
matéria de pauta, ou mesmo adiá-la para um dia em que não
há quorum, a fim de desmoralizar não a iniciativa, que não
é mais da Deputada Jandira Feghali ou da bancada do
PCdoB, mas a maioria absoluta da Câmara dos Deputados,
uma vez que são mais de 300 assinaturas.

Sr. Presidente, além das manobras para tentar protelar e
desquaIíficar a iniciativa, que já é da maioria desta Casa, o Presi
dente da Câmara dos Deputados, ainda hoje, não sei com que me
canismo, tentou divulgar que Deputados ligados ao Governo esta
riam negociando com o PCdoB a retirada de panta da matéria. Sr.
Presidente, não estamos brincando: não há nenhuma negociação
que nos faça recuar no sentido de não colocar em pauta esse re
querimento. Não fizemos isso apenas para criar um fato político
ou, como Deputados de Oposição, brincar ou barganhar benefí
cios. Queremos colocar a matéria em pauta a fim de debater o as
sunto, independentemente do fruto desse debate.

Não aceitaremos nenhuma tentativa no sentido de nos atri
buir uma atitude vacilante, irresponsável ou leviana diante de tal
matéria. Por isso, Sr. Presidente, apoiada no Regimento futemo da
Casa, cobraremos incessantemente, a partir de hoje, a inserção
imediata na pauta desse tema. Se lamentavelmente os Deputados
que se posicionem contra as taxas de juros estiverem fazendo dis
cursos para suas bases eleitorais, não deveriam perder a oportuni
dade de votar a urgência. Assim, poderíamos trazer o assunto ao
debate e impedir que o mesmo permaneça eternamente engavetado
numa Comissão Especial, que passou meses sem votar um projeto
sequer do Sistema Financeiro, estando agora nas mãos do Relator,
Deputado Benito Gama..,Podem achar que vamos votar alguma
matéria da qual o Governo discorde.

Portanto, cobramos, sim, que a matéria seja colocada em
pauta, a partir de hoje, para que os Deputados votem essa urgên
cia, sem qualquer vacilação ou timidez.

O SR. MÁRCIO FORTES (pSDB - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados. na tarde de hoje, o
Plenário desta Casa vai discutir e votar, em segundo turno, a Pro
posta de Emenda Constitucional n° 6 que flexibiliza o monopólio
do petróleo.

Mais uma vez assistiremos, aqui, ao revigoramento da eco
nomia brasileira, ao reinício de nossa história, após quarenta anos,
desde a que Petrobras foi construída e fundamentada em princí
pios corretos, àquela época, no início da década de 50. Aquele
tempo, após a Segunda Guerra Mundial, não se dispunha de mui
tos dados sobre as questões ligadas à infra-estrutura de todas as
nações, até então, dominados por poucos braços de nmltinacionais
bem instaladas. Mas sobretudo no setor petróleo havia um inci
piente conhecimento de tudo o que se referia à matéria.

Ao longo desses quarenta anos, muito se aprendeu, e nós,
brasileiros, talvez tenhamos aprendido mais do que os outros. E o
fizemos devido ao brilhante trabalho realizado pela Petrobras.
Tendo tido oportunidade de pertencer ao corpo dirigente daquela
empresa durante três anos, posso testemunhar sua excelente contri
buição para o desenvolvimento do setor petrolífero, para o conhe
cimento do subsolo brasileiro e para a capacidade de arregimentar
recursos não apenas fmanceiros - e o fez com mestria internacio
nal-. mas tecnológicas, gerenciais, administrativos e humanos, a
ftm de exercer a responsabilidade que lhe tinha sido outorgada
pela Lei n° 2.004.

Acontece que os tempos mudam. Os tempos nmdam; os re
cursos financeiros internacionais não mais estão disponíveis para o
setor público; o petróleo já é conhecidO; já se sabe exatamente
aonde se pode chegar, já se conhece bem melhor as reservas inter
nacionais, melhor ainda as reservas brasileiras, e não há por que
nos apegarmos a fatos e condições vigentes e válidos no começo
da década de cinqüenta. Daqui para a frente, os tempos são efeti
vamente de internacionalização de economia, e cabe-me, neste
momento, como participante da Comissão Especial que analisou a
proposta do Governo, juntamente com outros brilhantes compa
nheiros desta Casa, não tendo eu faltado a qualquer das suas sessõ-
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es, dar o meu testemunho da excelente qualidade do relatório do
Deputado Lima Netto: um relatório completo, que enuncia a histó
ria, abrange todos os aspectos e, fundado em dados fornecidos por
organismos técnicos da própria Petrobras, avalia com precisão os
caminhos do futuro para a aceitação da proposta.

De fato, o Deputado Lima Netto, no seu trabalho, que é
completo e que foi levado ao conhecimento de todos os Deputa
dos, não apenas cita números e repete relatórios de outros organis
mos, mas, sobretudo, afrrma com tranqüilidade que nosso compro
misso é com os novos princípios e defmições do desenvolvimento,
e não mais com antigos ícones que sequer estão na ordem do dia
do pensamento das Nações Unidas. Desenvolvido não é mais o
país que consegue, a custo quase desconhecido, certamente eleva
do, explorar quantidades crescentes de petróleo do subsolo ou da
plataforma continental. Desenvolvido é o país que consegue efeti
vamente enfrentar o desafio do subdesenvolvimento e da pobreza
da maior parte da sua população, que reduz a mortalidade infantil,
que aumenta a expectativa de vida, que aumenta o número de anos
de escolaridade para seus cidadãos já alfabetizados. Enfim, desen
volvido é o país, que não pode dedicar recursos àqueles setores em
que a iniciativa privada é não apenas competente para fazê-lo, mas
dominada pelo interesse nacional, pelas leis atualizadas que regem
os controles. Por exemplo no caso do petróleo, não se pode res
guardar o interesse público, mantendo-se o mon0p6lio como está,
sob o domínio absoluto da União, mas, sim, outorgar a diferentes
empresas nacionais ou estrangeiras que se somarão às dezenas a
quantidade de petróleo hoje explorado, hoje processado, hoje
transportado e hoje refinado no País.

Nesta tarde, Sr. Presidente, mais uma vez teremos oportuni
dade de complementar nosso conhecimento, nossa capacidade de
absorver realidades inovadoras e contribuir desta fonna para que o
País encontre um novo futuro neste setor tão importante que é o da
utilização dos derivados de petróleo.

O SR. ALDO ARANTES (pCdoB - 00. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, a pressão
e a repressão sobre o movimento sindical parece que volta nova
mente a ser moda e forma de comportamento dos govemantes des
te País. Nos últimos meses, em meu Estado, Goiás, vem recrudes
cendo a repressão e a tentativa de intimidação do movimento sin
dical por parte do Governo Estadual.

Esse desrespeito à Constituição e à liberdade de organiza
ção dos trabalhadores vem no bojo desta crise atual do País, da
tentativa de suprimir da Constituição conquistas históricas dos tra
balhadores no campo deIDOClático e social.

O tufão neoliberal arrasa as economias dos países depend
entes, ammca direitos sociais e vem acompanhado da restrição das li
berdades democráticas, da pressão e da repressão sobre a soéiedade.

A greve dos petroleiros, caluniada e sufocada por uma
campanha envolvendo o Governo, a direção da empresa e os
grandes meios de comunicações, jogando a opinião pública
contra os trabalhadores, foi o exemplo latente da nova tática uti
lizada pelas elites.

E essa forma mais refinada de agir parece que vai fazendo
escola pelo País afora. O presidente da EMClDEC, Sr. Fause Gon
çalves, resolv~u suspender o presidente do Sindicato dos Traba
lhadores nas Areas de Ciência e Tecnologia e Pesquisa do Estado
de Goiás, Inocêncio Barroso de Carvalho, por 25 dias, afetando in
clusive seus vencimentos. Os trabalhadores, em campanha pela re
posição de 30,70% de perdas salariais, tiveram suas faixas recolhi
das por segurança da empresa e punidos.

Em reunião com o presidente da EMCIOEC, Sr. Fause
Gonçalves, este afmnou que ''não admitia protestos em minha em
presa", quando na verdade não se trata de propriedade particular

do Sr. Fause e sim de uma empresa pública, de toda a sociedade
goiana, e os trabalhadores exerciam uma prerrogativa assegurada
pela Constituição Federal.

Na mobilização dos trabalhadores da Companhia de Eletri
cidade de Goiás - CELG, e da Saneamento de Goiás SIA - SA
NEAoo, dezessete funcionários foram demitidos. O Governo ar
gumentou que tratava-se de "ajuste na máquina administrativa das
empresas e preocupação com a produtividade", quando na verdade
trata-se de perseguição e repressão ao movimento sindical, já que
treze dos demitidos são diretores do Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias Urbanas do Estado de Goiás e membros da Comis
são de Negociação Salarial.

A tentativa de intimidação também atinge os professores da
rede estadual de 10 e 20graus. A paralisação de advertência, con
vocada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação, realizada
nos dias 22 e 23 de maio, contra os salários de apenas R$85,OO,
também foi punida com o corte de ponto e o desconto no salário.

A crise econômica, o aumento do custo de vida, os baixos
salários impulsionam os trabalhadores à luta. Em vez de adotaI" so
luções para os problemas do País e do Estado, de adotar um mode
lo de desenvolvimento que satisfaça as necessidades do País e do
povo, os governantes recorrem à repressão e à intimidação contra
os trabalhadores. A arrogância e a prepotência vão se tornando
marcas de alguns diretores de estatais goianas, com a complacên
cia e a cobertura do Governo Estadual.

Manifesto minha solidariedade e apoio irrestrito à luta dos
trabalhadores de meu Estado e do Brasil, em defesa de seus direi
tos, por melhores condições de vida e trabalho e pelo direito de
reivindicar como um dos fundamentos do exercício da cidadania.

O SR. SILVIO ABREU (pDT - MG. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente Sn e Srs. Deputados, é com profunda
decepção que o povo brasileiro tem verificado nas manchetes dos
principais órgãos da imprensa o anúncio de que o atual Governo
voltou à era do "é dando que se recebe", mesmo contrariando e
desdizendo todas as pregações de campanha e todos os compro
missos assumidos para com o País.

Trata-se do império retrógrado e pernicioso do fisiologismo
na mais maléfica essência, em que os cargos de confiança do Go
verno Federal - são milhares, vão sendo aos poucos providos em
troca do voto dos governistas, sempre dado nas votações impor
tantes que ocorrem neste plenário.

Como nos velhos tempos, não leva em conta, o Governo, o
quociente intelectual do ocupante do cargo, mas simples e estapa
furdiamente, o "Q 1", velho cognome do "quem indica".

O Jornal do Brasil do último domingo, como que a ironi
zar as expectativas e as esperanças que a população brasileira, in
genuamente, depositou no atual Governo, estampou em uma de
suas principais páginas o verdadeiro loteamento dos cargos fede
rais com os possíveis beneficiários das indicações. Hoje O Estado
de Minas noticia, com maiores detalhes, o mapeamento prepara
do, pessoalmente, pelo Ministro da Justiça, em que radiografa,
com riqueza de detalhes, a posição dos Parlamentares frente às re
centes modificações constitucionais, para que, conforme a quanti
dade de votos favoráveis ao Governo, tenham direito a maior ou a
menor número de cargos.

Eis aí a verdade que veio à tona. Pessoalmente, tenho de
nunciado, desta mesma tribuna, a forma interesseira com que o
Governo vem obtendo apoio. É apoio fundamentado em verdadei
ros ''negócios'' de troca de interesses, certamente indizíveis e in
confessáveis, que maculam o sentimento nacional, já tão frustrado
e até estarrecido.

Este Governo não será perdoado pela história por estar
substituindo seus compromissos contra o fisiologismo pela velha
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Joremar Felix *
PSDB é o que mais pede, PL e PP, os que menos levam

São Paulo - O líder do PL, deputado Valdemar Costa Neto
(SP), sonha com um projeto político: transformar sua legenda em
grande partido. Para isso, aliou-se ao governo Fernando Henrique
Cardoso e, com sinceridade ímpar, pediu ao presidente dois cargos
que poderiam ajudá-lo a engordar as fileiras liberais: a presidência
da Eletrobrás e uma diretoria da Caixa Econômica Federal (CEF).

Pediu, mas não levou. "Com a Eletrobrás, poderia levar
dois ou três governadores para o meu partido", justifica Valdemar.
A franqueza do deputado só é comparável à de seu ex-colega de
Câmara Roberto Cardoso Alves (PTB - SP), o Robertão, que na
Constituinte de 1988 adaptou a frase franciscana "É dando que se
recebe" para definir a troca de favores e cargos por votos no Con
gresso. A declaração de Valdemar, porém, responde a uma incóg
nita: O que os políticos fazem com os cargos?

Embora o Palácio do Planalto seja ocupado por um homem
de idéias, nenhum parlamentar que almeja nomear um apadrinha
do é obrigado a apresentar ao governo uma fIlosofia ou uma políti
ca para a função ou instituição que pretende comandar. "A esse
grau de sofisticaçiio ainda não chegamos", reconhece, com uma
ponta de lamentação, o deputado Almino Afonso (pSDB - SP),
político de idéias tão fortes que, mesmo amigo do presidente, foi
liberado por seu partido para votar contra a quebra do monopólio
do Petróleo.

Quando a indicação atende a critérios básicos, o governo
examina e nomeia", resume o líder do governo no Senado, Élcio
Alvares (pFL - ES). Se no início o presidente empurrou com a
barriga as nomeações, a esta altura da reforma constitucional o bi
chinho da fisiologia parece ter contaminado as boas intenções do
Planalto. Os cargos de terceiro e quarto escalões foram todos lo
teados entre antigos ou novos aliados sem atender nenhuma linha
política.

Nesta categoria, destacou-se até o PSDB. "A gente indica,
mas quem nomeia é o PSDB e o PFL", reclama Valdemar. Alguns
pedidos de tão escandalosos não puderam ser atendidos. É o caso
do PP. Partido moribundo - perdeu as eleições até em estados
onde acreditava ter chances -, precisa empregar dois candidatos a
governos estaduais derrotados (Hélio Costa, de Minas, e Álvaro
Dias, do Paraná, que esta semana exilou-se no PSDB) e vários ex
deputados. Como a legenda dificilmente resistirá à refonna parti
dária, os últimos integrantes do PP não estão preocupados com o
desgaste da sigla.

O caso da deputada Laura Carneiro (pP - RI) é exemplar.
Ex-secretária de Açã!, Social do município, pediu uma diretoria da
Companhia Docas. A primeira vista, nada tem a ver com portos,
mas queria o cargo para seu irmão, José Miguel Monteza, funcio
nário de carreira das Docas. "Não posso indicar ninguém para um
cargo numa prefeitura do PT, que não ajudei a eleger", justifica.
''Fiz o que qualquer deputado faz e não troquei cargo por voto".
Não trocou mesmo. Sem conseguir emplacar o irmão, votou con
tra o governo na emenda do petróleo.

O maior número de indicações vem do PSDB. O líder do
govemo no Senado, Artur da Távola (pSDB - RI), por exemplo,
está empenhado em transferir o atual presidente da Casa da Moe
da, Danilo Lobo, para a presidência da Telerj. Cargo que disputa
com o deputado Francisco Dornelles (pPR - RI), que por sua vez
também quer manter o atual superitendente da Receita Federal no
Rio, Serafim Cipriano.

MATÉRIAS A QUE SE REFERE O ORADOR:

MAPA DE VOTAÇÕES DE
JOBIM IRRITA LIDERES

Brasília - Um minucioso levantamento feito pelo Ministé
rio da Justiça, mostrando o comportamento de cada deputado alia
do do governo nas nove votações das emendas da ordem econômi
ca, é a principal arma do Palácio do Planalto na distribuição de
cargos federais. Acompanhado por um cartão assinado pelo minis
tro Nelson Jobim, o mapeamento está sendo enviado a todos os lí
deres governistas no Congresso. ''Isso vai servir de argumento para
brecar ou atender aos pedidos dos parlamentares'" disse um líder.

A utilização do placar das votações, que inclui até o primei
ro turno da quebra do monopólio da Petrobrás, foi aprovada pelo
Presidente Fernando Henrique Cardoso, que recebeu sua cópia por
disquete e mantém a lista no computador. De acordo com a asses
soria do ministro Jobim, a intenção foi fazer uma radiografia do
plenário nas votações para ajudar os líderes a garantir a presença
dos parlamentares nas próximas emendas.

Fidelidade

Analisando a situação Estado por Estado, o documento
mostra que as bancadas mais fiéis foram as do Rio Grande do Nor
te e do Piauí. Os deputados piauienses compareceram e votaram
com o governo nas nove votações, com uma única ausência - a do
deputado Júlio César (PFL), no segundo turno de votação da que
bra do monopólio na distribuição do gás canalizado. O partido
mais fiel foi mesmo o PFL, que, nas nove votações, teve apenas
um voto contra o governo, o do deputado Ayres Cunha (SP), no
segundo turno da emenda que altera o conceito de empresa nacio
nal. As 23 ausências pefelistas nesse período, porém, também es
tão cuidadosamente identificadas.

A radiografia mostra que o PMDB foi o campeão das au
sências e defecções na base parlamentar do governo, com 77 votos
contrários nas votações. Também foram identificados no levanta
mento do Ministério da Justiça deputados que se abstiveram ou
votaram contra o Planalto em quase todas as votações.

A iniciativa do govemo foi vista com ressalva por alguns lí
deres partidários, que não gostaram da interferência e preferem
eles próprios levar seus levantamentos ao Planalto. Um desses lí
deres argumentou ter conhecimento profundo do comportamento
de suas bancadas, defendendo que o Ministério da Justiça se res
trinja aos assuntos mais urgentes da pasta.

ladainha dos ''negócios políticos", numa obra de trágico retrocesso CARGOS AINDA SÃO MOEDA
que não está envergonhando o País. Todos se encontram perplexos DE TROCA DO GOVERNO
e horrorizados.

Enquanto isso, esses mesmos votos "negociados", Sr. Presi
dente, estão sendo resposnsáveis pela quebra dos mais importantes
monopólios, que até hoje, garantiam as riquezas e a soberania na
cional. E, assim, virão as outras reformas pretendidas pelos gover
nantes, como, por exemplo, a malsinada refonna da Previdência
Social, representativa do mais grave descalabro contra o próprio
Estado de Direito. Virá o confisco da estabilidace dos servidores,
permanecerá essa política econômica odiosa que está sucateando
todo o setor produtivo do País. Permanecerá a verdadeira obra de
perseguição aos pequenos agricultores, aos professores na iminên
cia de perderem importantes direitos; às universidades, que estão
sendo destruídas, e aos estudantes, permanentemente injuriados.

É muito importante, neste grave momento, Sr. Presidente,
que os governistas desta Casa façam sua própria reflexão, para po
derem imaginar, desde já, de que fonna, no futuro, poderão prestar
contas ao País.
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O PSDB fluminense pretende indicar ainda o presidente da
Companhia Bmsileira de Trens Urbanos, o superintendente da Ra
diobrás no Estado e o presidente da Light. O deputado Fernando
Gonçalves (PTB - RJ) nomeou o delegado regional da agricultum.
O PMDB fluminense, capitaneado pelo deputado Moreira Fmnco,
já levou uma diretoria da Petrobrás e quer uma diretoria de Docas.
O PMDB do Rio também pleiteia a Fundação Portos.

Como Moreira, outros ex-governadores que se. elegeram de
putados ou senadores são os que mais o conseguem emplacar afi
lhados. O deputado Newton Cardoso (pMDB - MG) nomeou um
diretor da Eletrobrás, cuja presidência foi para o senador Antônio
Carlos Magalhães (PFL - BA). Já o senador Íris Resende (pMDB 
00) garantiu a diretoria de saneamento da Caixa Econômica Federal.

Com a aprovação das refonnas pmticamente garantida, alia
dos acreditam que o governo deve protelar as nomeações. a espe
rança é que, em agosto, quando terá de negociar as refonnas tribu
tária, administrativa e da Previdência, o governo coloque mais car
gos em disputa. As empresas telefônicas estaduais, as teles, são as
mais cobiçadas. S6 perdem pam as gmndes estatais nacionais. Se
ganhar uma tele, sobretudo em estados gmndes como São Paulo
ou Minas Gerais, o politico garante telefones para várias comuni
dades e, facilmente, reverte essa caridade em votos.

* Colabcrou: Mônica Dallari

o SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PFL - PL Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, a fim
de conter a onda de importados, diga-se autom6veis, o Presidente
da República elevou as aliquotas de importação de veículos.

Não surtiu o efeito desejado. E o Presidente, que não gosta
de ter sua vontade contrariada, partiu para a briga pam valer. Esta
beleceu cotas de importação. A limitação das importações por co
tas despertou reação internacional.

Quem se sentiu mais ofendido foi o Presidente Menem. O
Mercosul, como fica? O Presidente não sabe. Ele não sabia que ser
Presidente é tão complicado. Até argentino dá palpite no que ele faz.

O Presidente quer salvar o real. Moedinha que dá tmbalho.
Quando será que o real vai vestir calça comprida, e o Presidente
vai ter tmnqüilidade pam decidir com lucidez?

Se a intenção do Presidente é retmir as importações, e a pri
meim medida (elevação das alíquotas) não surtiu efeito, a última
(cotas de importação), deveria substituir a primeira. Ao que pare
ce, o Presidente pretende mesmo melhorar o seu caixa.

A preocupação do Presidente é arrecadar. Aumentar ou re
duzir importações não importa. A questão é: já que o brasileiro é
rico, que faça importações, mas deixa alguma nota no caixa. O
Governo precisa ganhar algum.

O Presidente não consegue mais esconder que adota o mé
todo da tentativa e erro.

Se uma medida não alcança o fim desejado, tenta-se outm.
Se o efeito não é o desejado, mas, eventualmente, apresenta um
aspecto que o Governo considem bom, ainda que impensado,
mantém-se a medida e o que falta se tenta suprir com outra.

Intelectual que é, o Presidente estaria familiarizado com o
método científico, que deveria aplicar não somente às suas teses
acadêmicas, mas, também, à administração do País. Evitaria sur
presas desagmdáveis ao Presidente.

O SR. sIMÃo SESSIM (PPR - RI. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, notícia das mais
auspiciosas foi publicada pelo jornal O Globo, na semana passada,
dando conta da autorização, pelo Ministro da Administração, de
um concurso público, em caráter extmordinário, para a contmtação
de 1.226 servidores da área de saúde, entre médicos e enfetmeiros.

Esses profissionais serão localizados nos hospitais públicos
do Estado do Rio de Janeiro, e sua contração só está sendo possí
vel por causa da exceção aberta pelo Governo Federal, já que, por
decreto do Presidente da República, a realização de concursos pú
blicos está proibida.

A exceção aberta, Sr. Presidente, estava plenamente justifi
cada, já que são das mais precárias as condições de funcionamento
de todos os hospitais que integram a rede pública de saúde no Es
tado do Rio de Janeiro.

Com essas contratações, será possível reativar cerca de
720 leitos nos hospitais públicos federais da Região Metropoli
tana do Rio, a maioria dos quais atua no setor de atendimento de
emergência.

Cerca de 50 mil pessoas estão inscritas para o concurso, cu
jas provas deveriam ter sido realizadas no mês de março último,
mas fomm suspensas por causa dá pribição presidencial.

Esse concurso, Sr. Presidente, vai selecionar 462 médicos,
94 enfermeiros, 664 auxiliares de enfermagem e seis técnicos em
radiologia.

Os servidores a serem contratados irão tmbalhar nos Hospi
tais do Andaraí, de Bonsucesso, de Jacarepagá, de Ipanema, da
Lagoa, de Piedade, de Lamnjeiras e no Hospital dos Servidores do
Estado, no Bairro da Saúde.

Deve ser enfatizado o apoio que essas contmtações recebe
ram do Sr. Ministro da Saúde, Dr. Adib Jatene, que se temmostm
do incansável no seu esforço de buscar recursos pam restabelecer
o nível de atendimento desses hospitais e para devolver aos hospi
tais públicos em nosso País a credibilidade perdida.

Para que se possa avaliar a real importância dessas contmta
ções,Sr. Presidente, basta registrar que, dos dezoito hospitais pú
blicos fedemis existentes no Estado do Rio de Janeiro, s6 quatro
ainda conseguem manter serviços de emergência, tendo em vista a
insuficiência de profissionais especializados pam fazer funcionar
os demais estabelecimentos hospitalares.

Temos certeza de que o alto gmu de discernimento do Mi
nistro da Saúde, aliado ao seu reconhecimento espírito público, se
rão decisivos pam que seja rompido o atual estado de inércia, fa
zendo com que os hospitais retomem sua plena capacidade de
atendimento, minomndo o sofrimento da população.

Não temos dúvida de que esse trabalho de recuperação terá
prosseguimento, e brevemente alcançará outros hospitais, inclusi
ve o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, que, por absulta falta de
condições, parou de funcionar há alguns meses, deixando sem as
sistência médica centenas de milhares de pessoas carentes.

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

O SR. ARTUR VIRGÍLIO NETO (pSDB - AM Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a inver
dade tem pernas curtas. O episódio em curso, enolvendo Brasil e
Argentina, relativamente à importação de carros no âmbito do
Mercosul, terminou demonstmndo, com meridiana clareza, o forte
compromisso do Governo Fernando Henrique com a Zona Franca
de Manaus.

Em primeiro lugar porque, no bojo das negociações para di
rimir a pendência quanto à polícia automotriz, os negociadores
bmsileiros, à frente o Ministro Pedro Malan, colocam a exigência
de acordo que defende a Zona Franca bmsileim, hoje prejudicada
pelo fato de artigos eletro-eletrônicos portenhos estaremos ingres
sando em nosso mercado, livre de taxas, enquanto seus similares
bmsileiros pagam aliquotas entre 18% e 30%.

Em segunda instância, porque o simples gesto de defender
interesses nacionais, localizados na Amazônia, indica claramente o
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reconhecimento do pólo industrial de Manaus e a sua promoção à
questão de nível nacional. É o momento, Sr. Presidente, Srs. De
putados, que marca a perspectiva real de se ter, neste País, nova
distribuição social do trabalho, por região, ao Amazonas cabendo
produzir, dentre outros produtos relevantes, artigos eletro-eletrôni
cos, veículos de duas rodas, brinquedos eletrônicos, descartáveis
como isqueiros e canetas simples, re16gios parte da produção na
cional de informática.

O contingenciamento de cotas recentes, Srs. Deputados, foi
necessária, por mais que ele impeça a maximização momentânea
do crescimento do Distrito Industrial de Manaus. Afinal, todos
acompanham o desquilíbrio na balança comercial brasileira e a
luta hercúlea do Governo Fernando Henrique para apresentar ao
fim do exercício de 1995, superávit que s6 poderá ser obtido pela
restrição às importações - incluindo, sem dúvida, a Zona Franca, e
pelo incremento das exportações, que, por sinal, vão conseguindo
desempenho excepcional.

Por ora é o bastante, Sr. Presidente.
Agradeço o espaço curto mas cavalheiresca que V. Ex' me

concede na sessão de hoje, Ele é suficiente para registrar momento
relevantíssimo para a economia do meu Estado, ratificar a defesa
do Plano Real e da estabilização econômica, e apoiar a atuação lú
cida, serena e firme dos negociadores brasileiros, na rodada de
diálogo com a Argentina, que haverá de representar a definição da
política automotriz para o Mercosul e, indubitavelmente, justo de
safogo para as indústrias instaladas na Zona Franca de Manaus.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente
O SR. SÉRGIO MIRANDA (pcdoB - MG. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, recehi
Ofício n° 360/95, encaminhado pela Câmara Municipal de Além
Paraíba, Minas Gerais, datado de 24 de maio do corrente. Nesse
documento, assinado por todos os Srs. Vereadores daquele município
é comunicada a aprovação, por unanimidade, de moção de protesto e
repúdio, de autoria conjunta de todos aqueles edis, contra medidas do
atual plano econômico. Em particular, cortes de verbas aos municí
pios, saúde e educação, a política salarial, o aumento da taxa de pros,
os ataques aos direitos adquiridos dos trabalhadores, as privatizações
e a quebra de monopólios de setores estratégicos.

Trata-se de uma iniciativa cuja significação transcende os
limites de atuação daqueles representantes do povo. Mostra que o
debate sobre aquele conjunto de questões atinge hoje os municí
pios, cujos mandatários sentem mais de perto as conseqüências do
conjunto de medidas de desgoverno de Fernando Henrique Cardo
so. O interesse que demonstram em questionar cada um dos atos
que vêm sendo tomados pelo Poder Executivo e pelo Poder Legis
lativo reflete o interesse da sociedade que representam. Traz tam
bém para n6s o questionamento sobre a exclusão do debate junto à
sociedade civil, a partir dos municípios. de um conjunto de proble
mas que se quer resolver a toque de caixa. Mostra também que o
açodamento do atual governo e dos parlamentares em fazer apro
var uma série de medidas de mudanças fundamentais, inclusive
em nossa Carta Magna, vai em rota de colisão frontal com a vonta
de popular, que não tem sido ouvida.

Sr"s e Srs. Parlamentares, esse documento, que anexo ao
meu pronunciamento, traz a assinatura de vereadores de quase to
dos os partidos com assento nesta Casa, incluindo todos os chama
dos grandes partidos: PT, PFL, PDT, PMDB PSC, PPS, PPR,
PRP, PP. É preciso que os Srs. Parlamentares, que têm demonstra
do pressa invulgar em aprovar medidas de repercussão, como a
quebra dos monopólios estatais do petr6leo e telecomunicações, de
forma precipitada e sem debate com a sociedade civil, reflitam um
pouco, sobre se essas medidas, que não constaram de nenhuma
plataforma eleitoral, têm a aprovação das bases que os elegeram.

O documento da Câmara Municipal de Além Paraíba mostra um
pouco como os representantes mais pr6ximos da população vêm
encarando o rumo que vem sendo dado à vida do País.

A Câmara Municipal de Além Paraíba está de parabéns,
tanto pelo interesse demonstrado no debate das grandes questões
nacionais, como pelo posicionamento claro, bem fundamentado e
incisivo em defesa do interesse nacional e popular. É um exemplo
também a ser seguido pelos Vereadores do meu Estado, Minas
Gerais, e do País. Os mandatários que assim o fazem honram o
voto que receberam do povo.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORADOR:

Ofício nO 360195

Em 24 de maio de 1995
Prezado Senhor,
A Câmara Municipal de Além Paraíba, reunida, aprovou

por unanimidade moção de protesto e repúdio de autoria conjunta
de todos vereadores com o seguinte teor: "Os vereadores do muni
cípio de Além Paraíba, legítimos representantes de nossa comuni
dade, sentindo reflexos negativos do plano econômico em vigor,
que já começa a se fazer pesar sobre a economia alemparaibana e
principalmente dos pequenos e médios municípios da Zona da
Mata Mineira, piorando cada vez mais as condições de vida de
nosso povo, vem pela presente Moção protestar e repudiar contra
os fatos abaixo relacionados, solicitando imediatas providências
para se reverter o atual quadro s6cio-econômico:

1 - Não concordamos em pagar a conta dos custos do ajuste
do plano econômico, que penaliza o cidadão brasileiro, o cidadão
mineiro e em especial o alemparaibano;

A) Somos veementemente contrários aos cortes de verba
dos municípios, efetuados através da queda do Fundo de Participa
ção dos Municípios (FPM). Os pequenos e médios municípios
(nosso caso) dependem muito do repasse dos tributos abrigados
neste fundo, para manter a prestação de serviços básicos e a reali
zação de obras.

B) Somos veementemente contrários aos cortes de verbas
das dotações orçamentárias destinadas à Saúde e Educação, que
são direitos básicos da população e não podem ser diminuídos.
Ressaltamos que Além Paraíba recentemente teve cancelada a ver
ba destinada para a construção da Unidade de Saúde Santa Rosa/Con
ceição (um real reclamo e necessidade de nossa comunidade.).

Consideramos absurdamente baixos o volume de recursos
gastos com Saúde e Educação em nosso país, sendo preciso aplicar
mais recursos nestas áreas.

Entendemos que o caminho para se pagar dívidas externas e
internas, para se [manciar déficits públicos e para se [manciar uma
balança comercial deficitária, não pode ser do sucateamento dos
serviços de saúde e educação.

2 - Não concordamos com a recessão massacrante que pau
periza o cidadão, asfixia as pequenas e micro-empresas, aumenta a
inadimplência e quebradeira de variadas firmas, aumentando em
conseqüência o desemprego. A quebra dos "pequenos" limpa o
mercado para as grandes empresas, promovendo uma concentra
ção de renda e empregos prejudicial e nociva para nossa econo
mia, esvaziando cada vez mais o interior. A brilhante expressão do
Vereador Marcelo ilustra a perversidade deste mecanismo: "Numa
cidade pequena como a nossa, faz-se perfeitamente visível a coe
rente econômica que se forma na sociedade, e quando um elo se
parte, e alguém deixa de pagar, o outro que é credor não vai ter
caixa e também não vai pagar ao pr6ximo, agravando o ciclo do
"calote" e da inadimplência."

A) Somos veementemente contrários à política salarial re
cessiva que tira dinheiro da mão do trabalhador, como se fosse o
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consumidor o responsável pela inflação, da mesma forma contrá
rios à diminuição do crédito que imbe o consumo e faz despencar as
vendas, a atividade econômica e o emprego, aumentando a miséria.

B) Somos veementemente contrários ao aumento da taxa de
juros, que encarece o preço do dinheiro, impossibilitando, na práti
ca, os empréstimos para fmanciar:

B.l- os investimentos do empresário nacional;
B.2 - o capital de giro de pequenas e micro-empresas em

momentos emergenciais;
B3 - o crédito rural que favorece à aquisição de implemen

tos, o plantio, a colheita e a produção de alimentos;
B.4 - o crédito ao consumidor que favorece à aquisição de

bens m6veis duráveis (mobiliário, eletrodomésticos, autom6
veis) ~ até bens m6veis (material de construção), incentivando
a demanda que aquece importante segmento da indústria e do c0

mércio nacional;
B5 - o crédito imobiliário que favorece a aquisição e cons

trução de casas próprias para as classes média e baixa.
As taxas de juros altas aprofundam a recessão e a crise, be

neficiando apenas ao capital especulativo (quem já tem muito di
nheiro e não produz), principalmente o capital especulativo inter
nacional. Este capital estrangeiro não cria raízes, não tem compro
misso com o Brasil e com o povo brasileiro, s6 com seus lucros, e
ao menor reflexo de insegurança do mercado, foge, se retira do
pais, como quando aconteceu em apenas três dias de março, que
mais de 3 bilhões de dólares em reservas cambiais foram dilapida
dos para conter a evasão de divisas (uma montadora de autom6
veis custa aproximadamente 1 bilhão de dólares - daria para cons
truir três, gerando milhares de empregos, sendo uma em nossa re
gião); ou como aconteceu no México, quando as saídas foram ta
manhas, que quebrou o pais.

3 - Não concordamos com ataques aos direitos adquiridos
dos trabalhadores como:

A) Fim da aposentadoria por tempo de serviço, pois o traba
lhador brasileiro inicia suas atividades ainda criança e tem expec
tativa de vida baixa.

B) Fim das aposentadorias especiais para atividades consi
deradas insalubres, penosas e perigosas, direito adquirido plena
mente justificável pelo seu caráter social.

C) Fim do menor tempo para a aposentadoria para as mu
lheres, pois tem que ser considerada a dupla jornada de trabalho
das mesmas.

D) Privatização da Previdência, pois os trabalhadores e os
pobres não têm condições fmanceiras para arcar com mais estas
despesas, do face do já minguado orçamento familiar médio do ci
dadão brasileiro, e pelos antecedentes hist6ricos de insolvência de
instituições previdenciárias privadas que causaram prejuízos a to
dos que dela participaram.

E) Fim da estabilidade para os servidores públicos. pois
esta quebra de direito adquirido imporia retrocesso aos tempos da
perseguição política, e hoje há dispositivos legais para corrigir
eventuais irregularidades, através da Sindicância e do Processo
Administrativo.

4 - Não concordamos com as privatizações que venham
ameaçar os poucos empregos em nossa região, como da RFFSA
nas oficinas de Porto Novo e na escola profissionalizante
(RFFSNSENA1), como da Light na UHE de Ilha dos Pombos,
como de Furnas na construção das UHE de Simplício e Anta,
como nos bancos públicos (BB-CEF-Bemge, BanerYa Minascaixa
já foi fechada há algum tempo e Volta Grande e Aventureiro estão
sem nenhum banco).

5 - Não concordamos com a quebra de monop6lios de atua
ção do Estado, em setores estratégicos como o Petr61eo e as Tele-

comunicações, que venham a dar prejuízos à Nação e anmentar o
preço dps combustíveis e das tarifas públicas.

E inegável que o sistema atual tem falhas, mas a maioria
dos problemas tem sido criados pelos sucessivos governos que no
meia para a direção das estatais seus apadrinhados políticos.

Propomos transparência e participação para solucionar os
erros. Queremos que os Conselhos Administrativos sejam Triparti
te, composto de Técnicos (Engenheiros, Economistas, Administra
dores, Advogados), Trabalhadores e de Representantes da Socie
dade Civil, pois a composição destas três forças sociais envolvidas
no processo evitará desequilíbrios, desmandos, ineficiência, utili
zação política e outros vícios, promovendo ampla e transparente
prestação de contas peri6dica.

Quanto ao petróleo, entendemos que este é fator estratégico
de Soberana Nacional no mundo atual, sendo fonte de energia
não-renovável, cobiçado pelas grandes potências internacionais,
sendo motivo de guerras como a do Irã/Iraque no início da década
de 80, como a do IraquelKuwait/EUA no início da década de 90.
bem como alvo de acordosl"imposições" internacionais, como na
entrega das reservas do México em garantia de empréstimo "impa
gável", realizado recentemente.

A hist6ria exemplifica que quando não havia mon0p6lio
estatal antes de 1953 as multinacionais não investiam nada; de
1975 a 1988 quando vigoraram os "Contratos de Risco", as multi
nacionais investiam quantias irris6rias, enquanto a Petrobrás batia
recordes de produção.

Vislumbramos que a Petrobrás continuará arcando com os
custos de investimentos de pesquisa e prospecção em alto-mar (ex
tremamente caros), enquanto as multinacionais vão preferir impor
tar do Cartel do Oriente Médio.

Preocupa-nos que se este setor cair nas malhas de um setor
privado oligopolizado, dominado por 4 ou 5 grandes empresas
(Shell, Esso, Texado, etc. os pequenos empresários não tem vez
neste setor) a formação de Cartel elevará os preços dos combustí
veis pago pelo povo, a exemplo do que ocorre no setor econômico
oligopolizado da produção de cimento, onde os preços são altos e
consegue-se produto importado a preço bem menor.

Com relação às Telecomunicações, entendemos que a ini
ciativa privada não vai investir em telefones públicos na Terra do
Santo, no Sítio Branco, no Morro do Timbira, no Morro do Asilo,
em Fernando Lobo, assim como nas demais áreas rurais e periféri
cas alemparaibanas.

Serve de alerta para o nosso raciocínio as informações
de que:

a) ap6s a quebra do mon0p6lio, as tarifas aumentaram
140% na Argentina e 100% no México;

b) que nos Estados Unidos houve elevação das tarifas locais
e abandono do sistema telefônico das pequenas cidades do inte
rior, ou mesmo na periferia das grandes cidades;

c) que em "insuspeitos" paises do Primeiro Mundo, como a
Alemanha, a França, a Itália, a Suécia e o Japão, prevalece o mo
nop6lio estatal das telecomunicações.

6 - Em conclusão, expressamos que queremos inflação bai
xa, melhor ainda, queremos ''Inflação Zero", mas que seja combi
nada com melhores salários, mais empregos, com investimento
público decente em saúde, educação, transporte, habitação; capaci
dade do investimento do município; preço baixo das tarifas públi
cas; crédito; taxas de juros baixas; anmento da produção dos in
vestimentos; crescimento econômico.

O Governo Federal há de buscar alternativas que não as tão
sacrificantes ao povo e ao Pais. Contra o corte de verbas; contra a
desconstitucionalização; contra o golpe na Previdência; moraliza
ção sim, privatização não.
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Manifestamo-nos em defesa da classe trabalhadora."
Esta proposição é de autoria dos seguintes Vereadores:
- Oberdan Moreira Rocha- PT.
- Sidilúcio Ribeiro Senra- PT.
- Jorge Luiz da Silva Barbosa - PFL.
- Gelson Luiz de Moura - PDT.
- Antônio Adalberto Soares Guimarães - PMDB.
- João de Deus Ribeiro - PMDB.
- Milton Júlio Carvalho de Souza - PMDB.
- Alvahir Ton-es Vieira - PMDB.
- Fernando Luiz Ferreira Pinto - PSC.
- Ocimar de Castro Neto - PPS.
- José Marcelo Faria França - PPR.
- Marco Antônio Camilo Jorge - PSC.
- Cícero Inádo da Silva- PRP.
- Francisco Antônio Nunes - PP.
- José Carlos de Souza - PSC.
Atenciosamente, - José Carlos de Souza, Presidente.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (pPR - SP. Sem reci

são do orador.) - Sr. Presidente, Sf"s e Srs. Deputados, quero re
gistrar minha indignação com as tabelas divulgadas pelo Ministé
rio da Previdência Social a respeito da forma de transição de apo
sentadoria, da atual para a futura, que esta sendo proposta pelo Mi
nistério da Previdência Sodal. Quando dizíamos que, efetivamen
te, se queria a ''Fónnula Cem", que era a soma da aposentadoria
dos 40 anos de trabalho mais os 60 anos de idade, e que essa fór
mula. na verdade. não era a Fórmula cem, com "c", mas Fórmula
sem, com "s", sem aposentadoria. o Sr. Ministro disse que fazía
mos terrorismo. Ficou demonstrado agora que o propósito do Gover
no, na verdade. é exatamente, acabar com as futuras aposentadorias.

Este era o nosso registro, Sr. Presidente.
O SR. MILTON TEMER (PT - RI. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, eu queria solicitar a transcrição nos Anais
da Casa de matéria importantíssima, publicada no Jornal do Bra
sil, de autoria do jornalista Nelson Franco Jobim, onde constam os
resultados e as conseqüências de uma pesquisa comportamental,
realizada na Inglaterra de nossos dias, que deveria ser alvo da
atenção dos liberais empolgados com os seus discursos, que hoje
se consederam modernos, fazendo o que a direita já fazia nos anos
50. É um trabalho que =a fundamentalmente o estado de desespe
rança da classe média inglesa, o primeiro espaço de operação do neo
liberalismo naquele país, e que será herdado pelas gerações futuras.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR:

BRITÂNICOS VIVEM CRISE DE
CONFIANÇA SOBRE O FUTURO

Londres - Os britânicos perderam a confiança no futuro. A
grande maioria da população da Grã-Bretanha acha que não terá
condições de dar a seus ftlhos condições de vida melhores do que
recebeu de seus pais, revela uma pesquisa do Instituto Mori. Até
mesmo a classe média, que normalmente é o grupo com maiores
aspu:ações de ascensão, demonstra medo e insegurança.

Mais da metade dos entrevistados teme o empobrecimento
de seus fJlhos. "Os adultos tendem a olhar para o passado, para sua
infância, com uma certa nostalgia", observou Roger Singleton, di
retor do ulstítuito. "Mas a consistência da visão mostra uma crise
de conftança no futuro."

O aumento da pobreza. a msegurança no trabalho, a con
centração da renda e a mudança nos padrões familiares atingem
erianças e adultos em todas as classes e setores da sociedade britâ
nica. A criminalidade, o abuso de drogas e o analfabetismo cresce
ram e são resultados da pobreza e do desemprego. afrrmou Singleton.

Pobreza - A grande novidade da pesquisa é que os filhos
das camadas mais ricas e de pais empregados também estão sendo
afetados por problemas antes restritos aos pobres e desemprega
dos. É natural que "as pessoas que sobrevivem às custas de benefI
cios previdenciários e moram em bamos pobres pensam em incer
teza em relação ao futuro", diz o relatório escrito pelo jornalista
David Utting. "O que chamo a atenção é o fato deste medo atingir
as casa~ e comunidades mais prósperas."

E claro que os dias de glórias em que o sol nunca se punha
no Império Braitânico, que colonizava 25% da superfície ten-estre
e dominava economicamente outra grande parte, inclusive a China
e a América Latina, se perdem na memória. Mas para o cidadão
comum, a era de maior prosperidade e bem-estar social coincidiu
com a descolonização do império. depois da Segunda Guen-a
Mundial. O país caminhou rumo à social-democracia e a distribui
ção de renda melhorou na aristocrática sociedade britânica.

Entre as mudanças que aumentaram a insegurança sodal
está um aumento de seis vezes no número de divórcios desde os
anos 60. Em 1961, só 6% eram filhos de pais não casados: hoje,
são 32%. Em 1971, 7.7% das crianças viviam apenas com um dos
país: agora são 20%.

Estável - Mães solteiras que não conseguem trabalhar em
dois turnos porque não podem pagar creche para os filhos estão
entre o grupo social mais pobre. Como nos Estados Unidos, os
conservadores querem cortar beneficios sociais para elas, alegando
que isto estimula o nasciJnento de filhos cujos pais não vivem jun
tos e que as crianças precisam ser criadas em famílias estáveis.

No relatório Fatos da vida: a mudança da face da mfância.
Julie Anderson, 32 anos, uma das mães solteiras e desempregadas
entrevistadas, se queixa: "Acabaram com os gramados onde brin
cábavamos quando crianças e construíram centros esportivos que
ninguém da redondeza pode pagar. O que acontecerá mm as pes
soas que não tiveram a chance de sonhar com uma vida melhor?"

Outra entrevista, Debbie Gray, 28 anos, tinha um sonho.
Quando era adolescente, em Newcastle, passou num teste para tra
balhar numa creche, mas não havia vaga para ela. Desempregada,
tenta criar quatro filhos sozinha.

Um milhão de crianças britânicas vivem hoje em habitações
impróprias para seu desenvolvimento e a mortalidade infantil na
Grã-Betanha é maior do que na França. "Os pais, muitas vezes in
fluencidos por suas próprias experiências com drogas e crime, sen
tem que estão criando os seus ftlhos num mundo menos estável,
mais difícil e mais competitivo". acrescenta o relatório.

As duas noites de conflitos de rua em Bradford, no fim de
semana passado. quando 300 jovens muçulmanos enfrentaram 200
policiais com bombas incediárias. e pedras, ocorreram numa área
onde 35% dos jovens de origem asiática estão desempregados.

A oposição atribuiu a queda no bem-estar social aos go
vernos conservadores. Para o ministro da Seguridade Social do
governo paralelo trabalhista. Donald Dewar, o estudo mostra
que "o crescimento da desigualdade e da exclusão social é uma
preocupação não somente dos que estão nos degraus mais bai
xos da escala social, mas de todos os interessados na estabilida
de social. O mal-estar talvez venha do fracasso das políticas so
ciais e do medo que domina o pensamento de tanta gente. De
pois de 16 anos de thatcherismo a confiança está lá embaixo e de
prime a todos nós. "

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sf"s e Srs. Deputados. venho a esta
tribuna no dia de hoje para homenagear os servidores públicos do
Município de São José do Norte, Rio Grande do Sul. na figura do
Presidente do Sindicato dos Municipários - SIMNORTE -, José
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Assis Ávila da Luz, e de toda a diretoria dessa categoria lutadora e
perseverante.

E por que faço essa homenagem, Sr. Presidente? Há muito
tempo os companheiros municipários de São José do Norte estão
lutando pela obtenção da carta sindical do seu sindicato. Parece
que todas as forças que podiam agir e interagir com a fmalidade de
entravar essa luta se fizeram marcantes. Os documentos necessá
rios, de acordo com a instrução normativa do Ministério do Traba
lho foram enviados pelos companheiros, via corrreios, àquele Mi
nistério. Parece que essa correspondência nunca chegou ao desti
natário. A partir daí, entre documentos e assembléias para ratifica
ção da data de formação do sindicato, a luta foi intensa. Por ser um
sindicato novo, pela falta de dinheiro, pelo não repasse da contri
buição sindical por parte da Prefeitura Municipal de São José do
Norte. Entre, várias barreiras foram colocadas e os sindicalistas
romperam todas elas, uma a uma! Finalmente, no dia 19 de junho
de 1995. Esse objetivo fai atingido com a publicação no Diário
Oficial da União, seção 1, da carta sindical do Sindicato dos Muni
cipários de São José do Norte.

De nada adiantaram os entraves, as barreiras, pois os com
panheiros municipários conseguiram fazer valer sua vontade, sua
determinação e perserança no sentido da criação do SIMNORTE.

Todos estão de parabéns, trabalhadores, diretoria eleita, e os
próprios funcionários do Ministério do Trabalho, na figura do Sr.
Milton, servidor do setor de relações de trabalho.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. JARBAS LIMA (pPR - RS. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sf's e Srs. Deputados, compareço à tri
buna desta Casa para transmitir um conjunto de judiciosas ponde
rações a mim encaminhadas pelo Conselho Regional de Repre
sentantes Comerciais do Rio Grande do Sul, bem como para fazer
um apelo ao Governo Federal no sentido de que sejam considera
das e respeitadas as aspirações legítimas daquele Conselho.

A categoria dos representantes comerciais vem sendo dura
mente atingida pelo Ato Normativo nO 24 e pelo Decreto n°
1.041194. Todos sabemos, no entanto, que não pode o Ato Norma
tivo n° 24, como também o Decreto nO 1.041194, eliminar o Repre
sentante Comercial dos benefícios de microempresário, porque tal
decisão não encontra guarida na Lei n° 7.713, de 22 de dezembro
de 1988. Os excluídos do benefício fiscal encontram-se nominal
mente referidos em mencionada lei, não cabendo a normas de hie
rarquia inferior ampliar a interpretação para também excluir ou
tras categorias, fora e além da intenção do legislador.

A jurisprudência administrativa e judicial tem-se pautado
por reconhecer que as microempresas de representação comercial
estão isentas do Imposto de Renda e dos demais tributos mencio
nados no artigo 11 da Lei n° 7.256/84. A Posição do fisco, além de
exorbitante, afigura-se inconstitucional, na medida em que a Carta
Magna veda ao Estado exigir ou aumentar tributos sem lei que o
estabeleça. Não é justo, portanto, que os representantes comerciais
venham a sofrer, mensalmente, desconto em suas comissões, ar
cando com um prejuízo de difícil reparação, com enormes sacrifí
cios para sua atividade e para suas famílias.

Nesse sentido, acabo de oficiar ao Ministro da Justiça, para
que examine a matéria e determine a suspensão dos efeitos dos
atos administrativos arbitrários, exorbitantes nessa matéria legisla
tiva, para que os representantes comerciais tenham restabelecidas
as garantias previstas em lei. Faço questão de trazer esta denúncia
à Câmara dos Deputados, pois o Congresso Nacional não pode to
lerar que burocratas da esfera do Poder Executivo subtraiam a
competência legislativa privativa e originária desta Casa, onde es
tão os representantes do povo, com a função precípua de legislar
de acordo com os legítimos interesses da comunidade nacional.

Concluo apelando mais uma vez ao Sr. Ministro da Justiça
~ a~ Poder Executivo, instando para que se observe a Lei, se faça
JUstiça e se considere as postulações criteriosas do Conselho Re
gional de Representantes Comerciais do Rio Grande do Sul.

O SR. CECI CUNHA (pSDB - AL. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sf's e Srs. Deputados, todo cidadão
brasileiro sabe, sofre e sente a ineficiência dos serviços de saúde
do nosso País. Eu também, neste último fim de semana, tive a
oportunidade de sentir de perto, mais uma vez, a gravidade desta
questão. na verdade, os serviços de saúde no Brasil é um caos.

Conhecemos, poréIIJ. a elevada consideração que o Exmo,
Sr. Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, tem tido
para com a Comissão de Seguridade Social e família, aos Parla
mentares e o povo brasileiro, fato constatado após contato com S.
Ex', há quinze dias. Aguardamos o momento para definirmos o fi
nanciamento do sistema de saúde brasileiro.

Hoje venho a esta tribuna para fazer um apelo ao nosso Pre
sidente, além da busca da definição do já citado [mandamento.

Sr. Presidente, Fernando Henrique Cardoso, há necessidade
urgente de ser regularizada a situação funcional de servidores do
quadro de pessoal da Fundação Nacional de Saúde - FNS, entida
de diretamente vinculada ao Ministério da Saúde, detentores de
um único cargo de Médico, Médico Veterinário ou Odontólogo,
com duas jornadas de 20 horas semanais de trabalho, tendo em
vista a Decisão nO 741, de 1994, adotada pelo Egrégio Tribunal de
Contas da União na sessão ordinária de plenário do dia 7 de de
zembro de 1994, publicada no Diário Oficial da União de 29 de
dezembro de 1994, que negou provimento ao recurso de reconsi
deração apresentado pelo Presidente da Fundação Nacional de
Saúde, onde demonstra a necessidade de adequação da jornada de
trabalho dos servidores das categorias funcionais mencionados, ao
regime previsto no art. 4° e § 3° da Lei nO 8.216 de 1991.

Sr. Presidente, cumpre-nos ressaltar que o acatamento da
decisão de se limitar a jornada de trabalho dos médicos da FNS, a
20 horas semanais acarretará, de forma imediata, e inexorável. a
inviabilização da rede pública de assistência médica, mantida pela
entidade, bem como a descentralização, no que tange a municipali
zação das ações e serviços de saúde, preconizadas pela Constitui
ção Federal e em pleno processo de execução pela Fundação Na
cional de Saúde.

Isto significa Sr. Presidente um enorme prejuízo para a saú
de pública do País, uma vez que ocasionaria a paralisação quase
total da rede da Fundação Nacional de Saúde, que funciona há
quase trinta anos, composta por oitocentas unidades de saúde a
grande maioria localizada em Municípios onde a FNS é a única al
ternativa de assistência médico-sanitária gratuita, onde os médicos
prestam assistência integral e dedicação exclusiva.

O ~osso apelo é que o Presidente Fernando Henrique Car
doso enVie urgente uma Medida 'Provisória para assegurar aos
ocupantes dos cargos referidos, médicos, veterinários e odontólo
gos da Fundação, a continuidade da prestação de assistência médi
co-sanitária à população carente, através da rede pública, o que
não acarretará aumento de despesa, pois a cobertura financeira
está prevista na lei orçamentária do ano em curso.

O SR. SERAFIM VENZON (pDT - SC. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf's e Srs. Deputados, Botuverá,
cidade encravada na base da Serra do Mar, no Vale do Rio Itajaí,
comemora 33 anos a de emancipação político-administrativa.

Desmembrada de Brusque, quando era Prefeito o meu ami
go, o admirado Dr. Carlos Moritz, foi colonizada há aproximada
mente, 120 anos, por italianos, que ainda hoje tem predominância
absoluta. Ali a língua mãe falada ainda é o italiano, da mesma for-
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ma como era na minha infância, aos 7 anos, quando ingressei na
escola e começei a aprender o Português.

Botuverá, terras de colinas, tendo como maior atividade a
agricultura, grande produtora de fumo. Com diversidade de cultu
ras agropecuárias de consumo familiar, tem invejável equilíbrio
socio-econômico e mais de 5 mil habitantes. Não s6 não existe o
menor abandonado, nem o magnata, como também 95% das famí
lias com atividade agrícola possuem todas as acomodações domés
ticas, além do meio próprio de transporte.

Botuverá, tem duas fábricas de calcário com condição de
atender todo o Estado de Santa Catarina. Não o faz porque, para
viabilizar o transp~ de calcário para o Vale do Rio ltajaí Açu e
todo planalto catarinense, precisa da abertura da rodovia SC-486
entre Botuverá a Vidal Ramos.

Botuverá tem a mais bela gruta de estalactites e Estalagmi
tes do Sul do País, cuja urbanização, vivia a complementar os di
versos equipamentos turísticos não só de Butuverá, mas inclusive,
de Bmsque, Blumenau e Balneário Camboriú.

Botuverá, com minério de excelente qualidade para cimen
to, Botuverá, com minas de mármore inexplomdas e outros minérios.

Botuverá tem Indústrias, agricultura, recursos e beleza natu
rais, mas o que mais marca é o seu povo. Com 33 anos de emanci
pação político-administrativa, tem 120 anos de muito trabalho. A
boa índole que passou de geração em geração, somados ao sonho
dos país de quererem ver o fIlho em condição de vida melhor que
eles, Botuverá se tomou notada pelo número de padres, professo
res, industriais e comerciantes bem-sucedidos em diversas cidades
deste País.

Botuverá de cinco mil, que somados a tantos espalhados em
muitas cidades, passariam de vinte mil. Oh, meu Botuverá, que se
medido ou contado pode ser pequeno, mas todos os que de lá saí
ram levam saudade. De coração partido trabalho e engrandecem
outras terras.

Colinas e vales, somados ao calor do seu povo, faz todo Bo
tuveraense retomar para sentir o seu veIdadeiro ser.

Quando alguém faz aniversário, mandamos flores, cartões
ou apertos de mãos como felicitações. Na veIdade, estamos eno
brecendo diversas conquistas que dão a característica de cada pes
soa. E como é saudar uma cidade que faz aniversário? A quem
saudaríamos? De quem são as conquistas? Quem fez a estrada, es
colas, redes de água, de esgoto, linhas telefônicas, a estrntração
social? Quem fez mais: Quem faz? Quem mantém?

Sr. Presidente, dar nomes, ou identificar todos os reais ben
feitores, provavelmente deve ser tão difícil quanto querer identifi
car que grãos de tri~o fizeram detenninado pão; ou que grãos de
uva fazem o vinho. E certo que todos têm participação. Tem parti
cipação os que passaram por lá, os que mudaram de cidade ou os
que o tempo levou. Têm participação o agricultor, o pescador, o
operário o industrial e até o que vive no anonimato informal, jun
tos defmem o perfil econômico, cultural e social. Por isso, Sr.
Presidente, gostaria que tal nota de reconhecimento fosse enviada
ao Presidente da Câmara e ao Prefeito Municipal, sr. Moacir Meri
sio, extensivo a todos os habitantes de Botuverá.

Sr. Presidente, também a cidade de Tijucas comemora hoje
135 anos de emancipação política. Cidade litorâneas, na Foz do
Rio Tijucas, é das mais antigas de Santa Catarina. Já, muito prova
velmente há bem mais de duzentos anos, aportaram os primeiros
desbravadores do Estado.

A origem do nome é indígena, dos índios tapojós ti - Yuca,
que se refere a característica fundamental de mangues e restingas
da foz do rio, dado pelo pequeno desnível entre espelho d'água e
superfície seca.

A colonização dominante foi de açorianos, cuja cultura está
expressa de diversas formas, dentre elas, na cosntrução civil, mas,
hoje temos a presença de diversas etnias, como italianos, alemães,
poloneses e outros.

Hoje, com aproximadamente 30 mil habitantes, tem impor
tante atividade agropecuária, como milho, arroz, cana-de-açúcar e
outros, e belas e produtivas pastagens.

A sua principal atividade industrial é no ramo da cerâmi
ca - desde tijolos, telhas até os mais belos azulejos e pisos de
revestimentos.

Hoje, o Vale do Rio Tijucas, tendo como mãe e referencial
a ducentenária Tijucas, é importante pólo produtivo, com base no
pequeno produtor agrícola e na pequena e média empresa.

Todo vale goza de notório equilíbrio s6cio-econômico. Sem
desníveis sociais significativos. Sem menor abandonado, nem o
senhor feudal.

Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, pela importância his
tórica, cultural, e econômica que Tijucas tem para o Estado de
Santa Catarina e para o País, gostaria de registrar nos Anais desta
Casa este momento, bem como, solicitar ao Sr. Presidente que en
vie nota de reconhecimento àquele povo pela participação do pro
gresso deste País.

Quando alguém faz aniversário mandamos flores, cartões
ou a.pertos de mãos como felicitações. Na veIdade, estamos eno
brecendo diversas conquistas que dão a característica de cada pes
soa. E como é saudar uma cidade que faz aniversário? A quem
saudaríamos? De quem são as conquistas? Quem fez as estradas,
escolas, redes de água, de esgoto, linhas telefônicas, estruturação
social? Quem fez mais? Quem faz? Quem mantém?

Sr. Presidente, dar nomes, ou identificar todos os reais ben
feitores, provavelmente deve ser tão difícil quanto querer identifi
car que grãos de tri~o fizeram detenninado pão; ou que grlios de
uva fazem o vinho. E certo que todos têm participação.

Tem participação os que passaram por lá, os que mudaram
de cidade ou os que o tempo levou. Tem participação o agricultor,
o pescador, o operário, o industrial e até aquele que vive no anoni
mato informal, juntos defmem o perfil econômico, cultural e so
cial. Por isso, Sr. Presidente, gostaria que tal nota de reconheci
mento fosse enviado ao Presidente da Câmara, Neri José Martins,
e ao Prefeito Municipal, Sr. Nilton de Brito, extensivo a todos os
habitantes de Tijuca.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (BlocdPTB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Depu
tados, acabo de receber, em meu gabinete. uma correspondência
do Presidente da Associação Brasileira de Odontologia - Seção
Portugal- Sr. Cassiano Scarpini, com que denuncia a violação por
parte do Governo português dos Tratados e Acordos Internacio
nais frrmados com o Brasil. Este fato tem criado inúmeras situa
ções de constrangimento e prejuízos de ordem moral e profissional
aos cidadãos brasileiros residentes naquele país, em especial aos
Cirurgiões Dentistas.

O 'Tratado de Amizade e Consulta Brasil-Portugal" o
"Acordo Cultural Brasil- Portugal" e a "Convenção sobre I~al
dade de Direitos e Deveres entre Brasileiros e Portugueses" vêm
sendo cumpridos unilateralmente pelo Brasil.

Os acordos supracitados estão sendo salvaguardados pelo
'Tratado de Roma", assinado por Portugal ao requerer a sua ade
s~ à Comuni?ade Européia, que respeita, desta forma, os compro
rmssos Jlssurmdos pelos seus membros com países terceiros.

E inaceitável que o Brasil assista à violação de tais direitos,
quando sabemos que a comunidade portuguesa residente no Brasil
goza inclusive de direitos excepcionais previstos na própria Cons
tituição brasileira.
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Apesar dos esforços do Ministério da Relações Exteriores,
bem como desta Casa, através da Subcomissão Pennanente para
Assuntos Luso-Brasileiros da Comissão de Relações Exteriores,
que, em 1992, constatou in loco as situações há pouco referidos,
temos, infelizmente, de afumar que a realidade só tem-se agravado.

As tentativas de resolução passaram pela publicação em
Portugal de uma portaria ministerial, de um despacho do Ministé
rio da Saúde e mais recentemente da assinatura do "Memorando
de Entendimento" pelos dois países em 9 de fevereiro de 1994.

Em abril último, reuiníram-se em Portugal as entidades
congêneres de Odontologia (Conselho Federal de Odontologia do
Brasil e Associação Profissional dos Médicos Dentistas de Portu
gal), com o acompanhamento de representantes diplomáticos de
ambos os países, e lamentavelmente essa questão, mais uma vez,
não foi superada pela inequívoca falta de vontade política da parte
portuguesa por insistir em desrespeitar os preceitos legais acordados
com o Brasil e vigentes no próprio ordenamento jurídico português.

Os problemas mais sofridos pelos brasileiros radicados em
Portugal relacionam-se principalmente com a dificuldade de trân
sito e "Autorização de Residência", impossibilidade de reconheci
mento dos títulos profissionais e filiação nas ordens de classe, de
correntes exclusivamente do descumprimento por parte do Gover
no português dos diplomas referidos.

Sr. Presidente, diante dos fatos expostos, solicito que esta
Casa, através da Comissão de Relações Exteriores, interceda junto
ao Itamaraty, para que sejam resolvidas de forma imediata e defi
nitivamente todas essas situações de constrangimento vividas pe
los cidadãos brasileiros residentes em Portugal.

Creio ser de fundamental importância que a solução desses
problemas se concretize antes da próxima visita do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso a Portugal.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. RICARDO IZAR (PPR - SP. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, sem que tenha
nada de ordem pessoal contra Brasília, até porque aqui é o berço
das mais altas decisões nacionais e sede dos altos Poderes da Re
pública, não posso deixar de consignar a minha condenação ao
neopeleguismo em que se envolveram o Governo do PT, na pessoa
do Sr. Cristovam Buarque, e os participantes do 440 Congresso da
União Nacional dos Estudantes, realizado no último fim de semana.

É que essa gente, Sr. Presidente, "em nome da moralidade e
da busca de um Brasil novo", deitou e rolou em cima do dinheiro
público, como se o País estivesse esbanjando riquezas, para se dar
ao luxo de hospedar agitadores profissionais em hotéis caríssimos.
entre estas, o famoso Hotel Academia de Tênis. em cujo anfiteatro
ocorreu a solenidade de encerramento, com direito a quebra-que
bra e outros procedimentos que nada tinham a ver com o evento.

Que Brasília tenha sediado o encontro. tudo bem. Sr. Presi
dente. Mas, daí a dispender uma verba nada recusável de 195 mil
reais, devidamente autorizada pela Câmara Distrital, a título de fo
mento ao turismo, vai uma distância muito grande. Primeiro, foi o
Governo do PT que, esqueceram-se do escândalo das "quenti
nhas", por ele patrocinado, abre as comportas do minguado orça
mento do Distrito Federal, cedendo, inclusive, prédios públicos
onde foram hospedadas algumas centenas de participantes que não
tiveram acesso aos hotéis de luxo. Durante três dias, nada menos
de 5 mil e 360 delegados e mais de mil observadores transfornJa
ram o campus da UNB num cenário de verdadeiro woodstock, só
que ainda mais bagunçado. Enquanto nos chamados "encontros
esoteristas" lá de fora os participantes comportam-se dentro da sua

filosofia, os daqui saíram mesmo foi para a briga, para o confron
to. num clima de rivalidade nunca visto.

Seria o caso de se perguntar, Sr. Presidente: é ético, moral e
legítimo usar a verba que devia atender às necessidades da popula
ção de Brasília - onde a saúde, a educação e a segurança pública
estão sucateadas - para quitar a salgada conta de hospedaria?

Acredito que não. Mas espero que o Tribunal de Contas aja
com a lisura de sua destinação, não passando a mão sobre a cabeça
dos responsáveis por esses desmandos que só servem para restau
rar o peleguismo tão em uso no País na década de 50.

Para quem esteve na plenária do encerramento, a impressão
que ficou foi a de que, pelo menos, 30% dos profissionais da agi
tação, que lá estavam, além de não serem estudantes, jamais passa
ram por um banco escolar. De tudo fica a advertência, Sr. Presi
dente. Que o neopeleguismo não ressuscite procedimentos que já
são páginas viradas da nossa história politica.

O SR. CANDINHO MATTOS (pMDB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Sr's e Srs. Deputados, o Esta
do do Rio de Janeiro, depois de um longo marasmo que atingiu
sua vida econômica, inclusive com a transferência de várias indús
trias para outras Unidades Federadas, vem, felizmente, dando si
nais positivos de reaquecimento.

Em verdade, é inadmissível que a terra fluminense, que
sempre foi um exemplo de industrialização e de agropecuária
avançada. fique relegada a um estágio secundário no contexto na
cional, quando sua infra-estrutura e suas potencialidades são imensas.

Graças à operosidade da população do Estado e da nova ad
ministração estadual, a economia local vem sendo resgatada. com
projetos em execução nos mais variados segmentos agroindustriais.

É o caso, por exemplo, da indústria da construção naval,
que durante muito tempo ocupou lugar de vanguarda na América
Latina e que nos últimos anos esteve virtualmente paralisada, com
os grandes estaleiros ociosos.

Pois bem, em boa hora, o Ministro do Planejamento e Orça
mento. José Serra, vencendo resistência da área econômica, logrou
a aprovação. na última reunião do Conselho Monetário Nacional.
de um voto que garante novos recursos para fmanciamento da in
dústl;a de construção naval.

Os empréstimos em questão serão lastreados com recursos
ordinários do BNDES. além de outros captados no Exterior. O
Fundo da Marinha Mercante entrará com a equalização de juros e
a cobertura de outros riscos.

Esse valo do CMN. Sr. Presidente. ainda autoriza a Mari
nha, a Petrobrás e a Docenave a contratarem empréstimos junto ao
BNDES para aquisição de embarcações.

A medida em questão é fundamental para a revitalização
dos estaleiros nacionais. pois até então os recursos do FMM vi
nham-se mostrando absolutamente incompatíveis com as necessi
dades da indústria naval brasileira. tanto por seu volume insufi
ciente quanto pelas condições de financiamento.

Desejamos, por conseguinte, congratular-nos com o Minis
tro José Serra e com o Conselho Monetário Nacional, pois seu
voto, inequivocamente, ensejará a dinarni7.ação dos estaleiros na
cionais. majoritariamente instalados no Estado do Rio de Janeiro.
contribuindo para ativar ainda mais a economia fluminense e pro
porcionando maiores vagas no mercado de trabalho.

O SR. JAIR BOLSONARO (pPR - RJ. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, a Polícia
Rodoviária Federal tem prestado inestimável trabalhado à socie
dade. Contudo. certos dados tenho o dever de revelar no intuito de
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alertar as autoridades para aquilo que considero ser de mais grave
para qualquer instituição.

A falta de motivação para a carreira desses profIssionais
tem provocado uma verdadeira enxurrada de pedidos de exoneração.

No momento, são lOS processos de exoneração que trami
tam naquela corporação, fruto de uma falta de condição adequada
de trabalho e de uma aviltante remuneração.

Vale lembrar que o salário líquido de um pa1lUlheiro rodo
viário federal, recebido neste mês, foi de R$2S0,76. Idêntico ao re
cebido por um policial militar do Estado do Rio de Janeiro.

Desta fonna, torna-se dificil a manutenção em seus qua
dros, desses profIssionais, em especial os mais jovens, tendo em
vista, a baixa remuneração e a falta de ascensão hierárquica, na
busca de um mínimo de satisfação pessoal.

A nossa PRF está fadada a um processo semelhante ao hoje
vivido pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, ou seja, à desmorali
zação perante a opinião pública.

Para que tal fato se reverta, que é o pensamento e a vontade
de todos nós, deveria o Sr. Ministro da Justiça, urgentemente, en
viar ao Congresso um plano de cargos e salários para a Polícia Ro
doviária Federal, já que esta está subordinada ao seu Ministério.

Na esperança de contar com a sensibilidade do Sr. Ministro
da Justiça é que, ora, faço esta denúncia da tribuna desta Casa.

O SR. JOSÉ CARLOS LACERDA (PPR - RI. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, as
questões de saúde assumiram, em nosso País, problemática de difi
cil equacionamento, principalmente a medicina tradicional, em
que as demandas são maiores do que os recursos públicos penni
tem oferecer em termos de atendimento médico-hospitalar e am
bulatorial às populações carentes.

Por isso, toma-se necessário que o poder póblico encontre n0

vos canúnhos para fazer face a uma realidade médico-assistencial que
aqui ou no mundo se apresenta com de alta complexidade, carecendo
de inovações e de inventividade que pennitam satisfazer às necessida
des dos que buscam atendimento na rede de saúde do Estado.

Vem a propósito, Sr. Presidente, um excelente trabalho de
autoria do Dr. Mário Barreto Corrêa Lima, tendo por título ''Medi
cina Familiar: Base para um Sistema de Saúde no Brasil", editado
pela Escola Superior de Guerra, o qual visa proporcionar ao nosso
País um novo sistema de saúde, de modo a que seja, ao mesmo
tempo, rápido e barato, seja de fácil resolução e se apresente como
mais humano.

Assinala o autor que a medicina, no Brasil, era, no início,
simples, alcançando poucas pessoas e, portanto, relativamente sa
tisfatória; com o advento da sofIsticação, da especialização, e,
mesmo, da super-especialização, a par da tentativa de generalizar a
atenção médica a todas as camadas da população, sob a égide do
lnamps, toma-se caótica e sinônimo de ineficiência.

A solução, portanto, estaria na Medicina Familiar, que é
apresentada pelo Dr. Mário Barreto como aquela que se funda
menta na visão global da medicina, incorporando conhecimento de
várias especialidades e que, não perdendo de vista a família, pode
ter como base sua gênese e a recuperação de muitas doenças.

A Medicina Familiar, de acordo com o autor, tem grande
base humanística e excelente relação custo-benefício, constituin
do-se em solução efIcaz para as condições especfficas do Brasil,
por estatuir uma política em que objetiva implantar um sistema de
saúde que tem por base a Medicina Familiar.

Estabelece o Dr. Mário Barreto duas estratégias comple
mentares: uma, que prevê grande estímulo à formação de médicos

de família, dentro do padrão clássico dos cursos de pós-graduação,
que se multiplicariam em número e seriam implantados em curto
espaço de tempo, em todo o País.

A segunda estratégia, Sr. Presidente, fIxa, a prazo mais cur
to, a seleção de médicos generalistas interessados em participar do
projeto e os treinaria, em grande cópia, em cursos de curta dura
ção, pennitindo-lhes o conhecimento das bases e a prática da me
dicina familiar, quase de imediato, por todo o Brasil, superando o
caos e garantindo a manutenção de alguns dos Objetivos Nacio
nais Permanentes.

Como se sabe, entre os objetivos de uma ação pública per
manente estão a Paz Social e a própria Segurança Nacional.

Finalmente, conclui o trabalho por mostrar os exemplos·de
países que adotaram a Medicina Familiar como saída para a crise
no sistema de saúde, em especial pela carência de recursos públi
cos, assinalando que a força de tais princípios superou até mesmo
ideologias, explicitando, textualmente:

"Tal modelo propiciou movimento vigoroso que
supera ideologias, estando muito bem implantado tanto
nos Estados Unidos quanto em Cuba. No primeiro país
já existem mais de 400 programas de residência médica
na especialidade, com três anos de duração cada um, já
existindo mais de 60 mil especialistas em atividades.
Quanto à Cuba, há um programa que pretende atingir a
marca dos vinte mil especialistas no ano dois mil."

Como se verifIca, Sr. Presidente trata-se de matéria da mais
alta pertinência e de relevância máxima, sobre a qual, aliás, temos
nos manifestado, em várias ocasiões, por sua adoção em nosso
País, esperando que agora, com esse oportuno trabalho encami
nhado para exame das autoridades pela Escola Superior de Guerra,
venha, fmalmente, a ser adotado no Brasil.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, volto a ocupar a
tribuna desta Casa para denunciar de maneira estarrecida a violên
cia e a barbárie no interior dos garimpos do Município de Almei
rim, no Estado do Pará. Cerca de SO pessoas foram assassinadas
nos últimos dois anos, 35 delas somente no garimpo JK, que fIca
distante 1 hora e 30 minutos de Belém, via aérea. O mandante dos
crimes é o comerciante conhecido em Taranjal do Jari, na divisa
do Pará com o Amapá, como Zequinha. Mas quem comanda a ma
tança são os pistoleiros liderados por Agenor, Hiran, Sales, Cegui
nho, Amarelinho e Nego Chico.

Geralmente os pistoleiros entram em ação quando Zequinha
fIca sabendo que algum garimpeiro está tendo bons resultados
com um barranco novo ou, como se diz na linguagem dos garim
peiros, está ''bamburrando''; dois pistoleiros passam a seguir o tra
balhador e, em seguida, entram no barco ou no avião (que voa sem
porta) e, quando estão em cima do rio, empurram a vítima. Esta
denúncia foi feita em Belém pela viúva do garimpeiro José Anto
nio Abreu Sodré, Maria do Carmo Sodré, em entrevista ao jornal
O LiberaL A confumação veio dois dias depois com o depoimen
to do piloto de avião, Cláudio Ferreira, que já assistiu os pistolei
ros atirarem pessoas, em pleno vôo, dentro dos rios ou no meio da
mata. Na entrevista ao jornal A Província do Pará, Cláudio Fer
reira confessa que decidiu deixar a região com medo de ser perse
guido e horrorizado com a violência. Os pistoleiros matam para fi
car com o ouro ou com o barranco do garimpeiro.

Os pistoleiros ainda festejam a morte de suas vítimas be
bendo cerveja ou pisando nos corpos dos garimpeiros. O silêncio e
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até a conivência da polícia é geral, tanto no Pará como no Amapá.
E o terror tomou conta do Alto Jari, às proximidades do projeto e
fábrica de celulose do Grupo Antunes, em Monte Dourado.

Não podemos aceitar que na véspera do terceiro milênio
crimes hediondos como esses continuem a se repetir. O Governo
Federal, precisa ter uma política clara de desenvolvimento para a
Amazônia, a fIm de se evitar que o processo de ocupação da re
gião se dê de forma tão selvagem. Precisamos da presença do Es
tado nas áreas de garimpo não só para garantir a ordem, mas tam
bém para evitar a evasão do ouro e de tributos. Precisamos de uma
reforma agrária e de uma política agrícola capaz de assegurar a
produção de alimentos, com a utilização das áreas de várzeas, e
com isso promover a alavancagem da Amazônia.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. SALATIEL CARVALHO (pP - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, é sim
plesmente vergonhoso e inaceitável o nível degradante a que che
gou a programação de nossas redes de televisão.

A corrida louca e desenfreada para chamar a atenção do
público e garantir mais audiência - e conseqüentemente maior
faturamento - está fazendo com que a Televisão perca total
mente o bom senso e a ponderação e, mais que isso, o respeito
pelo cidadão.

É uma atitude de total desprezo pela família e pelo esforço
de se construir uma sociedade menos emel e mais solidária.

Gostaria, Sr. Presidente, de aproveitar este pronunciamento
para pedir o apoio desta Casa para a aprovação do Projeto de Lei
nO 3.252, de 1992, de minha autoria, que proíbe a exibição de fIl
mes ou programas de televisão com cenas de sexo e nudez, estabe
lecendo medidas severas para os infratores.

Não se trata, Sr. Presidente, de censura, já que esta foi abo
lida pela Constituição de 1988.

No entanto, Sr. Presidente, a própria Constituição, no seu
art. 221, estabelece que "a produção e a programação das emisso
ras de rádio e televisão atenderão aos princípios do respeito aos
valores éticos e sociais da pessoa e da família".

Ou seja, a mesma Constituição que proíbe a censura, esta
belece regras para preselVar a integridade da pessoa e da família,
e, ao mesmo tempo, define a responsabilidade dos meios de comu
nicação com o objetivo de evitar o abuso e a violentação dos nos
sos direitos, enquanto cidadãos.

Lamentavelmente, este artigo da Constituição não é cumpri
do pelas nossas redes de TV.

A avalanche de violência e pornografIa despejada pela Te
levisão nos lares brasileiros é um total desrespeito ao que estabele
ce a nossa Constituição; uma demonstração clara de que jamais os
donos de TV trocarão a ganância pelo bom senso.

Só uma lei federal especifJca e que estabeleça severas puni
ções, pode dar um basta a esta grave irresponsabilidade.

Portanto, o meu apelo aos Srs. Parlamentares para que apro
vem o nosso Projeto, objetivando garantir uma programação civi
lizada e respeitosa.

Era o que tinha a dizer.

O SR. SANDRO MABEL (pMDB - 00. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, o Banco
do Brasil, sendo o mais tradicional e respeitável estabelecimento
bancário nacional, é a instituição que melhor representa a esperan
ça de desenvolvimento e crescimento econômico para o País.
Grande parte da produção brasileira, em todos os setores, e nos úl
timos duzentos anos, foi viabilizada por seus financiamentos.

É por esse relevante papel na economia nacional que o Ban
co do Brasil se vocaciona como empresa pública de finalidade
eminentemente social. Abrindo linhas de crédito para fmanciar a
produção industrial e agropecuária, o Banco não limita sua atua
ção ao requisito contábil do lucro ou da rentabilidade; seu objetivo
maior é contribuir com a evolução do sistema produtivo, estimu
lando a oferta de emprego em área rural e o desenvolvimento inte
grado do País.

Considerado desse ponto de vista, verifica-se que a impor
tância ímpar do Banco do Brasil no cenário nacional é resultado da
participação conjunta do Estado, correntistas e funcionários, numa
demonstração cabal de que a atividade de uma empresa desse por
te depende do esforço e de dedicação de todos os seus segmentos.

Por essas razões, todos os brasileiros concordam em que o
Banco do Brasil deva merecer total apoio do Governo Federal,
mesmo quando, sob o aspecto lucrativo, alguns de seus setores
não estejam apresentando scu desempenho ideal. O incentivo a
essa instituição, que continua merecedora de toda nossa con
fiança, inclui, entre outras providências, o não fechamento de
agências pretensamente deficitárias e a não demissão de centenas
de funcionários.

Sabe-se que é sobretudo nos pobres rincões interioranos
que o Banco do Brasil se torna mais indi~nsável em termos de
aporte de recursos para a produção local. E justamente ali, onde o
volume de negócios não atende às expectativas de lucro dos ban
cos privados, que a presença do Banco do Brasil traz benefícios
incalculáveis à população.

Sob tal ótica, percebe-se que uma agência defIcitária pode
ser justamente aquela única da qual provêm recursos para fUJan
ciamento de produção. Por isso, os empréstimos ocorrem a juros
parcimoniosos e os lucros são modestos. Assim, o que pode signi
ficar prejuízo pelo lado administrativo pode signifJcar crescimento
pelo lado social. Conclui-se, pois, que tais agências devem ser pre
ferencialmente conselVadas pelo poder público, à razão de seu re
levante e insubstituível papel social.

No que se refere aos funcionários, todos conhecemos sua
tradição de engajamento e luta pela modernização da empresa. No
esforço, pois, que se impõe pelo fortalecimento da Casa, deve pre
valecer uma aliança construtiva entre a respectiva direção e os
funcionários, tendo em vista a discussão ampla e transparente so
bre o programa de ajuste pretendido.

Nesse contexto, não pode ser posta de lado a questão sala
rial. Trata-se não somente de recuperação de perdas, mas também
de justo reconhecimento pelos selViços prestados.

É preciso buscar com urgência soluções conciliatórias, a
exemplo do que faz o Banco com seus devedores públicos ou pri
vados. Mesmo com as dificuldades conjunturais em vigor, tem de
haver uma margem de negociação que alivie o quadro de penúria
em que mergulhou o funcionalismo.

Gostaríamos de destacar, ainda, a situação específIca do Es
tado de Goiás, em cuja maioria dos Municípios o Banco do Brasil
comparece como a única face visível do Poder Público Federal. A
despeito de seu extraordinário potencial agrícola, Goiás não tem
merecido qualquer incentivo do Governo; que pelo menos se man
tenham, em seus desassistidos municípios, as agências já existen
tes. Além das razões mencionadas, há que se lembrar que o não fe
chamento evita a demissão de funcionários abnegados, cujo esfor
ço, dedicação e competência são reconhecidos em todo o Estado
de Goiás.
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Assumindo assim, nesta tribuna, o compromisso de lutar
pelo prestígio incondicional do Banco do Brasil, levamos nosso
apelo às autoridades competentes, no sentido de que não assistam
à deterioração daquele que é um dos maiores patrimônios nacio
nais. O incentivo a todos os que com ele contribuem, principal
mente seus funcionários, deve ser priorizado, por fundamental ao
desenvolvimento do País.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (pPR - RI. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, o
Brasil tem um dos maiores parques de construção naval do mun
do, com dez estaleiros de grande e médio porte, dos quais cinco
estão situados no Rio de Janeiro. Setor de grande importância eco
nômica, a indústria naval já realizou investimentos superiores a 2
bilhões de dólares, gerando 50 mil empregos diretos e cerca de
200 mil indiretos.

Por ser o navio o mei.0 de transporte básico indispensável
ao atendimento da quase totalidade do comércio exterior brasilei
ro, a indústria naval deve exigir maior atenção das autoridades. Na
década de 80, a indústria naval sofreu ·0 reflexo da recessão, e os
navios passaram a operar com capacidade ociosa. Isso levou as
empresas de navegação a cancelar ou reduzir contratos junto aos
estaleiros, o que provocou grande desemprego no setor.

Agora, esse quadro tende a modificar-se. A maior parte da
frota envelheceu e precisará ser renovada e, por isso, a demanda
mundial por navios, bem como os seus preços, deverão aumentar.
O Brasil terá que aproveitar essa fase e dar aos seus estaleiros con
dições de competirem no mercado.

Não obstante essa realidade, a indústria naval estava encon
trando enormes dificuldades do BNDES para obter fmanciamento.
Os estaleiros do Rio de Janeiro estavam ameaçados de fechamento.

Essa situação parece estar mudando. O ilustre Presidente
Edmar Bacha anunciou esta semana que o Ministro José Serra
conseguiu aprovar na última reunião do Conselho Monetário um
voto que garante novos recursos para fmanciamento da construção
naval com recursos do BNDES e outros captados no exterior. O
Fundo da Marinha Mercante entrará com a equalização de juros e
a cobertura de outros lucros.

Em decorrência dessas medidas, a Docenave e a Petrobrás
poderão dar seqüência ao plano de construção de dez embarcaçõ
es. A empresa Libra já assinou contrato com o estaleiro Verolme
no valor de aproximadamente 300 milhões de dólares para a cons
trução de três navios.

Nos próximos quinze anos, de acordo com dados da Secre
taria de Comércio dos Estados Unidos, deverão ser construídos no
mundo 6 mil navios. Espero que os estaleiros do Rio de Janeiro
possam vencer a crise que atravessam, adquirindo condições de parti
cipar do crescimento que a indústria naval vai ter no mundo, e voltem
a gerar 50mil empregos diretos, como ocorria na década de 70.

O SR. FAUSTO MARTELLO (pPR - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, um dos
políticos mais polêmicos do Brasil é o Prefeito da Capital paulista,
Panlo Maluf. E é polêmico porque mostra competência e faz som
bra a seus adversários - caso contrário, ninguém se preocuparia
em polemizar em tomo de seu nome e de seus atos.

Todos os que o conhecem, sabem que ele é um político
afeito aos desafios; corajoso, não foge das lutas e as enfrenta com
dedicação, perseguindo o objeto de servir ao Brasil da melhor for
ma possível.

Sua trajetória estudantil sempre se coroou de sucessos, des
de o Colégio São Luís até a Escola Politécnica da Universidade de

São Paulo. Enquanto empresário, fez crescer a Serraria America
na, fundada por seu pai, até transformá-la na Eucatex, tomando-a,
com a ajuda dos irmãos, um gigante no ramo, diversificando a
produção e gerando milhar"s de empregos diretos e indiretos. Na
política, começou a carreira ocupando a ·Chefia do Executivo pau
listano e sempre se destacou como bom administrador e político
envolvente, hábil, bom negociador, que chegou a ser o Govema
dor do mais importante Estado da Federação e voltou à Prefeitura
pelo voto direto. Teve, é bem verdade, alguns insucessos em cam
panhas políticas, fato que não desmerece sua atuação política, pois
entrou nos pleitos sabendo ·das dificuldades a serem enfrentadas e
.sustentou-os para o bem do engrandecimento do partido a que per
tence, conseguindo carrear grande quantidade de votos para os
candidatos proporcionais da agremiação.

A atual administração do engenheiro Paulo Salim Maluf
como Prefeito dos paulistanos vem apresentando feitos dignos de
nota, entre os quais se destaca como medida de grande impacto
junto à população o Projeto Cingapura, um programa de assenta
mento de favelas nos locais onde elas se encontram, com a cons
trução de prédios de quatro andares, compostos de apartamentos
de dois quartos, sala, cozinha, lavanderia e banheiro. Nessas uni
dades habitacionais, pelas quais a população paga uma prestação
compatível com sua renda, a administração pública oferece condi
ções dignas de moradia e cuida, além disso, de prover a infra-es
trutura urbana básica de que a comunidade necessita, como sanea
mento básico, pavimentação, unidades de lazer e de atendimento à
saúde, escolas de 10 grau, postos policiais, enfim, tudo o que uma
comunidade precisa para viver dentro de condições dignas para o
exercício da cidadania.

É impressionante a aceitação popular do Prefeito por parte
das pessoas que se beneficiam desse projeto, pois muitas delas
apenas agora, ao fun da vida, percebem um real interesse da ad
ministração pública em solucionar a grave questão habitacional da
cidade de São Paulo. Percebemos, nos depoimentos das famílias
que têm agora a chance de morar bem, mna gratidão que supera
toda a tradicional desconfiança para com os políticos e adminis
tradores, desconfiança essa que se origina - não resta dúvida - em
anos e anos de promessas descumpridas, de compromissos aban
donados após a abertura das urnas, de descaso para com as reais
necessidades da população menos favorecida.

No que se refere às obras viárias, deve-se destacar o térmi
no das obras do Vale do. Anhangabaú, com grande resultado na
fluidez do tráfego do centro da cidade. Em parceria com o Gover
no do Estado, a Prefeitura dará continuidade às obras do Metrô,
com a construção da linha que ligará o bairro de Vila Sônia à rede
hoje existente, propiciando transporte rápido e seguro para uma
grande parcela da população. Além disso, a duplicação de um ex
tenso trecho da Avenida Faria Lima é obra que desafogará o tráfi
co de veículos numa das regiões que mais sofre nos horários de
maior movimento, entravando o fluxo de veículos e ocasionando
grandes congestionamentos e atrasos que não mais ocorrerão.

A regularização do córrego das Águas Espraiadas, localiza
do nos bairros do Brooklin e Campo Belo, segundo a informação
do Prefeito. é a maior obra de urbanização da América Latina. No
local existiam diversas favelas, o que obrigou a Prefeitura a provi- .
denciar o reassentamento de cerca de 30 mil pessoas, cadastradas
família por família, para que o Município reintegrasse a área ne
cessária para o grande projeto, que custará o equivalente a sete
avenidas Faria Lima.

Outra grande obra destinada a evitar os problemas das en
chentes é a construção de um reservatório para acolher águas plu-
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viais, na praça fronteira ao estádio municipal do. Pacae~; seus
beneficios se estendemo a toda a zona oeste da CIdade, região que
vem sofrendo cada vez Inais com os alagamentos ocorridos em
épocas de grandes chuvas'. Seus resultados não se refletirão apenas
no tráfego de veículos, InaS resultarão em si~ficativare~ção de
prejuízos Inateriais para as empresas localIzadas na regIao: pre
juízos que sempre foram vultosos quando a ch,?va alagava mst~
lações industriais e comerciais. Ao fim da gestao do atual PrefeI
to, São Paulo deverá estar livre dos principais focos de enchentes,
graças a uma administração voltada para a solução desse proble
ma fundamental.

Diante dos fatos, Sr. Presidente, não há como não reconhe
cermos os méritos do Prefeito paulistano. Administrar uma cidade
com as proporções de São Paulo, com quase 10 milhões de habi
tantes, 4,5 milhõês de automóveis, uma cidade que produz 12 mil
toneladas de lixo por dia, apenas pam mencionarmos alguns dos
números mais expressivos daquela capital, é tarefa que testa e pro
va o político e o administrador. O Prefeito ~aul~ Maluf tt:m de
monstrado competência, vontade de bem selVlI e ISSO tem sIdo re
conhecido pela população. Tomara que o destino lhe esteja reser
vando um futuro de ainda maiores realizações, para o bem de todo
o País.

O SR. JOSÉ PORTUGAL (PT - RS. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, oqIpamos a tri
buna desta Casa para Inanifestar nossa solidariedade ao Dia Nacio
nal da Agonia. Não se trata de uma comemoração..Tmta-se,~ u,m
lamento. Uma Inanifestação nacional dos Secretários MUmCIpaIS,
Estaduais, direções de hospitais e ambulatórios que buscam sensi
bilizar o Governo Federal para o descaso e o desmonte do setor
da saúde pública. De direito constitucional inalienável, a saúde
passou a constituir-se em um drama par~ aqueles qU?, no dese~

pero da doença, necessitam de um atendImento médICO e hOSpI
talar. O percentual orçamentário aplicado na saúde é um acin
te. Enquanto países como Estados Unidos aplicam 2.500 dóla
res por habitante/ano; Inglaterra e Canadá 1.000 dólares por ha
bitante/ano e na América Latina a média é de 250 dólares por
habitante/ano, aqui no Brasil esse valor é inferior aos 100 d6lares
porhabitante/ano.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, isto é uma afronta à
cidadania. A concentração da renda no País tem produzido uma le
gião de excluídos, famintos ~ doentes. E o ~tado bm~ile.ir.?' que
deveria salvaguardar o cumprImento do art. 6 da ConstituI~Oq~e

assegum a saúde como direito social transforma, pela neglIgênCIa
orçamentária e descaso político, nossos hospitais em dep6sitos de
enfermos.

A área da saúde não tem recursos pam opemcionalizar um
atendimento digno, nem pala prestigiar o trabalho dedicado de
seus profissionais. Faltam hospitais, postos de saúde, material para
o trabalho, política preventiva e falta também salário honesto
para o trabalhador do setor. O dia da agonia revela publicamen
te o estado terminal deste paciente abandonado, chamado saúde
pública.

Nesta oportunidade, aproveito também pam registrar nos
Anais desta Casa a "série "A agonia da Saúde" publicada pelo jor
nal Zero Hora que, com profissionalismo e comgem, denunciou o
estado desesperador daqueles que necessitam do atendimento mé
dico. Pambenizo a editoria deste jornal e seus repórteres pela
contribuição que vem dando para o tratamento público desse
tema, que é do maior interesse para a vida civilizada de nosso
povo.

REPORTAGEMA QUE SE REFERE O ORADOR:

PROTESTO FAZ ALERTA
CONTRASUCATEAMENTO

Mobilização organizada pelas santas casas tenta
sensibilizar o governo federal para o

colapso do atendimento médico

Esta semana, as santas casas e hospitais filantrópicos ini
ciam UIna mobilização que pretende sensibilizar as autoridades fe
derais para o colapso total da saúde pública no país. Milhares de
mensagens alertando pala o fechamento de hospitais e ambulató
rios, a desativação de Ull, o descredenciamento de médicos e a
falta de medicamentos vão chegar a cada minuto aos gabinetes do
presidente da República e ministros de Estado aInanhã, dumnte o
Dia Nacional da Agonia, um protesto organizado pelas direções
das instituições hospitalares que conta com o apoio de secretários
de Saúde de municípios e Estados. A Inanifestação,pretende asse
gurar um reajuste na tabela de selViços do Sistem~Unico ~e ~aúde

e gamntir um cronograIna de pagamento em dIa aos médlcos e
hospitais. A sobrevida do setor de saúde depende do investimento
imediato de R$2 bilhões.

Os aparelhos de fax e telex do presidente Fernando Henri
que Cardoso, dos ministérios do Planejamento e da Fazenda e dos
líderes do governo no Congresso devem ficar congestionados
amanhã. Mensagens denunciando ameaças de fechamento de am
bulatórios, desativação de UTI e descredenciamento de médicos
devem pipocar a cada minuto nos gabinetes das autoridades. Esta
será a principal manifestação do Dia Nacional da Agonia, um pro
testo organizado pela Confederação das Santas Casas e Secretários
de Saúde pala alardear o que chamam de "pré-colapso do atendi
mento médico".

Nos hospitais de Porto Alegre, a agonia chegou antes. Du
rante o final de semana, milhares de pessoas procummm por aten
dimento em emergências lotadas. No Hospital de Clínicas, um car
taz pequeno informava a superlotação do setor de emergência. Di
versos pacientes tivemm de deixar o hospital sem consultar. No
Hospital Conceição, 60 pessoas esperavam por um leito inter
nadas na emergência. "Desde quarta-feira estou dormindo no
chão, não tem nem maca para minl", reclamou Maria Barcelos,
que sofre de problemas cardíacos. As instituições especializa
das em atendimento infantil também passaram o final de sema
na lotadas.

Situações como essa semo debatidas amanhã. Os organiza
dores do protesto querem garantir um reajuste de 45% na tabela de
selViços do SUS e um cronogmma de pagamento. "Será o primei
ro grito contra o caos na saúde", anuncia o presidente da Fedem
ção das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Estado, 1?arcísio
Perondi. Um relatório diagnosticando o caos no atendImento
a 120 milhões de brasileiros dependentes do SUS será entre
gue ao ministro da Saúde, Adib Jatene, durante a sua visita a
Porto Alegre no dia 22. Um estudo mostra que cem santas
casas do país consumiram, em 1994, 12% de suas receitas
em juros bancários.

A sobrevida do setor de saúde depende de uma injeção
emergencial de R$2 bilhões. Ainda nesta semana o presidente Fer
naIldo Henrique começa a definir, com os ministros da Saúde, Pla
nejamento, Fazenda e com o presidente do Banco Central, de onde
sairá o dinheiro. A Inanifestação nacional tenta reverter o crescen
te descredenciamento de profissionais no SUS. Em cidades como
Cruz Alta, Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul, Montenegro e Li
vmmento o número de médicos descredenciados já provoca uma
"situação de alerta".
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À procura de pedi~tra

Na tarde de ontem, a costureira Maria José Silveira peregri
nou por três hospitais de Porto Alegre até conseguir que a fIlha
Vanessa, de dois anos, fosse atendida. ''Eram 15h quando a meni
na ficou roxa, quase sem respirar", contou a mãe, Maria José e a
filha mais velha levaram a menina ao Hospital de Pronto Socorro.
Depois de examinarem Vanessa, os médicos do HPS sugeriram
que a levassem ao Hospital de Clinícas. ''Disseram que não tinha
pediatra no HPS", recordou a mãe. No Clínicas, nenhum médico
ou enfermeiro examinou a menina. Nervosa, a mãe foi até o Hos
pital Presidente Vargas, onde Vanessa finalmente consultou com
um pediatra e fez nebulização para voltar a respirar normalmente.

HOSPITAIS LOTAM NO FIM DE SEMANA

Os principais hospitais de Porto Alegre passaram o final de
semana chuvoso abarrotados de pacientes. A emergência do Hos
pital de Clínicas não estava atendendo as pessoas que chegavam
ontem à tarde. No Conceição, os corredores lembravam um campo
de batalha. No Hospital da Criança Santo Antônio e no Hospital
da Criança Conceição, pais e filhos lotavam as salas de espera.

A faxineira Iolanda das Graças Andradas, mãe de 11 filhos,
começou a chorar depois que ouviu de uma funcionária do Clíni
cas que não iria ser atendida. "Minha filha está muito mal", disse,
apavorada. Iolanda foi ao Hospital Presidente Vargas, onde conse
guiu atendimento. Edgar Luzzi também foi obrigado a buscar ou
tro hospital para seu pai, de 74 anos, que sentia tonturas e chegou
ao Clínicas em cadeira de rodas. "A emergência está lotada, não
podemos atender", explicou Nilton Viana, plantão administrativo
do hospital.

Em Esteio, na Região Metropolitana, os médicos do Hospi
tal São Camílo passaram a torcer por dias sem sol. A chuva redu
ziu o número de pacientes, impedindo que a situação caótica do
domingo anterior se repetisse. "As coisas ficaram tranqüilas graças
ao mau tempo", afirmou Rogério Schneider, chefe do plantão.

O São Camílo passou a enfrentar maiores dificuldades de
pois da interdição do Hospital Getúlio Vargas, da vizinha Sapu
caia do Sul. Com isso, aumentou a demanda por leitos e atendi
mentos no São Camilo. Cartazes espalhados por portas e paredes
avisam que cirurgias são suspensas e pacientes de outras cidades
não são bem-vindos.

A peregrinação de Tereza

Uma grave crise de diabete levou Tereza Machado de Pau
la, 63 anos, ao Hospital Getúlio Vargas, de Sapucaia do Sul. Com
a interdição do hospital pelo Conselho Regional de Medicina do
Rio Grande do Sul (Cremers), ela recebeu alta. "Um médico per
guntou se eu não sentia dores e disse que o hospital estava fechan
do", recorda. Depois de um dia, as dores recomeçaram. "A gente
soube que não adianta ir ao Getúlio Vargas", diz Juçara Martine,
filha de Tereza. Dois irmãos seus foram ao Hospital São Camílo,
em Esteio, e insistiram durante um dia inteiro para conseguir vaga.
Tereza foi internada há uma semana e foi constatado que ela está
também com complicações cardíacas e pedras na vesícula.

ATENDIMENTO HOSPITALAR CHEGA AO LIMITE

Os corredores dos setores de emergências dos hospitais es
tão transformados hoje em patéticos depósitos de doentes. Estendi
dos em macas à espera de atendimento médico, pacientes sofrem
ao mesmo tempo enfermidades e o sucateamento de um sistema
que não lhes garante leito, remédios e assistência. De hoje a terça
feira Zero Hora vai descrever as dificuldades das pessoas em uma
situação que já era de colapso e hoje se torna insuportável para

médicos e pacientes. O exemplo mais grave vem do Hospital Con
ceição, em Porto Alegre: na semana passada, num detenninado
momento havia 98 doentes nos corredores da emergência à espera
de um milagroso leito.

A síndrome a Escolha de Sofia - quando um médico preci
sa decidir qual dos doentes socorre primeiro - talvez seja o sinto
ma mais evidente de que a saúde pública está a beira de um colap
so. Previsto na Constituição Federal de 1988 para garantir atendi
mento "gratuito e universal" a todos os brasileiros, o Sistema Úni
co de Saúde (SUS) não tem pago o mínimo necessário pelos servi
ços dos hospitais, laboratórios e médicos, que acumulam prejuí
zos. Resultado: os pacientes estão deixando de ser atendidos.

A Escolha de Sofia foi diagnosticada em 1993, no setor de
emergência do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), sobrecarrega
do pelos pacientes expurgados de outros hospitais. Em 1993, o
médico Luiz Ronald Huber revelou ter passado pelo dilema quan
do precisou salvar, ao mesmo tempo, dois pacientes graves. Na
época, Huber desabafou: "Um médico não pode ser submetido a
esse teste". Com o sucateamento da saúde pública, os médicos es
tão revivendo o drama da polonesa Sofia Zawistowska, mãe de
Jan e Eva, mandada ao campo de concentração de Auschwitz du
rante a 11 Guerra Mundial, porque vendia carne clandestinamente.
Os nazistas descobriram que Sofia não era judia, resolveram pou
pá-la, mas exigiram um dos seus fIlhos em sacriflcio. Sofia esco
lheu Eva, mas não suportou o remorso e acabou se suicidando.

Atualmente, com 30 anos, o doutor Huber continua tendo
de escolher. "A situação está mais agravada", alertou o médico. Na
segunda-feira passada, o setor de emergência tinha 98 enfermos à
espera de leito. O recorde anterior, ocorrido no ano passado, foi de
63 pacientes num mesmo horário. A emergência do Conceição
atende de 1.300 a 1.500 doentes por dia.

A saturação dos três gigantes hospitais do Estado - Concei
ção, Santa Casa de Misericórdia e Hospital de Clínicas - decorre
da quase falência da saúde pública. Outros hospitais menores estão
restringindo o atendimento pelo SUS. Os 700 postos de saúde do
Estado, que poderiam resolver 80% dos atendimentos, não dispõ
em de médicos, equipamentos e medicamentos. O modelo de saú
de pública se transformou num funil invertido: os doentes não en
tram pela boca maior (os postos de saúde), mas pelo gargalo das
emergências hospitalares.

O culpado pela crise seria o governo federal. O presidente
da Federação dos Hospitais Filantrópicos, Públicos e Privados do
Estado, Cláudio Allgayer, reclama que a remuneração dos SUS
nunca esteve tão baixa. Os hospitais estão recebendo de R$3,53 a
R$6,50 de diária por internação. O mínimo deveria ser de R$
25,00. Os médicos, que já começam a se descredenciar do SUS,
ganham apenas R$2,04 por consulta. A Associação Médica Brasi
leira (AMB) estabeleceu um mínimo de R$16,oo.

Na próxima terça-feira, a Federação das Santas Casas e
Hospitais Filantrópicos do Estado (outra entidade hospitalar) pro
moverá o "Dia Nacional da Agonia", tentando alertar o governo
federal para o caos na saúde. A Federação pretende congestionar
os aparelhos de fax e telex da Presidência da República, do Con
gresso e de ministérios com protestos. Os preços do SUS não são
reajustados há 12 meses, desde o Plano Real, apresentando uma
defasagem de 45%.

A agonia da saúde se torna ainda mais preocupante com o
inverno, quando aumentam as doenças respiratórias, gripes, me
ningites e pneumonias. Os dois hospitais de Porto Alegre especia
lizados no tratamento de doenças infantis - o Santo Antônio e o
Criança Conceição - estão abarrotados de pacientes.



A crise na saúde pública gaúcha transformou as salas de
emergência dos grandes hospitais na única porta de acesso ao
atendimento de milhares de pessoas. Isto levou as bem equipadas
áreas de atendimento de urgência a se tornaram depósitos de doen
tes. Até a mesa dos médicos serve de cama. Hoje, no Dia Nacional
da Agonia, organizado pelas direções de hospitais e de ambulató
rios, com apoio de secretários municipais e estaduais de Saúde, as
mensagens denunciando o caos estarão chegando aos gabinetes do
presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, e do minis
tro da Saúde, Adib Jatene. O setor depende de um investimento
imediato de R$2 bilhões.

Na madrugada de ontem, os repórteres Carlos Wagner, Jo
nes Lopes da Silva e Vitor Necchi acompanharam a peregrinação
de doentes nos três maiores hospitais do Rio Grande do Sul. Os
depoimentos obtidos encerram a série iniciada por Zero Hora no
último domingo.

Enquanto aguardavam a vaga de um leito, 64 pacientes
amontoavam-se como podiam para passar a fria noite de ontem na
emergência do Grupo Hospitalar Conceição. As mesas dos consul
tórios dos médicos, bancos de madeira e até o piso do banheiro fo
ram transformados em camas. "Neste lugar, dormir numa maca é
um luxo", opina Dalto Correia de Moura, 57 anos. Ele tem proble
mas cardíacos e esperahá 48 horas um leito deitado em uma maca,
coberto com o seu pala: "Aqui está feia a briga por uma cama".

Só há um lugar nos superpovoados 300 metros quadrados
da emergência onde não é permitido às pessoas dormir: o corre
dor. Durante a noite e madrugada transitaram por ali 200 pessoas
em busca de atendimento. Nas 24 horas são atendidos 1.500 pa
cientes. Durante a madrugada, a sala de emergência lembra um
abrigo para flagelados de enchente.

Há pessoas esperando leito há mais de quatro dias. O local
se transformou num depósito de doentes. Para facilitar a identifi
cação os enfermeiros colocam uma etiqueta nas roupas dos pacien
tes, com os nomes escritos à caneta. A identificação dos que ocu
pam as macas é feita em uma folha de papel pregada na parede.
"Nesta madrugada atendemos a três casos de parada cardíaca",
descreveu o médico de plantão Jair Marino da Costa Maciel. ''É
muito difícil tratar paciente no meio desta confusão".

No raiar do dia, os pacientes à espera de leito recolhem
os cobertores ou colchonetes e começam a disputar

os raros banheiros existentes no local

Na madrugada de ontem, Maciel era um dos 26 profissio
nais trabalhando no plantão da emergência do Conceição. Um tra
ço comum entre eles: desde o porteiro até o médico de plantão
concordam que a cada dia o problema da superlotação se agrava.
"Os médicos e os enfermeiros nos atendem bem", atestou o sapa
teiro Ezo Donato da Silveira, 58 anos. 'Mas não podem fazer nada
contra a falta de quartos". Silveira vive um drama há 72 horas. O
seu fIlho Everaldo, 26 anos, é excepcional e está com problemas
respiratórios. A agitação da emergência deixa Everaldo em pânico,
e o faz chorar. Perto dele, a-agricultora Rosalina Grippa, 84 anos,
de Taquara, tenta tapar os ouvidos para conseguir dormir. Ela res
munga, se vira na maca e desiste de dormir. "Coitadinho deste me
nino, por que não cuidam dele?", pergunta.
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FRIO AGRAVA O DRAMA DE CRIANÇAS E MÃES não acontece nada, é porque não precisava estar na emergência
mesmo. ''Para pais e filhos que se aglomeram à procura de ajuda

Valdir FrioJin ZH na sala de espera do pronto-atendimento, as justificativas da dire
ção do hospital são incompreensíveis.

A agonia da saúde (Final)

EMERGÊNCIAS VIRARAM DEPÓSITO DE DOENIES

Em um canto da sala, uma mãe acalma o bebê que chora
sem parar. São 16h, ela chegou ao hospital às lOh, mas ainda não
foi atendida. A porta da emergência é aberta. Todos os olhares se
voltam para o médico. A mãe espera, tensa. Ele chama apenas uma
das dezenas de crianças que se espremem na sala de espera da
emergência do Hospital da Criança Santo Antônio, da Innandade
Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. A mãe suspira, ainda não
foi chamada. O nenê continua inquieto, choramingando e com febre.

O setor de pronto-atendimento do Santo Antônio tem 23 ca
.deiras para os pacientes. Nos últimos dias, com a chegada do in
verno e o conseqüente aumento do número de doenças pulmona
res, as cadeiras passaram a funcionar como berços. Abrigam crian
ças que dormem, choram ou vomitam à espera de atendimento mé
dico. A principal função da emergência - atender com rapidez 
não é colocada em prática: mães, avós, pais e filhos amargam lon
gas esperas de várias horas.

A dona de casa Clori Castro da Rocha, ex-auxiliar de enfer
magem e mãe de sete filhos, quase não acredita nas tristes imagens
construídas diariamente na sala de pronto-atendimento de uma das
mais tradicionais instituições do Estado. No dia 13, ela esperou 10
horas na emergência com a filha de três anos no colo e não conse
guiu ser atendida. ''Eram 22h quando me disseram que tinha umas
20 ou 30 crianças na minha frente e então eu desisti", relembra.
Voltou no dia seguinte. Esperou mais de cinco horas e só então
conseguiu ver um dos três médicos que costumam ficar de plan
tão. Independente da hora e do dia, as imagens se repetem. Mães
preocupadas embalam os filhos sem parar, em ritmos nervosos,
que denunciam a espera sem limite. O choro dos pequenos pacien
tes agrava a tensão no ambiente. As serventes responsáveis pela
·}impeza passam a todo momento para limpar vômitos e aliviar o ar
pesado.

A febre alta é uma das preocupações mais comuns. "Não
sei, tenho medo da meningite", confessa uma das mães. Clori da
Rocha, com a experiência de quem já tem sete filhos, não respon
de. Ninguém responde. A palavra meningite é maldita, um fantasma.

Protegida por um vidro, a funcionária responsável pela dis
tribuição das fichas de atendimento passa o dia dando explicações
para mães aflitas e justificando que não pode acelerar a consulta.
De repente, uma das mulheres se levanta da cadeira desesperada e
grita: "Acho que ela está desmaiando". Em uma das cadeiras, sua
filha se esforça para manter os olhos abertos, A solidariedade dos
outros pais empurra a mulher para a porta de atendimento. "Anda,
avisa eles, não vai deixar tua filha morrer", disse alguém. Atordoa
da, a mãe vai até os enfermeiros e consegue entrar.

Para aliviar o desespero das famílias que procuram o hospi
tal especialmente nos meses frios, o coordenador do ambulatório
do Santo Antônio, o médico Fernando Cruz, sugere uma "campa
nha de conscientização da população". Ele argumenta que as fIlas
e as longas esperas diminuiriam se os pacientes procurassem mais
os postos de saúdes e os hospitais da Grande Porto Alegre. ''Eles
vêm aqui com a idéia de que emergência é um lugar onde se tem
atendimento na hora", explica Cruz. ''Entre 70% e 80% dos casos
poderiam ser tratados em consultas agendadas".

O diretor diz que falta espaço e por isso é impossível am
pliar o número de médicos. Há um mês a direção do hospital co
meçou a implantar um sistema em que as consultas privilegiadas
são estimuladas. "Criança com febre alta, diarréia forte ou convul
são é atendida rapidamente", garante Cruz. "Quem espera horas e
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Rosalina tem problemas de coração, como todos naquela
sala, e espera vaga em um quarto. ''Estou com saudade dos meus
parentes", diz ao seu vizinho de maca, o agricultor Felix Kaza
nowski, de encruzilhada do Sul. Ele veio fazer um exame no Con
ceição, acabou internado devido ao rompimento de uma úlcera no
estômago. Kazanowski espera internação há 72 horas.

No raiar do dia, os pacientes à espera de leito na sala de
emergência do Conceição recolhem os cobertores, colchonetes e
lençóis e começam a disputar os escassos banheiros existentes no
local. "A nossa situação é vergonhosa", defmiu o vigilante Jorge
Conceição Roduite. Ele espera um leito há dois dias.

PACIENTES SE ACO.:iTUMARAM A
AGUARDAR EM QUALQUER CANTO

O desempregado Romário Lemos dos Santos, 42 anos, já se
acostumou ao seu privilegiado leito num canto da sala de emer
gência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Alojado para tra
tar uma meningite e uma crescente cegueira, Romário já não pe
rambula de um lado a outro nos corredores e ganhou uma posição
fixa, livre do incômodo do entra-e-sai de pacientes. Afmal, ele é
um dos mais antigos na ala: há uma semana espera por mna vaga
na internação. ''Tanto faz ficar aqui ou na internação, o importante
é ter atendimento na hora", conformou-se Romário. Mais tempo
do que ele na emergência do Clínicas s6 mesmo cinco enfermos
com Aids. Há quatro semanas esperam vaga na internação.

Os doentes já não se importam onde e como ficam no hos
pital. Nem o cenário aterrorizador de macas ocupando a área de
circulação, de boxes improvisados e de um número de gente bem
maior do que poderia suportar um espaço de 120 metros quadra
dos consegue assustar pacientes. "Quem se aborrece com os gritos
e lamentações tapa os ouvidos e vai dormir", ensinou um funcio
nário do Clínicas. A pequena sala de triagem, onde os doentes re
cebem primeiros socorros, virou enfermaria. A emergência, de
área de observação, transformou-se em ala de internação. "Há
muito tempo estamos nesta situação", admitiu o vice-presidente
médico do Hospital de Clínicas Júlio Bohel.

Na madrugada de ontem, o frio se encarregou de afastar os
doentes. Às 4h30nlln, somente cinco pessoas aguardavam noticias
de parentes internados domingo. Mas, às 7h, mais de 20 pessoas
buscavam atendimento no guichê de triagem. Na vidraça, um avi
so alertava: ''Emergência esgotada". Às 9h uma fila com mais de
20 pessoas estava formada.

Pelo menos 15 ambulâncias de municípios fora de Porto
Alegre foram vistas no estacionamento durante o periado entre 6h
e 10h de ontem. Eram placas de Rolante, Sapiranga, Carlos Barbo
sa, Barão do Cotegipe, São Pedro da Serra e Bento Gonçalves, e
um táxi de Sapucaia do Sul. Pacientes de todos lugares estão den
tro das estatisticas de 7 mil atendimentos na emergência do Clíni
cas por semana.

O advogado Mozart dos Santos, 42 anos, não vacilou em le
var o filho Igor, de 10 meses, para a emergência do hospital, à
lh30min de ontem. "Não nos sobram muitas alternativas na ma
drugada", justificou o advogado. Com bronquite asmática, Igor
permaneceu na emergência pediátrica fazendo nebulizações até às
8h - junto com outras 14 crianças, quando a área suporta atendi
mento' de nove. Cerca de 70% das pessoas que procuram o Clíni
cas poderiam ser atendidas em postos de saúde. "O problema é que
estas pessoas nem sempre são atendidas nos postos e recorrem ao
hospital como última saída", explicou Júlio Bohel. A menina Gra
ziele Pacheco, 13 anos, deixou o hospital às 9h3Omin de ontem,
depois de dois dias na emergência. "Já tratei minha epilepsia, vou
dar lugar para outros", disse Graziele, consciente da situação.

HÁ QUEM ATRAVESSE A NOITE NOS
CORREDORES À ESPERA DE CONSULTA

Quando os far6is dos ônibus quebram a escuridão da ma
drugada gelada de Porto Alegre, inicia-se o movimento na Santa
Casa de Misericórdia. Antes das 5h15min, poucas pessoas tentam
marcar consultas ou procuram atendimento no ambulatório, onde
passam diariamente 3 mil pacientes. O vaivém pelos corredores
começa no mesmo ritmo paulatino em que o dia nasce. Mas há
quem atravesse a noite nos corredores para garantir bons horários,
como o motorista de ônibus Júlio César Flor, 36 anos. Ele largou o
volante ontem, à Ih, e dirigiu-se à Santa Casa buscando um proc
tologista. Até 7h30min, ficou num banco incômodo situado no
corredor, mas foi o primeiro a ser chamado.

A fila para marcação de consultas ziguezagueou em frente
aos guichês, cruzou a porta de ferro da Santa Casa e avançou pela
calçada por volta das 7h30min. Dependendo da especialidade,
uma consulta pode demorar até 90 dias para acontecer. O diretor
geral da Santa Casa, João Polanczyk, enumera duas causas para
este prazo elevado: procura excessiva por determinadas especiali
dades e falta de profissionais. O caso mais critico é o dos pacientes
que necessitam de oftalmologistas. Um levantamento realizado
pela Santa Casa revelou que 40% das pessoas querem oculistas.
Diariamente, há 180 vagas. Outras áreas que não suprem as neces
sidades são endocrinologia, urologia e neurologia. No campo
oposto está dermatologia. Diariamente, toda demanda é atendida.

Manoel Marcelino Neto, 59 anos, chegou às 6h de ontem na
tentativa de conseguir dois horários para sua mulher. Teve sorte
apenas para o otorrinolaringologista, que tinha vaga em 24 de ju
lho. Até lá são 34 dias. Não havia vagas para neurologia. "Se é ur
gente, tem que ser particular", conclui Manoel. Segundo Polanc
zyk, a procura é tão grande para esta especialidade que em deter
minado momento as consultas s6 poderiam ser marcadas para um pra
zo de seis meses. "Nesta situação, é melhor não agendar", explica.

O ambulatório da Santa Casa atende muitas pessoas prove
nientes do Interior. Como o marceneiro Carmelindo Ferreira, 62
anos, que se apoiou em duas muletas para descer da ambulância
que o trouxe de Lajeado. Ontem, tinha uma consulta às 8h. "Mas
acho que antes do meio-dia não sairemos", disse a mulher de Car
melindo, acostumada em dispensar um turno inteiro para uma úni
ca consulta.

Nas filas, os problemas individuais viram assunto de con
versas coletivas que duram até o pr6ximo paciente ser chamado.
Tosses compõem a trilha sonora dos hospitais enquanto o frio an
tecipa o inverno que chega, oficialmente, amanhã.

O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (Bloco/PSB - MA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputa
dos, as questões envolvidas no contencioso com a Argentina sobre
as cotas de importações de autom6veis têm tudo a ver com a vota
ção da quebra do monopólio das telecomunicações e do petr6leo.

Até onde essas decisões não são tão irresponsáveis com o
futuro do País como os acordos assinados para a implantação do
Mercosul em tempo recorde? A falta de horizonte estratégico e
dos impactos sobre níveis de emprego, preço e produção sempre
resulta em fragilidade, dependência de estratégia de longo prazo
definidas por outros países e empresas internacionais de peso, des
controle e aprofundamento de desigualdades.

Como oposição ao Governo e a suas propostas de reforma
constitucional, faço questão de apoiar explicitamente o que consi
dero a primeira decisão de interesse nacional tomada pelo Gover
no. A forma de inserção do País, de maneira competitiva, num
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mercado globalizado, como argumentam todas as mensagens do
Governo de apresentação de suas propostas, exige visão estratégi
ca, de longo prazo, e a potencialização das vantagens comparati
vas do País. Sem isso, criaremos empregos para outros países e os
transfonuaremos nos portos aptos à recepção de investimentos ex
ternos diretos.

Era isso que o Tratado de Ouro Preto garantia para a Argen
tina, privilegiada com a vantagem de acesso ao maior mercado
consumidor da América Latina; nós.

A falta de uma política para o setor calçadista também
transfonuou-se em fonte de emprego e renda para a China. O algo
dão, de que éramos principal exportador na década de 80, agora
gera empregos e renda no Paquistão. Dez anos depois, somos o se
gundo maior importador de algodão, com as miseráveis conse
qüências que isso representa para a economia nordestina.

A lista de setores produtivos decadentes no País poderia ser
estendida. Bastam esses, no entanto, para demonstrar o quanto ca
recemos de visões estratégicas. Abandonadas em nome da abertura
de fronteiras para um mundo global, eis que os países que a defen
dem de fonua praticamente ideológica o fazem como recurso da
defesa dos seus interesses estratégicos.

A quebra dos monopólios das telecomunicações e do petró
leo está sendo apoiada por Parlamentares que reconhecem ter dú
vidas mas que se tranqüilizam com uma suposta natureza simbóli
ca das primeiras votações. As regulamentações posteriores é que
mereceriam sua atenção, consideram eles.

O erro de abdicar do poder simbólico que tem a afl1'IIlaÇão
de uma estratégia de monopólio em setores como as comunicações
e o petróleo está na sinalização de que o Brasil não tem estratégia
definida para eles e que abdica de tê-la.

Assim como a lei é um espaço que, mesmo raramente, é
fonte de uma justiça que o mercado é incapaz de propiciar, os Es
tados e Governos existem como instrumentos dos diferentes povos
para garantir sua identidade, integração e desenvolvimento. Qual o
futuro de um País em que o Estado, o Governo e seu Parlamento
abdicam de estratégias nacionais e submetem suas leis ao império
do mercado?

O SR. JACKSON PEREIRA (PSDB - CE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, publi
ca-se que o Papa João Paulo TI quer chegar ao terceiro milênio da
era cristã no exercício do pontificado, sendo ele merecedor de todo
nosso respeito, por sua extraordinária personalidade, como passo a
comentar.

Contudo, quero fazer duas ressalvas, uma de ordem natural
e outra de Direito Canônico, porque comprovam o conceito de
que, afinal, ninguém é dono de si mesmo.

Pelo aspecto natural, nenhum de nós pode afirmar até quan
do estará vivo e Sua Santidade mesmo já tem escapado de crises
de desenlace iminente, como naquele bárbaro atentado que quase
o matou, em plena Praça de São Pedro, no Vaticano.

Do ponto de vista do Direito Canônico, há um tropeço: é
que os bispos e cardeais católicos devem se aposentar aos 75 anos
de idade, salvo se o Papa decidir mantê-los nos seus cargos indefi
nidamente. No caso, o próprio Papa, aliás, se o fIZer, estará legis
lando em causa própria, o que não é proibido pelos cânones da
Igreja Católica.

À parte essas duas ressalvas, que em nada modificam os
méritos pessoais do Sumo Pontífice, atual governante da Igreja
Católica, sou o primeiro a augurar a João Paulo II muita saúde e

paz de espírito para que possa realizar o seu propalado desejo de
inaugurar o terceiro milênio da era cristã.

Nos seus 18 anos de pontificado, resolveu traçar e cumprir
uma peregrinação pelo mundo, levando sua palavra evangelizado
ra a todos os povos do planeta. Sua mente se conserva vigorosa e
alerta, e isso, se vem ao encontro dos seus desejos, coincide, tam
bém, com o de seu imenso rebanho. O crescimento da violência
por toda parte implica a consciência mundial de que a forma moral
do Papa e, como tal, de qualquer religião, é imprescindível, mes
mo porque o ecumenisno é, hoje, uma tônica de compreensão dita
da pela própria palavra de Cristo.

Foi extraordinário o desempenho do Sumo Pontífice no fi
nal da década de 80 a fim de promover uma transição pacífica do
comunismo para a democracia, não somente na Polônia como em
todo o Leste Europeu.

Para Sua Santidade, o futuro da Igreja repousa na aceitação
e disciplina da moral severa, tradicional e conservadora, nos ensi
namentos éticos e teológicos. Ainda que haja divergências sobre
este ponto da sua doutrina, que é, também, a tradicional do catoli
cismo, isso não lhe tira a autoridade moral.

Antes, comprovado o espírito democrático em que está pos
ta a questão, mesmo porque o juiz supremo da lide é Deus. As
controvérsias são apenas humanas e teóricas, ainda que inde
pendentemente do espírito ortodoxo, certas práticas ou abstinên
cias estejam se tornando cada vez mais polêmicas e propagadas.

Não obstante, o Papa é profundamente compreensivo em
relação a certas questões, como, por exemplo a do marxismo que
acredita, como todos nós, haver nascido das explorações da Revo
lução Industrial do século passado, contrária aos ideais da Revolu
ção Francesa, para se converter no totalitarismo comunista. Hou
ve, realmente, aí, um choque de movimentos ideológicos entre o
totalitarismo capitalista e o totalitarismo comunista.

Entretanto, sob a égide do Papa João Paulo TI, os homens
estão se encontrando nos verdadeiros sentimentos cristãos.

Há hoje uma profunda consciência cívica de que os chama
dos direitos sociais são, igualmente, imprescritíveis e inalienáveis
e, assim, o trabalho e o capital poderão se unir racionalmente, para
a felicidade comum de todos os cidadãos.

São essas idéias forças do cristianismo e da democracia. Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, que justificam o desejo do atual
Sumo Pontífice de atravessar o milênio, e nós, seus fervorosos ad
miradores, fazemos votos sinceros e erguemos preces a Deus que
assim seja, com o pensamento sempre voltado para o bem supre
mo da humanidade.

Era o que tinha a registrar.

O SR. UBIRATAN AGUIAR (psDB - CE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, partiu o
poeta, ficaram seus versos e sua prosa. Perderam as letras cearen
ses a alma repleta de vida e alegria, o acadêmico festejado, o cul
tor da arte de fazer amigos.

Soube pelos jornais que Cláudio Martins nos deixara sába
do último, dia 17 de junho.

Evoquei no tempo passagens que nos uniram e cristalizaram
a amizade. Ele Secretário de Educação, eu professor. Eu Secretá
rio de Educação, ele Presidente do Conselho de Educação. Eu es
crevendo sobre educação, ele Presidente da Academia Cearense de
Letras, prefaciando meu livro. Ele e eu indo buscar no sopé de
Serra de Ibiapaba os companheiros de nossas vidas.

Político, educador, escritor, pontificou e marcou passagem
por onde seus pés caminharam.
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Muito poderia falar a respeito de Cláudio e ainda assim se
ria pouco diante do que ele representou neste quartel de século.

Minha homenagem, desejo, fazê-la nesta hora no plenário
da Câmara dos Deputados, na palavra viva do Editorial do jornal
O Povo, para o qual peço a transcrição nos Anais da Casa.

EDITORJALA QUE SE REFERE O ORADOR:

CLÁUDIO MARTINS - UMA SAUDADE

O mundo das letras - e a cultura, de um modo geral - so
freu uma grande perda, neste sábado, com a morte do escritor,
poeta e professor Cláudio Martins. Morte lamentada não só do
ponto afetivo, por ser uma figura humana da mais alta estatnra,
mas por imobilizar uma das mais fecundas penas da intelectualida
de cearense, que soube transitar com maestria na ficção. na poesia
e no universo da ciência, imprimindo uma marca indelével.

Cláudio Martins deixou-nos um legado que se traduz na
obra de mais de vinte livros publicados, desde "Variações Literá
rias", "Vaivém" e "Compêndios de fmanças Públicas". que leva
ram seu nome a praticamente todos os rincões do País. Direito,
economia, poesia tiveram nele um instrumento privilegiado, pela
acuidade de visão e liberdade de espírito. Fez da literatnra uma
profissão de fé, dedicando-lhe uma paixão serena e um amor in
contido. Durante mais de duas décadas tivemo-lo à frente da Aca
demia Cearense de Letras, como o grande timoneiro, cuja mão fir
me conduziu a nau das letras cearenses através de mares pouco a
pouco a pouco desbravados.

A comunidade acadêmica conhece-o através de obras am
plamente adotadas por várias universidades brasileiras, e pôde
aquilatar o seu valor, já devidamente reconhecido, pelos seus con
terrâneos. Pois aqui, no Ceará, desde a década de 40, as gerações
escolares começaram a testar o seu descortino como formador.
ainda no Liceu do Ceará. Durante quase vinte anos a Universidade
recebeu seus préstimos como livre docente da Faculdade de Ciên
cia Econômicas.

Concursado como tabelião, fundou o Cartório Martins, à
frente do qual, durante mais de 40 anos pontificou como um refer
encial de dignidade, dedicação e seriedade profissionais.

Ao fim de uma vida longa e bem vivida deixa uma saudade
imorredoura e um largo círculo de amigos e admiradores que sem
pre o terão como um paradigma de vida plenamente fecunda, em
cujas margens crescem e desabrocbam árvores de frutos inconfun
díveis e perenes.

O SR. FEU ROSA (pSDB - RS. Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados. recebo carta da As
sociação dos Docentes da Universidade Federal do Espírito Santo
tecendo considerações que reputo realmente judiciosas relativa
mente a dois substitutivos que estão tramitando na Comissão de
Educação do Senado ao Projeto de Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional.

O primeiro desses projetos, o de nO 101193, teve como Rela
tor o ex-Senador Cid Sabóia. Já foi aprovado na Câmara e resultou
de um longo debate com as organizações representativas de educa
dores. Entretanto, o Relator da matéria naquela Casa, Senador
Darcy Ribeiro, apresentou recentemente um substitntivo contra os
princípios já considerados pacíficos pelos educadores brasileiros.

O substitutivo do Senador Darcy Ribeiro, dizem os missi
vistas, apresenta inúmeros defeitos, que especificam em minucio
so articulado. Compreendem resumidamente o seguinte: não ofe
rece diretrizes, prioridades e normas comuns para todos os siste
mas e, da mesma forma. não inclui um Plano Nacional de Educa-

ção, silenciando completamente sobre o Conselho Nacional de
Educação, órgão de contato entre a sociedade e o Estado. Estabe
lece que as universidades públicas gozarão de regime jurídico es
pecial, transformadas em Fundações Públicas de Direito Privado,
o que significa que os recursos para a sua manutenção serão capta
dos no setor privado. Retira o pessoal universitário do Regime Ju
rídico Único. Desrespeita o princípio constitucional da isonomia.
Acaba com a dedicação exclusiva para os professores do ensino
superior, prejudicando-os sensivelmente. Cria um curso pás-médi
co no âmbito do ensino superior, sem explicar o significado. Fere
a gestão democrática, dentre outros motivos, por interferir na ad
ministração universitária. Enfim, estabelece separação entre ciência e
pesquisa, insistindo em mna educação parcelarizada para os pobres.

Dizem ainda os educadores que a educação para jovens e
adultos é tratada de forma supletiva, resgatando até os antigos exa
mes de madureza, e não como parte do sistema regular do ensino,
sabendo-se, como se sabe, que mais de 40 milhões de brasileiros,
com mais de 15 anos, são analfabetos ou semi-alfabetizados.

Finalizam sustentando que, além desses pontos, bá no subs
titntivo vários outros, que são de interesse dos educadores, os
quais desejam um sistema de ensino mais ampliado, democrático e
voltado para a formação plena do cidadão.

A carta, firmada por docentes do meu Estado, presume
se inteiramente consentânea com os interesses do ensino, pois
estas pessoas, além de um padrão educacional altamente espe
cializado, são portadoras de uma longa experiência didático/pe
dagógica, por isso, data venia do Senador e, também, educa
dor Darcy Ribeiro, são de inteira oportunidade e requerem
acurada análise, pelo menos para debates, no momento em
qile ainda se encontra em apreciação parlamentar a futura Lei
de Diretrizes e Bases.

É no debate, na discussão dos problemas com a participação
de todos, que está a essência dos regimes democráticos.

Portanto, se o substitutivo do nobre Senador Darcy Ribeiro
está em reparo dos mestres, ele próprio, como bomem de forma
ção democrática, e, também como professor, tenho a certeza, será
o primeiro a aceitar a porfi2, parlamentar, para se chegar, didática e
pedagogicamente, ao melhor consenso.

Deste modo, Sr. Presidente, Sf's e Srs. Deputados, com
todo o respeito aos mestres brasileiros. entendo que o debate da
matéria, antes ainda de ser definitivamente aprovada, deverá pas
sar pelo crivo da apreciação e debate por parte dos educadores,
como manda o interesse público e democrático.,

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

O SR. JOÃO MENDES (BlocoIPTB-RJ. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs e Srs. Deputados, nos últi
mos sessenta anos, a população urbana do mundo em desenvolvi
mento aumentou dramaticamente, e poucos governos dispuseram
de recursos para fornecer habitaç.ão, serviços adequados e empre
gos a essa população. As cidades transfonnaram-se no centro de
uma luta por moradia, saúde, educação e trabalho.

O Brasil não foge à regra. O índice de urbanização passou
de 30%, em 1940, para 75%, em 1990, num crescimento marcado
pela forte concentração populacional: perto de 33 milhões de pes
soas vivemboje nas periferias das grandes cidades.

Como conseqüência, a maioria das metrópoles brasileiras
encontra-se com a qualidade do ambiente urbano comprometida
pela falta de saneamento adequado, por deficiências de tráfego e
transportes públicos e pela ocupaç~ão desordenada do solo.
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O Sistema Financeiro da Habitação, a quem caberia atuar
no setor, mostrou-se incapaz de atender à população de baixa ren
da. Por utilizar basicamente recursos onerosos, o SFH jamais C0n
seguiu solucionar o problema da distância entre o custo das mora
dias e a capacidade de pagamento da famílias.

No início dos anos 80 a crise eC0nômica geral do País gerou
reflexos importantes no setor habitacional: o aumento do índice de
desemprego alterou a relação entre depósitos e saques do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço; os saldos de caderneta de pou
pança decresceram; a inflação e os juros altos encareceram os fi
nanciamentos, reduzindo a capacidade de pagamento dos mutuários.

Hoje, Sf"s e Srs. Deputados, até mesmo a classe média, his
toricamente a camada da população mais beneficiada pelo sistema,
tem dificuldades para conseguir fmandamentos.

A concessão linear de subsídios aos mutuários, inde
pendentemente das faixas de renda, as renegociações automáticas
das dívidas sem C0ntrapartida de verbas orçamentárias e os des
vios nas aplicações de recursos levaram o SFH a uma situação de
total desequilíbrio. Como resultado, projeta-se hoje um déficit do
Fundo de Compensação das Variações Salariais da ordem de US$
31 bilhões.

Os programas federais com a utilização de recursos de ori
gem fiscal, por sua vez, têm representado iniciativas tímidas, sem
resultados significativos. Várias tentativas empreendidas nos últi
mos anos resultaram ineficazes e apresentaram inúmeros proble
mas, C0m obras superfaturadas, casas de péssima qualidade, unida
des com dificuldades de comercialização e mutuários inadimplen
tes por causa dos altos valores das prestações.

Com a política recessiva, o quadro de ineficiência das polí
ticas públicas no setor chegou a um patamar inaceitável. Hoje não
se financia praticamente nada.

A situação é insustentável, Srs e Srs. Deputados. Calcula
se que o déficit habitacional atinja atualmente o total de 12 milhõ
es de moradias, C0m um incremento anual de 500 mil unidades.
Desse montante, mais da metade refere-se a famílias de baixa renda.

Precisamos reverte,' este quadro. Precisamos reformular o
sistema vigente, de modo a garantir o atendimento de todos os se
tores da população, em especial das camadas mais carentes. Para
isso, é imprescindível reestmturar as competências das diversas
esferas do Poder PúbliC0 envolvidas na área habitacional, descentrali
zando as decisões e incentivando a participação da sociedade civíl.

ConC0rdamos C0m a posição atual do Governo Federal de
que se faz necessária uma descentralização de competência no se
tor, de modo a C0mpatibilizar as atribuições de cada ente adminis
trativo com a repartição de receitas tributárias.

Estados e Municípios têm que assumir papel muito mais ati
vo do que vêm tendo até agora: aos primeiros cabe a coordenação
das ações, bem como o apoio técnico-administrativo aos Municí
pios, que ficariam com as tarefas executivas, contando com a par
ceria de iniciativa privada.

À União, por seu turno, incumbe a definição de diretrizes
legais e programáticas, bem como a elaboração de planos nacio
nais relacionados ao setor. Da mesma foroJa, as obrigações finan
ceiras devem ser repartidas, conforme a capacidade econômica de
cada um.

Já existem, nesta Casa, algumas iniciativas que apontam so
luções nesse sentido, como o Projeto de Lei nO 311-C/88, que, ins
titui o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social e cria,
para geri-lo, o Conselho Nacional de Habitação. Há ainda uma mi
nuta de projeto de lei C010cada em discussão pelo Poder Executivo

que trata de estabelecer estrutura institucional para a área de habi
tação dentro de um enfoque mais amplo, que engloba o desenvol
vimento urbano, saneamento e transportes.

Cabe a nós, Sr"s e Srs. Deputados, discutir essas propostas e
aperfeiçoá-las, de modo que possam atender de fato às necessida
des do setor habitacional.

A SRA. RITA CAMATA (pMDB - ES. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf"s e Srs. Deputados, a Frente
Parlamentar pela Criança, o Pacto Pela Infância e o Ministério Pú
blico do Estado de São Paulo, com o apoio institucional do Fundo
das Nações Unidas para a Infância e Adolescência - UNICEF,
apresentaram, no último dia 13, nesta Casa, os resultados da pes
quisa aplicada "Homicídios de Crianças e Adolescentes - Uma Con
tribuição para a Administração da Justiça Criminal em São Paulo".

Aquela pesquisa aplicada teve como principal análise o es
tudo dos homicídios que vitimaram crianças e adolescentes no
Município de São Paulo, em 1991, objetivando criar parâmetros
constitutivos para uma discussão sobre a administração da justiça
criminal do Estado de São Paulo.

A realização de uma pesquisa aplicada sobre homicídios de
crianças e adolescentes deve-se ao fato de o fenômeno estar entre
as várias preocupações dos que fazem dos problemas da infância e
da juventude não só um trabalho, mas uma causa. A violência que
vitima crianças e adolescentes no Brasil mereceu, a partir do fUJaI
da década de 80, estudos específicos. O registro dos fatos, até en
tão divulgados através da imprensa sensacionalista - às vezes de
fonna tendenciosa - passou aos POUC0S a merecer espaço na gran
de imprensa. Contudo, como OC0rre C0m a visão de todo fenôme
no que se publica, muitas verdades se C0nstataram e muitas supo
sições ganharam, no senso comum, o cunho de verdade.

O fenômeno existia e era grave, mas as caracte11sticas das
quais se revestiu, pela fonna através da qual sua divulgação se rea
lizou, colocavam a possibilídade, e até a existência, de uma políti
ca deliberada de extermínio, o que não era possível comprovar
com os estudos feitos até então. Em muitas situações a divulgação
se revestia de aspectos sensacionalistas e outras vezes os números
e as opiniões emitidas a respeito exageravam, ainda mais, o que
oC0rria na realidade. Desta fonna, alguns mitos se formaram e fo
ram absorvidos como dados de realidade. Com isso não se quer di
zer que o problema não existia, que os fatos não sejam da maior
gravidade e que a situação não deva ser enfrentada.

Os objetivos específicos da pesquisa foram os seguintes:

- identificar a magnitude e o perfil da persecução penal nos
casos de homicídios de crianças e adolescentes no Município de
São Paulo;

- Verificar se é verdadeiro, o que o senso comum aponta,
que as crianças e adolescentes vítimas de homicídio estão ligadas a
atividades ilegais;

- Constatar se é correta a afirmação de que o grande contin
gente dessas vítimas é de crianças em situação de abandono e qual
a magnitude dos chanlados meninos de ma enquanto vítimas des
ses homicídios;

- Identificar as circunstâncias sociais, políticas, institucio
nais e culturais que poderiam favorecer a impunidade;

- Verificar a fonna de apuração da responsabilidade penal
dos autores de homicídios das crianças e adolescentes;

- Verificar a eventual existência de ação, omissão, ou mes
mo intencionalidade na proteção dos agressores, contra os rigores
da lei penal;
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- Verificar a possível existência de grupos organizados de
exterminio de crianças e adolescentes.

A pesquisa, coordenada pela Socióloga Myriam Mesquita,
comprovou que, do total de crianças e adolescentes assassinados
em 1991, no Município de São Paulo, apenas 7,17% deles comete
ram algum ato infracional.

O relatório da pesquisa aplicada ''Homicídio de Crianças e
Adolescentes", concluído em maio último, acompanhou inquéritos
e processos envolvendo 622 jovens mortos em 1991. Segundo o
levantamento, quatro entre dez crianças e adolescentes mortos vio
lentamente na cidade são vítimas de homicídios.

Os assassinatos representam 42,43% das mortes violentas,
que também incluem acidentes. A maior contribuição da pesquisa
foi demonstrar que a grande maioria das crianças vitimas de homi
cidio (1992, 83%), ao contrário do que supõe o senso comum, não
está ligada à delinqüência.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, os resultados aponta
dos na pesquisa aplicada "Homicidios de Crianças e Adolescen
tes" coincidem com as conclusões da CPI que investigou o exter
minio de crianças e adolescentes, destacando particularmente a
inexistência de politicas públicas que tenham a criança e o adoles
cente como público-alvo, contemplando seus direitos e necessida
des e sanando as dificuldades e impedimentos que inviabilizam
sua inserção na sociedade enquanto cidadãos com ga.nmtias e ab
soluta prioridade expressas na Constituição Federal.

Solicito, na forma regimental, a transcrição nos Anais da
Câmara dos Deputados de cópia resumida do relatório daquela
pesquisa, com destaque para os tópicos oferecidos para discussão
e solução desta problemática.

RELATÓRIO A QUE SE REFERE A ORADORA:

RELATÓRIO DE PESQUISA APLICADA

HOMICÍDIOS DE CRIANÇAS E
ADOLESCE~1ES

UMA CONIRIBUIÇÃO PARA A ADMINISTRAÇÃO DA
JUSTIÇA CRIMINAL EM SÃO PAULO

Ministério Público do Estado de São PauloJUNICEF

São Paulo, junho de 1995

Projeto, Consultoria da Pesquisa e Elaboração do Relatório

Myriam Mesquita

Eliana B. T. Bordini
Almir H. D. Castro

Equipe de Pesquisa: Cristina Eiko Sakar
Amarylis Nóbrega de Almeida
Denise Peloso
Glauco Pereira dos Santos
Paulo Sérgio Figueiredo Perassi

IV - A Pesquisa

Em relação aos homiddios de crianças e adolescentes é in
discutível que constituem em problema social e, neste sentido, de
verão ter uma resposta a nível jurídico à qual chamaremos respos
ta social. Em qualquer tipo de delito deve ser considerado, como
pressuposto, que a impunidade é facilitadora de continuidade de
ações criminosas. Neste caso, em relação aos homicídios de crian
ças e adolescentes, se a resposta social for alta, o índice de impuni
dade deverá ser baixn, enquanto que, se a resposta social for baixa,
o índice de impunidade será alto. Assim, uma pesquisa aplicada

que tenha esse objeto de investigação, deverá, neste sentido, forne
cer alguns indicadores.

No Encontro Mundial de Cúpula pela Criança realizado na
sede da ONU, em 1990, do qual o Brasil foi signatário, estavam
presentes 71 Chefes de Estado. além e representantes de mais 88
nações - o que totalizou 159 nações representadas. Nele, fIrmou
se que, em relação à criança e ao adolescente, era necessário flXar
indicadores e metas no que diz respeito à Educação, Saúde e Pro
teção dos Direitos. Ao UNICEF, como pressuposto básico de sua
atuação, interessava que estes indicadores e metas fossem flXados
para, posteriormente - guardando as especificidades de cada for
mação econômico-social- houvesse parâmetros para avaliar, atra
vés da mesma sistemática, os problemas nelas existentes.

No que se refere à Saúde e Educação, indicadores foram fIxa
dos para que se soubesse, com precisão, quais as metas que deveriam
ser atingidas 30. Todavia, no que diz respeito à Proteção dos Direitos,
não há nenhum indicador defmido, embora haja a meta de redução da
violência. Assim, os resultados do trabalho em questão, e as conside
rações que a eles serão subseqüentes, deverão possibilitar uma refle
xão sobre o problema da violência contra a criança e o adolescente 
em particular no que diz respeito aos homicídios que os vitimizam
- na, medida em que possam levar subsídios aoS aparatos de Segu
rança e Justiça que favoreçam a elaboração de politicas que pos
sam reverter e prevenir a situação. Para a realização de trabalho
desta natureza, é fundamental a defmição de metodologia que pos
sa, posteriormente, ser aplicada aos níveis nacional e internacio
nal, o que explica a presença do UNICEF neste processo.

Em relação ao trabalho em questão, não foram poucos os
obstáculos e desafIos que ocorreram durante a sua realização. Isto,
contudo, longe de constituir motivo para desânimo, foi instigante e
desafiador no sentido de transpor os obstáculos e vencer os desa
fios. A fase que intermediou o Projeto à realização da Pesquisa
consistiu na necessidade de construir metodologia adequada à ati
vidade que se pretendida realizar para que se dispusesse de técni
cas e recursos metodológicos que permitissem ao sujeito da inves
tigação o conhecimento do objeto. A combinação dos conheci
mentos sociológico e jurídico - ambos indispensáveis ao trabalho
que se propunha, na medida em que mesclava o conhecimento so
ciológico e a experiência de pesquisa na Área, ao conhecimento
jurídico do OfIcial de Projetos do Unicef e dos Promotores de Jus
tiça do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça
da Infância, Juventude e Pessoa Portadora de DefIciência do Mi
nistério Público do Estado de São Paulo -, constituíram instru
mental indispensável para a realização da pesquisa prevista. Co
nhecimentos subsidiários de Medicina Legal, Estatística e no trato
da Informática, na medida em que a montagem de bancos de da
dos mostraram-se imprescindíveis para armazenar e trabalhar os
resultados da investigação, só fizeram acrescentar.

O que constituiu o novo, em trabalho desta natureza, foi o
acompanhamento dos casos de homicídios de crianças e ado
lescentes do fato ao desfecho do processo, para que o fenômeno
pudesse ser analisado quantitativa e qualitativamente e se pudesse,
realmente, caracterizar estes tipos de delito, os atores sociais que
dele participaram, os agentes institucionais nele envolvidos atra
vés do exercício de suas funções. Era necessário que fo,'~ possí
vel detectar eventuais nós górdios do problema em questão, assim
como dimensioná-lo e qualificá-lo, e verificar, através dos resulta
dos, se se confmnava a hipótese, enunciada em outros trabalhos
preocupados com este tipo de violência, da existência de uma pos
sível impunidade e/ou proteção na prática desse tipo de delito.

O ano-base da pesquisa foi 1991 e esta escolha não foi alea
tória, uma vez que era importante obter os dados mais recentes
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IQuadro IA : Principais
Iindicadores comparativos
IMunicípio de São Paulo
!1991

COEFICIENTE

Coeficiente de homicídios
de crianças e adolescentes = 18,06 Por 100,000 crianças e

adolescentes residentes

-------------_.._------

Tabela 10
Vítimas segundo a cor/etnia
Município de São Paulo
1991

Cor/etnia

Branca
Parda
Negra
Outra
Não informa
Total

Vitimas

130
137
37

1
2

307

%

42,35
44,63
12,05
0,33
0,65

100,00
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Tabela 12
Vítimas segundo profissã%cupação
Município de São Paulo
1991

Profissã%cupação

Com profissãoloc\Jpa~ãn

Estudante
Do lar
Sem ocupação
Menores de 5 anos
Não informa
Total

Tabela 13
Vitimas segundo com quem morava
Municipio de São Pauo
1991

Vitimas

.. ~"........
55

6
51
12
31

307

%

49:51
17,92
1,95

16,61
3,91

10;10
100,00

Com quem morava

Pais/Outros familiares/Sob guarda/tutela de terceiros
Amigos
Pensões ou assemelhados
Rua
Família na rua
Não informa
Total

Vítimas %

214 69,71
2 0,65
1 0,33
3 0,98
1 0,33

8e 28,01
307 100,00
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Tabela 36
Casos segundo o contexto
Município São Paulo
1991

Contexto Casos %

Entrevero com policiais 37 12,76
Relações interpessoais 69 23,79
Reação de particular a delito 13 4,48 .
ignorado ... .,..,'-, A,!; ::..,

I.:J~ ..... ,.......
Disparo acidental 2 0,69
Por engano de vítima 6 2,07
Entrevero com seguranças privados 4 1,38
Ação de "matadores profissionaisll 4 1,38
Latrocínio 8 2,76
Familiar 11 3,79
Não informa 4 1.,38
Total 290 100,00



13580 Quarta-feira 21 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção l) Junho de 1995

Tabela 39
Casos segundo o tempo entre a jnsta~ração

do inquerito e o relatório
Município de São Paulo
1991

Lapso de tempo

Até 1 mes
De 1 a 2 meses
Os 2 a 3 meses
De 3 a 4 meses
De 4 a 5 meses
De 5 a 6 meses
De 7 meses a 1 ano
De1 a 2 anos
Mais de 2 anos
Não foram relatados
Não informa
Total

Casos %

15 5,17
9 3,10

11 3,79
15 5,17
12 4,14
13 4,48
51 17,59
77 26,55
41 14,14
27 9,31
19 6,55

290 100,00
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Tabela 40
Casos segundo a quantidade de pedidos de
dilatação de prazo pelo delegado
Município de São Paulo
1991

Quantidade de pedidos Casos O/o

De 1 a6 127 43)79
De 7 a 12 94 32,41
De 13 a 24 17 5,86
Mais de 25 4 1,38
Não há 4 1,38
Não se aplica 24 8,28
Não informa 20 6,90
Total 290 100,00

...

Tabela 41
Casos segundo a identificação da autoria
Município de São Paulo
1991

Identificação da autoria

Identificada
Ainda não identificada (casos em andamento)
Não identificada
Não informa
Total

Casos %

142 48,97
20 6,90

124 42,76
4 1,38

290 100,00
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Tabela 45
Casos segunco a fundamentação
do arquivamento Município de São Paulo
1991

Fundamentação do arquivamento

Inexistência de fato típico
Desconhecimento da autoria
Insuficiência dos indicias da autoria
Ausência ou insuficiência de prova de materialidade do crime
Legítima defQla.
Estrito cumprimento do dever legal
Inimputabilidade penal
Morte do agente
Morte do agente e inimputabilidade penal"*' houve arquivamento (denuntiaclos)
Não houve arquivamento (IP em andamento)
Não informa
Total

Quadro t8 : Principais indicadores
,comparativos
iMunicípio de São Paulo
~1991

PERCENTUAIS

Casos %

1 0.34
106 36.55

13 4.48
2 0.69
3 1.03

27 9,31
13 4,48
17 5,86

1 0,34
60 2.i,~~

25 8.62
2 0,69

290 100.00

Percentual de homicídios
de crianças e adolescentes = 42,43 Por 100 óbitos de causas externas

de crianças e adolescentes

Percentual de causas externas
de crianças e adolescentes = 15,59 Por 100 óbitos de causas externas

Percentual de-causas externas
de crianças e adolescentes = 18,83 Por 100 óbitos de crianças e

adolescentes
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QUADRO liA
TOTAL DE VíTIMAS

VíTIMAS LOCALIZADAS NO IML - 837

V(TIMAó LOCALIZADAS EM IP'S E PROCESSOS - 307

ViTIMAS LOCALIZADAS NOS DPS, DHPP E DIPO - 315

ViTIMAS EXCLUIDAS DA PESQUISA - 215

Tabela 55
Casos segundo o fundamento da absolvição
Município de São Paulo
1991

Fundamento

Não haver prova da existência do fato típico
Não constituir o fato infração penal
Não haver prova de ter o réu concorrido para a infração penal
Existir circustância que exclua o crime ou isente o réu da pena
Não existir prova suficiénte para a condenação
IpIS arquivados
IP's em andamento
Não chegou a esta fase
Processo arquivado
Medida de segurança detentiva
Condenaçêo
Não informa
Total

Casos %

1 0,34
1 0,34
1 0,34
4 1,38
1 0,34

184 63.45
24 8,28
51 17,59
6 2,07
5 1,72

10 3.45
2 0,69

290 100,00
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possíveis, mas cujos casos já pudessem ter andamento processual.
O trabalho foi desenvolvido com a máxima seriedade tendo em
vista princípios éticos rigorosos, critérios bastante objetivos e con
sistência dos resultados, o que é necessário a qualquer pesquisa,
principalmente considerando os cuidados necessários à delicadeza
do objeto que se investigava. A Pesquisa se revestiu da maior dis
crição e esta se manteve até o final dos trabalhos. Desta forma, não
houve qualquer registro na Imprensa, ou divulgação acadêmica,
em relação à sua realização, o que honrava tanto o procedimento
ético dos responsáveis por ela, como o compromisso com as duas
instituições q~e a apoiaram, instituições estas que se pautam pelos
princípios da Etica, Direito, Justiça e o bem-estar da coletividade.

O conhecimento na Área dos Direitos da Criança. o le
vantamento bibliográfico realizado, a busca incessante de in
formações relativas aos trabalhos que investigam a violência
contra crianças e adolescentes, confirmaram a necessidade de
que esta pesquisa se realizasse, dada, pelo que se sabe, a ausên
cia de estudo com este objeto de investigação e a abrangência e
aprofundamento que a ele se pretendia imprimir. A ausência de
dados confiáveis aponta para a necessidade de se obter diag
nósticos seguros a respeito de diferentes problemas sociais.
Isso se justifica uma vez que, somente desta forma, é possível
orientar políticas públicas. No caso específico dos homicídios
de crianças e adolescentes, o conhecimento das causas, de sua
quantificação, são fundamentais para tomar possível o enfrenta
mento da questão e reduzi-los drasticamente, a flD1 de que não
haja comprometimento do futuro do país.

V - Considerações finais
~.l Pesquisa aplicada e políticas públicas
E importante diferenciar pesquisa acadêmica de pesquisa

aplicada. Na pesquisa aplicada é indispensável que se utilize de
um apOlte científico - originário da pesquisa acadêmica -, o que
garante a confiabilidade nos resultados, embora elas se diferen
ciem em relação à sua utilização. Enquanto que na acadêmica, o
objetivo é a produção de conhecimento que se agrega à Ciência,
na que está se denominando aplicada, o objetivo é ter condição de
se fazer um diagnóstico da realidade e que este possa levar subsí
dios para a elaboração de políticas públicas. Por esta razão, toda
investigação aplicada tem um significado político e social uma vez
que, através de seus resultados, há possibilidade de interferir na
realidage promovendo mudanças.

E preciso, também, que se faça uma distinção entre o que é
uma ação governamental e uma política pública. A ação governa
mental se caracteriza por ser uma medida tomada pelo Governo,
sem o conhecimento preciso da realidade, ou com um conheci
mento parcial elou superficial dela. Tem, não raro, objetivos poIí
ticos de diferentes naturezas e seus resultados, na maior parte das
vezes, não têm eficácia - ou sua eficácia é muito pequena e, em
geral durante pouco tempo; em grande parte, pela falta de conheci
mento da realidade e, portanto, sem uma maneira adequada de ple
nejar e tratar o problema. Também, é sempre uma ação que se rea
liza de cima para baixo - muitas vezes de maneira autoritária.

A vontade política é um pressuposto básico para que políti
cas públicas sejam elaboradas e implementadas e é necessária a
coragem de, através delas, promover as mudanças que se façam
necessárias. Todavia, deve-se ter sempre em conta que, as políticas
públicas não se realizam por saltos, mas por passos. Para sua ela
boração, muitos passos que devem ser dados. sem dúvida, o pri
meiro é a realização de uma investigação aplicada para que se te
nha um conhecimento, o mais aproximado e objetivo possível, da
realidade. Em seguida, há necessidade de uma larga discussão com
profissionais de diferentes formações - constituídos em uma equi-

pe mutildisciplinar - para elaborá-la e medir, em cada passo, a re
lação custo-benefício. Sua elaboração pressupõe que seja defmido,
com muita objetivadade, o público que, por ela, vai ser atingido,
assim como, quais são os objetivos que se pretende atingir e quais
os resultados que se deve esperar, as mudanças pretendidas e de
que maneira vai ser realizada a avaliaçao.

Os objetivos, bem encadeados, devem ser divididos em
três.f~ses: os de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo.
DefmIda a parte fundamental da política, é preciso que se iden
tifique os segmentos da sociedade que vão ser beneficiados por
ela, as estratégias que vão ser utilizadas para pô-la em prática e
as negociações que devem ser feitas com os atores sociais en
volvidos. A população à qual a política pública se destina, deve
ser muito bem informada a respeito por três razõ'esentendê-la,
apoiá-la e não manter expectativas mais amplas em relação ao
que se pode conseguir. Assim como, deve ter conhecimento das
fases, dos objetivos, de como estes se encadeiam e de como seu
dono é importante para que se consiga implementá-la. Se o
apoio da população, não há possibilidade de sucesso de uma polí
tica pública.

Os que a elaboram, assim como os que a implementam, de
vem ser bem claro, todavia, que há uma diferença entre o que é um
plano e o que é a sua implementação. Neste sentido, é importante
prever uma flexibilidade - previamente calculada - para correção
de rota quando da sua implementação. Mesmo porque, é necessá
rio que a política seja pensada em tomo do que é a elaboração.e o
que é a sua adequação à realidade. Assim, também, deve-ser ter o
cuidado de fazer um piloto com um pequeno segmento da popula
ção n~ qual a política deve ser testada, avaliada e as correções de
rota feItas. Só então, se pode pensar em implementá-la.

A avaliação da eficácia de uma política pública deve ser fei
ta di; ~as maneiras: 1. Periodicamente, por componentes da equ,i
pe tecmca que a elaborou e os que estejam envolvidos na sua im
plementação - é quando se realizam pequenos acertos e adequaçõ-
es, embora sem desfigurá-la. '

2. Ao final de um período previamente determinado - como
por exemplo, no tempo em que devem ser alcançados os objetivos
de curto prazo - é preciso avaliar cada objetivo como foi planeja
do, as dificuldades encontradas, a utilização das estratégias, os
custos - materiais e sociais - e os beneficios obtidos. Na avalia
ção, é importante que a população que sofreu a sua atuação seja
ouvida. Então se pode saber, com exatidão, em que pontos são ne
cessárias as correções, para se iniciar a outra fase.

Dependendo do conteúdo da política pública, e da sua
abrangência ela deve ser pensada em seus aspectos gerais e especí
ficos. Por exemplo: se tem como um de seus objetivos atingir re
giões distintas de um determinado município, ou se deve ser im
plementada em mais de um município, ou se em regiões distintas
do país ou, ainda, se se pretende uma política nacional. Tudo isto
deve ser levado em conta tanto na sua elaboração, como na imple
mentação e avaliação. Isto porque é preciso que se tenha em mente
que há aspectos gerais e específicos, principalmente quando se.tra
ta de realidades diferentes, embora o fenômeno seja o mesmo. '

A pesquisa aplicada é o que vai permitir perceber as dife
renças do mesmo ,fenômeno em contextos distintos, assim como
identificar o que é geral, e o é específico. Assim, uma política pú
blica de maior abrangência, deve ter um denominàdor comum e
um numerador específico. A pesquisa que vai subsidiar a elabora
ção e implementação de uma política pública, deve, também, defi
nir critérios objetivos na sua realização e avaliar os limites das
fontes, c~nstruir metodologia adequada, ter parâmetros seguros
que pe1lll1tam conhecer a extensão e especificidades do problema,
definir os indicadores e metas, selecioanr as estratégias que vão
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ser utilizadas e proceder a análise dos resultados. A trajetória en
volvendo todos esses passos, deve possibilitar uma aproximação
mais segura em relação a realidade.

Nesta investigação, que teve por objeto um estudo sobre os
homicídios de crianças e adolescentes, no Município de São Paulo,
no ano de 1991, tendo como fonte documentação oficial, foi possí
vel verificar que há medidas que podem (e devem) ser tomadas
acerca do problema. Mas, há aspectos gerais nos resultados da in
vestigação e aspectos específicos e isto deve ser levado em conta.
Já se supunha, desde a elaboração do Projeto que, muito provavel
mente, um dos problemas seria a incompatibilidade dos dados das
diferentes fontes que registram os homicídios. Por esta razão, hou
ve necessidade da adoção de critérios que permitissem ter a visão
mais exata possível do fenômeno.

É preciso que se esteja ciente de que os homicídios que viti
mam crianças e adolescentes constituem a forma-limite de violên
cia em uma sociedade. Assim, é necessário que se inicie, rapida
mente, uma profunda reflexão e discussão acerca do problema,
que se defma o que fazer, que tipo de polítiCd deve ser adotado
para que o quadro comece a ser revertido, embora se saiba de ante
mão que, neste sentido, há muitas dificuldades a enfrentar.

Acredita-se que, a realização dessa pesquisa, constitua um
primeiro passo para o enfrentamento da questão, uma vez que im
plicou na definição de critérios objetivos e na seriedade que toda
atividade de pesquisa requer, embora sem a pretensão de abarcar
todo o problema. Mesmo porque, em relação ao fenômeno, há
muito a se conhecer, muito a estudar e tudo por fazer. Desse diag
nóstico da situação, espera-se que resultem alguns elementos que
permitam uma reflexão sobre o problema, por parte das autorida
des e órgãos competentes.

5.2 Alguns Tópicos para iniciar a discussão do problema
* Embora os resultados da pesquisa possam indicar que há,

por parte de indivíduos e10u grupos, o externinio de crianças e
adolescentes, dado o alto índice de autoria desconhecida. E a ocor
rência de até sete autores em um mesmo caso, a pesquisa não com
provou a existência de uma política deliberada de extermínio,
como intencionalmente ou não, se divulga comrelativa freqüência.

* Ao contrário do que supõe o senso comum, a grande
maioria das crianças e adolescentes vítimas de homicídio em São
Paulo, não está ligada à delinqüência. É elevado o índice de víti
mas que tinham trabalho, ocupavam espaço no mercado formal, ti
nham profissão/ocupação defmida, ou eram estudantes que se pre
paravam para a entrada no mercado de trabalho, com melhor qua
lificação de mão-de-obra; também, em percentuais menos signifi
cativos, as que atuavam no dito mercado informal, a necessidade
de trabalhar, enquanto ainda crianças e adolescentes sugere sua
condição de integrantes das camadas mais pobres da população.

* A vinculação com a família e/ou responsáveis; a existên
cia de enderenço fvw;. a atuação no mercado de trabalho, ou na
escola, aliada a outros fatores que constam do texto, impede que se
monte um estereótipo das crianças e adolescentes vítimas de homi
cídio e que, a partir daí, se divulgue suposições como verdades,
notadamente no que diz respeito aos chamados "meninos de rua".

* Comprovou-se que as crianças e adolescentes vítimas
alvo dos homicídios têm um perfil: são adolescentes, do sexo mas
culino, na faixa etária de 15 a 17 anos, pardos e negros, que têm
família, endereço fixo, são pequenos trabalhadores e estudantes e
vivem nas regiões mais pauperizadas do município.

* Comprovou-se, também, que as <-TÍanças de zero a 5 anos
são, via de regra, vitimizadas pela família, inclusive através da uti
lização de arma de fogo. Assim, a violência contra a criança e o
adolescente naõ constitui uma modalidade específica, mais se in
sere no bojo da violência, pois esta foi constatada até no espaço

doméstico, este, teoricamente local de afeto e proteção, pode se
transfoImar em espaço de risco para crianças de tenra idade.

* Ao contrário do suposto por boa parte da população, a
violência entre adolescentes raramente chega à violência fatal e
pesquisa constatou que os casos nos quais vitima e autor eram
adolescentes, significam um percentual muito baixo e, portanto,
sem significado estatístico.

. A inexistência de políticas públicas que tenham a criança e
o adolescente como público-alvo, contemplando os seus direitos e
necessidades, dificutam!impedem!viabilizam sua inserção na so
ciedade enquanto cidadãos se é importante a reversão do quadro
de sua vitimização através do homicídio, não é menos necessária a
sua prevenção.

* A par da vontade política necessária à formulação e im
plementação de políticas públicas, é necessário que haja condições
objetivas para sua execução. Um dos obstáculos neste sentido. em
bora raramente apontado como tal, é a não alocação de recursos
humanos adequados nas áreas de segurança e justiça.

A inexistência de comoção social em relação ao fenômeno
investiado, indica quebra da solidariedade no contexto social veri
fica-se, atualmente, a banalização e normalização da violência, ad
mite-se, em depoimentos na justiça, que a vítima foi morta "por
engano" que se tratava de ''vítima errada" (SIC). Esta situação me
rece reflexão, na medida em que, a prosseguir neste sentido. as
conseqüências, além de imprevisíveis, podem se tornar irre
versíveis.

* O trabalho mostrou a necessidade de se estabelecer crité
rios que orientem a montagem de um sistema informatizado que
registre a coleta e realize o armazenamento de dados referentes
aos homicídios de crianças e adolescentes - embora também seja
importante que se mantenha registro criterioso dos homicídios
em geral.

* O trabalho de investigação policial, de certa forma, pode
estar contribuindo para a continuidade da.violência contra a crian
ça e o adolescente, através da prática do homicídio, uma vez que
se constatou percentual muito elevado de autoria desconhecida. O
elevado número de diligências determinadas pelo Ministério Pú
blico à polícia Judiciária após a conclusão do inquérito policial,
confirma a afirmação feita. Tal fato, através da impunidade que
lhe é conseqüente, pode estimular a continuidade da prática deste
tipo de delito.

* O alto índice de arquivamento de inquéritos policiais re
querido pelo ministério público, com fundamento na insuficiência
de provas e na ausência de indícios de autoria, acolhido pelo poder
judiciário, reforça a hipótese de ineficiência na fase policial inves
tigatória. A uma nova postura, deve se associar uma infra-estrutura
adequada, especialmente na informatização nos distritos policiais e
na capacitação e reciclagem do profissionais, a isso, deve ser
acrescentado, de um lado, a eficiência no cumprimento do dever, e
de outro, a observância dos ditames legais, de modo a criar meca
nismos de controle de seu funcionamento com imediata solução
para os desvios de atuação, para não comprometer a elucidação da
autoria dos crimes. O controle da atividade policial deve ser exer
cido tanto por parte do ministério público, como da sociedade.

* Ao ministério público deve caber não só a fiscalização na
obtenção de elementos de convicção para os outros organismos in
vestigagórios, como também ser dotado de recursos e elementos
técnicos para que se possa fazer investigações complementares,
que possibilitem a punição dos culpados de homicídios de crianças
e adolescentes.

* Do poder judiciário deve-se esperar melhor agilidade, há
necessidade de infoIDlatização em todos os níveis. como auxiliar
imprescindível no desempenho de funções.
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* Todo problema que afete o estado e a sociedade deve ~er

uma resposta a nível jurídico à qual chamaremos resposta SOCial
em qualquer tipo de delito deve ser considerado, como pressupo~

to. que a impunidade é facilitadora da continuidade de ações cn
minosas. Neste caso, em relação aos homicídios de crianças e ado
lescentes, se a resposta social for alta, o índice de impunidade de
verá ser baixo; enquanto que, se a resposta social por baixa, o índi
ce de impunidade será alto. A tarefa de fornecer uma resposta so
cial adequada, que dificulte-inviabilize a impunidade, deve ser
compromisso de todos os aparotos de segurança e justiça.

* A análise dos homicídios praticados por policiais milita
res remete a uma reflexão acerca da sistemática diferenciada de in
vestigação e punição dos crimes praticados por militares contm ci
vis. A condução das investigações por seus pares - embora supe
rior hierárquico - não mms vezes so ótica subjetiva, com freq~ê~

cia conduz, ou pela insuficiência da investigação, ou pela subJeti
vidade na análise dos fatos, à sugestão de arquivamento do caso,
este quadro leva à constatação de tratamento judiciário desi~al

para autores civis e militares quando as vítimas ~m. nada se dife
renciam. São os mesmos adolescentes, na sua mmDrla com profis
são ou ocupação definidas, que vivimn na periferia, na maior parte
com pais ou responsáveis que são as vítimas de policiais militares,
ou civis. O tratamento penal igualitário que o homicídio requer, há
que partir da consideração de quem foi a vítima - um cidadão - e
não de quem é o autor.

* A situação de violência que a pesquisa retrata - com base
nos dados obtidos nas fontes oficiais - exige profunda reflexão.
Não pelmite a responsabilização de um ou mais órgãos isolada
mente, inseridos na organização do Estado ou, ainda, de um ou de
outro segmento determinado da sociedade alguns valores devem
ser repensados uma vez que, o Direito fundamental do homem - a
vida - vem sendo diuturnamente violado sem que se encontre
mencanismos legais e sociais que oferecem resposta adequada a
tal violação. Na medida em que o Estado não vem oferecendo res
posta eficaz à questão, todos os órgãos e instituições que o compõ
em. ou que atuam atrelados à sua estrutura, deverão ser chamados
a repensar a questão. pois não parece possí~el que não se ~n~n~e
uma solução que a união de esforços conJUgada com a VlvenCla,
fruto da experiência, não possa alterar.

São Paulo,junho de 1995

O SR. LAEL VARELLA (BlocolPFL - MG. Pronuncia o
seguinte discurso) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, venho,
mais um~ vez, a esta tribuna para chamar a atenção para a gravida
de da situação gerada por essa política de RefOlma Agrária esti
mulada por essa indústria de invasões.

Ela consegue prejudicar não só a produção agropecuária,
mas também os proprietários, principalmente os pequenos, o ho
mem do campo. que é utilizado como joguete nas mãos inescrupu
losas dessas falsas lideranças sindicais.

Conforme notícia publicada no "Informativo Rural", os pró
prios trabalhadores rurais denunciam o MST:

"Cinco famílias de colonos se propõem a denun
ciar o aliciamento praticado pelos dirigentes do Movi
mento Sem Terra (MST).

Quando foram atmídos para integrar o MST, ti
nham residência fixa e uma vida relativamente definida.
Receberam promessas de remédios e assistência médica
gratuita.

Mas foram expulsos do acampamento ao discor
darem dos líderes. Estes distribuíram terras aos solteiros,
para que os casais com filhos permanecessem acampa
dos a fim de sensibilzar as autoridades."

Sr. Presidente, somente com uma política agrícola séria, de
estímulo ao homem do campo, baseados nos princípios do direito
de propriedade e da livre iniciativa é que teremos a tranquilidade
no campo. Enquanto isso, assistiremos a essa demagogia conjuga
da com a violência, tendo o homem do campo como mero joguete.

Tenho dito.
O SR. AUGUSTO CARVALHO (pPS - DF. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente. St's e Srs. Deputados, toda
nossa população foi desagradavelmente surpreendida pelo aumen
to concedido aos preços do gás de cozinha. Não se tinham passado
muitos dias desde que nossa gente mais humilde se viu obrigada a
enfrentar filas quilométricas paro não ficar sem poder cozinhar em
casa. Jusitifica-se aquele inclivel transtorno com a greve dos pe
troleiros. E isto, bem ou mal, mas, sobretudo, exageradàmente exi
bido pelos meios de comunicação de massa. conseguiu fazer com
que nos conformássemos com o que ocorria.

Mas no final do movimento grevista já vai longe. Mesmo o
prazo admitido pela própria Petrobrás para normalização do forne
cimento de gás, de combustível, não chegou a ultrapassar uma se
mana. no entanto as filas voltaram acontecer, voltaram a infernizar
a vida de nossa gente mais hUlnilde, todos, agora, já sem um moti
vo plausível para o que acontecia: não havia mais greve, a produ
ção estava a pleno vapor e a Petrobrás entregava o gás, pelo menos
este, nas quantidades usuais.

Aí, na calada de uma noite, o Governo, sem qualquer aviso,
sem o mais mínimo sinal, concede aumentos. estes, sim, incrivel
mente abusivos, já que sem qualquer sustentação econômica, so
cial, lógica, que seja. E o gás, como que por milagre, ressurge de
imediato, farto, bem distribuído, mas, infelizmente, muito mais caro.

É lamentável que o Governo, tão amigo de flexibilizações,
somente se consiga manter inflexível diante dos justos reclamos
trabalhistas. e pelIDite, com isso, que se repitam práticas que gos
taríamos de ver soterradas pela maré de modernidade e de ética
que se espraia pelo País.

Que práticas seriam estas, Sr. Presidente? Uma situação que
nosso povo já está cansado de ver acontecer, sem que possa impe
dir. Pior ainda: sem que o Governo mexa uma palha para impedi
las. Ao contrário: pm-ece estimulá-las. Qualquer produtor, comer
ciante, quando pretende fugir ao controle de preços, mesmo que
sejam preços definidos pelo próprio mercado, costumava - costu
ma, aliás - simplesmente esconder seu produto, deixar o povo en
tregue o desespero das filas e dos ágios, até que o governo, enfim"
se sensibilizasse e concedesse novo e mais abusivo aumento. E
quando estamos cansados de assistir a esse triste espetáculo 
aquele produto, qualquer que seja ele, mesmo o de produção mais de
morada, surge como que por milagre, farto, fresquinho... e mais caro!

No caso específico do gás, Sr. Presidente, o Governo se
comportou na contramão dos interesses da população, o que é pro
fundamente lastimável. Ninguém, nenhum comerciante pode re
clamar dos preços ora praticados. E isto porque, a 10 de julho do
ano passado, quando se trocaram as moedas. os preços foram tra
duzidos pelo valor da URV do dia, que era de Cr$2.750,oo, a exa
ta cotação do dólar naquele dia.

Ora, Sr. Presidente, já nos dias seguintes o dólm' despencou
em 16%, motivo mais que lógico para que todos, absolutamente
todos, os preços fossem reduzidos no mesmo percentual. Tal, con
tudo, não aconteceu. E nosso empresariado, que obtém com seus
produtos lucros de sijá escandalosos, ainda obteve um sobreganho
de 16%, um sobrevalor que perdurou por 9 meses, até março deste
ano, quando o deságio do dólar ficou em apenas 10%. Ou seja, os
lucros exorbitantes ainda se tomaram maiores, em prejuízo de
todo o povo.



Junho de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Quarta-feira 21 13587

Isto, Sr. Presidente, é tão verdadeiro que as próprias empre
sas distribuidoras de gás negociam, em particular, com os portei
ros de apartamentos residenciais, oferecendo-lhes gratuitamente
um bujão de gás para cada dez que acaso consigam vender aos
moradores do prédio. E isto nada mais significa que a própria dis
tribuidora abrir mão de 10% do valor cobrado, sem que isso lhe
traga a mais mínima preocupação. Hoje, vale lembrar, esses 10%
nada mais são que aquele sobrevalor que se vem cobrando há tan
to tempo.

Estes dados, aqui ligeiramente alinhados, devem servir de
brado de alerta para o próprio Governo. Estamos bem próximos do
dia 10 de julho, quando o real deverá completar um ano de vida.
Muitos aguardam a data da ansiedade. Os donos do poder empre
sasrial sentem a possibilidade, diante de um Governo assim tão
flexível, de exigir novo realinhamento de preços, sem qualquer re
ferência aos 16% a mais de lucro que recebem desde julho do ano
passado. E nós, o povo, sem sabermos de que foram impedir que o
Governo mais uma vez se felixiblize, em benefício de uns poucos
nababos e em prejuízo de milhões e milhões de excluídos.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MAX ROSENMANN (pDT - PRo Pronuncia o se

guinte discurso.) - Exmo Sr. Presidente, Sr"s e Srs. membros da
Mesa Diretora e Líderes das bancadas ilustres colegas, senhoras e
senhores, no último dia 9 de junho, na Câmara Municipal de Curi
tiba, por iniciativa do Vereador Jair César, uma das maiores lide
ranças municipais e um parlamentar verdadeiramente interessado
em resolver o problema, do tráfego na BR-112, que corta a cidade
em duas partes e é cenário para inúmeras tragédias, diariamente,
foi realizado um seminário sobre esta estrada federal, mais preci
samente sobre a rótula do Atuba, um dos mais periogosos "pontos
negros desta que é conhecida como a "estrada da morte".

Catarata onde deságua o fluxo do trânsito vindo de São
Paulo e também de todas as cidades da Região Metropolitana de
Curitiba - Colombo, Quatro Barras, Campina Grande do Sul, Pira
quara, Pinhais, Tunas e do Vale do Ribeira, Adrianópolis, Cerro
Azul e Bocaiúva do Sul- a BR-116, e principahnente a rótula do
Atuba, vêm, há muito, preocupando o Vereador Jair César, que vá
rias vezes esteve aqui mesmo, em Brasília, para audiências nos
Ministérios de interesse e participou de inúmeros encontros em vá
rios Estados brasileiros para tentar equacionar o problema que afli
geoParaná.

Só em 1994, os trinta quilômetros da BR-1l6, que cortam
Curitiba, foram palco de 774 acidentes, com 119 mortos e 1.157
feridos. Isso sem contar os prejuízos incalculáveis que provocaram
as famílias dos envolvidos, ao Município, ao Estado e ao País.

Só na Rótula do Atuba - região-objeto do seminário do dia
9 - trafega uma média de três mil veículos hora, transformando
o local num verdadeiro caos. Em momentos de Rush, leva-se
mais de uma hora para fazer um contorno de pouco menos de la
mil metros.

Esse é apenas um retrato fiel e cruel da realidade do trânsito
e das estradas brasileiras. O Governo Federal, há muito, não dis
põe de verbas suficientes nem projetos verdadeiros para atender às
necessidades de recuperação e replanejamento das suas rodovias.
No ano passado, consegui aprovar uma emenda orçamentária no
valor de R$3.000.000,00 destinada à realização de obras para mi
nimizar o ponto crítico: interseção da Rótula do Atuba. No início
deste ano, sem qualquer estudo mais profundo, o Ministro José
Serra anulou todas as emendas.

Neste ano, irei insistir com emenda semelhante e espero que
o bom senso e a sensibilidade para com as verdadeiras prioridades
nacionais não permitam novo aborto destes recursos extremamen
te importantes.

Participei do seminário organizado, muito seriamente, pelo
vereador Jair César, porque compartilho com ele da celteza sobre
a necessidade de uma solução para a Rótula do Atuba.

Felizmente não só ele ou eu estamos juntos nesta luta. O
Prefeito Rafael Greca, de Curitiba, mostrou-se sensível e verdadei
ramente interessado em resolver o problema. O mesmo foi de
monstrado pelo representante do DNER paranaense e também pela
Secretaria de Estado dos Transportes.

Foi firmado um compromisso conjunto para efetivar as
obras porque ninguém mais agüenta o jogo de empurra entre os
Poderes.

A solução de um problema tão grave, que provoca milhares
de vítimas todos os anos, não pode ficar esperando apenas um dos
lados envolvidos agir. A solução deve acontecer a partir do con
sórcio de esforços da União, Estados e Municípios, porque a vida
humana é importante demais para ser leiloado no jogo da disputa
de poder.

A sensibilidade e o interesse de Jair César e toda a Câmara
de Vereadores de Curitiba, os esforços da Administração Munici
pal, Estadual e Federal, devem ser a primeira e efetiva resposta
concreta de busca de solução para aquilo que todos conhecem, cri
ticam e até agora nada fizeram.

A resposta para a vergonhosa situação das rodovidas em
nosso País, acredito sinceramente, pode ver do exemplo que mais
uma vez o Paraná está dando. Com planejamento e recursos com- .
partilhados, dentro de pouco tempo a Rótula do Atuba deixará de
ser um problema para virar solução, a ser copiada em outras regiõ
es do Brasil, onde o fluxo do trânsito flua de maneira racional e
humanizada.

É com respostas deste tipo que o Brasil sairá da condição de
subdesenvolvido e passará a oferecer ~erviços à altura da carga tri
butária que cobra de seus cidadãos. E com trabalho em favor do
bem comum,.onde não há preocupação com a partemidade da obra
e sim com os seus resultados, que estará sendo atingido.o verda
deiro bem comum.

O compromisso assumido durante o seminário vai ser co
brado e exigido. Daqui para a frente, cresce a expectativa quanto à
imediata adoção de alternativas técnicas para o tráfego na Rótulo
do Atuba e, quem sabe, para todos os demais trechos da BR-1l6 e
demais rodovias federais.

Isso é a verdadeira descentralização. Isso é fazer administração
pública. Isso é saber trabalharporum país melhor e mais justo.

O SR. PAES DE ANDRADE (pMDB - CE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, ocupo
hoje a tribuna desta Casa, para registrar, com grande pesar, o fale
cimento de dois dos mais ilustres homens públicos do Ceará, o do
Prof. de ensino superior e escritor Cláudio Martins, e do juiz tra
balhista e jornalista Osmundo Pontes, ambos membros da Acade
mia Cearense de Letras e do Instituto Histórico do Ceará.

Cláudio Martins descatou-se, sobretudo, pelo seu espírito
carismático e de liderança, tendo presidido a Acadelnia Cearense
de Letras por 19 anos consecutivos, dotando-a de sede condigua e,
através de trabalho perseverante, impulsionando o movimento cul
tural cearense.

Autor de mais de trinta livros, abordou temática diversifica
da, indo desde Finanças Públicas, matéria da qual era abalizado
conhecedor, ao Direito e aos ensaios literários. Foi a poesia, entre
tanto, o que mais o fascinou. Sua última obra, editada em março
do ano passado, abordou aspectos curiosos e sugestivos do folclo
re nordestino. De sua atuação cultural, destaca-se, igualmente, sua
notável contribuição às atividades do magistério, em todos os ní
veis, como Secretário de Educação do Estado, no Governo do tam
bém professor Plácido Castelo, e Presidente, durante vários anos,
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do Conselho de Educação do Ceará, Livre docente da Faculadde
de Ciências Econômicas, da Universidade Federal do Ceará, foi
um mestre respeitado pelos seus conhecimentos em Finanças Pú
blicas, com vários livros publicados sobre a matéria, o que o cre
denciou a exercer, com muito sucesso, o cargo de Secretário de
Estado da Fazenda, oportunidade em que equilibrou as fmanças do
Estado, propiciando à administração cearense maiores recursos·
para aplicação em investimentos do interesse da comunidade.

Homem dinâmico, profundamente identificado com os pro
blemas e necessidade da terra cearense, Cláudio Martins pôde
prestar, assi:m. ao meu Estado serviços consideráveis, em diferen
tes áreas, pela acuidade de visão, espírito empreendedor e de ini
ciativas múltiplas. Mas Cláudio Martins não foi apenas um inte
lectual consagrado, que fez da literatura uma profissão de fé, dedi
cando-Ihe, como disse um editorialista, ''uma paixão serena e um
amor incontido", ou o administrador ético, honrado e empreende
dor, mas, também, um homem de profunda sensibilidade afetiva,
que o tornava uma personalidade carismática, uma figura humana
da mais alta estatura. Esse sentimento de servir aos seus semelhan
tes o fez rotariano dos mais influentes do Ceará, com atuação fe
cunda no Rotary Clube de Fortaleza e, posteriormente, como fun
dador do Rotary Clube Fortaleza-Oeste, instituições às quais pres
tou assinalados serviços.

Por tudo isto, foi agraciado com várias comendas, dentre as
quais avulta a "Medalha da Abolição", a mais alta condecoração
conferida pelo Governo do Ceará a personalidades que se destacam
por serviços relevantes prestados ao Estado, ou pornotório saber.

Na vida profissional, Cláudio Martins, concursado como ta
belião, fundou o Cartório Martins, em Fortaleza, à frente do qual,
durante mais de quarenta anos, pontificou pela correção. Ao reve
renciar, nesta triste oportunidade, a sua memória, - que, estou cer
to, será lembrada, pela minha gente, com o mais alto sentimento
de justiça - ratifico, por oportuno, as palavras com as quais, o jor
nal O Povo, de Fortaleza, um dos mais influentes do Nordeste, re
gistrou, em cintilante editorial, a perda de Cláudio Martins: "Ao
fim de uma vida longa e bem vivida, deixa uma saudade imorre
doura e um largo círculo de amigos e admiradores que sempre o
terão como um paradigma de vida plenamente fecunda, em cujas
margens crescem e desabrocham árvores de frutos inconfundíveis
e perenes".

Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, não menos dolorosa
para a terra cearense, foi também a morte de um outro homem pú
blico de reconhecidos méritos, o jornalista e também escritor Os
mundo Pontes. Descendente de tradicional família do meu Estado,
Osmundo, embora nascido no Amazonas, ainda adolescente fixou
se no Ceará, que o fez, por adoção, através de Lei aprovada pela
Assembléia Legislativa do Estado, "Cidadão Cearense". Foi uma
homenagem merecida, por ter sido Osumundo Pontes um devota
do apologista da capacidade empreendedora do cearense e um
apaixonado dos fascínios da terra dos ''verdes mares bravios". Vá
rias vezes convidado a se domiciliar no sul do Pais, para o exercí
cio de funções administrativas, nunca as aceitou, por desejar viver
e trabalhar na terra cearense, à qual procurou servir sempre com
extremada dedicação. Foi, na vida pública, Juiz do Trabalho, pre
sidindo, mais de uma vez, o Tribunal Regional do Trabalho, quan
do fez do Ceará sede de um Congresso Internacional do Trabalho,
com a participação dos mais eminentes mestres do Direito nas
Américas, na Europa e no Oriente, acontecimento de repercussão
intemacional, pelos trabalhos apresentados e amplamente debatidos.

Membro da Academia Cearense de Letras, da qual foi, por
último, Diretor-Tesoureiro, e do Instituto Histórico e Geográfico
do Ceará, Osmundo Pontes deixou algumas obras e incontáveis
crônicas, regularmente publicadas na imprensa de Fortaleza.

Merece, assim, tanto quanto Cláudio Martins, a reverência
do Ceará.

O SR. CUNHA BUENO (pPR - SP. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, solicito a V. Ex· a transcrição nos
Anais da Casa, na integra, do artigo intitulado "FHC diz o que
pensa em comicio imaginário", assinado pelo jornalista Arnaldo Ja
bor, publicado no jornal Folha de S. Paulo, nesta terça-feirn, dia 20.

Agradeço as providências de V. Ex· a respeito.

ARTIGO A QUE SE REVERE O ORADOR:

FHC DIZ O QUE PENSA EM COMÍCIO IMAGINÁRIO

No inconsciente se esconde a verdade de um
discurso politico-brasileiro que não

pode ser dito à luz do dia

Sou de esquerda ou sou de direita? Que acham vocês? Nin
guém me ajuda?", o presidente berra no palanque no meio do cer
rado vermelho.

"As patrulhas não me deram um dia de sossego, desde o
primeiro dia como presidente. Eu nunca vi uma oposição tão cer
rada! Por que vocês agitam com ódio suas bandeiras contra mim?

(''Neoliberal'' ''Neoliberal'', gritam os manifestantes).
"Vocês de chama de 'neoliberal' para sufocar a hipótese de

que eu seja social-democrata! (''Fora! Fora!") Por que gritam? Se
me apoiassem, eu não precisaria estar dançando o tempo todo en
tre a chantagem e a sabotagem! Tenho de negociar com a chanta
gem dos ruralistas para evitar a sabotagem da Jandira Feghalli so
bre os juros de 12% ao ano! (Bandeiras vermelhas drapejam.) Vo
cês fazem a união do PCdoB com os yuppies da inflação! Tenho
de depender dos ruralistas para deter esta 'Passsionária' dos 12%•.."

(Ab... Jandira, estranha líder fundamentalista, seria bom que
ela usasse o véu iraniano no rosto... ah!... ah! ", pensa FHC).

(''Fora, reacionário!", soam os gritos).
"Vejam! A união da burrice com a má fé.. Vou morrer sozi

nho, sem a ajuda nem dos jovens..• E este Congresso da UNE? São
todos albaneses... Como são burros estes meninos! Ab... a UNE
dos bons tempos do Serra, do Caldeira Brant, do Vianinha, do
Cacá Diegues, até da besta do Jabor... (''Fora FHC'~ Podem gritar!
Este palanque resistirá e eu resistirei! Vocês não me odeiam! Vo
cês odeiam é a idéia de uma esquerda complexa que eu propo
nho! ... Acham que complexidade é frescura!

(Ab, Marx, que inventaste a idéia de sobredeterminação en
tre as coisas, eu que estudei tanto o 'o Capital' tenho de aguentar
esta burrice!)

"Será que vocês não vêem que é impossível ignorar o duro
mundo das coisas, das loucas relações de produção? Por que vocês
não entendem que não existiriam se não tivesse havido o progres
so industrial do ABC? ("Olê, olá, Lula! Lula!'~

(Meu Deus, é terrível ver que há até na parcialidade dos in
teresses privados de um PFL, por exemplo, mais sabedoria históri
ca que no "nhenhenhém" dos slogan totalizantes! A parcialidade
construiu os USA. O mito da totalidade é um céu de consolo sobre
a face da miséria! Ab..• frase barroca... Santo Deus, passei a vida
vendo as coisas derrubarem as palavras! Os slogans caiam um a
um diante dos petrodólares, dos tanques, dos rosários das marchas
das famílias. E a turma falando, {alando. De onde vem este amor
verbal da esquerda velha do Brasil? De Portugal?)

(''Lula, Lula!")
''Pois saibam, meu povo, que o Lula, com 30 milhões de

votos nas costas, está se comportando como um líder sindicalista
menor, e não como o estadista que ele devia ser. Nunca veio dialo
gar comigo, seu velho companheiro, eu que não existiria sem sua
invenção do neosindicalismo dos anos 70! Hoje, o Lula é refém de
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um bando de fundamentalistas loucos! É impressionante a psico
patologia pol1tica da veilia esquerda! Vocês viraram um museu do
stalinismo! Deviam ser atração únÍstica para visitantes do leste eu
ropeu... Ah! ab! ... Até no Vietnã a esquerda está moderna! Mas lá,
todos foram heróis de guerra, comeram napalm e não passaram a
vida em lutas sindicais com a proteção de 'interface' getulista do
Estado! ('Uhbhh!") Vocês têm medo de rever posições. Um patru
ilia o outro! É mais seguro ser chamado de sectário do que de trai
dor! companheiros! ('Uhbhhh!'? Vocês não podem enfrentar um
capitalismo de fluxos com táticas industrialistas! Anos 50 contra
ano 2000! Ninguém vê?"

(Excelente o artigo do Tarso Genro, prefeito de Porto Ale
gre, sobre renovação da esquerda. Mas, que estilo temeroso, quan
to medo de ser chamado de 'revisionista traidor'. Parecia que o
Paulo Paim e o Chico Vigilante 'vigiavam' por cima de seu ombro!)

''Por que me odeiam tanto? Por que aquele manifestante er
gue o braço com ódio, gritando ''Fora! Nem com Sarney vocês fi
zeram isso! Vocês sentem falta em mim do suor, das mangas de
camisa, da caspa populista, do messianismo! Todos querem o mes
sianismo! Como vocês amam as impossibilidades! Estes pobres
peões que me xingam não têm culpa, não foram à escola; mas, e
vocês, intelectuais escondidos aí atrás das kombis da caravana,
junto com as 'nomenklaturas' sindicais? Vocês ostentam a fome
dos pobres como uma medailia, vocês têm uma espécie de 'indús
tria da seca': a indústria da miséria! Vocês a denunciam para se
enobrecer! Vocês acham que são donos da miséria? A miséria é
vosso mercado! Vocês, veilios esquerdistas, se sentem santificados
pelo ideal e perdoados de suas ignorâncias. A burrice é até mesmo
uma matáfora para vossa 'pureza'••• Vocês têm um sublime desca
so pelas 'nuances' políticas, que são vividas como viadagem de in
telectual. Para vocês, s6 a radicalidade é viril... ab! ab...!".

(Santo Deus lá vêm eles gritando com bandeiras do passa-
do... pedras, paus parece Emile Zola, 1848... Eles não conse-
guem me perdoar pela complexidade dos convívios políticos. Isto
destr6i a ''pureza'' ideol6gica, destr6i a solidão altiva das ''vítimas''
do Poder. Eles odeiam ter Poder.)

''Vocês não querem o Poder, querem ser vítimas! .•. Não me
perdoam por tê-lo tomado. Fiz um sacrilégio. Vocês sempre se ali
mentaram de impossibilidades... Vocês querem 'salvar' o Brasil,
mas odeiam os métodos possíveis, administrativos. Vocês são épi
cos; eu sou realista!"

(Lá vêm eles, avançando contra o palanque com gritos e
barbas. Ah! ... Ah! me sinto um Oswaldo Cruz na ''revolta da vaci
na"... Eles me odeiam. Eu entendo. O Estado era para eles o subs
tituto de uma revolução leminista que nunca tiveram de fazer. Eles
tinham começo meio e fim ... e eu cheguei com fluxos, PFLs... "c'
est trop!" Não ocorre a eles que estejamos navegando numa ten
dência materialista do mundo? Não leram Marx? Cabe à esquerda
redirecionar impulsos históricos possíveis. Isto, jamais... isto vai
contra o orguilio onipotente que eles têm de ser os "sujeitos" da
História. Eles não se confOJIDam que haja uma invencível circula
ridade desordenada no mundo. A grandeza da esquerda teria de ser
a aceitação em administrar caminhos possíveis... Mas isto é pouco
cinematográfico.:. A esquerda brasileira tem nostalgia da esquer
da. .. E como a veilia Revolução ficou impossível, surgiu no País
uma "revolução de resistência ao novo", uma ''revolução reacioná
ria", o oxímom perfeito, oh, my Good! ..• Que será deles se este
governo der certo? Vão viver de que? Vão fazer que versos, que
músicas? Que farão com as estátuas musculosas de operários de
martelo na mão? Ahh••• nossos operários estão com saudade de si
mesmos... Os petroleiros em greve viveram um filme B; foram fi
gurantes de um "GerminaI" para garantir os 14 salários de elite
corporativa... Que erro político esta greve... E fui obrigado a ser o

''mal'' deste "Bem".•• Ahh... o leninismo retr6gado no oiliar teimo
so daquele padre laiso, o Spis, sua obsessão arcaica... Será que
nunca vão aprender, não têm mem6ria? ..)

"Companheiros, entendam, temos de modernizar nossas
teorias!" - grita FHC desesperado.

(O manifestante lança a pedra na direção à mim. Como esta
pedra vem devagar, feito um meteorito em câmera lenta... Coitado,
ele não tem nada e lhe prometem o socialismo. A pedra vai me fe
rir... Eles terão acertado mais uma vez no inimigo errado. A pedra
me atinge. Caio no chão, ouvindo os gritos de vitória. Mais um
erro... Que posso fazer? Como dizia Mao Tse-tung, a paciência é
uma virtude revolucionária!, pensa o presidente.)

E acorda com dor na coluna. Seu grito d6i pelo espaço do
Alvorada.

o SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Passa-se ao

v - GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Arolde de Oliveira.
O SR. AROLDE DE OLIVEIRA (BlocoIPFL - RJ. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, venci
da a etapa da desconstitucionalização do monopólio da exploração
dos serviços públicos de telecomunicações na Câmara dos Deputa
dos, e podendo-se esperar o mesmo resultado no Senado da Repú
blica, devemos nos ocupar, imediatamente, em dar conseqüências
práticas a essa decisão.

Esse primeiro pronunciamento legislativo tem um sentido,
por assim dizer, plebiscitário, sim ou não, contra ou a favor, sem
alternativas intermediárias, construídas a partir da participação e
do entendimento político. A previsão da Lei ordinária para regula
mentar a desregnlamentação do setor de telecomunicações criou,
contudo, o espaço necessário a essa participação, a essa construção
inteligente e enriquecedora do processo legislativo. Nada de signi
ficativo pode acontecer antes da promulgação da lei. A emenda,
tal como aprovada, recepciona, acoilie toda a legislação vigente,
não sobrestrando os atos do Poder Executivo nela fundamentados,
mas impedindo atos que contrariem, no mérito, o que antes previa
a Constituição, agora remetido à lei a ser promulgada.

Na verdade, para os efeitos do monopólio das telecomuni
cações, o que foi estatuído em 1988 e que agora é retirado da
Constituição teve pouco ou nenhum significado prático, a menos,
é claro, o engessamento a medidas modemizadoras nestes últimos
sete anos. O monopólio foi estabelecido a partir da Lei nO 4.117/62
e consolidado pela Lei nO 5.792, de 11 de juilio de 1972, que insti
tuía a política de exploração dos serviços públicos de telecomuni
cações" a qual atribui à Telecomunicações Brasileiras S.A. - TE
LEBRAS, a exploração, através de subsidiárias e associados, dos
serviços públicos de telecomunicações (art. 3°, V). Essa lei veda a
outorga de concessão para a exploração de serviços públicos a em
presas que não sejam subsidiárias ou associadas da Telebrás, ape
nas se respeitando as concessões então vigentes pelos respectivos
prazos (art. 2°), facultado, ainda assim, a transformação das con
cessionárias em subsidiárias ou associadas da Telebrás (§ 1° do
art. 2°) e o aumento da participação no capital dessas empresas até
que adquira o sen controle acionário (art. 6° e § único).

A partir desses dispositivos legais, foi consolidado o mono
pólio do Sistema Telebrás na exploração dos serviços públicos de
telecomunicações. No mínimo, é curioso constatar-se que a consti
tucionalização do monopólio em 1988 não teve efeitos práticos so
bre o modelo Telebrás, da mesma forma como a atual descontitu
cionalização do monopólio .é absolutamente ineficaz sem a pro
mulgação da lei reguladora prevista na emenda constitucional em
tramitação no Senado.
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Resumindo, não se conseguira realizar a pretendida flexibi
lização do monopólio sem revogar dispositivos da Lei nO 5.792/72,
que, defmindo a política de prestação de serviços, limita sua ex
ploração a subsidiárias e associados da Telebrás. Vamos nos pre
parar, portanto, Governo e partidos aliados no Congresso Nacio
nal, para acelerar essa fase regulatória que, na prática, vai signifi
car a operacionalização das reformas que queremos realizar.

Vale lembrar que a base conceitual dos serviços de teleco
municações, públicos ou privados, e de radiodifusão, adotada pela
Constituinte em 1988, consta da Lei n° 4.117, de 1%2. Naquela
época, os serviços telefônicos eram prestados por redes físicas,
com comutação mecânica e linguaguem anal6gica, e as transmis
sões de longa distância eram feitas sobre sistemas físicos ou de rá
dio monocanal que comportavam, apenas, algumas dezenas de ca
nais de voz. Os serviços telegráficos limitavam-se a transmissões
em linguaguem Morse sobre linhas físicas e rádio monocanal e in
tegravam o conjunto de serviços postais. Não havia transmissão de
dados, a não ser em muito baixa velocidade, no que viria ser a efê
mera vida do Telex (teletexto), substituído pelo Fax (fasímile). A
radiodifusão, embora conceitualmente integrada às telecomunica
ções, tinha um enfoque diferenciado em seus dois aspectos princi
pais: radiodifusão sonora (rádio) e radiodifusão de sons e imagens
(televisão). Constituiam, como até hoje, transmissões no espaço
aberto, captáveis, livre e gratuitamente, pelos radiovintes e teles
pectadores.

Portanto, essa base conceitual da década de 1950, que ser
viu para a lei de 1962, pouco tem a ver com os novos serviços de
telecomunicações de nossos dias e, menos ainda, com o início do
pr6ximo milênio, em que vigerá esta revisão constitucional. A al
gebra do Boole (linguagem digital), a física do estado s6lido
(chips), e os meios de transmissão massiva de informações (satéli
tes, fibras 6ticas, etc.) proporcionaram o mais radical salto tecno
16gico deste século, justamente na área eletromagnética, eletrônica
e 6tica, base das telecomunicações.

Novos referenciais e conceitos foram estabelecidos pela tec
nologia. A telefonia deixou de ser anal6gica e sobre linha fisica
para se tomar digital, celular, sem fio e assumiu o novo conceito
de comunicação de áudio (voz ou sons). A telegrafia, na realidade,
desapareceu, mantendo apenas um sentido histórico, e se inclui no
que é conhecido hoje como transmissão de texto; e a radiodifusão,
enquanto aberta, livre e gratuita na interface com o usuário, per
manece com o mesmo conceito, mas abriu espaço para serviços de
mesma natureza, fechados e tarifados (fV por assinatura, TV a
cabo, etc.).

Enfun, a vigência do novo texto constitucional para o setor
de telecomunicações e de radiodifusão ocorrerá na era dos ''tele
portos", das " infoways" , das redes transparentes (digitais), da di
fusão direta via satélite, etc., em que na realidade, tudo será trans
missão de dados. A natureza da informação será codificada para se
revelar como áudio (voz ou som), texto ou vídeo no momento da
decodificação. A categorização dos serviços como públicos ou pri
vados independe do meio e do sistema de transmissão e deverá ser
classificado segundo a natureza da necessidade que satisfizer.

Depreende-se, portanto, que a tecnologia eliminou as fron
teiras entre os meios de prestação de cada serviço de telecomuni
cações, convergindo para uma infra-estrutura comum digitalizada,
em que as informações, ou mensagens, perdem a forma original na
entrada da rede para readiquirí-Ias na saída, seja audio, seja vídeo,
seja texto.

A lei reguladora deverá considerar esse novo universo con
ceitual ditado pela tecnologia na organização dos serviços, na defi
nição dos serviços de correspondência pública, no estabelecimento
dos instrumentos e das políticas de outorga, no sistema de fiscali-

zação e controle, na administração do espectro de freqüências, no
impedimento da formação de monopólios privados e de adoção de
dumpings, na garantia do atendimento social, nas políticas tarifá
rias, etc.

De igual prioridade e importância é a criação do 6rgão pú
blico regulador da prestação de todos os serviços de telecomunica
ções, dentro de um calendário de implantação que imponha uma
transição sem traumas, mas determinada a um novo modelo que
reserve à União o papel de poder concedente, de poder regulador e
de árbitro para dirimir os conflitos tendentes a distorcer as leis de
mercado. A União poderá, ainda, reservar a si, por muito tempo, a
exploração direta da infraestrutura comum como garantia mais
completa de universalidade na prestação dos serviços e interconec
tibilidade entre os sistemas concorrentes.

O 6rgão regulador tem de possuir poder, autonomia e imu
nidade a pressões, suficientes para lhe garantir transparência como
representante da União no exercício de poder concedente. Para
tanto, deve integrar a alta administração do Estado; deve ser com
posto por número limitado de membros com notório saber e expe
riência especializada; deve ter os membros com indicação triparti
te do Legislativo, do Executivo e da sociedade civil; deve ser su
bordinado ao Congresso Nacional; enfim, deve ser dotado de atri
buições e de estrutura organizacional que lhe garantam exercício
pleno das funções de concedente, regulador, controlador e fiscali
zador dos serviços de telecomunicações no modelo fmal.

Isso tudo parece coincidir com o desejo e com as intenções
do Governo, muitas vezes manifestadas em pronunciamentos e en
trevistas do Sr. Ministro das Comunicações, e que são metas e ob
jetivos do programa que ajudamos a elaborar e que apoiamos in
condicionalmente.

A transição, contudo, do atual modelo estatizado e monopo
lista para esse novo modelo de competição é que vai ocupar e
exercitar o nosso talento político e a nossa sensibilidade na busca
dos caminhos menos traumáticos e de menores custos políticos,
econômicos e sociais, na certeza, sempre presente, de que o está
gio fmal representará maior número de empregos, melhores salá
rios, universalização dos serviços e democratização do acesso às
telecomunicações. Enfim, temos de reduzir os efeitos nocivos
transit6rios e naturais que serão causados pela entropia da desre
gulamentação, até que os novos níveis de organização sejam al
cançados.

Em primeiro lugar, precisamos ter consciência de que o sis
tema Telebrás, por ser estatal, não tem condições de competir com
a iniciativa privada numa eventual prestação de serviços públicos
de telecomunicações, sem que as atuais regras de gestão empresa
rial do Estado sejam revistas. A abertura do setor á iniciativa pri
vada, sem uma prévia preparação do Sistema Telebrás para a com
petição, além de injusta, pode significar uma rápida dilapidação do
patrimônio estatal do setor. O aumento de proclutividade decorren
te dessa preparação necessária irá liberar mão-de-obra das opera
doras estatais, mas que não deverá significar desemprego e agra
vamento dos problemas sociais. Os nossos parceiros deverão ser
estimulados a absorver essa mão-de-obra dentro das regras de ocu
pação dos respectivos espaços operacionais.

O setor industrial, que gera mais de cem mil empregos dire
tos e indiretos, parece estar preparado para a competição, pois já
alcançou elevados níveis de produtividade e pratica as normas in
ternacionais de controle de qualidade. O único aspecto que requer
uma atenção especial é a proteção contra eventuais práticas de pre
ços favorecidos tipo dumping, etc, uma vez que as grandes presta
doras internacionais de serviço~,prováveis parceiras, são, também,
fabricantes de equipamentos. E notório o fato de que os países
sede das matrizes dessas empresas multinacionais adotam políticas
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de "opção pelo emprego", significando práticas de preços diferen
ciados para fornecimentos locais e para exportações. Subsídios e
favorecimentos fiscais são adotados para ultimar essas políticas.
Na verdade, os preços praticados no Brasil são equivalentes aos
preços dos fornecimentos locais nos países de origem, mas, quan
do se trata de importação, as diferenças podem ser muito significa
tivas, mesmo sem existência de dumping. Não quer isso dizer que
devamos adotar políticas de reservas de mercado, mas que deve
mos estar atentos na busca do equilíbrio entre os interesses nacio
nais brasileiros e os interesses dos países estrangeiros geradores de
tecnologia.

Outro aspecto de capital importância para estimular investi
mentos no setor de telecomunicações é a forma de remuneração do
capital investido e dos serviços prestados. A atual estrutura tarifá
ria, dentro de um modelo monopolista fechado, criou um sistema
injusto de subsídios cruzados entre os serviços locais, interurba
nos nacionais e internacionais, além de favorecimento a clientes
especiais. No sistema fechado, a compensação é feita por atos in
ternos de repasse segundo as necessidades das operadoras, mas a
abertura pressupõe um sistema de preços justo e estável, com a
mínima interferência por parte do poder concedente para que os
efeitos da competição sejam os mais positivos possíveis para os
usuários consumidores dos serviços. Este, portanto, é mais um
ponto central de estudos e debates na definição das condições da
transição para o novo modelo. E o processo não poderá ser tão rá
pido quanto seria desejável. Foram muitos anos de deformação eli
tizando o acesso aos serviços (mais de 90% dos assinantes perten
cem às classes A, B, e C) e socializando o consumo (a tarifa bási
ca mensal da telefonia custa menos que um litro de gasolina). E a
abertura não pode ocorrer antes da correção da estrutura tarifária.

Esses são alguns dos temas que estarão em pauta, entre ou
tros, durante a elaboração da lei prevista na emenda constitucional
que quebra o monopólio estatal das telecomunicações e que repre
senta o início da tarnsição. Como vimos, é urgente que se faça a
regulamentação, porque sem ela a mudança constitucional é inefi
caz, nada significa em ternlOS práticos além de simples perspectivas.

Prevemos, assim, Sr. Presidente, ilustres colegas, um mode
lo fmal para o setor de telecomunicações com intensa competição
entre prestadores de serviços e com a mínima interferência do Es
tado, presente através de um órgão regulador e, ainda, por algum
tempo, explorando diretamente a infra-estrutura básica. Relaciona
mos, também, algumas matérias da maior importância no baliza
mento da transição, para que ela ocorra de uma forma natural e
vencendo, sem traumas, os eventuais conflitos.

Finalmente, resta fazer alguns comentários sobre essa fase
que antecede o início da transição e que já consumiu seis meses de
governo, os quais, somados ao último semestre do ano passado,
período das eleições, vão completar seu aniversário junto com o
Plano Real. Plano Real que por si só já constitui uma reforma eco
nômica revolucionária em todos os sentidos e cuja consolidação
depende dessa reforma constitucional na área econôplica e de sua
regulamentação urgente para torná-Ia operacional. E o que deve
mos fazer. Mas, enquanto isso, o feijão com arroz das atividades
do setor de telecomunicações não deve ser interrompido, como
tem acontecido enquanto se aguarda novas medidas. O desempe
nho operacional do setor, que já era ruim, tomou-se pior com o au
mento do tráfego causado pelo crescimento das atividades econô
micas, com a queda da inflação, e agravou-se neste primeiro se
mestre com o estancamento das atividades rotineiras das empresas
operadoras, justificado pela falta de orçamentos e pela expectativa
de mudança das administrações. Se os serviços já estavam ruins no
dia primeiro de janeiro, como, com razão, sempre tem declarado o
Sr. Ministro das Comunicações, hoje, seis meses depois, estão

muito piores. A diferença é que estão piorando sob nossa re:won
sabilidade, isto é, sob a responsabilidade do nosso Governo. E im
portante que a: Telebrás tire o pé do freio, sem prejuízo para as au
ditorias e controles que julgar convenientes, e permita que a rotina
das empresas flua normahnente dentro das prioridades preexisten
tes e que podem, e até devem, ser revistas, mas nunca interrompidas.

Ouço, agora, com prazer, o nobre Deputado Roberto Jefferson..
O Sr. Roberto Jefferson - Nobre Deputado Arolde de Oli

veira, cumprimento V. Ex" por dois aspectos: primeiro, como Par
lamentar. Quem conhece a carreira e o compromisso de V. ex"
com a área de telecomunicações tem apenas brindado o conheci
mento, hoje, com a abordagem técnica da crise e da falta de inves
timentos por parte da Telebrás. Cumprimento-o também pela Pre
sidência do Partido Frente Liberal no Rio de Janeiro. V. Ex" tem
dado uma lição de coerência, de bom senso e de trabalho fecundo
à sua bancada, a ponto de provocar ciúmes em outras bancadas
nesta Casa. Falo em meu nome e o do meu partido, o PTB, para
cumprimentá-lo. V. Ex" nos brinda com seu discurso, quando cha
ma a atenção da Casa para uma crise momentânea pela qual atra
vessa a Telebrás. Tudo isso marca a coerência e a identidade forte
com o partido ao qual integra. Parabenizo V. Ex" pelo pronunciamen
to que faz nesta tarde. Agradeço-lhe a oportunidade de aparteá-lo.

O SR. AROLDE DE OLIVEIRA - Muito obrigado, De
putado Roberto Jefferson, ilustre companheiro e amigo, pelas refe
rências. Sei da preocupação de V. Ex" do seu partido, o PTB, para
com este tema.

Este periodo que atencede o início efetivo da transição ain
da vai-se prolongar por muitos meses, e não podemos permitir que
o discurso positivo, balizador das intenções e estimulador das açõ
es, transforme-se em bazófia, sob o falso presuposto de que são to
dos incompetentes ou mal intencionados e de que os que chegam
são os salvadores da Pátria, vestais de pureza da República. Nem
tanto ao mar, nem tanto à terra, os problemas que afetaram, e afe
tam, o setor são os mesmos que afetaram e afetam as áreas da saú
de, da educação, da segurança pública, da previdência social, etc.
Não devemos ser mais realistas que o rei.

A rotina empresarial, a regulamentação da transição e a
conclusão das reformas constitucionais são iguahnente urgentes e
devem ser tocadas simultaneamente.

Deixo o meu apelo ao Sr. Presidente da República e ao Sr.
Ministro das Comunicações, para que não permita que percamos o
embalo. Nunca uma maioria tão significativa do Congresso Nacio
nal esteve tão identificada com um projeto do governo como ocor
re nesta Legislatura. O Brasil merece a Nação espera que tiremos o
máximo proveito dessa convergência patriótica.

Vamos, portanto, dar a resposta esperada e merecida. (palmas.)

Durante o discurso do Sr. Arolde de Oliveira, o
Sr. Ronaldo Perim, 10 Vice-Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Wilson Campos,
10 Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Concedo a pala
vra a segunda oradora inscrita no período do Grande Expediente,
Deputada Elcione Barbalho. S. Ex" disporá de até 25 minutos.

A SRA. ELCIONE BARBALHO (PMDB - PA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o
Presidente Fernando Henrique Cardoso, em sua primeira vil:ita à
Amazônia, após ser eleito, no fInal de março, precisamente no dia
30 daquele mês, esteve no Sul do Pará, iniciando a viagem pela
Serra dos Carajás.

Sob o impacto daquela exuberante paisagem, cercado pela
magnífica floresta Amazônica, debruçado sobre o belo mirante do
local, tão próximo das mais belas espécies da fauna, representadas
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pelos animais que vivem no parque ambiental ali instalado, S. Ex'
o Presidente Fernando Henrique Cardoso declarou com empolga
ção: "A Companhia Vale do Rio Doce é uma empresa fantástica!"

Apenas dois meses depois, já sob o impacto da árida e con
creta paisagem do Planalto Central, cercado pela burocracia impe
rante na Corte, exatamente no dia l° de junho último, o Sr. Presi
dente da República assinou o Decreto nO 1.510, incluindo a Vale
dentre as empresas estatais a serem privatizadas pelo Programa
Nacioanal de Desestatização.

Fico perplexa, Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados.
Se a Vale do Rio Doce é uma empresa fantástica, como de

clarou o próprio Presidente da República, por que razão o seu
acionista majoritário quer desfazer-se dela?

Eu vou mais além do que afIrmou o Sr. Presidente naquela
ocasião.

A Vale do Rio Doce não é apenas uma empresa fantástica. A
Vale é uma ilha de prosperidade cercada de crise por todos os lados.

Quando o Brasil enfrentou os piores momentos de sua eco
nomia; quando os credores externos já haviam perdido toda a con
fiança no País e em seus Governantes; quando vivíamos em estado
de verdadeira moratória, a Vale jamais atrasou sequer uma entrega
a seus clientes; jamais recebeu qualquer reclamação sobre a quali
dade de seus produtos e serviços; jamais teve seu conceito abalado
por qualquer das inúmeras crises pelas quais passou o Brasil.

A grandiosidade da Vale do Rio Doce é testemunhada por
um fato extremamente significativo. Nem a poderosa S1EEL, pri
meira grande mineradora a se interessar pelo minério de ferro de
Carajás, teve sucesso. No entanto a Vale - é Senhor Presidente - a
Vale do Rio Doce foi, viu e venceu!

Hoje a Vale é uma das maiores produtoras de minério de
ferro e derivados do mundo. Só no ano passado - 1994 - segundo
o relatório anual da empresa, foi registrada a venda recorde de 101
milhões de toneladas de minério de ferro e pelotas, além de a com
panhia ter solidificado sua posição de maior produtora de ouro da
América Latina - produção de 13 toneladas e meia desse metal.

O ativo da Vale, hoje, é de cerca de 6 bilhões de dólares;
pela sua cotação em bolsa seu valor estaria situado entre 12 e 16
bilhões de dólares.

São números grandiosos, Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados.
Fico à vontade, na presença deste Plenário, para abrir meu

coração e revelar, sem qualquer pejo, as grandes preocupações que
essa açodada privatização da Vale do Rio Doce vem me trazendo.

Sei que muitos outros Parlamentares comungam dos meus
questionamentos.

Está se formando um grupo suprapartidário de Deputados e
Senadores, envolvendo representantes de todas as unidades da Fe
deração, a fJDl de deslanchar um movimento supra-institucional de
defesa da Vale contra essa privatização.

Ninguém conhece os critérios que serão adotados para a
venda da Vale.

Nas diversas audiências públicas, realizadas tanto na Câma
ra como no Senado, com o objetivo de discutir o assunto, a maio-
ria dos Parlamentares mostrou-se extremamente irritada com a ati
tude do Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES), Dr. Edmar Bacha.

Acreditava-se, naquelas ocasiões, que os técnicos do Go
verno prestariam esclarecimentos sobre o processo de privatização
da Vale.

Entretanto, todos saímos da mesma forma como entramos:
sem a convicção de que seria um bom negócio a venda da Vale.

Até hoje, Sr. Presidente, o BNDES não divulgou o estudo
que se propôs a fazer sobre as condições para a venda da estatal.

Também continuam sem respostas questões como:

- Quais, dos diversos números divulgados, servirão como
parâmetro para se fJXar o valor de venda da CVRD?

- Quem, no modo de ver do Governo, poderia adquirir a
Vale?

- Como ficariam as concessões que envolvem jazidas com
vida útil prevista para mais quatro séculos de exploração?

Para a segunda pergunta, penso que mutios de nós já temos
a resposta; ou, pelo menos, desconfiamos de qual seja ela.

Quando da discussão e votação da Proposta de Emenda à
Constituição sobre o conceito de empresa nacional, tive oportuni
dade de manifestar minhas preocupações com a nova redação dada
ao art 176 da Constituição Federal.

Como esse artigo, ainda hoje, veda a possibilidade de em
presas de capital estrangeiro explorarem, por exemplo, as jazidas
minerais que hoje são exploradas pela Vale do Rio Doce, a pressa
com que a emenda foi votada e aprovada, leva-me a crer que foi
aberto o grande portal para que empresas mineradoras multinacio
nais venham a adquirir a Companhia Vale do Rio Doce.

Ouço com prazer o nobre Deputado Chico Ferramenta.

O Sr. Chico Ferramenta - Deputada Elcione Barbalho,
gostaria de cumprimentá-la pelo brifuante pronunciamento de V.
Ex' que expõe as preocupações desta Casa e de grande parcela da
nossa sociedade com a importancia da Companhia Vale do Rio
Doce. Diante da ameaça de privatização, temos muito a ganhar
com a contribuição que V. Ex' oferece a Nação brasileira, com da
dos, com números, com conhecimento de causa. V. Ex' representa
nesta Casa um Estado importante da Federação e que sabe do pa
pel da Companhia Vale do Rio Doce para nosso desenvolvimento.
Há muito tempo a Companhia Vale do Rio Doce deixou de ser
uma mineradora, ela é uma agência nacional de desenvolvimento
econômico e social. Por isso o pronunciamento de V. Ex' em con
tribuir para que possamos defender a companhia Vale do Rio
Doce e, consequentemente, e soberania nacion~.

A SRA. ELCIONE BARBALHO - Agradeço a V. Ex' o
aparte.

Se assumo hoje à tribuna para falar deste assunto, eu o faço
pela preocupação enorme que tenho com as consequências disso
para o meu Estado, o Pará.

Qualquer erro que se cometa agora poderá ter efeitos nega
tivos avassaladores, não apenas para o meu Estado, mas para toda
a vida nacional.

Ouço com prazer o Deputado Newton Cardoso.
O Sr. Newton- Cardoso - Deputado Elcione Barbalho, V.

Ex' contribui com este País mostrando aos atuais dirigentes do Es
tado que eles estão errados. Tenho certeza de que o Ministro José
Serra, a partir do pronunciamento de V. Ex' nesta Casa, vai refletir
mais sobre essa criminosa proposta de nos tirar a Companhia Vale
do Rio Doce. Visitamos na semana retrasada a Vale do Rio Doce
junto com algumas Lideranças da Casa e vimos muito Brasil no
meio daquela floresta exuberante rica em minério de ferro, em
tungstênio, em ouro, em alumínio, bauxita e cobre. Também fica
mos preocupados, como V. Ex' com essa idéia perniciosa de o Go
verno Federal querer privatizá-la. A Companhia Vale do Rio Doce
serve ao País de outra forma, equilibrando o preço do minério de
ferro mundial. Daqui a alguns anos o minério de ferro será apenas
um item a mais da Vale, que irá aumentar muito sua produção de
ouro, de feldspato, de caulim, de tungstênio, de alumínio. Então,
vamos juntos V. Ex' este Deputado e os companheiros que foram
ao Pará, fazer uma frente em defesa da Vale do Rio Doce. Para
béns a V. Ex' por sua proposta. Vamos dar as mãos para defender
a Vale do Rio Doce.

A SRA. ELCIONE BARBALHO - Muito obri~ado. Sem
dúvida, Deputado Newton Cardoso, foi uma luta nossa. E a luta do
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Brasil, de todos os brasileiros, o tamanho da Vale, em Estados
como o Pará Minas Gerais e Espírito Santo, ou melhor, o tamanho
da Vale para o Brasil, é muito maior do que a frieza dos números
revela.

Mas, para ser objetiva, vou me limitar a citar alguns dados.
De todo o faturamento anual da Vale do Rio Doce, os Pro

jetos localizados no Pará só são superados pelos de Minas Gerais.
Da receita estadual do meu Estado a Vale é responsável por

25% da arrecadação. Na virada da década o ICMS recolhido pela
Vale chegará a 40% de toda arrecadação.

Por outro lado, 70% das exportações do Estado do Pará são
decorrentes das atividades da vale. E o Pará é o Sétimo Estado na
Pauta de Exportações do Brasil.

Daqui a dez anos o Pará será o mais importante Estado para
o faturamento da Vale.

Esses números revelam o perigo que será a aquisição da
Vale por grupos estrangeiros.

Toda essa importância da Vale do Rio Doce é mais sentida
ainda quando lebramos do Programa de Desenvolvimento Social
da Companhia Vale do Rio Doce. Ao fundo criado para esse fim,
são destinados 8% de seu lucro líquido, aplicados em projetos que
visam diretamente a melhorar a qualidade de vida de milhares de
brasileiros.

Qual o compromisso que uma empresa multinacional teria
com esse Programa?

Teria uma empresa estrangeira vontade política para fazer
tanto?

Quem, hoje, como a Vale, se disporia a aplicar 23 milhões
de dólares em 247 projetos de infra-estrutura social e econnômica,
para benificiar Municípios em sua área de atuação?

A nós, Deputados e Senadores, cabe travar a luta para que
essas preocupações sociais sejam preservadas.

O Sr. João Thomé Mestrlnho - Nobre Deputado, V. Ex"
me concede um aparte?

A SRA. ELCIONE BARBALHO - Com prazer, nobre
Deputado.

O Sr. João Thomé Mestrlnho - Primeiramente, parabeni
zo-a pelo pronunciamento muito esclarecedor que está fazendo.
também quero dizer que me preocupo com o atual Governo, por
que, recentemente, na história do Brasil, tivemos um presidente
que fez o desmonte da máquina adminsitrativa do Estado.

Agora, estamos assistindo ao desmonte da máquina econô
mica do Estado oque é muito perigoso para um Pais como o nosso.
Daqui a pouco vamos votar, em segundo turno, a flexibilização do
petróleo, e não se levou em consideração o item das importações,
Apenas para clarear digo que o que causou o déficit da balança co
mercial, assunto do qual muito se fala, foram os mais de 10 bilhõ
e~ de dólares utilizados na importação de automóveis, e não os 4
bilhões de dólares da Petrobrás. O que está causando esse déficit
são as montadoras que importaram automóveis, deixando de pro
duzi.-Ios aqui. O mesmo vai ac;pntecer com o petróleo: trarão a ga
solina pronta e a distribuirão. E isso que querem com o nosso Pais.
Não tenho dúvidas de que eles vão seguir a meta de privatizar a
Vale do Rio Doce, que é uma empresa que não depende do Gover
no, caminha com as próprias pemas, compete e é agressiva no
mercado internacional. Não sou eu, um simples Deputado do
Amazonas, quem diz isso mas o ex-Minsitro Delfrrn Netto em en
trevista a revista Istoé. Por que desmontar o que está dando certo?
Há muita coisa por trás disso que não está claro. Deputada. Por
isso, temos de nos unir e não deixar que entreguem nosso Pais de vez.

A SRA. ELCIONE BARBALHO - Sem dúvida, cabe a
nós, Depu~dos desta Casa, a responsabilidade do compromisso
que assumrrnos com toda a população nacional.

O Sr. Antônio Brasil - Permite-me V. Ex' um aparte, por
favor, Deputada?

A SRA. ELCIONE BARBALHO - Pois não, Deputado.
. O Sr. Antônio Brasil- Deputada, gostaria de me congratu-

lar com V. Ex" e dizer que já esperava pelo brilhantismo de seu
pronuncimento, porque a conheço há bastante tempo. Orgulho-me
de ser paraense, como V. Ex" de tê-Ia como companheira de parti
do, o PMDB. V. Ex" demonstra coragem nesse discurso contra a
privatização da Vale do Rio Doce. Digo coragem porque daqui
para frente V. Exa será chamada de "dinossaura" porque está con
tra uma privatização em nosso País. Agora, quem é contra a pri
vaização é dinossauro Congratulo-me com uma mulher paraense.
pela sua coragem.

A SRA. ELCIONE BARBALHO - Muito obrigada, com-
penheiro Antônio Brasil.

O Sr. Haroldo Lima - Permite-me V. Ex" um aparte?
A SRA. ELCIONE BARBALHO - Pois não, Deputado.
O Sr. Haroldo Lima - Não quero interromper mais a fala

de V. Ex" mas, em meu nome próprio e no de meu Partido, o
PCdoB, desejo ressaltar a importancia do pronunciamento que V.
Ex" está fazendo neste dia e chamar a atenção para o fato de que a
defesa da Vale é a defesa da nacionalidade brasileira. O ataque à
Vale. é o mesmo ataque à Petrobrás e à Telebrás, feito por um gru
po vmculado aos interesses internacionais e que não leva em conta
os interesses maiores do nosso povo.

. Apenas para completar, pois V. Ex" precisa evoluir seu pro
nuncmmento, quanto a referência aos dinossauros digo que isso é
absolutamente irônico porque ainda anteontem encerrou-se, nesta
Capital, Brasilia, um Congresso da juventude brasileira mais ex
pressiv~ a União Nacional dos Estudantes. Por ocasião da eleição
do PreSIdente da Une, houve uma decisão anterior na qual as seis
chapas que concorreram à Presidência da entidade uniram-se para
votar, por unanimidade, no Presidente Fernando Henrique Cardo
so como o inimigo número um dos universitários brasileiros.

Dai se vê quem é verdadeiramente o dinossauro. (Manifes
tação das galerias.)
. A ~RA. ELCI~NE BARBALHO - Muito obrigado pela
mtervençao, companherro.

. . A ~ós, Deputados, cabe a luta para que essas preocupações
SOClalS se.J3.lIl preservadas.

Se não nos precavermos, corremos o risco de que se instale
no Pará o domínio estrangeiro que os números revelam estratégi
co. Corremos o risco de que o Pará se transforme em uma África
do Sul, hoje um país massacrado pelas consequências do domínio
econômico mal administrado na exploração de suas riquezas minerais.

Essas são as considerações que levo à reflexão desta Casa e
especialmente, do Presidente Fernando Henrique Cardoso. . '

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Concedo a pala
vra pela ordem, ao nobre Deputado Adylson Motta.

O SR. ADYLSON MOTTA (pPR-RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras e Srs. Deptuados, está tramitando
no Congresso Nacional um projeto de lei complementar que visa
regulamentar artigo da Constituição que tabelou os juros em 12%
ao ano.

Quero apenas fazer um registro, Sr. Presidente: fui um dos
que votou a favor, embora saiba que, em ternlOS econômicos, téc
ni?OS e de mercado pode-se considerar uma violência o que foi
feIto. Agora, por que se tabelaram os juros? E por que se está re
gulamentando essa taxa de 12%?
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Em um país sério, de economia estável, com regras peIDla
nentes na sua economia seria realmente uma heresia tomar uma
atitude dessa natureza. Cito, seguiam as taxas de juros cobradas no
Brasil e em outros países do mundo, para se ter uma idéia do que
acontece. Consta nesta edição da Folha de São Paulo os Estados
Unidos cobram 5,96% de juros ao ano; o Japão 1,21%, a Alema
nha, 4,50%; a França 7,55%; a Itália, 10,63%; o reino Unido, 5%;
o Canadá, 7,44%; a Argentina 11,50%; o Chile 11,76%; o México
52,24% e na Venezuela 27,9%. Esses são os juros cobrados. Há
também uma taxa do Brasil, mas é de remuneração na captação de
recursos, que gira em tomo de 60% ao ano. Agora, quem tem em
préstimo no Brasil, principalmente em cheque especial, paga, com
a menor taxa de juros em cheque especial, que é a cobrada pelo
Banco do Brasil, e que recentemente caiu para 12,5% ao mês, o
que detem montante de 310% ao ano. Se pagar a média do merca
do, 15% ao mês, t~remosuma taxa de 435,02% ao ano.

Então, para aqueles que não entendem o porque do tabela
mento de juros, aqueles que acusam tal atitude de violência, de he
resia em teIDlos econômicos, de desrespeito às regras do mercado,
a resposta é simples: basta ver o que está acotecendo no Brasil.
Daí se verá que num País ensandecido como o nosso uma medida
dessa natureza deve encontrar guarida, e não é considerada um ato
de irresponsabilidade.

Quem anda pelo interior do País, como o fiz pelas minhas
bases, visando onze Municipios, t~m a impressão, Sr. presidente,
Srs. Deputados de que se saiu de uma guerra, tal é a destruição que
existe hoje, principalmente entre a classe média e a menos favore
cida. Não existe mais dinheiro. São fábricas falindo, agricultores
com seus armazéns abarrotados de alimentos sem poderem comer
cializar, porque não há compradores. E nós ficamos batendo pal
mas, festejando aquilo que é inevitável, que todos queremos, mas
que é mais um fator a nos matar; a participação no Mercosul. Com
esta carga imensa de impostos, não temos condições de competir
com os países do Mercosul.

Então, isso tem de ser dito na hora, quando tais assuntos são
aqui abordados. Aqueles que querem dar um basta são acusados
de levianos uma vez que querem por um freio e travar essa ação
do governo. Sei que a elevação dos juros é para conter a demanda;
sei que há risco de haver desabastecimento; sei de tudo isso. mas
existem outros mecanismos. Com esta política de juros, o Governo
não pode encontrar nesta casa outra resposta senão a regulamenta
ção do dispositivo constitucional que estabelec;e juros de 12% ao
ano. Há pouco tempo, ia para a cadeia por crime de usura, por
atentado à economia popular, quem cobrasse mais de 6% de juros
ao ano. Hoje, o Governo cobra 435%, e temos de achar normal.

É por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que será
votada a regulamentação, E o Governo não conseguiu retirar as
assinaturas que estabelecem prioridade para a votação dessa ma
téria. (palmas.)

O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wilson Campos) - Tem
V. Ex' a palavra.

O SR. HAROLDO LIMA (pcdoB-BA. Sem revisão do
orador.) - Peço um esclarecimento a V. Ex' Deputado Adylson
Motta. Acaba de an1lllciar que, efetivamente, está em tramitação,
nesta Casa, um requerimento em regime de urgência urgentíssima
para a regulamentação dos juros.

Gostaria de saber se V. Ex' poderia nos informar se esse re
querimento vai ser votado logo em seguida, ou não.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Wilson Campos) - Esse
requerimento não consta da pauta de hoje, a não ser que, depois de

iniciada a Ordem do Dia, possa entrar algum requerimento solici
tando o regime de urgência.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Concedo a pala
vra ao Deputado Agnaldo Timóteo, pela ordem.

(Manifestação nas galerias.)
O SR. AGNALDO TIMÓTEO (pPR-RJ) - Sr. Presidente,

Sr"s e Srs. Deputados, estamos ouvindo algumas manifestações
dos democratas: isso me agrada, muito, pois vêm de meninos que
vivem como ricos, mas gostam de fmgir que são comunistas. (ma
nifestação nas galerias.) (O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - As galerias
não devem manifestar-se. Ficamos muito tempo sem abrir as ga
lerias e, agora, damos uma atenção toda especial ao povo que
vem a sua Casa, mas exigimos respeito aos oradores que se encon
tram na tribuna.

Agradecemos, por antecipação.
O SR. AGNALDO TIMÓTEO - Sr. Presidente, o Deputa

do Agnaldo timóteo compreende a manifestação da rapaziada: são
meninos, fIlhos de ricos, que fmgem ser comunistas. isso é muito
comum. Eles são doutrinados, há muito tempo, coitadinhos... Vi
vem ouvindo lero-lero do pessoal que quer que o Brasil seja Cuba,
e que não caminhemos em direção ao Japão. Nós perdoamos esses
meninos - eu também já fui menino, como o Lula. (Manifestação
nas galerias.)

Sr. Presidente, quero aproveitar para registrar... (O Sr. Pre
sidente faz soar as campainhas.)

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Reitero o apelo
aos companheiros que se encontram nas galerias para que evitem
manifestações. Do contrário, a Presidência será obrigada a mandar
evacuá-los. Solicito a colaboração dos que se encontram nesta
Casa, que é de todos nós.

Continua com a palavra o Deputado Agnaldo Timóteo.
O SR. AGNALDO TIMÓTEO - Sr. Presidente, gosto

muito de ver e ouvir as manifestações dos estudantes democratas.
São meninos muito educados, que não fumam maconha, não têm
vício algum, enfIm, são meninos puros. Vivem no mais requintado
modelo capitalista e fmgem ser comunistas. eu os perdôo.

Hoje, lendo os jornais, tomei conhecimento do nascimento
da netinha do Lula, que se chama Márcia Beatriz, ocorrido em São
Paulo. Registro, nesta Casa, os votos de muita saúde, paz e de um
mundo rico para essa criança. Que amanhã ela possa viver em um
país cuja riqueza seja melhor distribuída entre seus habitantes.
Trata-se de um sonho que desejamos ver realizado para todos os
brasileiros e, evidentemente, para a netinha do Sr. Luís Inácio Lula
da Silva.

Os jornais também veiculam matéria sobre a manifestação
do Sr. Aloisio Mercadante. Filho de general, o ex-Deputado for
mou-se em Economia em escolas públicas, para as quais se dirigia
em automóveis do mundo capitalista, apesar de fingir ser comunis
ta. Atitude muito comum entre os artistas também, que se reúnem
em Ipanema, tomam uisque 12 anos e falam da Amazônia e dos
miseráveis.

O Sr. Aloisio Mercadante ataca o Prefeito Paulo Maluf,
que, aliás, nos deixa muito preocupados, porque nos dá uma aula
de competência administrativa em São Paulo, mais uma vez. e o
Partido dos Trabalhores, que teve o privilégio de governar São
Paulo, não soube fazê-lo, em razão da incompetência da Sr" Luiza
Erundina. Ficamos nos perguntando por onde estavam os gênios
do PT, o Sr. Aloisio Mercadante e tantos outros que não orienta
ram a Sr" Luiza Erundina para que ela terminasse as obras inicia
das pelo Sr. Jânio Quadros, obras históricas, que estarão lá regis
tradas para o mundo, transformando São Paulo em cidade cada dia
mais moderna, com menos dificuldades para aqueles que depen-
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dem do trânsito. O Sr. Paulo Maluf, homem despido de preconcei
tos, homem inteligente, que fala oito idiomas, viu a necessidade de
concluir as obras do projeto de Jânio Quadros.

Os nossos cumprimentos ao Sr. Paulo Maluf e o nosso la
mento a respeito da manifestação do Sr. Aloisio Mercadante. Gos
taríamos que ele passasse a conviver com a sua realidade: filho de
General formado nas escolas públicas e fingindo que é comunista.
Boa tarde.

O SR. THEODORICO FERRAÇO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Tem V. Ex" a
palavra.

O SR. THEODORICO FERRAÇO (BlocoIPTB-ES. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, nesta
segunda feira, quando a revista Veja amanheceu nas portas das ca
sas dos eleitores, os empresários, os devedores de cheques espe
ciais, os funcionários públicos, os bancários - aqueles que traba
lham num banco, mas não são donos do banco - os Deputados, t0
dos que têm problemas diante da\ ganância e da estupidez que to
mou conta deste País, entenderam que teria surgido uma luz no
fim do túnel. Enfim todos que têm duplicatas e não conseguem
descontar bem como os empresários, que não conseguem mais
compatibilizar o seu lucro, o pagamento dos seus empregados com
a sua indústria, tiveram um dia feliz ao ler a reportagem da revista
Veja. Esta anunciou que o Fundo de Pensão dos Empregados da
Caixa Econômica Federal estava salvando a empresa ENCOL ao
adquirir, por 51 milhões de reais, um hotel em construção Renais
sance Hotel, em São Paulo. Com isso, pennitiu não só à empresa
resolver os seus problemas, mas também à Caixa Econômica Fe
deral e ao Banco do Brasil receberam parte das suas dividas.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, mas quero saber quem é que
vai resolver o problema do agricultor brasileiro que deve ao banco
e não tem como pagar? Quero saber quem vai resolver o pro
blema do agricultor que trabalha para matar a fome das multidões
anônimas?

Quem vai ajudar a resolver o seu problema, pagar as suas
dívidas, se ele não conta com diretores importantes, não tem gente
importante para arranjar, do dia para noite, soluções milagrosas
para uma empresa apenas. Os funcionários do Banco do Brasil que
agonizam diante de uma crise histórica, porque não conseguem
pagar os juros dos cheques especiais - os servidores públicos e o
povo de um modo geral que foram dormir, pagando juros de 6%
ou 7%, acordaram pagando 16% a 18%.

Quero saber, Sr. Presidente, Srs. Deputados, quem foi o
santo milagroso que, do dia para noite, levantou 51 milhões de
reais mais de 55 milhões de dólares para comprar um hotel em
construção em São Paulo para uma empresa que, realmente, dá
emprego, faz apartamentos, que sempre conseguiu os melhores fi
nanciamentos da Caixa Econômica Federal, que sempre conseguiu
progredir, e, justiça se faça, por inteligência e abnegação em prol
da construção civil.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, gostaria que esta Casa
convocasse o Presidente da Caixa Econômica e o Sr. Ministro da
Fazenda não para comparecerem a uma comissão especial, onde S.
Ex" são os artistas e todos nós os bandidos, mas para nos explica
rem como é possível retirar o dinheiro do Fundo de Pensão dos
Empregados da Caixa Econômica Federal para resolver o proble
ma de uma empresa. Enquanto isso, comerciantes de Brasília, vin
te mil funcionários públicos e servidores devem aos bancos o che
que especial, cujos juros o salário de Deputado sequer dá para pa
gar. Não falo em causa própria. Graças a Deus, eu não devo ao
banco! Se devesse, estaria tão desesperado quanto vários amigos
que aqui estão.

Confio no Presidente da República porque sei que S. Ex"
está igualmente tão preocupado quanto nós com as altas taxas de
juros. O Presidente da República é homem sério e íntegro, em
quem depositamos nossa esperança e confiança.

Mas esta Casa não pode, de forma alguma, folhear a revista
Veja e ler reportagem de tamanha responsabilidade, sem que a
esta Nação seja dada uma explicação.

Como se consegue levantar dinheiro, misteriosamente, do
dia para noite? Há pessoas graúdas envolvidas nessa brincadeira.
E quero saber quem são esses homens inteligentes, que cosegui
ram resolver o problema daquela empresa, porque quero contratá
los, pagando bons salários, para resolverem também o problema
de muitas famílias que estão desesperadas, entregues à ganância
dos juros bancários cobrados na Pátria brasileira.

Sr, Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, não nos vamos calar,
não vamos aceitar, não podemos ficar impacientes, como andori
nhas, nesta Casa!

Requeiro a V. Ex" Sr. Presidente, a convocação do Presi
dente da Caixa Econômica Federal, para dizer aos Deputados, à
Nação brasileira, quem são os mágicos, quem são os inteligentes,
pois queremos contratá-los.

Sr. Presidente, sou um Deputado que tem aprovado o Go
verno - já disse que confio no Presidente - mas não sou obrigado
a acreditar em todos os seus auxiliares. O Presidente da Caixa
Econômica Federal pode falar sobre os diretores, sobre o Conselho
que guarda o dinheiro dos funcionários daquele órgão, os quais re
clama dos salários, dos juros que estão pagando e de que seus re
cursos estão servindo para resolver certos problemas.

Requeiro, pois, a V. Ex" Sr. Presidente, que convoque as
pessoas envolvidas na questão, para que elas possam dizer a este
País qual é a maneira de se resolver problemas como esse do dia
para a noite, enquanto milhares de produtores agrícolas não têm
dinheiro para comprar enxada, sementes, para poderem plantar,
colher a fazer da sua terra o amor de sua vida.

O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Tem V. Ex" a
palavra.

O SR. HAROLDO LIMA (pcdoB-BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, como é sabido, no último fim de semana,
realizou-se em Brasília o Encontro Nacional dos Estudantes do
Brasil, ocasião em que os estudantes elegeram a nova diretoria da
União Nacional dos Estudantes, de tão grande memória em nosso
País. E quero registrar a presença na Casa de um mínimo signifi
cativo de estudantes, comandado pelo novo Presidente da União
Nacional dos Estudantes, o baiano Orlando Silva Júnior.

Saúdo-os em nome da bancada do PCdoB, da bancada pro
gressista e, seguramente, de todos os Deputados aqui presentes.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - A Mesa se con
gratula com V. Ex" e com os companheiros que se encontram na
Casa, desejando-lhes muitas felicidades e sucesso no congresso da
União Nacional dos Estudantes.

O SR. TILDEN SANTIAGO - Sr. Pre~idente, peço a pa
lavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Tem V. Ex" a
palavra.

O SR. TILDEN SANTIAGO (pT-MG. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, levando em consideração o adiantado da
hora, e com base no art. 82 do Regimento Interno da Câmara, soli
cito a V. Ex" que passe imediatamente à Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Nobre Depu
tado, peço a V. Ex" compreensão, pois, quando estávamos no
Pequeno Expediente, a Mesa cometeu um engano e agora con-
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cederá a palavra aos três oradores inscritos, como prometeu antes
de V. Ex· levantar esta questão de ordem. Depois, entraremos na
Ordem do Dia.

O SR. TILDEN SANTIAGO - Sr. Presidente, temos toda
a compreensão, mas entendemos que já há o quomm devido. Te
mos um requerimento de adiamento da votação. Por isso, certa im
paciência de nossa parte.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - V. Ex· tem ra
zão pela impaciência, mas creio que também compreende o esfor
ço da Casa e da Mesa, em virtude da presença, já consignada, de
465 Srs. Deputados.

Daremos a palavra aos três companheiros e depois atende
remos a V. Ex· e à Casa, cumprindo o Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Concedo a pala
vra ao Deputado Antônio Brasil, pela ordem.

O SR. ANTONIO BRASIL (pMDB-PA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, sou do PMDB e
do Pará e me orgulho de ambos.

Representei meu partido durante a campanha eleitoral e
ainda o represento, assim como o meu Estado, honrando suas
histórias, seus passados de luta. Quero representar com honra,
neste momento, o espírito de luta dos cabanos paraenses, as lu
tas e glórias do PMDB, desde quando Movimento Democrático
Brasileiro.

Novo na política, aprendi com a frente ampla do MDB a
importância das lutas democráticas em defesa de causas populares.
Sou do PMDB. uma frente ampla, uma trincheira, já da democra
cia, um movimento de resistência, neste País, contra a ditadura, a
favor da anistia geral e irrestrita, a favor das diretas, dos monop6
lios considerados estratégicos na Constituinte, do direito de greve,
da estabilidade do servidor público, da Previdência Pública, do di
reito do cidadão, da igualdade sem distinção de qualquer natureza,
da liberdade, da segurança e da livre manifestação do pensamento.
Sou ainda a favor da soberania, da cidadania e do phrralismo político.

O PMDB luta programaticamente pelas reformas, mas pelas
reformas de base, que apoiamos na época do arbítrio, reformas le
gitimadas pelo apoio popular.

O que houve em tão pouco tempo, entre a luta da Consti
tuinte e a data de hoje? O que ocorreu no inundo ou no Brasil, em
apenas sete anos, desde a Constituição Cidadã de Ulisses Guima
rães, festejada em brados por grande parte dos que hoje aqui ainda
estão? Dizem que o mundo mudou em sete anos, caiu o Muro de
Berlim, ruiu com ele o comunismo dizem. Dizem, como se os fa
tos aqui enumerados tivessem realmente as proporções adjetivas.
Quantos e quantos países, nesses sete anos, permaneceram exata
mente como antes, apesar da queda do Muro em seus regimes p0
líticos e econômicos? llumina-se apenas o Muro, ilumina-se a dita
queda do comunismo na União Soviética, como se tais fatos justi
ficassem as mudanças pretendidas em nosso País. Ainda, em ape
nas sete anos!

Não se perceberam de que, como diz o nosso companhei
ro Luis Inacio Lula da Silva, "podem arrancar as flores e até
destruir os jardins; porém, nunca poderão impedir a chegada da
primavera".

Como político novo, tenho lutado por aquilo em que ainda
acredito. Os sete anos passados após a Constituinte e a queda do
Muro de Berlim não justificam as mudanças radicais em meu
comportamento e nos ideais consolidados.

Hoje termina uma batalha na Câmara dos Deputados: a últi
ma votação das mudanças constitucionais propostas pelo Governo.
Esta é apenas uma batalha. Já estou preparado para enfrentar outras.
Continuarei lutando pelos mesmos ideais. Se considerarem que algu
ma coisa particularmente perdi, enganam-se. Ganhei maior consciên-

cia no processo de luta, consistência nas idéias defendidas, a tran
qüilidade e a liberdade interior. Sou livre, enfrento cara a cara
meus filhos, meus netos e também os enfretarei no julgamento fu
turo.

Gostaria que os novos Deputados, que já acreditaram em
tudo aquilo que ainda hoje acredito, tivessem sensação de liberda
de como cidadão, como Parlamentar ou mesmo como Deputados
de seus partidos: a livre manifestação de pensamento e expressão,
também colocada na nossa Constituição.

Assumem sucessivamente a Presidência os Srs.
Beto Mansur, 2 0 Vice-Presidente, Luís Eduardo Presi·
dente.

VI - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PTB; Elton Rohnelt - Bloco 
PSC; Francisco Rodrigues - Bloco - PSD; Luciano Castro - PPR;
Luis Barbosa - Bloco - PTB.

Amapá

Antonio Feijão - Bloco - PTB; Eraldo Trindade - PPR; Fá
tima Pelaes - Bloco - PFL; Gervásio Oliveira - Bloco - PSB.

Pará

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

Amazonas

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

Rondônia

Carlos Camurça - PP; Confúcio Moura - PMDB; EUlÍpe
des Miranda - PDT; Expedito Júnior - Bloco - PL; lldemar Kus
sler-PSDB.

Acre

Carlos Airton - PPR; Célia Mendes - PPR; Francisco Di6
genes - PMDB; João Maia - PP; Zila Bezerra - PMDB.

Tocantins

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

Maranhão

Albérico Filho - PMDB; Antônio Joaquim Araújo - Bloco
- PFL; Costa Ferreira - PP; César Bandeira - Bloco - PFL; Davi
Alves Silva - Bloco - PFL; Domingos Dutra - PT; Eliseu Moora
- Bloco - PFL; Jayme Santana - PSDB; José Carlos Sab6ia - Blo
co-PSB.

Ceará

Anibal Gomes - PMDB; Antônio Balhmann- PSDB; AntâJio
dos Santos - Bloco - PFL; Amon Bezerra- PSDB; Edson Queiroz
PP; Firmo de Castro- PSDB; Gonzaga Mota- PMDB; Inacio Anuda
- PCdoB; Jackson Pereira - PSDB; José Linhares - PP; José Pimentel
- PT; Leônidas Cristino - PSDB; Zé Gerardo - PSDB.

Piauí
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Alberto Silva - PMDB; Ari Magalhães - PPR; B. Sá - PP;
Ciro Nogueira - Bloco - PFL; Felipe Mendes - PPR; Heraclito
Fortes - Bloco - PFL; João Henrique - PMDB; Júlio Cesar - Blo
.co-PFL..

Rio Grande do Norte

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

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL; Álvaro Gaudêncio Neto 
Bloco - PFL; Armando Abílio - PMDB; Cássio Cunha Lima 
PMDB; Efraim Morais - Bloco - PFL; Enivaldo Ribeiro - PPR;
Gilvan Freire - PMDB; Ivandro Cunha Lima - PMDB; José Alde
ruir - PMDB; José Luiz Clerot - PMDB.

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL; Fernando Ferro - PT; Fer
nando Lyra - Bloco - PSB; Gonzaga Patriota - Bloco - PSB;
Humberto Costa - PT; Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL; João
Colaço - Bloco - PSB; José Cbaves - Bloco - PSB; José Jorge
Bloco - PFL; José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL; José Múcio
Monteiro - Bloco - PFL; Wilson Campos - PSDB; Wolney Quei
roz-PDT.

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB; Augusto Farias - Bloco
- PSC; Benedito de Lira - Bloco - PFL; Ceci Cunha - PSDB;
Fernando Torres - PSDB; José Thomaz Nonô - PMDB.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PMDB; Bosco França - Bloco - PMN;
Carlos Magno - Bloco - PFL; Cleonâncio Fonseca - PPR; Jerôni
mo Reis - Bloco - PMN; José Teles - PPR; Wilson Cunha - Blo
co-PMDB.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - Bloco - PFL; Be
nito Gama - Bloco - PFL; Beto Lelis - Bloco - PSB; Claudio Ca
jado - Bloco :- PFL; Coriolano Sales - PDT; Domingos Leonelli 
PSDB; Eujácio Simões - Bloco - PL; Félix Mendonça - Bloco
PTB; Fernando Gomes - PMDB; Geddel Vieira Lima - PMDB;
Haroldo Lima - PCdoB; Jaime Fernandes - Bloco - PFL; Jairo
Azi - Bloco - PFL; Jairo Carneiro - Bloco - PFL; Jaques Wag
ner - PT; João Almeida - PMDB; João Leão - PSDB; Jonival
Lucas - Bloco - PFL; José Carlos Aleluia - Bloco - PFL; José
Rocha - Bloco - PFL; José Tude - Bloco - PTB; Leur Loman
to - Bloco - PFL; Luís Eduardo - Bloco - PFL; Luiz Braga 
BlOeo-PFL.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Antônio Aureliano - PSDB;
Antônio do Valle - PMDB; Aracely de Paula - Bloco - PFL;
Armando Costa - PMDB; Bonifácio de Andrada - Bloco 
PTB; Carlos Melles - Bloco - PFL; Carlos Mosconi 
PSDB; Chico Ferramenta - PT; Danilo de Castro - PSDB;
Eduardo Barbosa - PSDB; Elias Murad - PSDB; Eliseu Re-

. sende - Bloco - PFL; Fernando Diniz - PMDB; Francisco
Horta - Bloco - PL; Genésio Bernardino - PMDB; Hercula
no Anghinetti - PSDB; Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco 
PFL; Humberto Souto - Bloco - PFL; Ibrahim Abi-Ackel
PPR; Jaime Martins - Bloco - PFL; Jair Siqueira - Bloco-

PFL; João Fassar~lla- PT; José Rezende - Bloco - PTB; José
Santana de Vasconcellos- Bloco-PFL; Lael Varella- Bloco
PFL; LeopoldoBessone- Bloco-PTB; RonaldoPerim-PMDB;
ZaireRezende-PMDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PSB; Feu Rosa - PSDB; João
Coser- PT; Jorge Anders - PSDB; Luiz Buaiz - Bloco - PL; Luiz
Durão-PDT.

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - PPR; Alcione Athayde - PP; Alexandre
Cardoso - Bloco - PSB; Alexandre Santos - PSDB; Álvaro Valle
- Bloco - PL; Arolde de Oliveira - Bloco - PFL; Ayrton Xerez 
PSDB; Candinho Mattos - PMDB; Carlos Santana - PT; Cidinha
Campos - PDT; Conceição Tavares - PT; Edson Ezequiel- PDT;
Eurico Miranda - PPR; Fernando Gabeira - PV; Fernando Gon
çalves - Bloco - PTB; Fernando Lopes - PDT; Francisco Dornel
les - PPR; Francisco Silva - PP; Itamar Serpa - PDT; Jair Balso
naro - PPR; Jandira Feghali - PCdoB; João Mendes - Bloco 
PTB; Jorge Wilson - PMDB; José Carlos Coutinho - PDT; José
Carlos Lacerda - PPR; José Egydio - Bloco - PL; José Mauricio
PDT; Laprovita Vieira - PP; Laura Carneiro - PP; Lima Netto 
Bloco - PFL; Lindberg Farias - PCdoB.

São Paulo

Alberto Goldman - PMDB; Aldo Rebelo - PCdoB; Aloysio
Nunes Ferreira - PMDB; Antônio Carlos Pannunzio - PSDB; An
tônio Kandir - PSDB; Arlindo Cbinaglia - PT; Arnaldo Faria de
Sá - PPR; Arnaldo Madeira - PSDB; Ary Kara - PMDB; Ayres
da Cunha - Bloco - PFL; Beto Mansur - PPR; Carlos Apolinário
- PMDB; Carlos Nelson - PMDB; Celso Daniel- PT; Celso Rus
somanno - PSDB; Corauci Sobrinho - Bloco - PFL; Cunha Bue
no - PPR; Cunha Lima - PDT; De Velasco - Bloco - PTB; Del
fim Netto - PPR; Duilio Pisaneschi - Bloco - PSB; Edinho Araú
jo - PMDB; Eduardo Jorge - PT; Fausto Martello - PPR; Fernan
do Zuppo - PDT; Hélio Rosas - PMDB; Ivan Valente - PT; Jair
Meneguelli - PT; João Mellão Neto - Bloco - PFL; João Paulo
PT; Jorge Tadeu Mudalen - PMDB; José Aníbal - PSDB; José
Augusto - PT; José Coimbra - Bloco - PTB; José de Abreu 
PSDB; José Genoíno - PT; José Machado - PT; José Pinotti
PMDB; Jurandyr Paixão - PMDB; Koyu lha - PSDB; Luciano
Zica - PT; Luiz Carlos Santos - PMDB; Luiz Gushiken - PT; Zu
laiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PDT; Augustinho Freitas - PP; Gilney
Viana-PT.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvalho - PPS; Bene
dito Domingos- PP; Cbico Vigilante- PT; JofranFrejat- PP.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; Barbosa Neto - PMDB; João Natal
- PMDB; Jovair Arantes - PSDB; Lidia Quinan - PMDB; Zé Go
mes da Rocha - Bloco - PSD.

Mato Grosso do Sul

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

Paraná



13598 Quarta-feira 21 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Junho de 1995

Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Affonso Camargo - Blo
co - PFL; Alexandre Ceranto - Bloco - PFL; Antonio Veno 
Bloco - PFL; Basílio Villani - PPR; Chico da Princesa - PTB;
Dilceu Speratico - PP; Elias Abrahão - PMDB; Flávio Ams 
PSDB; Hermes Parcianello - PMDB; Homero Oguido - PMDB;
João Iensen - Bloco - PTB; José Borba - Bloco - PTB; José Jane
ne - PP; Luciano Pizzatto - Bloco - PFL; Luiz Carlos Hauly - PP.

Santa Catarina

Edinho Bez - PMDB; Edison Andrino - PMDB; Hugo Biehl
PPR; João Pizzolatti - PPR; José Carlos Vieira - Bloco - PFL; José
Fritseh - PT; Leonel Pavan- PDT; Luiz Henrique- PMDB.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDP< Adylson Mot-
ta - PPR; Aírton Dipp - PDT; Augusto Nardes - ; Carlos Car-
dinal - PDT; Darcísio Perondi - PMDB; Enio i - PDT; Es-
ther Grossi - PT; Ezídio Pinheiro - PSDB; G UI) Rigotto -
PMDB; Hugo Lagranha - Bloco - PTB; Ivo :rv rdi - PMDB;
Jair Soares - Bloco - PFL; Jarbas Lima - PPR é Fortunati-
PT; Júlio Redecker - PPR; Luís Roberto Ponte .IDB; Wilson
Branco - PMDB; Wilson Cignachi - PMDB; Yeda Crusius - PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A lista de presen
ça registra o comparecimento de 307 Senhores Deputados.

A SRA. JANDmA FEGHALI - Sr. Presidente, peço a pa
lavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. ExQ a pa
lavra.

A SRA. JANDmA FEGHALI (pCdoB - RJ. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente. vimos divulgando por toda a impren
sa que será votado requerimento de urgência relativo ao § 30 do
art. 192. Tentamos saber da Secretaria da Mesa, o momento em
que isso acontecerá.

Minha questão de ordem está pautada no art. 83 do Regi
mento Interno, que diz que os requerimentos de urgência têm prio
ridade sobre matérias constantes da Ordem do Dia.

Hoje fui procurada por vários Parlamentares da Casa, não
só da Oposição, mas do Governo para esclarecer uma dúvida: esse
requerimento seria retirado de pauta? Isso significaria colocá-lo
em pauta numa quinta-feira, véspera de uma festividade da mais
alta importância cultural do Nordeste.

Como autora dessa iniciativa, assinada por mais de trezen
tos Deputados, indago de V. ExQ em que momento. este requeri
mento será colocado em pauta, para permitir que a democracia se
estabeleça na discussão de um tema em que não só o Congresso se
posiciona, mas o Governo, já que não conseguimos debater nem
sequer a própria medida provisória, pois o Governo a reeditou.

Então, Sr. Presidente, qual a posição da Presidência em re
lação a colocar em pauta esse requerimento, já que é grande a an
siedade pelo debate e pela votação por parte de quem tomou a ini
ciativa?

O SR. PRESIDENTE (Luís E<..üardo) - Nobre Deputada,
em primeiro lugar, durante a votação das últimas emendas, por
precaução não coloquei matérias em sessões ordinárias, exceto um
projeto de lei cuja urgência já havia sido aprovada, pois a Presi
dência teve a cautela de não se responsabilizar pela deterioração
dos alimentos, caso isso viesse a ocorrer por falta de autorização
legislativa. Esse foi o único projeto votado.

A partir da próxima sessão o requerimento poderá ser
votadc a qualquer momento. Se V. ExQ desejar, depois discuti
remos, de comum acordo, quando deveremos colocá-lo em vo
tação.

A SRA. JANDffiA FEGDALI - Mas a infonnação, Sr.
Presidente, é de que já havia uma decisão da Presidência de colo
cá-lo em votação na quinta-feira. Quero saber se é verdade.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não há essa deci
são da Presidência.

A SRA. JANDffiA FEGDALI - Lamento, de público, Sr.
Presidente, que não só V. Ex" - pelo menos é o que está exposto
nos jomais - mas também o Líder do Governo Luiz Carlos Santos
tentaramdesqualiticar a iniciativa chamando-a de gracinha, de b0
bagem ou de coisas do anedotário político. Acho que essa é uma
agressão não à autora da iniciativa, mas aos mais de trezentos De
putados que a assinaram e a encaminharam ao Supremo Tribunal
Federal, que já exige essa regulamentação, e aos Deputados, que
votaram na Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Pessoalmente, não
vou responder a V. Ex" Não posso debater com V. Ex"

A SRA. JANDmA FEGHALI - Estou lamentando diante
deste Plenário a atitude desrespeitosa por parte do Líder do Gover
no e, se é verdade - não posso afmnar - por parte do Presidente da
Casa, que não deve podar as iniciativas parlamentares em prol da
democracia e do debate neste plenário.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - V. Ex" tem toda a
razão.

A SRA. JANDIRA FEGHALI - Muito obrigada.
O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa

lavra.
O SR. HAROLDO LIMA (pcdoB - BA. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, V. Ex" anunciou a Ordem do Dia e estou
esperando que um requerimento de minha autoria, que pede a sus
pensão da , otação, seja lido.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou anunciar a
matéria e logo após apreciarei o requerimento de V. Ex"

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vai-se passar à
apreciação da matéria que está sobre a mesa e da constante da Or
demdodia.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a mesa re
querimento do seguinte teor.

"Senhor Presidente,
Requeremos a V. Ex", nos teJDlOS regimentais, a

retirada da Proposta de Emenda à Constituição nO 6-C,
de 1995, da pauta da presente sessão."

Sala das Sessões, 20 de junho de 1995.
Assina o Líder do PDT, Deputado Miro Teixeira.

-1-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTIfUIÇÃO

N° 6-C, DE 1995
(Do Poder Executivo)

Discussão, em segundo turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n° 6-B, de 1995, que altera o § 10
do art. 177 da Constituição Federal; tendo parecer da Co
missão Especial, pela aprovação (Relator: Sr. Lima Netto).

O SR. SÉRGIO CARNEmO - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - V. Ex" tem a palavra.
O SR. SÉRGIO CARNEIRO (pDT - BA. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, em nome da Liderança do PDT, retiro o
requerimento.



Senhor Presidente, .
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos regimentais o

adiamento da discussão da PEC n° 6/95, constante da pauta da ses
são de hoje, por 5 sessões.

Sala das Sessões, 20 de junho de 1995. - Tilden Santiago,
Vice-Líder do PT.

O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. HAROLDO LIMA (pcdoB - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Pre~idente, gostaria de lembrar que existe sobre a
mesa outro requerimento de minha autoria, pedindo o adiamento
por duas sessões. Sobre ele quero pronunciar-me no momento em
que V. Ex' achar conveniente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou colocar em
votação o requerimento do Deputado Tilden Santiago em primeiro
lugar, porque trata do adiamento da discussão. Em seguida, apre
ciarei o requerimento de V. Ex' que trata do adiamento da votação.

De acordo?
O SR. HAROLDO LIMA - De acordo.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Peço a atenção do

Plenário, pois vou submeter à votação requerimento de autoria da
Liderança do PT, subscrito pelo Deputado Tilden Santiago.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Deputados que o aprovam permameçam como se

encontram. (pausa.)
Rejeitado.
O SR. TILDEN SANTIAGO - Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa

lavra.
O SR. TILDEN SANTIAGO (pT - MG. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, peço verificação de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - V. Ex' será atendi

do, nobre Deputado Tilden Santiago.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presidência so

licita a presença de todos os Srs. Deputados no plenário, a fim de
iniciannos o processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Submeterei o re
querimento a votos.

A Presidência solicita a todos os Srs. Deputados que ocupem
seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como votam os
Srs. Líderes?

O SR. TILDEN SANTIAGO (PT - MG. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o voto do PT é "sim".

O SR. PAUDERNEY AVELINO (pPR - AM. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, vamos aguardar alguns momentos
para o encaminhamento das bancadas.

O SR. JAIR SOARES (BlocoIPFL - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PFLIPTB vota ''não''.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (psDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PSDB vota ''não''.

O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (Bloco'PSB - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota "sim".

O SR. JOFRAN FREJAT (PP - DF. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Partido Progressista encaminha o voto
"não".
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O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há outro requeri- O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem revisão do
mento, de autoria da Liderança do PT, subscrito pelo nobre Depu- orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "sim".
tado Tilden Santiago, nos seguintes termos: O SR. PAUDERNEY AVELINO (pPR - AM. Sem revi-

são do orador.) - Sr. Presidente, o PPR pede a sua bancada para
votar "não".

O SR. INÁCIO ARRUDA (pCdoB - CE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB vota "sim".

O SR. SÉRGIO AROUCA (pPS - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presidência so
licita a todos os Srs. Deputados que tomem seus lugares, a fim de
ter início a votação pelo sistema eletrônico.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (BlocoIPL - RO. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PUPSCIPSD encaminha
o voto "não".

O SR. PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (PPR - AM. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, para agilizar a votação, peço a
V. Ex' que só a inicie quando todos os Srs. Deputados estiverem
sentados.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Nobre Deputado
Pauderney Avelino, não poderei atendê-lo.

Como votam os Srs. Líderes?
O SR. WCBEL TEMER (pMDB - SP. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, o PMDB encaminha o voto "não".
O SR. TlLDEN SANTIAGO (PT - MG. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, o PT encaminha o voto "sim".
O SR. INOC1!;NCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL - PE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o BlocolPFIJPTB encaminha
o voto "não".

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PP encaminha o voto "não".

O SR. WOLNEY QUEIROZ (pDT - PE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT encaminha o voto "sim".

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO NETO (pSDB - AM. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha o voto "não".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o BlocolPFIJPTB encaminha
o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Determino que se
jam suspensos todos os trabalhos em Comissões, pois estamos em
plena Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como votam os
demais Líderes?

A SRA. MARIA ELVIRA (pMDB - MG. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "não".

O SR. AYRTON XEREZ (psDB - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota ''não''.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (pPR - RI. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPR vota "não".

O SR. RICJÚ{DO GOMYDE - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. RICARDO GOMYDE (PCdoB - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quero fazer um apelo à Mesa para que
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permita a entrada de cerca de cem estudantes que vieram do centro
da cidade numa passeata pacífica. Eles gostariam de ocupar as ga
lerias para participar do processo de votação de maneira tranqüila
e calma. São apenas cem estudantes e as galerias estão ocupadas
por cerca de duzentas pessoas, quando comportam mais de oito
centas. Quero fazer este apelo ao Sr. Presidente - até porque o cli
ma lá fora pode esquentar - para que esses cem estudantes, que
vêm pacificamente protestar, possam entrar nas galerias e acompa
nhar todo o proc.esso de votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputado Ricardo
Gomyde, em função dos últimos acontecimentos em sessão ante
rior, a Mesa ouviu da Segurança quantos lugares poderiam ser
preenchidos na sessão de hoje, a fim de que houvesse tranqüilida
de para o Plenário, sem necessidade de se usar nenhum tipo de
ação violenta, no caso de se evacuar as galerias. A Segurança de
terminou duzentos lugares. A Presidência só permitiIá o preenchi
mento de duzentos lugares nas galerias, a fnn de garantir a segu
rança. Acima de tudo, tenho o dever de zelar pela integridade dos
Deputados c do patrimônio público.

O SR. SERGIO CARNEmO - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex& a pa
lavra.

O SR. SÉRGIO CARNEmO (pDT - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, os duzentos lugares já foram ocupados e
V. Ex" havia decidido que daria aos partidos, salvo engano, de ma
neira proporcional, senhas que dessem acesso às galerias.

Qual seria, então, o critério para o preenchimento desses
duzentos lugares?

É a consulta que faço a V. Ex&
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O critério é sim

ples, Deputado: da vez anterior instituí as senhas por partidos. In
felizmente não deu certo, até porque vários partidos, inclusive al
guns membros do partido de V. Ex&, pediram que os outros parti
dos que não preencheram os lugares cedessem. Isso ocorreu, e o
resultado não foi bom. Hoje permitimos que aos duzentos que pri
meiro solicitassem fosse concedida a licença.

O SR. RICARDO GOMYDE - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex& a pa
lavra.

O SR. RICARDO GOMYDE (pCdoB - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar a minha indignação
por esta Casa ter votado a quebra do monopólio estatal do petróleo
e não ter permitido que o povo e os estudantes adentrassem as ga
lerias. (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Constará em ata,
Deputado.

O SR. AYRTON XEREZ - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)- Tem V. Ex& a palavra.
O SR. AYRTON XEREZ (psDB - RJ. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, é importante que se faça constar em ata
que o povo está representado, sim, nesta Casa, por intermédio de
cada um dos Parlamentares presentes. (palmas.)

O SR. INOC~NCIOOLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a,
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex& a pa
lavra.

O SR. INOC~NCIOOLIVEIRA (BlocoIPFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o BlocolPFUPTB encaminha
o voto "não".

O SR. ALCIDES MODESTO (PT - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, além do voto "sim" do PT, queria solici
tar a V. Ex& permissão para encaminhar requerimento de informa
ção ao Ministro do Planejamento e Orçamento e ao Gabinete Civil
da Presidência da República, através da Comissão de Agricultura e
Política Rural da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - V. Ex& será atendi
do, Deputado Alcides Modesto.

O SR. JOFRAN FREJAT (pP - DF. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, o Partido Progressista encaminha o voto ''não' '.

A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB informa aos nobres Deputados
que estão chegando ao plenário que o voto é "não".

O SR. AYRTON XEREZ (psDB - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota ''não''.

O SR. WOLNEY QUEmOZ - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex& a pa
lavra pela ordem.

O SR. WOLNEY QUEmOZ (PDT - PE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, em nome da juventude do PDT, quero
registrar nosso protesto pela proibição da entrada dos estudantes
que com seu poder foram às ruas pelo impeachment do ex-Presi
dente Collor. Por isso, mereciam estar nesta Casa assistindo à ses
são de hoje.

Quero, em nome do PDT, registrar o protesto dos Deputa
, dos integrantes do Partido, principalmente da bancada jovem da
Câmara dos Deputados.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex& a pa
lavra.

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PP encaminha o voto ''não''.

O SR. MARQUINHO CHEDID (BlocoIPSD - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PUPSDIPSC, enca
minha o voto "não".

O SR. ALEXANDRE CERANTO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex& a pa
lavra, pela ordem.

O SR. ALEXANDRE CERANTO (BlocoIPFL - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, para manter ordem na Casa,
não deixe que os estudantes ocupem as galerias. Eles já causaram
tumulto uma vez, depredando o patrimônio público que custou di
nheiro do povo brasileiro.

O SR. ERALDO TRINDADE - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex& a pa
lavra.

O SR. ERALDO TRINDADE (pPR- AP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, gostaria de registrar um manifesto que
vem sendo publicado nos principais jornais do País, patrocinado
pelo Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Petróleo do Esta
do do Rio de Janeiro.

Sr. Presidente, na primeira votação da quebra do monopó
lio, ine abstive, mas meu nome aparece nessa relação como tendo
votado a favor. Hoje, sim, voto a favor da quebra do monopólio.
Infelizmente, o sindicato está mal informado ao publicar notícia
dessa natureza, uma vez que na primeira votação me abstive e o
meu nome consta da lista dos que votaram a favor. Hoje vou votar
a favor - quero dizer isso de público - e o PPR vota "não".
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A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB vota ''não''.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero reiterar aos caros cole
gas que chegam neste instante que o Bloco PFUPrB recomenda o
voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Determino à Segu
rança que evacue as ~alerias. (palmas.)

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr. Presi
dente peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

O SR. ANTÔNIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB - SP.
Sem. revisão do orador.) - Sr. Presidente, comunico a V. Ex" que o
DefAltado Tuga Angerami do PSDB de São Paulo, não está pre
sente a esta sessão porque se encontra doente, com pneumonia.
Em nome de S. Ex" presto esta justificativa.

O SR. WAGNER SALUSTIANO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

O SR. WAGNERSALUSTIANO (PPR-SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PPR vota "não".

O SR. ALDO ARANTES - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

O SR. ALDO ARANTES (PCdoB - 00. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, gostaria de saber por que V. Ex" determi
nou que fossem evacuadas as galerias.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Porque começa
ram a bater nos vidros, Deputado.

O SR. ALDO ARANTES - Sr. Presidente, determine, en
tão, à Segurança que tome as medidas necessárias para que não
seja preciso esvaziar as galerias. Na verdade, Sr. Presidente, gostaria
de solicitar a V. Ex" uma atitude de maior condescendência. Na As
sembléia Nacional Constituinte, votamos, eu e V. Ex", com este ple
nário repleto de pessoas, e a decisão foi tomada pela Maioria da Casa.

Sr. Presidente, solicito às pessoas que estão nas galerias que
se mantenham tranqüilas e reitero apelo à Presidência da Casa, em
nome do espírito de tolerância e de democracia, para que não tome
uma medida dessas. Acabou de ser realizado aqui em Brasília con
gresso da União Nacional dos Estudantes, com a participação de
quase 5 mil pessoas. Há no seio da juventude preocupação legíti
ma com esta matéria.

Portanto, peço a V. Ex" que, em nome dessa atitude liberal,
mantenha os companheiros nas galerias. E apelo aos companhei
ros para que se mantenham numa atitude que nos permita prosse
guir nossos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputado Aldo
Arantes, vou responder a V. Ex" antes de conceder a palavra para
outras questões de ordem. Foi justamente na Assembléia Nacional
Constituinte que aprendi que era preciso cumprir o Regimento da
Casa. O que diz o Regimento?

"Art. 272. Será permitido a qualquer pessoa, con
venientemente trajada e portando crachá de identifica
ção, ingressar e permanecer no edificio principal da Câ
mara e seus anexos durante o expediente e assistir das gale
rias às sessões do Plenário e às reuniões das Comissões.

Parágrafo único. Os espectadores ou visitantes
que se comportarem de forma inconveniente, a juízo do

Presidente da Câmara ou de Comissão, bem como qual
quer pessoa que perturbar a ordem em recinto da Casa,
serão compelidos a sair, imediatamente, dos edificios da
Câmara."

Nobre Deputado Aldo Arantes, por mais compreensão que
eu queira ter, na medida em que se toca no vidro, coloca-se em ris
co o Plenário. Não posso admitir, em nome da nossa segurança,
que Deputados fiquem com receio de que esse vidro venha a cair.
Portanto, Deputado, se todos estivessem se comportando devida
mente, sem se manifestar, sem portar objetos e sem tentar atingir o
vidro, evidentemente, não haveria problema algum.

O SR. ALDO ARANTES - Sr. Presidente, a tolerância que
estou solicitando de V. Ex" é exatamente no sentido de determinar
que não haja, por parte das pessoas que estão na galeria, atitudes
dessa natureza, para que possam ali permanecer.

Na Constituinte, em situações como esta, foram feitos vá
rios apelos antes que se tomasse atitude mais radical. Estou estra
nhando que V. Ex" tome atitude dessas sem antes detemrinar me
didas acauteladoras que possam permitir a esses companheiros fi
car nas galerias.

Sr. Presidente, vamos agir de forma a possibilitar que com
panheiros se mantenham tranqüilos nas galerias, a fim de poder
mos dar continuidade a esta sessão. Peço a V. Ex" que não mante
nha a determinação de retirar os companheiros.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A sessão terá
prosseguimento, Deputado. Disso não temos dúvidas.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO NETO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V, Ex' a pa
lavra.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO NETO (PSDB - AM Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, cr0iú que pode ser até peda
gógico V. Ex" permitir que os populares permaneçam nas galerias,
mas para tanto devemos observar alguns pontos.

O primeiro refere-se ao fato de que em nenhum país que te
nha um parlamento funcionando decente e solidamente é pernriti
do manifestação alguma, seja de apoio, seja de reprovação, a co
meçar pelo Parlamento de mais efetivo funcionamento de todos,
que é o norte-americano.

Em segundo lugar, creio que todos ficaríamos muito honra
dos se tivéssemos hoje uma demonstração de maturidade das gale
rias. As pessoas que ali estão devem apenas ouvir, não estão aqui
para parlamentar. Elas parlamentam em seus locais de trabalho, de
reunião. Aqui elas devem ouvir de maneira fria, patriótica e disci
plinada os que são a favor e os que são contra.

Nessas condições, pode até ser pedagógico. V. Ex" anunciar
- não apenas nesta sessão, mas em qualquer outra - que, se al
guém se manifestar minimamente que seja, V. Ex" mandará, ina
pelave1mente, evacuar aquele recinto.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputado Arthur
Virgílio Neto, fique certo V. Ex" de que o comportamento da Mesa
não será outro, até porque, se estivessem aqui fazendo o papel
contrário, tomaria a mesma atitude. Não duvide V. Ex" disso.

Portanto, cumprirei rigorosamente o Regimento. Se todos
estivessem sem se manifestar, sentados, ouvindo seus repre
sentantes, a palavra de seus Deputados, não haveria qualquer pro
blema. Esta Casa se sente honrada em receber quantos queiram vi
sitá-la. O que não posso permitir é a tentativa de atingir o vidro,
colocando a segurança do Plenário em risco. Isso eu não pernriti
rei, em hipótese alguma.

O SR. RICARDO IZAR - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

O SR. RICARDO IZAR (pPR - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Quero inicialmente cumprimentar V. Ex", porque sinto que
agora esta Casa tem Presidente. Parabéns.

Quero dizer também que estou muito preocupado com que
o tumulto do Congresso da UNE venha até o Plenário dos Deputa
dos, o que não vamos aceitar. Está surgindo neste País um novo
"peleguismo". O Congresso da UNE hoje é diferente do antigo:
com dinheiro do Governo do Distrito Federal. Basta! Não agüenta
mos mais essas regalias, essas vantagens precisam acabar. Esses
meninos devem ir à escola, estudar. Existem alguns de 30, 35, 40
anos. Está na hora de estudar, ir para casa e para a escola.

O SR. LINDBERG FARIAS - V. Ex" tenha respeito pelos
estudantes brasileiros.

O SR. BETO LELIS - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PKb~L.,~l.'''::J1 lLuü Eduardo) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

O SR. BETO LELIS (BlocolPSB - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, invoco o Regimento Interno da Casa, e
não o exemplo de outros parlamentos do mundo. Invoco o texto
que V. Ex" acaba de ler e que se refere a pessoas que não se com
portarem.

Nós concordamos com V. Ex" em gênero, número e grau,
mas as pessoas que estão preenchendo as galerias não devem pa
gar pelos erros que alguns estão cometendo, assim como o Plená
rio em seu todo não deve pagar pelos Deputados que estão insul
tando as galerias.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sou obrigado a di
zer que concordo com V. Ex"

O SR. BETO LEr T~ - EntAo, peço a V. Ex" que tome pro
vidências para manter nas galerias os estudantes que vieram assis
tir a este debate.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou tomar essa
providência.

O SR. LINDBERG FARIAS - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

O SR. LINDBERG FARIAS (pCdoB - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sf's e Srs. Deputados, quero acostar
me ao Deputado Arthur Virgílio Neto, considerando sua interven
ção no sentido de achar uma saída intermediária. De fato, não que
remos de forma alguma que se ameace a segurança dos nobres
Parlamentares que aqui se encontram ou o patrimônio. Creio, po
rém, que ainda existe espaço para outra solução, a flID de que os
estudantes e seus líderes continuem presentes e assistam a esta ses
são em clima de calma.

Eu mesmo, como ex-Presidente da UNE - e aqui estão vá
rias lideranças estudantis -, assumo a responsabilidade de subir às
galerias, porque lá existe também um clima de compreensão. En
tendo - repito - que podemos caminhar neste momento para uma
solução intermediária. Considero uma solução extremada determi
nar o esvaziamento, agora, das galerias.

Para concluir, quero dizer ao Deputado Ricardo Izar que
deve ter mais respeito pelos estudantes brasileiros. S. Ex" não tem
moral para mandar ninguém estudar, até porque ele mesmo precisa
estudar muito para aprender a lição da democracia, que é aceitar a
voz de todos, inclusive dos estudantes.

O SR. NELSON OTOCH - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

O SR. NELSON OTOCH (pSDB - CE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, quero parabenizá-lo pela atitude frrme,
assim como parabenizo os inúmeros oradores que vieram à tribuna
defender o direito das galerias de se manifestarem.

Faço um apelo aos Srs. Deputados que propugnaram que V.
Ex" não retirasse das galerias aqueles que lá se encontram para que
se preocupam também com a segurança dos seus pares.

Sugeria - tenho certeza que existe esta preocupação - que
se faça uma comissão de dois, três ou quatro deputados, entre os
mais ilustres dos que pertencem ao PT e ao PCdoB, para que su
bam às galerias e façam um apelo aos líderes estudantes e às lide
ranças sindicais, como seus parceiros maiores, no sentido de que
respeitem o Regimento Interno desta Casa e não atentem contra a
segurança do Plenário e deles próprios.

É o apelo que faço à Liderança do PT, do PCdoB e do PSB,
para resguardo da Casa e do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Decidirei a ques-
tão.

Eu estava, de fato, cometendo uma injustiça, para a qual me
chamou a atenção o Deputado Beto Lelis: mandei esvaziar as gale
rias quando nem todos estavam se comportando de forma inconve
niente.

Determinarei à segurança que retire imediatamente quem
não se portar condignamente. (palmas.) Para permanecerem, por
tanto, deverão obedecer ao Regimento Interno. Não cederei um
milímetro, a flID de que ninguém ouse desrespeitar o Regimento
da Casa. Aqueles que portarem faixas ofensivas serão retirados;
aqueles que fizerem gestos obscenos serão retirados; aqueles que
descumprirem o que manda o Regimento serão retirados, imedia
tamente.

É questão decidida, é questão vencida.
O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa

lavra.
O SR. MILTON TEMER (PT - RI. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, na última sessão, suscitei questão de ordem,
que V. Ex" deixou em suspenso, para responder em momento
oportuno, referente a denúncia publicada no jornal Folha de S.
Paulo de que o Ministro das Comunicações, Sérgio Motta, tornara
público o fato de que o Governo, na verdade, havia negociado, de
maneira consciente, cargos do aparelho do Estado por votos a fa
vor das propostas de emenda à Constituição, especificamente as
relativas à quebra dos monopólios das telecomunicações e do pe
tróleo.

Naquela ocasião, perguntei a V. Ex" se seria incorporado o
documento pessoalmente encaminhado pelo Deputado Fernando
Ferro solicitando ao Ministro Sérgio Motta informações oficiais
quanto à negociação de cargos do aparelho do Estado.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputado Milton
Temer, examinava no dia seguinte a questão de ordem suscitada
por V. Ex" quando tive oportJIDidade de ler, no próprio jornal Fo
lha de S. Paulo, desmentido do assessor do Ministro sobre a ma
téria. Portanto, achei que não seria necessário dar seqüência a
qualquer tipo de interpelação.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO NETO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO NETO (pSDB - AM. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado Eduardo Masca-
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renhas, do meu Estado partido, submeteu-se a uma interven~oci
n1rgica, com muito êxito, felizmente. Está portanto impedido de
participar da votação de hoje, ele que lutou tanto pela quebra do
monopólio estatal do petróleo.

Sr. Presidente, é claro que, vencida a questão de ordem an
tiga, não se trata de reabri-la. Devemos ~ropor al~o-repto~xtre

mamente pedagógico. Até então, as galenas têm SIdo esvaziadas
quando há violência, quando há ~andalismo.Sugiro que a.partir de
agora seja tomado novo procedlIDento: toda vez que, amda que
não ofendendo ninguém, ainda que não insultamos Deputado~,

ainda que não depredando patrimônio público, uma pessoa não ti
ver atenção, conforme exigido em qualquer parlamento do mun~o,

aí sim de maneira mansa e pacífica, será dada a ordem de esvazIar
as gal~rias. Não é preciso violência, mas que se respeite o Parla
mento brasileiro, como se deve fazer em todo e qualquer parla-
mento mundial. ,

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - E a decisão da
Mesa, Deputado Arthur Vigílio Neto.

O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex". a pa
lavra.

O SR. MILTON TEMER (PT - RJ. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, em função da resposta dada por V. Ex".,
gostaria de dizer o seguinte: primeiro, a denúncia do jornal resul
tou de entrevista com o Ministro realizada pela repórter Elvira Lo
bato. A resposta do assessor mereceu da repórter Elvira Lobato a
observação de que o texto da reportagem reproduz declarações da
das pelo Ministro Sérgio Motta em ~aris, ~ ú!tim~ terça-fe~.O
Ministro dissera que o Governo aceItou a mdicaçao dos partidos
para cargos na direção das estatais telefônicas visando à apro~ação

das emendas constitucionais. O Ministro disse que não conSIdera
va tais indicações como barganha, mas negociação política.

Quero dizer, Sr. Presidente, que o desmentido foi dado por
um assessor, o Ministro pessoalmente não desmentiu a declaração
da jornalista, que reitera suas afirmações.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O aconselhamento
que eu poderia dar, se V. EX".pennitir, naturalmente... .

O SR. MILTON TEMER - Vou concordar, vou aceItar.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - ... ~ que V.

Ex".faça um requerimento de informação ao Ministro. E a forma
regimental de obter o que deseja.

O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, esse requeri
mento já foi feito por dois Deputados do PT, e a minha questão de
ordem era justamenté para que V. Ex". o incorporasse.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vamos aguardar
os trinta dias de que dispõe o Ministro, para conhecermos sua res
posta.

O SR. AGNALDO TIMÓTEO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex". a pa-
lavra. ,

O SR. AGNALDO TIMOTEO (pPR - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado Agnaldo Timóteo tem
votado de acordo com as respostas do Governo, convicto de que
elas serão benéficas para o País. Até agora - quero que o ilustre
Deputado do PT Milton Temer saiba disso - não pedi e não aceito
nenhum tipo de favorecimento. Não é justo que se faça uma acusa
ção generalizada para que, lá fora, a sociedade pense que todo o
mundo está levando vantagem para votar. Isso é uma falta de res
peito muito grande para com os Srs. Parlamentares!

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Agora, esta é a de
cisão da Presidência sobre este assunto: não permitirei o uso dos
microfones no intervalo das votações, exceto para comentário a
respeito do processo de votação. Este instrumento de liberdade da
Mesa está servindo, infelizmente, para ajudar a tumultuar a sessão.
Não é esse o nosso objetivo. Temos uma lista de oradores extensa.

A Presidência vai encerrar a votação.
Está encerrada a votaÇão.
Vamos ao resultado da votação do requerimento de autoria

do nob~Deputado Tilden Santiago.

O SR. PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex". a pa
lavra.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (pPR - AM Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, vamos agilizar o processo de vo
tação.

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex".
a palavra.
O SR. JOSÉ MúCIO MONTEIRO (Bloco/PFL - PE.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, trata-se do processo de
votação. Estava votando quando V. Ex" desligou o sistema eletrô
nico de votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Lamento, Deputa
do. Registramos em ata a sua posição. Não podemos voltar atrás.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Mesa vai pro
clamar o resultado da votação:

VOTARAM:
SIM-118
NÃO-331
ABSTENÇÃO - 5
TOTAL-454

Foi rejeitado o requerimento solicitando o adiamento da
discussão da proposta de Emenda à Constituição nO 6-C/95.

VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DEPUTADOS:

Roraima

AIceste Almeida - Bloco - PTB - Sim
Elton Rohnelt - Bloco - PSC - Não
Francisco Rodrigues - Bloco - PSD - Sim
Luis Barbosa - Bloco - PTB - Não
Robério Araújo - PSDB - Não
Salomão Cruz - Bloco - PFL - Não

Amapá

Antonio Feijão - Bloco - PTB - Não
Eraldo Trindade - PPR - Não
Fátima Pelaes - Bloco - PFL - Não
Gervásio Oliveira- Bloco - PSB - Sim
Murilo Pinheiro - Bloco - PFL - Não
Sérgio Barcellos - Bloco - PFL - Não
Valdenor Guedes - PP - Não

Pará

Ana Júlia - PT- Sim
Anivaldo Vale - PPR - Não
Antônio Brasil- PMDB - Sim
Benedito Guimarães - PPR - Não
Elcione Barbalho - PMDB - Sim
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Gerson Peres - PPR - Não
José Príante- PMDB - Não
Nicias Ribeiro - PMDB - Não
Olávio Rocha - PMDB - Não
Paulo Rocha - PT- Sim
Paulo Titan -. PMDB - Não
Raimundo Santos - PPR - Não
Socorro Gomes - PCdoB - Sim
Ubaldo Correa- PMDB - Não
Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Sim

Amazonas

Arthur Virgílio Neto - PSDB - Não
Carlos da Carbrás - Bloco - PFL - Não
Euler Ribeiro - PMDB - Não
João Thomé Mestrinho - PMDB - Sim
Luiz Fernando - PMDB - Não
Paudemey Avelino - PPR - Não

Rondônia

Carlos Camurça - PP - Não
Confúcio Moura - PMDB - Não
Eunpedes Miranda - PDT - Abstenção
Expedito Júnior - Bloco - PL - Não
Ildemar Kussler - PSDB - Não
Marinha Raupp - PSDB - Não
Silvemani Santos - PP - Não

Acre

Carlos Airton - PPR - Não
Célia Mendes - PPR - Não
Francisco Diógenes - PMDB - Não
João Maia - PP - Não
Mauri Sérgio - PMDB - Não
Zila Bezerra - PMDB - Não

Tocantins

Antônio Jorge - PPR - Não
Dolores Nunes - PP - Não
Freire Júnior - PMDB - Não
João Ribeiro - Bloco - PFL - Não
Melquiades Neto - PPR - Não
Osvaldo Reis - PP - Não
Paulo Mourão - PPR - Não

Maranhão

César Bandeira - Bloco - PFL - Não
Davi Alves Silva - Bloco - PFL - Não
Domingos Dutra - PT - Sim
Eliseu Moura - Bloco - PFL - Não
Jayme Santana - PSDB - Não
José Carlos Sabóia - Bloco - PSB - Sim
Magno Bacelar- PDT - Não
Márcia Marinho - Bloco - PSC - Não
Mauro Fecury - Bloco - PFL - Não
Pedro Novais - PMDB - Não
Sarney Filho"':' Bloco - PFL - Não
Sebastião Madeira - PSDB - Não

Ceará

Anibal Gomes - PMDB - Não
AntônioBalhmann-~DB-Não

Antônio dos Santos - Bloco - PFL - Não
Amon Bezerra- PSDB - Não

Edson Queiroz - PP - Não
Firmo de éastro - PSDB - Não
Gonzaga Mota - PMDB - Sim
Inacio Anuda - PCdoB - Sim
Jackson Pereira - PSDB - Não
José Linhares - PP - Não
José Pimentel- PT - Sim
Leônidas Cristino - PSDB - Não
Marcelo Teixeira - PMDB - Não
Nelson Otoch - PSDB - Não
Paes de Andrade - PMDB - Sim
Pimentel Gomes - PSDB - Não
Pinheiro Landim - PMDB - Não
Roberto Pessoa - Bloco - PFL - Não
Rommel Feijó - PSDB - Não
Ubiratan Aguiar - PSDB - Não
Zé Gerardo - PSDB - Sim

Piauí

Alberto Silva - PMDB - Não
Ari Magalhães - PPR - Não
B. Sá - PP - Não
Ciro Nogueira - Bloco - PFL - Não
Felipe Mendes - PPR - Não
Heraclito Fortes - Bloco - PFL - Não
João Henrique - PMDB - Não
Mussa Demes - Bloco - PFL - Não
Paes Landim- Bloco - PFL - Não

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL - Não
Betinho Rosado - Bloco - PFL - Não
Carlos Alberto - Bloco - PFL - Não
Cipriano Correia- PSDB - Não
Henrique Eduardo Alves - PMDB - Não
Iberê Ferreira - Bloco - PFL - Não
Laire Rosado - PMDB - Não

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL - Não
Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Não
Armando Abílio - PMDB - Não
Cássio Cunha Lima - PMDB - Não
Efraim Morais - Bloco - PFL - Não
Enivaldo Ribeiro - PPR - Não
Gilvan Freire - PMDB - Sim
Ivandro Cunha Lima - PMDB - Não
José Aldemir- PMDB - Não
José Luiz Clerot - PMDB - Não
Ricardo Rique - PMDB - Não
Wilson Braga - PDT - Sim

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL - Não
Fernando Ferro - PT - Sim
Gonzaga Patriota - Bloco - PSB - Sim
Humberto Costa - PT - Sim
Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL - Não
José Chaves - Bloco - PSB - Não
José Jorge - Bloco - PFL - Não
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL - Não
Luiz Piauhylino - Bloco - PSB - Não
Mendonça Filho - Bloco - PFL - Não
Osvaldo Coelho - Bloco - PFL - Não
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Pedro Correa - Bloco - PFL - Não
Ricardo Heráclio - Bloco - PMN - Sim
Roberto Fontes - Bloco - PFL - Não
Roberto Magalhães - Bloco - PFL - Abstenção
Salatiel Carvalho - PP - Não
Sérgio Guerra - Bloco - PSB - Sim
Severino Cavalcanti - Bloco - PFL - Não
Vicente André Gomes - PDT - Sim
Wilson Campos - PSDB - Não
Wolney Queiroz - PDT - Sim

Alagoas

Augusto Farias - Bloco - PSC - Não
Benedito de Lira - Bloco - PFL - Não
Ceci Cunha - PSDB - Não
Fernando Torres - PSDB - Não
José Thomaz Nonô - PMDB - Sim
Moacyr Andrade - PPR - Não
Olavo Calheiros - PMDB - Não
Talvane Albuquerque - PP - Não

Sergipe

Adelson Ribeiro - PMDB - Não
Bosco França - Bloco - PMN - Sim
Carlos Magno - Bloco - PFL - Não
Cleonâncio Fonseca - PPR - Não
Jerônimo Reis - Bloco - PMN - Sim
José Teles - PPR - Não
Marcelo Deda - PT - Sim
Wilson Cunha - Bloco - PMDB - Não

Bahia

Alcides Modesto - PT- Sim
Aroldo Cedraz - Bloco - PFL - Não
Benito Gama - Bloco - PFL - Não
Beto Lelis - Bloco - PSB - Sim
Claudio Cajado - Bloco - PFL - Não
Coriolano Sales - PDT - Sim
Domingos Leonelli - PSDB - Abstenção
Eujácio Simões - Bloco - PL - Não
Félix Mendonça - Bloco - PTB - Não
Fernando Gomes - PMDB - Não
Geddel Vieira Lima - PMDB - Não
Haroldo Lima - PCdoB - Sim
Jaime Fernandes - Bloco - PFL - Não
Jairo Azi - Bloco - PFL - Não
Jairo Carneiro - Bloco - PFL - Não
Jaques Wagner-PT-Sim
João Leão-PSDB- Não
Jonival Lucas - Bloco - PFL - Não
José Carlos Aleluia - Bloco - PFL - Não
José Rocha - Bloco - PFL - Não
José Tude - Bloco - PTB - Não
Leur Lomanto - Bloco - PFL - Não
Luís Eduardo - Bloco - PFL - Abstenção
Luiz Braga - Bloco - PFL - Não
Luiz Moreira - Bloco - PFL - Não
Manoel Castro - Bloco - PFL - Não
Mário Negromonte - PSDB - Não
Pedro Irujo - PMDB - Não
Prisco Viana - PPR - Não
Roberto Santos - PSDB - Não
Roland Lavigne - Bloco - PL - Não

Sérgio Carneiro - PDT - Sim
Severiano Alves - PDT - Sim
Símara Ellery - PMDB - Não
Ubaldino Junior - Bloco - PSB - Sim
Ursicino Queiroz- Bloco - PFL - Não

Minas Gerais

Antônio Aureliano - PSDB - Não
Antônio do Valle - PMDB - Não
Aracely de Paula - Bloco - PFL - Não
Armando Costa - PMDB - Não
Bonifácio de Andrada - Bloco - PTB - Não
Carlos Melles - Bloco - PFL - Não
Carlos Mosconi - PSDB - Não
Chico Ferramenta - PT - Sim
Danilo de Castro - PSDB - Não
Eduardo Barbosa - PSDB - Não
Eliseu Resende - Bloco - PFL - Não
Fernando Diniz - PMDB - Não
Francisco Horta - Bloco - PL - Não
Genésio Bernanlino - PMDB - Não
Herculano Anghinetti - PSDB - Não
Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL - Não
Humberto Souto - Bloco - PFL - Não
Ibrabim Abi-Ackel- PPR - Não
Jair Siqueira - Bloco - PFL - Não
João Fassarella - PT - Sim
José Rezende - Bloco - PTB - Não
José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL - Não
Lael Varella - Bloco - PFL - Não
Leopoldo Bessone - Bloco - PTB - Não
Márcio Reinaldo - PP - Não
Marcos Lima - PMDB - Não
Maria Elvira - PMDB - Não
Mário de Oliveira - PP - Não
Mauncio Campos - PL - Sim
Mauro Lopes - Bloco - PFL - Não
Newton Cardoso - PMDB - Sim
Nilmário Miranda - PT - Sim
Odelmo Leão - PP - Não
Paulo Delgado - PT - Sim
Paulo Heslander - Blobo PTB - Não
Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Não
Raul Belém - Sem Partido - Não
Roberto Brant - Bloco - PTB - Não
Romel Anízio - PP - Não
Ronaldo Perim - PMDB - Não
Saraiva Felipe - PMDB - Não
Sérgio Miranda - PCdoB - Sim
Sitas Brasileiro - PMDB - Não
Sílvio Abreu - PDT - Sim
Tilden Santiago - PT - Sim
Vittorio Medioli - PSDB - Não
Zaire Rezende - PMDB - Sim

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PSB - Sim
FeuRosa-PSDB-Não
João Coser- PT - Sim
Jorge Anders - PSDB - Não
Luiz Buaiz - Bloco - PL - Não
Luiz Durão - PDT- Sim
Nilton Baiano - PMDB - Não
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Rita Camata- PMDB - Sim
Roberto Valadão-PMDB-Não
Theodorico Ferraço - Bloco - PTB - Não

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - PPR - Não
Alcione Athayde - PP - Não
Alexandre Cardoso - Bloco - PSB - Sim
Alexandre Santos - PSDB - Não
Álvaro ValIe - Bloco - PL - Sim
Ayrton Xerez - PSDB - Não
CandinhoMattos-PMDB-Sim
Carlos Santana - PT - Sim
Cidinha Campos - PDT - Sim
Conceição Tavares - PT - Sim
Edson Ezequiel- PDT - Sim
Eurico Miranda - PPR - Não
Fernando Gabeira - PV - Não
Fernando Gonçalves - Bloco - PTB - Não
Fernando Lopes - PDT - Sim
Francisco Dornelles - PPR - Não
Francisco Silva - PP - Não
Itamar Serpa - PDT - Não
Jair Balsonaro - PPR - Sim
Jandira Feghali- PCdoB - Sim
João Mendes - Bloco - PTB - Não
Júrge Wilson - PMDB - Não
José Carlos Lacerda - PPR - Não
José Egydio - Bloco - PL - Não
José Maurício - PDT - Sim
Laprovita Vieira - PP - Não
Laura Carneiro - PP - Sim
Lima Netto - Bloco - PFL - Não
Lindberg Farias - PCdoB - Sim
Márcia Cibilis Viana - PDT - Sim
Marcio Fortes - PSDB - Não
Milton Temer- PT - Sim
Miro Teixeira- PDT - Sim
Moreira Franco - PMDB - Não
Noel de Oliveira - PMDB - Sim
Paulo Feijó - PSDB - Não
Roberto Campos - PPR - Não
Rubem Medina - Bloco - PFL - Não
Sérgio Arouca - PPS - Sim
Simão Sessim - PPR - Sim
Sylvio Lopes - PSDB - Não
Vanessa Felippe - PSDB - Sim

São Paulo

Alberto Goldman - PMDB - Não
Aldo Rebelo - PCdoB - Sim
Aloysio Nunes Ferreira - PMDB - Não
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Não
Antônio Kandir - PSDB - Não
Arlindo Oünaglia - PT - Sim
Arnaldo Faria de Sá - PPR - Não
Arnaldo Madeira - PSDB - Não
Ary Kara - PMDB - Não
Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Não

Beto Mansur- PPR - Não
Carlos Apolinário - PMDB - Não
Carlos Nelson - PMDB - Não
Celso Daniel- PT - Sim
Celso Russomanno - PSDB - Não
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL -Não
Cunha Bueno - PPR - Não
Cunha Lima - PDT - Não
De Velasco - Bloco - PSD - Não
DelfIm Netto - PPR - Não
Duilio Pisaneschi - Bloco - PSB - Não
Edinho Araújo - PMDB - Não
Eduardo Jorge- PT - Sim
Fausto Martello - PPR - Não
Fernando Zuppo - PDT - Sim
Hélio Rosas - PMDB - Não
Ivan Valente - PT - Sim
Jair Meneguelli - PT - Sim
João Mellão Neto - Bloco - PFL - Não
João Paulo - PT - Sim
Jorge Tadeu Mudalen - PMDB - Não
José Aníbal- PSDB - Não
José Augusto - PT - Sim
José Coimbra - Bloco - PTB - Não
José de Abreu - PSDB - Não
José Genoíno - PT - Sim
José Machado - PT - Sim
José Pinotti - PMDB - Sim
Koyu lha - PSDB - Sim
Luciano Zica - PT - Sim
Luiz Carlos Santos - PMDB - Não
Luiz Gushiken - PT - Sim
Maluly Netto - Bloco - PFL - Não
Marcelo Barbieri - PMDB - Sim
Marquinho O:1edid - Bloco - PSD - Não
Maurício Najar - Bloco - PFL - Não
Michel Temer- PMDB - Não
Régis de Oliveira - PSDB - Não
Ricardo Izar - PPR - Não
Robson Tuma - Bloco - PL - Não
Salvador Zimbaldi - PSDB - Não
Silvio Torres - PSDB - Não
TeIma de Souza- PT - Sim
Ushitaro Kamia - Bloco - PSB - Não
Vadão Gomes - PP - Não
Valdemar Costa Neto - Bloco - PL - Não
Vicente Cascione - Bloco - PTB - Não
Wagner Rossi - PMDB - Não
Wagner Salustiano - PPR - Não
Welson Gasparini - PPR - Não
Zulaiê Cobra - PSDB - Não

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PDT - Sim
Augustinho Freitas - PP - Não
Gilney Viana - PT - Sim
Roberto França - PSDB - Não
Rodrigues Palma - Bloco - PTB - Não
Rogério Silva - PPR - Não
Tetê Bezerra - PMDB - Não

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB - Sim
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Augusto Carvalho - PPS - Sim
Benedito Domingos - PP - Não
Chico Vigilante - PT - Sim
Jofran Frejat - PP - Não
Maria Laura - Pf - Sim
Osório Adriano - Bloco - PFL - Não
Wigberto Tartuce - PP - Não

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB - Sim
Barbosa Neto - PMDB - Não
Jovair Arantes - PSDB - Não
Lidia Quinan - PMDB - Não
Marconi Perillo - PP - Não
Maria Valadão - PPR - Não
Nair Xavier Lobo - PMDB - Não
Orcino Gonçalves - PMDB - Não
Pedrinho Abrão - Bloco - PfB - Não
Pedro Canedo - Bloco - PL - Não
Pedro Wilson - Pf - Não
Roberto Balestra - PPR - Não
Rubens Cosac - PMDB - Não
Sandro Mabel- PMDB - Não
Vilmar Rocha - Bloco - PFL - Não

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - PMDB - Não
Dilso Sperafico - PMDB - Não
Flávio Derzi - PP - Não
Marilu Guimarães - Bloco - PFL - Não
Marisa Serrano - PMDB - Não
Nelson Trad - Bloco - PTB - Não
Saulo Queiroz - PSDB - Não

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL - Não
Affonso Camargo - Sem Partido - Não
Alexandre Ceranto - Bloco - PFL - Não
Chico da Princesa - PDT - Não
Dilceu Sperafico - PP - Não
Elias Abrahão - PMDB - Não
Flávio Ams - PSDB - Não
Homero Oguido - PMDB - Não
José Borba - Bloco - PTB - Não
José Janene - PP - Não
Luciano Pizzatto - Bloco - PFL - Não
Luiz Carlos Hauly - PP - Não
MaUIÍcio Requião - PMDB - Sim
Max Rosenmann - PDT - Não
Nedson Micheleti - PT - Não
Nelson Meurer- PP - Não
Odílio Balbinotti - PDT - Não
Padre Roque - PT - Sim
Paulo Bernardo - PT - Sim
Paulo Cordeiro - .Bloco - PTB - Sim
Renato Johnsson - PP - Não
Ricardo Gomyde - PCdoB - Sim
Valdomiro Meger - PP - Não
Vilson Santini - Bloco - PTB - Não
Werner Wanderer - Bloco - PFL - Não

Santa Catarina

Edinho Bez - PMDB - Não
Edison Andrino - PMDB - Não

Hugo Biehl- PPR - Não
João Pizzolatti - PPR - Não
José Carlos Vieira - Bloco - PFL - Não
José Fritsch - PT - Sim
Leonel Pavan - PDT - Sim
Luiz Henrique - PMDB - Não
Mário Cavallazzi - PPR - Não
Milton Mendes - PT - Sim
Paulo Bauer - PPR - Não
Paulo Bornhausen - Bloco - PFL - Não
Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Não
Rivaldo Macari - PMDB - Não
Seraftm Venzon - PDT - Sim
Valdir Colatto - PMDB - Sim

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - Pf - Sim
Adroaldo Streck - PSDB - Não
Adylson Motta - PPR - Não
Aírton Dipp - PDT - Sim
Augusto Nardes - PPR - Não
Carlos Cardinal- PDT - Sim
Darcísio Perondi - PMDB - Não
Esther Grossi - PT - Abstenção
Ezídio Pinheiro - PSDB - Não
Germano Rigotto - PMDB - Não
Hugo Lagranha - Bloco - PTB - Não
Ivo Mainardi - PMDB - Não
Jair Soares - Bloco - PFL - Não
Jarbas Lima - PPR - Não
José Fortunati - Pf - Sim
Júlio Redecker - PPR - Não
Luís Roberto Ponte - PMDB - Não
Matheus Schmidt- PDT - Sim
Miguel Rossetto - PT - Sim
Nelson Marchezan - PPR - Não
Paulo Paim - PT- Sim
Paulo Rítzel- PMDB - Não
Renan Kurtz - PDT - Sim
Telmo Kirst- PPR - Não
Waldomiro Fioravante - PT - Sim
Wilson Branco - PMDB - Não
Wilson Cignachi - PMDB - Não
Yeda Crosius - PSDB - Não
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Está prejudicado o

seguinte Requerimento do Deputado Miro Teixeira, que trata do
mesmo assunto:

REQUERIMENTO

Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, o adiamento da dis

cussão do PEC 06-C/95, constante da pauta da presente sessão por
3 (três) sessões.

Sala das Sessões, 20 de junho de 1995. - Deputado Miro
Teixeira, Líder do PDT.

O SR. VIC PlRES FRANCO - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex". a pa
lavra.

O SR. VIC PIRES FRANCO (BlocolPFL - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, queria retificar o meu voto em
ata, já que votei "sim" no painel e o meu voto é I 'não".



"O PMDB tem no princípio do monopólio a cha
ve para se determinar, em qualquer situação e a qualquer
momento, a extensão e limites do papel do Estado na
vida nacional. O poder de monopólio se legitima pela
sua essencialidade.

Além dos monopólios naturais de um Estado so
berano - defesa nacional, moeda, codificação das leis e
administração da justiça - o PMDB sustenta que os mo
nopólios do petróleo, das telecomunicações, da área nu
cleare do subsolo são fundamentais ao desenvolvimento.

O PMDB considera fundamental a proteção à em
presa brasileira de capital nacional, sem embargo à en
trada de capital externo que venha se associar ao projeto
nacional de desenvolvimento".

o monopólio do petróleo vale mujto mais do que um reles
emprego para um amigo ou um parente. E vergonhoso ver o Presi
dente da República trocando cargos pl1blicos por votos em favor
das emendas.

l). nossa soõerania não tem preço.
E vergonhoso o Presidente comandar pessoalmente o calote

de mais de 1 bilhão de dólares em favor dos caloteiros do Banco
do BrasiL

Quantos outros acordos foram realizados na escuridão da
imoralidade em prejuízo do povo brasileiro?

Quantas negociatas focam celebradas nos labirintos do Palácio?
A liberdade e a independência do povo brasileiro não p0

dem ser trocadas por quarenta moedas.
Sr. Presidente, neste momento decisivo para a Nação brasi

leira gostaria de apelar aos Deputados do PMDB - o PMDB de
tantas lutas em favor do País, da resistência, das diretas, da Consti
tuinte soberana; o PMDB de Ulysses GllÍma.mes, o PMDB que
tem um dos mais belos programas partidários do País. Gostaria de
ler para os companheiros do PMDB o que diz o programa sobre os
monopólios.

Os DeJK.ltados do PMDB não podem ser infiéis ao seu pas
sado, ao seu programa e à memória de Ulysses Guimarlies, que
não terá sossego no fundo do mar se o PMDB votar a favor da
quebra do monopólio do petr61eo.

O Governo tem hoje maioria, e faz desta Casa gato e sapato.
O Sr. FHC pode sorrir, mas essa alegria será por pouco tempo; em
1999 o Governo de Lula devolverá a dignidade, a liberdade e a so
berania do povo brasileiro.

E para concluir, Sr. Presidente, quero dizer que este Gover
no de maioria está rindo da nossa cara, mas a maioria é eventual,
porque em 1999, com Lula Presidente, vamos restabelecer o con
trole da Nação brasileira, vamos restabelecer a dignidade do povo
brasileiro, vamos restabelecer os monopólios que hoje estão sendo
quebrados de forma vergonhosa.

ata.
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O SR. JOSÉ MOCIO MONTEIRO - Sr. Presidente, peço esperançosos e que com certeza irão anunciar em todo País o
a palavra pela ordem. nome dos traidores e vendedores da Pátria.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex·. a pa- Não se vira uma página da história traindo princípios e ja-
lavra. gando na lata de lixo o esforço, a luta, o suor e o sangue de uma

O SR. JOSÉ MOCIO MONTEIRO (Bloco/PFL - PE. geração.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o meu voto é ''não''. O Sr. Fernando Herdeiro de Collor não pode quebrar uma

O SR. VICENTE ARRUDA - Sr. Presidente, peço a pala- empresa que em quarenta anos aumentou as nossas reservas 550
vra pela ordem. vezes.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex·. a pa-
lavra. Este Governo não pode destruir uma empresa que começou

O SR. VICENTE ARRUDA (pSDB _ CE. Semrevisão do produzindo 2.700 banisldia e que hoje produz 730 mil banisldia.
orador.) - Sr. Presidente, o meu voto é "não" e não foi registrado. O Sr. Fernando ''Herdeiro de Collor" não pode desmontar

A SRA. VANESSA FELWPE - Sr. Presidente, peço a pa- uma empresa que investin nestes quarenta anos 80 bilhões de d61a-
lavra pela ordem. res.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex·. a a
palavra.

O SRA. VANESSA FELIPPE (pSDB - RJ. Sem revisão
da oradora) - Sr. Presidente, peço que retifique meu voto, que
consta "sim" no painel, mas é 'não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Farei constar em

O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem. Eu fui citado nominalmente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputado Milton
Temer, vou permitir por liberalidade, porque V. Ex·. foi citado em
momento irregular.

O SR. MILTON TEMER (J7f - RJ. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, quero louvar a iniciativa do DeJK.ltado Ag
naldo Tim6teo de vir ao microfone dizer que fez troca de voto e
sugiro aos Deputados que votaram por convicção as emendas
constitucionais, e não por outra razão, que se manifestem. Não
quero generalizar e homenageio o Deputado Agnaldo Tim6teo por
ter assumido a posição por convicção.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao Deputado Domingos Dutra, para discutir a matéria, falando
contra.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT - MA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sn. e Srs. Deputados, demais presentes,
neste momento histórico e decisivo para o presente e para o futuro
do País, quero iniciar minha falação exaltando todos os brasileiros,
que, na década de 50, ocuparam campos e cidades do País, levan
tando bem alto a bandeira de nossa soberania, defendendo o lema
"o petróleo é nosso".

Peço licença também para exaltar, dentre as figuras daquela
época, a de Eusébio Rocha, autor da Lei nO 2.004, que crioo a Petro
brás e estabeleceu o monopólio do petróleopara a Nação brasileira.

Quero exaltar a presença de todos os líderes estudantis que
se encontram nas galerias desta Casa, embora coagidos pela força
da maioria que domina este plenário. Parabenizo a jIventude, que,
de forma soberana, vem a esta Casa gritar contra o imperialismo.
Os estudantes, que se mobilizaram em milhões e contribuíram de
forma decisiva para cassar o Sr. Fernando Collor, devem recon
quistar as roas e, junto com o povo brasileiro, protestar contra o
Sr. Fernando Henrique Cardoso, que é o herdeiro, o sucessor da
política de Collor.

Da mesma forma, neste momento da vida nacional, quero
exaltar o povo brasileiro, que não se cansa de lutar e sonhar. Que
ro exaltar os sem-terra, os petroleiros, os negros, os índios, as mu
lheres, os meninos de roa, os intelectuais sem máscara, enftm, t0
dos aqueles que, embora coagidos em sua pr6pria Casa e enjaula
dos por trás dessa grossa cortina de vidro, nos espiam com olhos
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O SR. ROBERTO MAGALHÃES - Sr. Presidente, peço lima sessão plenária que apreciou esta questão - foram tempesti-
a palavra pela ordem. vamente analisados e exaustivamente expostos.

O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Tem V. Exa
• a pa- De fato, a Comissão recebeu pessoas, recolheu dados, apre-

lavra. ciou o relatório, ouviu depoimentos dos mais variados especialis-
O SR. ROBERTO MAGALHÃES (BlocdPFL- PE. Sem tas em petr6leo. Estes deram não apenas seu testemunho, como a

revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação do requerimento necessária colaboração para que todos os membros da Comissão
rejeitado há pouco, ficou registrada "abstenção" como meu voto. se julgassem suficientemente esclarecidos e, em sã consciência,
Desejo retificar, pois o meu voto, na verdade, foi ''não'', coerente- pudessem aprovar o relatório Lima Netto, cuja votação obteve vin
mente com as posições anteriores. Requeiro a V. Exa

• que tal reti- te e três votos a sete.

ficação conste de ata. Não nos custa relembrar que foram mencionados todos os
O SR. HERÁCLITO FORTES - Sr. Presidente, peço a aspectos: aqueles envolvidos na variação possível do custo de vida

palavra pela ordem. em relação ao petr6leo, ao abastecimento de regiões remotas e ao
O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Tem V. Ex

a
• a pa- eventual subsídio necessário, a fim de que o abastecimento não te-

lavra. O SR. HERÁCLITO FOR1ES (BlocdPFL _ PIo Sem revi- nha solução de continuidade; os aspectos jurídicos envolvidos nos
contratos do setor petr6leo; as questões tributárias sobre petr6leo,

são do orador.) - Sr. Presidente, solicito a V. Ex
a
• que detennine à Ta- não apenas as questões tributárias internas, como ICMS, mas tam-

quigrafm desta Casa que retire do pronunciamento do Deputado Do- bém aquelas relativas aos royalties; as práticas brasileiras e as in
mingos Dutra os tennos desrespeitados com que trata, constantemen- temacionais quanto à quantificação das reservas do mundo e, par
te, o Presidente da República. O Presidente da República Federativa ticularmente, das reservas brasileiras, da sua exaustão, da sua du
do Brasil, o Sr. Fernando Henrique Cardoso, merece ser tratado com rabilidade; da evolução tecnol6gica na industrialização do petr6leo
o respeito que o cargo lhe confere, por quem quer que seja. e de seus derivados, como combustíveis e danos ao meio ambiente.

O SR. ZÉ GERARDO - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem. Todos os aspectos envolvidos foram. portanto, exaustiva-

O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) _ Tem V. Exa• a pa- mente debatidos; tudo foi esclarecido, até que os membros da Co-
missão se julgassem plenamente convencidos, e o Relator pôde

lavra. O SR. ZÉ GERARDO (psDB _ CE. Sem revisão do ora- ver, com tranqüilidade, aprovado seu brilhante relatório, cuja vota
dor.) - Sr. Presidente, retifico meu voto: votei ''não'', mas ficou re- ção foi confumada depois neste plenário.
gistrado "sim" no painel. O monopólio estatal do petr6leo, Srs. Deputados, pela pro-

O SR. NESTOR DUARTE (pMDB - BA. Sem revisão do posta do Governe> e pela confumação do relatório, sempre será da
orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei ''não'', mas meu União, do Poder Executivo Federal, que certamente terá condições
nome não apareceu no painel. de fazer o melhor para o País no que se refere aos participantes,

O SR. RONIVON SANTIAGO (BlocolPSD - AC. Sem aos contratados, aos parceiros, enfun, àqueles que possam empe-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "não". nhar seus esforços de capitalização, sua poupança, seus recursos

O SR. DOMINGOS DUTRA - Sr. Presidente, peço a pa- tecnol6gicos, gerenciais e humanos para que o Brasil, cada vez
lavra pela ordem. mais, seja não exatamente auto-suficiente - porque será -, mais

O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Tem V. Exa a pa- dominador do setor petr6leo daqui para frente.
lavra. Fiz parte durante três anos da direção da Petrobrás, empresa

O SR. DOMINGOS DUTRA (pT - MA. Sem revisão do que admiro profundamente pela sua eficiência, pela sua mística
orador.) - Sr. Presidente, fui citado nominalmente. Não é a primei- empresarial, pelo seu sentido de missão, pela sua tradição de bem
ra vez que o Deputado Heráclito Fortes tenta prestar serviços ao cumprir as tarefas que lhe são delegadas pelo País; jamais será pri
Governo - talvez S. Exa queira até ser Ministro - rebatendo as vatizada. Não falo por mim, mas pelas reiteradas afirmações, não
afumações que faço. apenas do Presidente da República, como também dos Ministros

Não estou cometendo nenhuma agressão contra o Presiden- responsáveis pela área de minas e energia. Essa empresa será mais
te. Estou apenas falando de herança. O atual Presidente encaminha eficiente se exposta à competição. Conhecendo essa empresa
todas as políticas do Presidente anterior. como a conheço, estou absolutamente certo de que ela melhorará,

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputado, V. Exa para si pr6pria, para seus componentes, para sua tecnologia, para
teve tempo para discutir; não vai usar o tempo da sessão para con- seus recursos humanos e, sobretudo, para o melhor cumprimento
tinuar a discussão. da sua missão no País.

O SR. DOMINGOS DUTRA - Sr. Presidente, apenas Entretanto, esta eficiente empresa encontra-se hoje compe-
peço a V. Exa que indefira o requerimento do Deputado Heráclito tindo com recursos públicos necessários à superação de dificulda
Fortes. des que o País enfrenta em outros subsetores tão importantes, al

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Com a palavra o guus deles mais necessariamente exclusivos no setor público,
Deputado Márcio Fortes para discutir a matéria, que falará a favor. como o setor da saúde, da educação, da segurança pública, setor

O SR. MÁRCIO FORTES (pSDB - RI. Sem revisão do de imposição da interferência necessária nas distorções do modelo
orador.) - Sr. Presidente, Sf"s e Srs. Deputados, mais uma vez es- econômico pelo nosso estágio de desenvolvimento.
tamos aqui reunidos para rever e confirmar - se for o caso - a vo- A Petrobrás eficiente que é, dispensa o monopólio - não
tação em primeiro turno dessa matéria. precisa dele.

Cabe a mim, como membro que fui da Comissão Especial E, se precisasse, não o mereceria, se merece é porque não
que apreciou a proposta de emenda constitucional do Governo, precisa, e se não precisa pode ficar livre dele em beneficio do País,
presente à imensa maioria das suas sessões, relembrar que todos os em beneficio de si própria, em benefício, afmal de contas, da ado
aspectos envolvidos - aliás, todos foram lembrados também na úl. ção defmitiva de um novo modelo de desenvolvimento que não se

medirá mais por dados de infra-estrutura, mas dados de relevância
social, como a diminuição nos íl}dices de mortalidade infantil, de
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analfabetismo com o anmento da expectativa de vida e com novos
indicadores de desenvolvimento universalmente aceitos e que não
se limitam à capacidade de explorar petr6leo ou a números ligados
à sua infra-estl1ltura.

Durante o discurso do Sr. Márcio Fortes, o Sr.
Luís Eduardo, Presidente, deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Beta Mansur, 2° Vice-Presi
dente.

o SR. PAULO CORDEIRO - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Beta Mansur) - Tem V. Ex· a pala-
vra.

O SR. PAULO CORDEIRO (BlocoIPTB - PRo Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, quero retificar meu voto. Votei
"não", mas apareceu "sim" no painel.

O SR. PRESIDENTE (Beta Mansur) - Será registrado em
ata.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Concedo a palavra
ao nobre Deputado Luciano Zica para falar contra a matéria. S.
Ex· disporá de cinco minutos na tribuna.

O SR. LUCIANO ZICA (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, travamos, neste mo
mento, um debate de extrema importância, lamentavelmente com a
participação popular ceceada pelo temor do Congresso Nacional.
Se o parlamento respeita o povo, não há por que temê-lo.

Travamos esse debate no momento em que o cartel das dis
tribuidoras de gás de cozinha demonstra o que nos espera após a
quebra do mon0p6lio estatal do petróleo. Assistimos, nos últimos
quinze dias, ao cartel das distribuidoras de gás sonegar o produto à
população, sinalizando claramente o que iremos enfrentar, a partir
do momento em que o cartel das multinacional, das Seis Irmãs,
instalar-se neste País.

Muitos vieram a este plenário dizer que é necessário que
brar o mon0p6lio para permitir a entrada de recursos para prospec
ção e lavra. Sabemos que, hoje, o mercado mundial do petróleo
está numa situação singular: o preço do petróleo bruto é um dos
mais baixos da história. Não há, portanto, a lógica de que algum
empresário da iniciativa privada deixe de investir no Oriente Mé
dio, na Venezuela, na Argentina ou na ex-União Sociética para in
vestigar nas condições e onde a Petrobras o faz com extrema
competência.

Quais recursos virão, portanto, para investimentos no setor
petróleo, no Brasil, com a entrega da soberania nacional? Virão,
sim, investimentos para importação de derivados prontos, do par
que de refmo ocioso que existe hoje no Caribe e em todo o mundo,
gerando empregos com o reimplemento desse parque do refmo no
exterior, mas desemprego e atraso ao nosso País.

Deixo registrada uma preocupação particular da bancada do
Norte-Nordeste, que está sendo "enrolada" pelo Governo Fernan
do Henrique Cardoso, com a expectativa de que, quebrando o mo
nopólio, virá investimentos para a construção de uma refmaria na
quela região.

O Governo já tem levantamento do local estratégica e tecni
camente adequado para a instalação da refmaria no Nordeste, mas
não o anuncia para manter os nordestinos, mais uma vez, reféns da
política do "é dando que se recebe", para tentar aprovar aqui suas
reformas.

Friso para V. Ex"s que a bancada de representantes do Nor
te-Nordeste não assistirá à instalação de uma única refmaria, por
que o procedimento atual do mercado internacional do petróleo só
permite a construção de uma refmaria sob o sistema de monopólio.

Daí a dificuldade da instalação de uma refmaria que possa gerar
um pólo de desenvolvimento naquela região.

Hoje, a importação de um barril de gasolina tem o custo
operacional de 1 dólar, enquanto a montagem de uma refinaria e a
produção têm o custo de 4 dólares o barril. Qual é o empresário in
teligente que vai fazer a loucura de investir 2 bilhões de dólares na
constl1lção de uma refmaria na Região Norte-Nordeste ara ganhar
muito menos do que poderá ganhar a importação de derivados?

Essa é uma questão de extrema importância, que está sendo
discutida no momento em que assistimos a ação do carrel do gás,
que está merecendo uma CPL

Hoje, tivemos a notícia de que os revendedores de deriva
dos no caso o GLP, tiveram sua margem de lucro elevada em 92%
e a margem das distribuidoras em 28%. Esse cartel de seis compa
nhias que distribuem gás de cozinha e que expuseram a população
ao ridículo de ficar em mas durante quinze dias esperando um gás
que estava guardado em seus estoques, em vagões das ferrovias
ou em carretas em trânsito nas estradas, aguardou o aumento de
35% para o incorporar, juntamente com o sofrimento do povo, ao
seu patrimônio.

Temos esperança, porém, de que os Deputados que estão
sendo acusados de terem substituído os médicos nas equipes de
trabalho da Região Norte por motoristas indicados por eles em tro
ca do voto atentem para o significado político da quebra do mono
pólio-do petr6leo, para o momento internacional que vivemos e
não entreguem nossas reservas de petróleo, nosso parque indus
trial e nossa capacidade em prospecção e lavra em águas profun
das ao bel-prazer das seis irmãs internacionais.

Elas fazem a guerra do Golfo e da Chechênia, para tentar
garantir o controle do petróleo. O petróleo mundial está entregue a
seis grandes bancos responsáveis por 75% da movimentação fi
nanceira decorrente da exploração desse mercado, detento apenas
5% das suas reservas.

É falta de patriotismo e de respeito ao suor dos trabalhado
res brasileiros entregar dessa forma o patrimônio do País.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem a palavra,
para falar a favor, o nobre Deputado Arthur Virgílio Neto, que dis
porá de cinco minutos para seu pronunciamento.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO NETO (PSDB - AM) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tenho profunda admiração por
diversos oradores, inspirados que são, da bancada nacionalista.
Tenho também enorme respeito por qualquer manifestação que
represente produção intelectual e livre opinião. Democracia é isso;
não pode ser menos do que isso, é pelo menos isso. Mas devo re
gistrar com imensa sinceridade, sem perder um pingo do respeito
que tenho pela bancada nacionalista, que ao longo dos debates so
bre a proposta de quebra do monopólio do petróleo ela foi particu
larmente infeliz. Tamanha foi a falta de dados ao longo das dicus
sõcs no primeiro turno e tamanha foi a força' centrada nas contas
eleitorais do Relator Lima Neto, que cheguei a imaginar que, se
não tivesse S. Ex· sido eleito Deputado Federal pelo Rio de Janei
ro, provavelmente teríamos obtido alguma coisa próxima da una
nimidade a favor da quebra do monopólio. porque de substantivo
pouco se disse para defender a posição que deveria ter sido o cer
ne, a base da bancada nacionalista.

Entretanto, um pronunciamento encantou-me particular
mente, um discurso denso, que marcou o debate. Aliás. desde as
sessões da Comissão, desde as falas pela televisão, desde as mani
festações nesta Casa. Foi precisamente o da Deputada Maria da
Conceição Tavares, que partia de um argumento extremamente in
teligente. E é inteligente tudo o que vem de sua lavra. S. Ex· não
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nega a globalização. Não imagina que ...ependa dela, como não
imagino que c!ependa de mim - está certa S. Ex' - a globalização.
Diz S. Ex': ''E preciso saber integrar o Brasil, sim, já que isso é
inevitável". Prega S. Ex' que as duas maiores multinacionais brasi
leiras, a seu juízo, o Sistema Telebrás e o Sistema Petrobras, rece
bam incentivos, apoio, até porque, segundo a respeitável Deputa
da, ali haveria possibilidade sofisticada de escala, competição e
produtividade. E eu vejo, já que esse foi o mais denso pronuncia
mento da bancada oposicionista, que, já após a votação pela que
bra do monopólio no primeiro turno, veio resposta positiva do Go
verno Fernando Henrique Cardoso. Resposta clara: o Governo, ao
contrário de pretender esquartejar, privatizar, desmoralizar ou mi
nimizar a Petrobras, pretende engrandecê-la. E já vai ele em nego
ciações com a Venezuela, propondo a criação de algo parecido
com uma binacional: a nossa estatal importadora de petróleo e a
estatal venezuelana exportadora de petróleo, ou seja, pensamos
grande em favor da Petrobras.

Sr. Presidente , poderia dizer mais alguma coisa. É claro
que, com imenso respeito também, reconheço que FUP significa
Federação Única dos Petroleiros, mas quer dizer também Frete de
Uniformização de Preço. Dos brasileiros, 97% custeiam um petró
leo, que sai mais barato por isso, na minha região. Mas ela dispen
sa o paternalismo. A minha região não quer o paternalismo. Ela
propõe que, com a quebra do monopólio, ela possa importar petró
leo barato da Venezuela, e ai estaria o resto do Brasil desobrigado
de subvencionar a Amazônia, e estaríamos nós, amazônidas, com
a perspectiva de importar o petróleo barato, com a liberdade, com
a flexibilização que advirá a partir da quebra do monopólio.

Sr. Presidente, de maneira serena, eu vejo que sereno mar
cha o debate. É com orgulho que oferecemos essa primeira respos
ta a uma proposição inteligente, feita por uma Deputada da maior
respeitabilidade e que sempre haverá de ser, na Oposição ou onde
que quer esteja ela, uma grande interlocutora de qualquer governo
que se pretenda sério. E não há, certamente, interlocução mais le
gítima do que o debate. Quem está na tribuna choca suas idéias,
com quem está na planície, e nós chegamos sempre a uma síntese
que haverá de ser a afrrmação democrática deste Pais.

Parece-me que, espancadas as dúvidas quanto a se privati
zar a Petrobras, temos ainda de fazer um registro. Não poderia
mesmo a Petrobras manter o monopólio. É até esdtúxulo que cer
tos setores insistam nisso, porque a Petrobras se manteria como a
única empresa estatal do mundo importadora de petróleo a manter
o monopólio, como se ela se autocondenasse a importar pelo resto
da vida, como se ela quisesse limitar o Brasil pelo seu tamanho,
ela, que é grande e será maior ainda, exposta aos ventos benéficos
da concorrência. Mas ela é menor do que o Brasil e haverá de aju
dar muito o Brasil a ser ainda muito maior do que várias realida
des econômicas situadas fora de nossas fronteiras.

Sr. Presidente, temos a frrme convicção de que esta Casa
cumpriu o seu dever. Cumpriu o seu dever a Oposição e cumpriu o
seu dever toda a base parlamentar que apóia o Governo. Temos
um agradecimento muito especial a cada partido que marchou co
nosco nesta hora, a todos que tiveram a compreensão de enfrentar
corporações, a todos que tiveram coragem de marcar posição, a
todos que tiveram ousadia e audácia de não fazer surfe de opinião
pública, a todos que vão dizer sim, hoje, para o Brasil.

O Brasil se abre para o mundo e em posição vantajosa. O
Brasil afirma, com a quebra do monopólio, que é um Pais moder
no, aberto, preparado para o futuro, que não teme a concorrência,
até porque sabe que, se a temesse, ela viria contra ele, colocando-o
como subalterno.

Este País não nasceu com a vocação da pequenez, do nanis
mo e das coisas menores, mas com a vocação da grandeza e, se
Deus quiser, da afirmação da democracia de forma cada vez mais
perene, frrme e capaz de dar uma diretriz de justiça social para este
povo.

Era o que tinha a dizer. (palmas.)

Durante o discurso do Sr. Arthur Virgílio Neto, o
Sr. Beto Mansur, 2° Vice-Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Luís Eduardo, Pre
sidente.

o SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a mesa, o
seguinte requerimento:

Nos termos do art. 178, § 2°, do Regimento Inter
no, requeremos o encerramento da discussãGl do item 1
da pauta - Proposta de Emenda à Constituição nO 6-C,
de 1995 (Monopólio do Petróleo).

Assinam: Luiz Carlos Santos, Líder do Governo; Inocêncio
Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar (PFLIPTB), Michel Temer,
Líder do PMDB; José Aníbal, Líder do PSDB; Valdemar Costa
Neto, Líder do Bloco Parlamentar (PUPSDIPSC); e Francisco
Dornelles, Líder do PPR.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs. Deputados
que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram.
(pausa.)

Aprovado por maioria.
Está encerrada a discussão.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a Mesa, re

querimento do nobre Deputado Haroldo Lima:
Sr. Presidente,
Requeiro, com base no art. 193 do Regimento In

terno, o adiamento por duas sessões da votação da PEC
n° 06-C, constante da Ordem do Dia, de hoje.

Sala das Sessões, 20 de junho de 1995. - Assina
do, Deputado Haroldo Lima, Vice-Líder do PCdoB.

O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem pam dar uma explicação a respeito desse requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. HAROLDO LIMA (pcdoB - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, não tenho ilusão de que vou pedir em se
guida verificação de votação e com isso ganhar mais tempo ou
protelar a mesma. Não me anima a idéia de tentar medidas protela
tórias e sim de entrar em contato, ou, pelo menos, de conversar por
um minuto com os meus colegas Deputados. V. Ex' bem sabe que
no dia 3 de maio passado nove Deputados desta Casa, conscientes
e convencidos de que o relatório do Sr. Deputado Lima Netto, es
tava eivado de erros - em nossa opinião são 32 erros importantes e
graves -, fIZeram requerimento de informações dirigido ao Minis
tério das Minas e Energia para que aquela Pasta se pronunciasse a
respeito dos pontos específicos, e, mais do que isso, especificando
a fonte de informação.

Chamamos a atenção do Sr. Ministro que em nenhum ins
tante, nem por exceção, o relatório do Sr, Deputado Lima Netto
apontou a fonte dos dados e dos juízos sobre a questão do petróleo
no Brasil e no mundo. Trata-se de um caso absolutamente estra
nho o que estávamos enfrentando.

Sr. Presidente, nas sessão passada V. Ex' fez uma notifica
ção cujas notas taquigráficas tenho em mãos, esclarecendo à Casa
que no dia 3 foi encaminhado requerimento de infonnações; no dia 4
foi pam a Primeira Vice-Presidência; no dia 12 retomou à Primeira
Vice-Presidência, etc. E, em determinado instante, diz V. Ex":



13612 Quarta-feira 21 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Junho de 1995

''Foi recebido o requerimento de informações
pelo Ministério das Minas e Energia, no dia 24 de maio,
conforme protocolo."

Então, S. Exa o Sr. Ministro das Minas e Energia terá até o
dia 24 de junho para responder ao requerimento.

Sr. Presidente, o que pondero a V. Exa - sem qualquer pre
tensão, digamos, de chantagear com prorrogações ou por votações
artificiais - é que estamos a quatro dias para receber, segundo V.
Exa bem sabe, uma resposta do Sr. Ministro das Minas e Energia
sobre as 32 questões que nove Deputados, que correspondem a um
terço dos membros da Comissão Especial, encaminh~a S. Exa

dizendo que a aquela Pasta tinha que se pronunciar sob pontos que
julgavam absolutamente controversos, para dizer o mínimo do re
latório do Sr. Deputado Lima Netto.

Então, o que pediriamos a V. Exa e a esta Casa é que ficás
semos atentos para o fato de que dentro de quatro dias teremos a
resposta que poderá elucidar questões da maior importância, .co,!!
tidas neste relatório. Portanto, um terço dos membros da ComtSsao
antecipa sua opinião a respeito daqueles pontos, pois os conside
ram equivocados e incorretos. Dessa forma, solicitamo.s à Casa
que adie por duas sessões apenas a votação dessa matéria, na.ex
pectativa de que o Ministro Raimundo Brito venha a nos elUCIdar
essa questão candente, dizendo se o relatório é correto ou, quem
sabe, se estamos prestes a votar um relatório incorreto.

É este o requerimento de adiamento de votação por duas
sessões.

Chamo a atenção dos Srs. Parlamentares para o seguinte: o
que estamos pretendendo não é um adiamento sine die, nem pror
rogação por semanas, mas concluída a discussão deveria se adiar a
votação por duas sessões. Creio que esse prazo é suficiente para
recebermos a resposta do Ministério, e, por conseguinte voltarmos
à votação com maior conhecimento do assunto em pauta.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou submeter a
votos o requerimento do Deputado Haroldo Lima.

Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se
encontram. (pausa.)

Como votam os Srs. Parlamentares?
O SR. INOC:ftNCIO OLIVEJRA (Bloco/PFL - PE. Sem

revisão do orador.) - O PFL vota ''não''.
O SR. TILDEN SANTIAGO (PT - MG. Sem revisão do

orador.) - O PTvota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Rejeitado.
Está prejudicado o seguinte Requerimento do Deputado Til

den Santiago, que trata do mesmo assunto:
Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos regimentais o

adiantamento da votação da PEC nO 6/95, constante da pauta da
sessão de hoje, por (5) sessões.

Sala das Sessões, 20-6-95 - Tilden Santiago, - Vice-Líder
doPT.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há sobre a mesa
os seguintes requerimentos de destaque:

O Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, destaque para votação

em separado da expressão "ou privadas" do § P do art. 177 da
Constituição Federal., nos termos da redação dada pelo Substituti
vo do Relator à PEC nO 6, de 1995, com o objetivo de suprimi-la.

Sala das Sessões, 20 de junho de 1995. - Miro Teixeira,
Líder do PDT - Tilden Santiago, Vice-Líder do PT.

Senhor Presidente,

Requeremos a Vossa EXCl}lência, nos termos do artigo 161,
inciso I, do Regimento Interno desta Casa, destaque para votação
em separado, da expressão "ou privadas", constante do § 10, artigo
177, do artigo 10 da redação para o 20turno da Proposta de Emen
da à Constituição n° 6, de 1995.

Sala das Sessões, 20 de junho de 1995. - Tilden Santiago,
Vice-Líder do PT - Haroldo Lima, Vice-Líder do PCdoB - Miro
Teixeira, Vice-Líder do PDT.

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos temIOs do artigo 161,

inciso I, do Regimento Interno desta Casa, destaque para votação
em separado, do inciso I, contido no texto do § 10, artigo 177, do
artigo 10 da redação para o 20 turno da Proposta de Emenda à
Constituição nO 6, de 1995, onde diz: "... previstas nos incisos I a
IV deste artigo..."

Sala das Sessões, 20 de junho de 1995. - Tilden Santiago,
Vice-Líder do PT - Haroldo Lima, Vice-Líder do PCdoB - Miro
Teixeira, Líder do PDT.

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos temIOs do artigo 161,

inciso I, do Regimento Interno desta Casa, destaque para votação
em separado, do inciso lI, contido no texto do § 10, artigo 177, do
artigo 10 da redação para o 20 turno da Proposta de Emenda à
Constituição nO 6, de 199~. onde diz: "... previstas nos incisos I a
IV deste artigo..."

Sala das Sessões, 20 de junho de 1995. - Tilden Santiago,
Vice-Líder do PT - Haroldo Lima, Vice-Líder do PCdoB - Miro
Teixeira, Líder do PDT.

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do artigo 161,

inciso I, do Regimento Interno desta Casa, destaque para a votação
em separado, do inciso m, contido no texto do § 10, artigo 177, do
artigo 10 da redação para o 20 turno da Proposta de Emenda à
Constituição nO 6, de 1995. onde diz: "... previstas nos incisos I a
IV deste artigo..."

Sala das Sessões, 20 de junho de 1995. - Tilden Santiago,
Vice-Líder do PT - Haroldo Lima, Vice-Líder do PCdoB - Miro
Teixeira, Líder do PDT.

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos temIOs do artigo 161,

inciso I, do Regimento Interno desta Casa, destaque para votação
em separado, do inciso IV, contido no texto do § 10, artigo 177, do
artigo 10, da redação para o 20 turno da Proposta de Emenda à
Constituição n° 6, de 1995. onde diz: "... previstas nos incisos I a
IV deste artigo...".

Sala das Sessões, 20 de junho de 1995. - Tilden Santiago,
Vice-Líder do PT - Haroldo Lima, Vice-Líder do PCdoB - Miro
Teixeira, Líder do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou submeter a
votos a Proposta de Emenda à Constituição nO 6, de 1995, ressal
vados os destaques:

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
nos termos do § 30 do art. 60 da Constituição Federal, promulgam
a seguinte emenda ao texto Constitucional:



Junho de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Quarta-feira 21 13613

Art. 1° O § 1° do artigo 177 da Constituição Federal passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 177 ..

§ 10 A União poderá contratar com empresas esta
tais ou privadas a realização das atividades previstas nos
incisos I a IV deste artigo, observadas as condições que
a lei estabelecer. "

Art. 2° Inclua-se um parágrafo, a ser numerado como § 3°,
no art. 177 da Constituição Federal, com a seguinte redação:

"Art.177 .

§ 3° A lei a que se refere o § 1° disporá sobre:

I - a garantia do fornecimento dos derivados de
petróleo em todo o território nacional;

II - as condições de contratação;

III - a estrutura e atribuições do órgão regulador
do monopólio da União."

Art. 3° É vedada a edição de Medida Provisória para a regu
lamentação da matéria prevista nos incisos I a IV e dos parágrafos
1° e 3° do Art. 177 da Constituição Federal.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Para encaminhar a
matéria, concedo a palavra ao Deputado Miguel Rossetto.

O SR. MIGUEL ROSSETTO (PT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, companheiros e compa
nheiras que ainda se encontram nas galerias, de fato as bancadas
populares, que têm compromisso com o projeto nacional, estão in
felizes no dia de hoje. Digo isso, tendo em vista o absoluto con
vencimento que adquirimos, não só durante o debate neste perío
do, mas ao longo do que se fez neste País a respeito do tema dos
monopólios do petróleo, da importância da manutenção desse dis
positivo constitucional para todo e qualquer projeto de desenvolvi
mento nacional que leve em consideração os interesses da grande
maioria do povo brasileiro.

Se é uma verdade que o processo de globalização da econo
mia no fmal do século assume uma velocidade e uma característica
nunca dantes conhecida, se é verdade que as nações buscam se in
tegrar nesse processo, da melhor forma possível, tão verdade
como isso é a verdade de que não há neutralidade no processo da
globalização da economia internacional. Tão verdade que as naçõ
es hoje disputam ferrenhamente os espaços dentro dessa nova or
dem econômico-internacional: instável, perversa e injusta. E é nes
sa perspectiva de inserção, numa nova ordem internacional, com o
desenvolvimento de um projeto nacional, que leve em conta os in
teresses da maioria do nosso povo - a partir de uma compreensão
clara que as bases para essa disputa se assentam na capacidade de
o Estado assumir um controle efetivo das áreas estratégicas da
economia nacional-, que nós, do Partido dos Trabalhadores, de
fendemos durante todo esse debate a manutenção do texto consti
tucional. Fizemos mais do que isso, apresentamos emendas a este
plenário, sob a perspectiva clara que espelha a nossa concepção da
modernidade necessãria para este País. Apresentamos pontos que
sinalizam, a nosso ver, a reforma de Estado necessâria para o País
no sentido da desburocratização da relação entre as empresas esta
tais e o Govemo. E, mais do que isso, avançado e radicalizando
quanto à idéia da modernidade assentada no controle público do
Estado e à democratização desse Estado. Esses elementos repre
sentam efetivamente a modernidade necessária para que possa
mos, reformando o Estado, criar mais ainda as condições para a
Constituição de uma sociedade justa e democrática.

Na comissão, discutimos ponto a ponto uma experiência vi
toriosa: a experiência da política de petróleo brasileiro, que resul
tou em preço, qualidade de abastecimento e investimentos em
prospecção, lavra e pesquisa, que é orgulho para todos nós. Essa
experiência aponta uma caminhada permanente no sentido da ga
rantia do abastecimento do petróleo, garante, e garantiu, o controle
das decisões sobre um tema estratégico para que a economia na
cional permanecesse sob o controle da Nação brasileira por meio
do monopólio estatal.

A todos esses argumentos, os adversãrios do tema ficaram
surdos e indiferentes, os Deputados favoráveis à quebra do mono
pólio afn::maram.

Nenhum argumento consistente foi apresentado de forma a
nos sinalizar a relação da quebra do monopólio estatal com algum
projeto de desenvolvimento nacional. Ao contrário, Sras. e Srs.
Deputados, verificamos a genuflexão da maioria deste Parlamento
em direção ao capital internacional, com o abandono de quaisquer
perspectivas de desenvolvimento nacional baseada nos interesses
da grande maioria do povo brasileiro.

Mais do que isso, ou tão grave quanto isso, Sras. e Srs. De
putados, é que não tenho dúvida que, por mais esforços que faça o
conjunto dos Deputados no sentido de apresentar mais justificati
vas do que argumentos para seu posicionamento, o grande e ver
dadeiro argumento que entra para a história brasileira, o responsá
vel pela quebra desse instrumento importantíssimo para a constru
ção de um projeto nacional, será conhecido nas páginas do Diário
Oficial e nos balancetes dos bancos estatais.

Pobre país, em que a maioria eventual no Parlamento que
bra uma experiência vitoriosa - conquistada num dos poucos mo
mentos em que o povo brasileiro, na década de 50, interferiu na
política econômica do País e a construiu com sua força - destruin
do-a com argumentos como esse.

Mais uma vez, as elites brasileiras fecham o Parlamento,
porque decisões como essas só são tomadas em Parlamentos fe
chados, só são tomadas em discussões fechadas. Esse é o velho
baile das elites brasileiras que, em nome dos interesses escusos, à
Nação brasileira, constroem posições como essas.

Por fun, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o nosso partido
continuará nessa discussão, derrotado ou não, porque temos abso
luta certeza de que não estamos e nem seremos vencidos.

o Sr. Luís Eduardo, Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Beto Mansur. 2 0

Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Concedo a palavra
ao Deputado Feu Rosa para encaminhar a favor. V. Exa. disporá
de cinco minutos para o seu pronunciamento.

O SR. FEU ROSA (pSDB-ES. Sem revisão do orador) 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos aqui no momento
fmal, para decidir em segundo turno a votação da proposta de
emenda de monopólio constitucional que flexibiliza o monopólio
da utilização de petróleo no Brasil.

Tema passional é muito envolvente - ligado à nacionalida
de há quarenta e dois anos - já foi exanstivamente comentado.
com todos os seus prós e contras. Já foi dito, quando instituída a
Lei nO 2.004, que a prospecção e a produção - as atividades de
maior risco na área de negócio de petróleo - foram entregues à
responsabilidade da Petrobras e que o filé mignon, a distribuição e
rermo, não foram somente para essa empresa. Então. após 42 anos
de monopólio da utilização do petróleo no Brasil pela Petrobras,
nós ainda estamos a arcar com quinhentos mil barris, no mínimo,
por dia, de importação.
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Sr. Presidente, Sras. e Srs, Deputados, tanto os prós quanto
os contras dessa questão foram, ativamente, comentados do alto
desta tribuna. Sabemos, como todos os brasileiros conscientes,
que, hoje, a Petrobras, com todo os seu poderio, com toda a sua
força, com todas as suas quarenta e poucas empresas subsidiárias,
jamais sairá da posição em que se encontra. Sabemos que, dificil
mente, esta empresa deixará de continuar fazendo seu trabalho ex
cepcional, em prol da técnica, da engenharia e da economia do
Brasil.

Mas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado, a questão no
nosso entender não é somente esta. A questão hoje, neste segundo
turno, é saber se eleições, no Brasil, podem valer; é saber se nossa
democracia, apesar de todas as suas falhas, pode perseguir mais
direitos e influências, nas sociedades; é saber se podemos em nos
so Brasil, sob regime pluripartidário, com tantas tendências dife
rentes, decidir sobre temas com nuances passionais irresistíveis; é
saber se, em um momento tão delicado de nossos problemas so
ciais e econômicos, é possível, politicamente, ultrapassarmos tais
óbices, é saber se estamos abrindo caminhos para o futuro do nos
so País, a fIm de que sua juventude tenha mais oportunidade e de
que todos os brasileiros pensem com mais esperança; é saber se
podemos ousar decidir matéria tão importante, sob regime demo
crático; é saber se temos competência ou não para mudar a manei
ra de pensar, com mais amplidão, de grande parte de nossos conci
dadãos. É, enfim, saber que a conjuntura pode ser modificada por
nós temos e que, caso não estejamos certos, os pósteros nos julga
rão e terão tanta ou mais força de fazer no tempo as modificações
adequadas à superação de nossos magnos problemas para maior
felicidade do povo brasileiro, com maior e mais intensa participa
ção de todas as correntes que compõem a nossa alma.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem a palavra para

encaminhar contra o nobre Deputado Haroldo Lima.
O SR. HAROLDO LIMA (PCdoB - BA. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados, lamento muito a
votação a que procederemos e a forma determinada de como a fa
remos.

Assisti a diversas manifestações por parte dos Srs. Deputa
dos. A meu juízo, e com todo o respeito que tenho pelo mandato
que V. Ex"s conquistaram nas umas, são manifestações lamentá
veis, porque votaremos aqui um relatório baseado em dados fal
sos. A maioria dos Deputados não o conhecem. Eu o conheço,
porque o li detidamente e o estudei muito mais do que os Deputa
dos que falaram a favor, mas que não o conhecem. Encaminhei re
querimento de informações ao Sr. Ministro, relatando ponto por
ponto aquilo que considero necessário ser explicitado, ou seja, que
o Ministério comprove ou não esses dados. Sei que os 32 pontos
que relatei para serem explicados pelo Ministro aqui estão apre
sentados de maneira incorreta. Eu já possuía os dados do Ministé
rio e da Petrobras e sei que o que está aqui não é verdadeiro. O
que está aqui foi dito pela Shell do Brasil. V. Ex"s vão votar,
apoiando ou não este relatório. V. Ex"s vão votar para a história,
sabendo que este é um relatório falso, falsificado, fraudulento, isto
eu digo e afrrmo.

E mais: estive-com o Sr. Ministro Raimundo Brito, que en
caminhou meu requerimento à Petrobras. Sei que a empresa res
pondeu há tempos o requerimento, e de maneira contundente. A
resposta mostra que isto é um serviço de traição nacional. Entre
tanto, o Ministro está deixando o tempo correr, sem enviá-la a esta
Casa, levando V. Ex·s a votarem equivocadamente. E V. Ex"s não
se indignam com isso; pelo contrário, pela manifestação majoritá
ria, querem votar no erro, querem votar com a Shell.

Gostaria de advertir aos Srs. Deputados aqui presentes de
que, ainda há pouco, V. Ex"s votaram a favor da questão do gás
canalizado, descobrindo, posteriormente, que haviam votado equi
vocadamente e que aquela votação servia especificamente a uma
companhia privada. No segundo turno, resolveram mudar o voto:
fizeram uma pequena modificação e acharam que tinham morali
zado a votação, tirando a empresa que seria privilegiada.

Srs. Deputados, gostaria de dizer-lhes que se apreciarem a
proposta como esta, V. Ex"s estarão fazendo um papel teatral. Es
tabelece a emenda que a União poderá contratar os serviços, por
exemplo, de pesquisa e prospecção de petróleo. No Brasil, Srs.
Deputados, não existe petróleo no território. A Petrobras descobriu
o lugar exato onde se encontra petróleo - existem campos gigan
tescos de petróleo no mar, em águas profundas.

Srs. Deputados, V. Ex"s precisam estar atentos. Só existe
uma companhia no mundo, além da Petrobras, com tecnologia
para pesquisar e explorar petróleo em águas profundas: a Shell.
Quando V. Ex·s estiverem votando para que qualquer companhia
consiga essa concessão, lembrem-se que não existem outras com
panhias. V. Ex"s estarão votando a favor da Shell, somente uma
companhia será benefIciada.

E mais: esse voto terá repercussão histórica no País. A Pe
trobras não é apenas mais uma e a maior estatal de nossa terra e da
América do Sul; ela tem em seu bojo algo que significa o passa
porte do Brasil para o Primeiro Mundo. Trata-se de única empresa
de escala existente no País; por conseguinte, a única empresa em
condições de investir maciçamente em pesquisa e tecnologia e, as
sim, de se capacitar para despontar no terceiro milênio como em
presa de porte. Flexibilizando o monopólio do petróleo e acaban
do, como querem, com a Telebrás e a Companhia Vale do Rio
Doce, não restará outra saída para o País senão vincular-se à eco
nomia internacional como país periférico, ao lado das economias
centrais. Isso é o que está em jogo, Srs. Deputados.

Este Plenário conhece tão pouco o que votará e não se in
digna por estar votando no escuro, como disse o Líder do PMDB,
Deputado Michel Temer. Mesmo assim, supostamente, votará de
cabeça erguida - e prestará contas desse voto no futuro.

Srs. Deputados, o que estão dizendo é uma gigantesca men
tira. Afrrmam que hoje, no mundo, crescem as empresas privadas.
No terreno petrolífero, isto não é verdade. Em dezembro de 1992,
ano do petróleo, a ''Petroleum Intelligence Weekly" fez publicar
um quadro no qual demonstra: 28 estatais no mundo detêm hoje
78% das reservas de petróleo, enquanto 22 empresas privadas têm
apenas 4,5% das reservas de petróleo.

Srs. Deputados, este é o pano de fundo da situação em que
todos nós estamos metidos, muitas vezes sem nos darmos conta,
sem queremos acordar, como inocentes, perante os interesses mais
sórdidos, contrários aos da pátria brasileira, contrários às idéias
dessa juventude que nos está ouvindo e quer um Brasil grandioso,
um Brasil livre, um Brasil independente no futuro.

Srs. Deputados, diz um ditado popular que a esperança é a
última que morre. Existe ainda uma esperança: a de V. Ex"s não
aceitarem este embuste, de votarem contra a matéria. É este o ape
lo que o PC do B faz aos Srs. Deputados: votemos contra proposta
de quebra de monopólio estatal do petróleo em nosso País.

o Sr. Beto Mansur, 2° Vice-Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Luís
Eduardo, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a pala
vra, para falar a favor da matéria, ao último orador inscrito, o no
bre Deputado Eliseu Resende.
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o SR. ELISEU RESENDE (BlocolPFL - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, foram
exautivamente debatidos e ficaram muito claros, na discussão do
primeiro turno e na discussão de hoje, os três pontos fundamentais
que motivaram este Plenário a aprovar a PE do Petróleo.

Primeiro ponto: a Petrobras não será privatizada, ou seja,
não haverá qualquer modificação na estrntura societária da empre
sa nem qualquer interferência nas suas atuais atividades. Segundo
ponto: não haverá a quebra do monopólio do petróleo, que perten
ce à União. Terceiro ponto: esse monopólio será exercido por uma
agência governamental de alto nível, de acordo com regras a se
rem aprovadas pelo Congresso Nacional.

Portanto, Srs. Deputados, qual é a mudança? A única dife
rença reside no fato de que não podemos conceber que uma em
presa mergulhada e envolvida em tantas áreas de negócios, ope
rando um contexto de tantos conflitos de interesse, possa deter o
monopólio da União. Não podemos aceitar que uma empresa de
capital aberto, com ações negociadas e especuladas na Bolsa, pas
se a formular as diretrizes, a política dos investimentos, as ações
estratégicas deste País no campo dos hidrocarbonetos e dos demais
recursos energéticos.

Na discussão do primeiro turno dissemos que não podemos
aceitar que uma sociedade anônima se confunda com a soberania
da sociedade inteira, com a soberania do Estado. Portanto, Srs.
Deputados, é preciso que analisemos os registros da História, nar
rando-os com fidelidade e isenção.

Há quarenta anos a Lei n° 2.004 foi sábia ao criar a Petro
bras e, acima dela, o Conselho Nacional do petróleo, órgão regula
dor de alto nível, para controlar, fiscalizar, orientar e aprovar as
ações executivas da empresa. Ora, Srs. Deputados, com o tempo o
Conselho Nacional do Petróleo foi extinto e a Petrobras passou a
ocupar os seus espaços na fonnulação da política dos investimen
tos e desusos estratégicos dos hidrocarbonetos.

A Nação, atenta, acompanhou a evolução do setor e o de
sempenho da empresa, sente que precisa de uma nova legislação
que recrie o órgão regulador e formulador da política dos recursos
energéticos do País, o qual irá outorgar novas concessões median
te licitações públicas a outras empresas, públicas e privadas. Essas
cocessões se somariio a estorços e investimentos, objetivando o
aumento da produção, a redução dos preços dos derivados do pe
tróleo, em decorrência do processo competitivo, objetivando a
identificação de novas reservas, a geração de novos empregos, o
uso mais intensivo do gás natural, e o mais adequado do álcool e
do carvão; uma nova legislação que permita à Petrobras, passar a
atuar como já o faz no exterior, ou seja, em regime de parceria
com outros investidores públicos e privados para o alcance de suas

.metas e dos objetivos que lhes foram preconizados.
Portanto, vamos ratificar a nossa decisão do primeiro turno

e aprovar o PEC do petróleo com firmeza e consciência. A partir
de agora, vamos reunir as melhores inteligências desta Casa para
formular a legislação infraconstitucional subseqüente levando em
conta, com fidelidade, acima de tudo, a soberania nacional e a de
fesa dos maiores interesses deste País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Eduardo) - Concedo a pala

vra, se desejar usá-la, ao Deputado Lima Neto, Relator da matéria.

O SR. LIMA NETTO (BlocolPFL - RI. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs Deputados, venho novamente
ao plenário defender uma medida histórica para o Brasil. Estamos
mudando algo que há 50 anos impera neste País: o monopólio, ne
cessário quando a Petrobras foi criada na década de 50, e absoluta
mente desnecessário, mais do que desnecessário, perniciosos nos

dias de hoje. Estamos mantendo o monopólio do petróleo com a
União, mas estamos permitindo que outras empresas venham, com
autorização da União, operar no setor em competição com a Petro
bras.

Por que isso? Porque o Brasil precisa de investimentos e a
Petrobras não tem condições de fazê-los. O Brasil precisa de 4 a 7
bilhões de dólares de investimentos anuais no setor, e a Petrobras
pode investir de 2 a 2.5.

Veja bem, isso não tem nada a ver com a competência da
Petrobras, reconhecidamente, competente com um corpo técnico
de nível de Primeiro Mundo. Como qualquer empresa, a Petrobras
não tem condições de investir volume inImito de recursos. Os nú
meros provam isso.

O Brasil tem 0,3% das reservas mundiais de 6leo de gás
equivalente, contra uma área de bacia sedimentar onde pode haver
petróleo. Só saberemos isso se perfurarmos 6%. Seis por cento
contra 0,3%! Esses números foram questionados pelos neoconser
vadores que só sabem fazer barulho, pois nenhum argumento váli
do foi apresentado.

Quero deixar claro que esses números foram tirados do ba
lanço de 1993 da Petrobras, e os tenho aqui - para quem quiser vê
los. Os números internacionais foram tirados do "Canbridge Re
search". Mais ainda. A Veja disse que em vez de 0,3% temos
0,2% das reservas mundiais, ou seja, a revista foi mais conserva
dora do que eu. Mesmo que fosse 0,5%, como disseram os neo
conservadores, no meu argumento seria válido. Não houve ne
nhum argumento que contradissesse.

Os números estão corretos, e qualquer pessoa que diga o
contrário está faltando com a verdade. Aliás. em termos de faltar
com a verdade, já tivemos muitos oradores no primeiro turno, in
clusive com acusações pessoais ao Relator. Diga-se de passagem,
se eram tão graves assim, por que não foram repetidas hoje? Por
que não levantaram novamente o fato de eu ter recebido bônus da
Ipiranga? Porque eu respondi, porque minha posição pública pela
quebra do monopólio vem desde 1991, quando assinei um artigo
no Jornal do Brasil, numa fase em que, como Presidente da CSN,
vi aquela empresa tendo que reduzir sua produção por causa de
uma greve da Petrobras. Desde 1991 sou publicamente contrário
ao monopólio operacional da Petrobras. Quem quiser me acusar,
como ocorreu no primeiro turno, de ter recebido recursos da Ipi
ranga para mudar minha posição saiba que ela é pública desde
1991. Que isso fique claro, para tapar a boca dos neoconservado
res que não querem mudar esse País. O Brasil onde há injustiça so
cial, onde não há emprego, tem que mudar.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso quer mudar o
País, e este Congresso vai fazê-lo. (palmas.)

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Exa a pa
lavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, para orientar minha bancada e
esclarecer o Plenário. peço a V. Exa que nos informe sobre quan
tos destaques há e quais são.

Se forem DVS, para a quebra do monopólio da Petrobras
têm que votar 308 Srs. Deputados. Repito, para a quebra do mono
pólio de uma empresa, em favor da União, têm que votar 308 Srs.
Deputados.

O SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, peço a palavra
pela Liderança do PC do B.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Embora estejamos
em processo de votação e não é usual as lideranças solicitarem a
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palavra neste instante da sessão, vou concedê-la a V. Ex' por três
minutos.

O SR. ALDO REBELO (pcdoB - SP. Sem revisão do
orador.) - Muito obrigado.

Sr. Presidente, ontem ocorreu um episódio revelador da si
tuação a que chegou nosso País. Como é do nosso conhecimento,
o Governo Fernando Henrique Cardoso, depois de manipular tro
pas do Exército, depois de colocar em campo a Policia Federal,
depois de lançar mão do Ministério da Justiça e da Procuradoria
Geral da República, tentou convencer a opinião pública do nosso
País de que os petroleiros eram os responsáveis pelo desabasteci
mento do gás de cozinha, ocorrido no período da greve.

Este fim de semana, Sr. Presidente, a imprensa noticiou
que, na verdade, não só no período da greve, como posteriormen
te, as empresas privadas, distribuidoras do gás de cozinha, comete
ram crime contra a economia popular: sonegaram o produto, ne
gando-se a distribuí-lo à população.

Com que objetivos? Em primeiro lugar, mancomunados
com o Governo, essas empresas tentavam atingir os petroleiros;
em segundo lugar, pressionavam o próprio Governo para obter au
mento nas tarifas do combustível.

Ontem o Diário Oficial da: União publicou reajuste exclusi
vamente para o preço do botijão de gás e não para a gasolina ou
óleo diesel. Este Governo, que tratou os petroleiros como inimigos
públicos, oferece às distribuidoras privadas de gás um tratamento
privilegiado e diferenciado. Essa será a realidade, caso se concreti
ze a quebra do monopólio exercido pela Petrobras. Ficaremos nas
mãos de chantagistas, daqueles que não vacilam em praticar qual
quer tipo de crime contra a economia popular para atingir seus ob
jetivos. Na surdina, o Governo deu o aumento ontem às distribui
doras de gás. Negou o aumento de salário aos petroleiros, como se
apenas o salário fosse o responsável pela chamada desestabiliza
ção do Plano Real, já que aumento para as empresas privadas, se
gundo parece ao Governo, não desestabiliza nada. É revelador
exatamente na tarde de hoje, quando votamos pela segunda vez a
quebra do monopólio estatal do petróleo, que a Nação tome co
nhecimento desse ato vergonhoso, mesquinho, que revela verda
deiramente o caráter do Governo do Sr. Fernando Henrique Car
doso.

Amanhã, estaremos na Justiça Federal pedindo a revogação
desse aumento.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
aos Srs. Líderes para orientação dos seus respectivos partidos poli
ticos.

Como votam os Srs. Líderes?
O SR. FERNANDO GABEIRA (pV - RJ. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, da primeira para a
segunda votação sobre a quebra do monopólio do Petróleo, não
houve nenhum fato novo. Houve, sim, declarações importantes do
Presidente da República afIrmando que a Petrobrás jamais seria
privatizada a do Presidente da Petrobras dizendo que a empresa
estava pronta para competir. Houve, sim, Sr. Presidente, com certo
desapontamento, a notícia de que os capitais esperados para o Bra
sil não virão tão rapidamente, porque, no momento, sua prioridade
no campo do petróleo é o Vietnã - Quem diria, o Vietnã? - Sr.
Presidente, um tema que merece ser visto e que representa um fato
novo, denunciado pelo Deputado Aldo Rabelo, diz respeito à ex
ploração do gás. Não faz sentido votarmos pela quebra do mono
pólio, se não continuarmos a modernização do Estado brasileiro,
se não o prepararmos para lutar contra o monopólio privado, se
não o prepararmos para combater o dumping. A modernidade do
Brasil passa por todos esses pontos.

O Partido Verde vota "sim".

O SR. SÉRGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o PPS, repetindo o
voto do primeiro turno, vota conta o substitutivo. Reafirmamos a
necessidade da flexibilização, mas o problema é defInir seu locus.
Entendemos que a reforma democrática do Estado não passa pela
criação de órgãos gestores que não possuem competência técnica e
podem ser simplesmente instrumentos de defmição de politicas
que não condizem com os interesses nacionais. Quem deveria con
duzir essa flexibilização, por ter conhecimento, experiência e o sa
ber acumulado sobre o assunto é a Petrobras.

Por isso, nesse sentido, entendendo que a flexibilização é
necessária, mas que seu sujeito deve ser a Petrobras, o PPS vota
"não", esperando que, no Senado, o Senador Roberto Freire volte
a apresentar emenda no sentido de que a flexibilização seja exerci
da pela Petrobras.

O SR. HAROLDO LIMA (pcdoB - BA. Sem reVIsão do
orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB considera que a presente vota
ção fere uma das questões basilares da soberania brasileira e que a
temática da flexibilização está sendo usada de maneira eufemísti
ca.

Na realidade, estamos, neste instante, selando a sorte da
maior empresa que já construímos na América do Sul, a Petrobras,
que num País sem grandes reservas de petróleo nem um grande
mercado, só tem condições de sobreviver e de se desenvolver ba
seada no monopólio estatal do petróleo. Quebrando esse monopó
lio, estaremos condenando a Petrobras ao enfraquecimento cons
tante e, mais à frente, à sua privatização, como quis inclusive o
Deputado Roberto Campos - que, aliás, neste particular, agiu com
muita sinceridade, dizendo que o que deverá ser feito mais à frente
é dividir a empresa em seis pedaços, vendendo-os às empresas es
trangeiras que os queira comprar.

Contra esse tipo de atitude, hostil aos interesses nacionais
brasileiros, o PC do B vota contra.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Socialista Brasileiro
entende que a diSl,'Ussão preliminar deveria ser a da matriz energé
tica.

Infelizmente, no açodamento com que estão sendo feitas as
tais reformas da ordem econômica do País, não houve tempo para
se discutir a matriz energética, que seria fundamental.

Queremos deixar claro, principalmente aos Deputados do
interior e do Nordeste deste País, que existe instalada no mundo
uma capacidade de refmo na ordem de 150 milhões de bàlTis/dia e
que, hoje, pelos avanços das telecomunicações, estão sendo refma
dos 120 milhões de barris.

O que as multinacionais querem é fazer o produto acabado
para o litoral brasileiro. E, dentro de muito pouco tempo, os Depu
tados do interior e do Nordeste que hoje estão votando pela quebra
do monopólio do petróleo vão sofrer, porque o preço da energia
no interior e no Nordeste será mais alto e não haverá refinarias. O
produto chegará acabado ao' litoral e, mais uma vez, haverá con
centração de renda, já que o litoral será privilegiado.

É importante que os Deputados do Nordeste e do interior
façam uma reflexão a esse respeito, porque, como disse, as multi
nacionais querem trazer o produto acabado para o Brasil, e não
instalar refmarias.

É por este motivo, pelo não aprofundamento da discussão
sobre a matriz energética, que o PSB votará "não". (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Peço as galerias
que não se manifestem.

Como vota o Bloco PL, PSD e PSC?
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o SR. MARQUINHO CHEDID (Bloco/PSD - SP. Sem
revisão do omdor.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, vamos
para a votação em segundo turno da emenda que quebra o mono
pólio do petróleo, com a mesma convicção com que v~os no
primeiro turno. Queremos ver nosso País c.om suas fron~rras ec0

nômicas abertas, livre para o desenvolvJDlento. Preclsamo~ de
grandes investimentos, e a fónnula sábia e da abertura econÔmICa.

Queremos, neste momento, salientar a coragem do Presi
dente Fernando Henrique Cardoso, que, por duas vezes, mudou a
história econômica do nosso País. A primeira, com o lançamento
do Plano Real, e a segunda com o envio das propostas concernen
tes à ordem econômica, hoje, finalizadas com a votação vitoriosa
da emenda da quebra do monopólio do petróleo, que, sem dúvida
alguma, é o caminho para que nosso Brasil se consolide e se tome
um País economicamente viável.

Sr. Presidente, o Bloco PL, PSC e PSD votará, novamente,
a favor da quebra do monopólio do petróleo, acreditando em um
País mais justo, mais forte e sempre soberano.

Era o que tinha a dizer. (palmas.)
O SR. EDSON EZEQUIEL (PDT - RI. Sem revisão do

omdor.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Depltados, antes de emitir a
posição do PDT, gostaria de deixar claro que meu partido não con
sidera que estamos votando a fleXibilização do monopólio do pe
tróleo. Na realidade estamos votando a quebra do monopólio do
petróleo e o início do desmantelamento da Petrobras, para privati
zá-la aos poucos, no entreguismo que vem sendo praticado nesta

Nação. , "fi ado fi N'" de batalha seOs meIOS têm JUsti IC os ms. OlDlCIO ssa
dizia que a Pettobras era incompetente, que tinha uma produção
por empregado muito pequena, que o número de bacias sedimenta
res não contemplava nosso volume de reservas, citava-se a questão
da Petms e tantas outras. Na verdade, eram falácias; tanto eram fa
lácias que hoje dizem que a Petrobras é competente. Tanto é com
petente que não precisa do monopólio. Grande brincadeira! Por
que, na verdade, não se trata de discussão para saber se a Petrobras
é competente ou não. Sabemos que ela é competente,~ não se
pode tratar igualmente as desiguais. Não é a Petrobras contra a
Shell 00 contra qualquer outra empresa. Será a Petrobras contra
todo o corporativismo mundial que está atacando e ~cerando

nosso País. Mais ainda, Sr. Presidente, se fosse para atrarr recur
sos, ou para flexibilizar, tratalÍamos da questão da estrutura dos
preços do petróleo, da parceria da Petrobras ~ de, ev~tualmente,
encontrar nichos para onde pudéssemos atrarr o capItal externo
sem macular a soberania do País. Lamentavelmente, não é isso o
que se procura.

Apresento pura e tão-somente um último argumento, Sr.
Presidente, para mostrar que não é isso o que se procura. No subs
titutivo, há um órgão controlador. Que beleza! Um órgão controla
dor, gerenciador, que vai fazer toda a administração, da gerência
da complexa indústria do petróleo. Como, se temos órgãos geren
ciadores neste mesmo Estado que não consegue controlar sequer
os estoques de alimentos que apodrecem no País? E pensar que
um órgão gerenciador vai conseguir controlar toda a estrutura do
petróleo!

Sr. Presidente, teria muito mais a ressaltar neste momento,
mas compreendendo que o tempo é reduzido, peço apenas o se
guinte: Srs. Deputados, por favor, pensem no Brasil, nos n?ssos
jovens, nas nossas crianças e digam ''não'' a esse entregulsmo,
''não'' à quebra do monopólio da Petrobras, ''não'' a essa quebra
maléfica para os destinos do País. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como vota o PP,
Deputado Odelmo Leão.

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Partido Progressista vai encaminhar a vo
tação da mesma forma que a encaminhou no primeiro turno, na
busca de um País moderno, que possa oferecer à sua juventude a
expectativa de viver melhor, de ter um País com um solo rico, sim,
mas com um povo também favorecido. Portanto, o Partido Pro
gressista vota a favor da quebra do monopólio. (palmas.)

O SR. JÚLIO REDECKER (pPR - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, caros Deputados, nosso Partido, o PPR,
votará hoje, neste segundo turno, para justificar o voto daqueles
que assinaram a carteira dos Deputados: o povo brasileiro. Não
quero o PPR aqui pelo monopólio do patriotismo, mas, sim, pelo
monopólio da maioria, a maioria do povo brasileiro que quer flexi
bilizar o petróleo, através do monopólio operacional da Petrobras
que será quebrado. Não é o da União, o monopólio será dever do
Estado e por ele será controlado. A Petrobras detém recordes mun
diais pela sua capacitação e treinamento de seus funcionários, mas
ele deverá colaborar com o aumento da concorrência para dar a
este País os investimentos que, hoje, são dados a estrangeiros.

Três a quatro bilhões de dólares são colocados anualmente
à disposição do nosso mercado para comprar petróleo, dos 45%
necessários para abastecê-lo, petróleo esse que não gera emprego,
que não paga royalties e que não possibilita a contratação de ser
viços em um País que precisa enquadrar anualmente no mercado
de trabalho dois milhões de brasileiros.

É fundamental, Srs. Deputados, que hoje, no segundo turno,
possamos demonstrar a vontade da maioria do povo brasileiro,
que, nos elegendo, elegeu uma política de modernidade sem t;an
cor, sem ranço, sem passivo contra aqueles que ontem defendiam
uma verdade maior, e talvez fosse o próprio monopólio operacio
nal do petróleo, mas que já não está de acordo com os tempos mo
dernos de um País que quer entrar emuma economia globalizada.

O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Como vota o PPR,
Deputado?

O SR. JÚLIO REDECKER - Sr. Presidente, na reforma
segunda a qual a Petrobras não mais será parte do Governo para
fazer política macroeconômica, o PPR vota por novos empregos,
pelo aumento de investimentos e contratação de serviços. O PPR
vota pela competição que aumenta, através da produtividade, da
diminuição de custos, a capacidade de o Brasil ser um País me
lhor.

Votamos "sim", Sr. Presidente. (palmas.)
O SR. JAQUES WAGNER (PT - BA. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, o PT evidente
mente votará contra o relatório. Em primeiro lugar, porque alguns
dos argumentos apresentados aqui hoje reforçam a tese de um
companheiro da região Norte do País que, ao defender o relatório,
disse que a Amazônia poderia importar petróleo diretamente da
Venemela, eventualmente um petróleo mais barato do que aquele
que chega pelas compras da Petrobrás. ,

Esquece S. Ex& que a atividade petroleira é verticalizada. E
preciso, para que tenha sucesso, que a companhia abranja todo o
trabalho, desde a jazida, a prospecção, refIno, a petroquímica e a
química [ma, porque, no negócio chamado petróleo, é necessário
muitas vezes perder o lucro na prospecção e no refmo, mas recu
perá-lo na ponta, que é o setor mais rentável.

Ao dizer que a refInaria da Ptrobras em Manaus não terá ca
pacidade de negociação para importar petróleo da Venezuela, es
queceu S. Ex& que, se a Petrobras hoje consegue preço internacio
nal, é pela posição que ocupa nesse negócio.

Portanto, Sr. Presidente, o PT votará con'íi.i;'-com a tranqui
lidade daqueles que querem advertir, alguns de boa-fé, outros por-



Diz ele:
''Público. Esta é a palavra-chave do momento e

contém a solução para um grande debate que atravessa a
sociedade brasileira privatização ou estabilização? Mer
cado ou Estado?

O que há de verdade em tudo isso? Nem o merca
do nem o Estado são capazes de resolver os nossos pro
blemas. Isso só é possível se for introluzido na equação
um outro elemento a sociedade civil, o cidadão e o con
ceito de público, que não é necessariamente privado ou
estatal.

Isso porque podemos ter um privado com sentido
social, um estatal com sentido privado e podemos ter
ambos ineficientes, corruptos e incapazes.

A referência básica para avaliar o privado e o es
tatal é a democracia. Serve o privado a democracia? Ser
ve o estatal ao bem de todos? Serve ao público, a todos?
É aí que entra o conceito de público como critério para
se defmir a função democrática do privado e do estatal.

Com o conceito democrático do público podere
mos escapar dese falso dilema entre privatização e esta
tização, entre o privado e o social, entre o eu e nós. E,
principalmente, escapar da falácia do mercado e dos pe
rigos autoritários do Estado. O público inaugura a era da
cidadania, encerra a era do individualismo e do estatis
mo."

Sr. Presidente, entendemos que, com a aprovação desta
emenda, estamos privilegiando o público. Estamos dando à União,
que representa a sociedade brasileira no conceito da democracia, a
representação e o controle sobre as operações no setor do petróleo,
que podem ser provadas ou estatais. O que interessa é o fim a que
são destinadas; podem ser executadas por capitais públicos, esta
tais ou privados.

O que importa é esta diferenciação: o que é estatal não é ob
rigatoriamente democrático; o que é privado não é obrigatoria
mente democrático, mas o público, sim. O controle público do se
tor do p'ctróleo, esse continuará sendo monopólio da União.

É esse o voto do PMDB: "sim".
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra

ao Deputado Inocência Oliveira para encaminhar o voto do Bloco
PruPfB.

O SR. INOC1l:NCIO OLIVElRA (BlocoIPFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, creio
que, desde a última votação quando, por uma larga margem, 364
votos, este Plenário decidiu que devenamos quebrar o monopólio
de ulJl3l empresa, transferindo-o para a União, nada mudou neste
País. E necessário continuar este processo e, em seguida, votar a
lei que decidirá a maneira de se fazer quebra de monopólio da Pe-
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que não sabem o verdadeiro objetivo do Governo, que diz que O SR. MÁRCIO FORTES - O PSDB não apenas vota
quer flexibilizar, mas que não quer alienar. "sim" à flexibilização, mas também ao seu compromisso social-

Ao chegar a esta Casa um requerimento de regulamentação democrático, respondendo permanentemente pela necessária inter
dos juros de 12%, instalou-se uma verdadeira polvorosa na equipe venção do Estado nas distorções do modelo econômico liberal e
econômica do Governo, porque sabe ela que, se este País não ofe- nas distorções do modelo econômico de livre iniciativa, tão neces
recer juros escorchantes ao capital estrangeiro, não conseguirá sária que é a quem apelamos, por sua responsabilidade pública.
mantê-Io aqui dentro. Optou-se então por outro caminho pela fle- Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".
xibilização, tirando da Constituição brasileira a última defesa que O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como vota o
tínhamos para que não se fizesse neste País o mesmo que se fez PMDB?

sorrateiramente nos outros, ou seja, trocar os nossos ativos, o nos- O SR. ALBERTO GOLDMAN (PMDB _ SP. Sem revi
so patrimônio pela dívida. Não resta outra saída àqueles que opta- são do orador.) _ Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, vou mudar
ram por um modelo econômico de desenvolvimento que transfor-

. um pouco o meu encaminhamento fmal e ler um artigo publicadoma os industriais, os agricultores e os comerciantes em verdadeI-
ros reféns da agiotagem oficial dos bancos. Não tenho dúvida. hoje na Folha de S. Paulo, de autoria de Herbert de Souza, o Beti-

Por isso, o PT, no Senado Federal, disputará a inclusão de nho.
uma emenda: se diz que o Governo não quer vender, por que não
se inclui na emenda constitucional ch flexibilização que o patrimô-
nio da Petrobras é inalienável?

O Pf também votará contra, porque, infelizmente, ao longo
dos debates nesta Casa, as dúvidas levantadas - não contra o Rela
tor, mas contra o Relatório - são importantes e em nenhum mo
mento foram esclarecidas.

Nesse sentido, o Pf vota "não" ao Relatório. (palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como vota o De

putado Mareio Fortes, do PSDB do Rio de Janeiro?
O SR. MARCIO FORTES (pSDB - RI. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, estamos num momento de igual respon
sabilidade e de emoção. É uma emoção que já vivi há quarenta
anos, quando, pelas mãos de meu pai, na então Capital do Brasil e
minha cidade, Rio de Janeiro, acompanhava as manifestações na
Cinelândia junto às massas populares, verdadeiramente constituí
das para instituir o monopólio do petróleo, para fazer com que o
País fosse - como se dizia à época-rapidamente auto-suficiente em
petróleo e para que pudéssemos explorar com nossas próprias for
ças, nossa pr6pria poupança, nossa pr6pria tecnologia, nossos pró
prios recursos humanos, o mar de petróleo que existia sob a Ama
zônia, excondido pelos trustes internacionais.

Vivi, com sete ou oito anos de idade, aqueles momentos
com a maior emoção, a mesma que sente na década de 60, militan
do no movimento estudantil- e o que se costumava fazer naquela
época era queimar bondes, quebrar os meios de transporte no Rio
de Janeiro - quando lutava também para que o grande capital in
ternacional não viesse subjugar nosso desenvolvimento. Da mes
ma maneira, na década de 70, diversas vezes tivemos que nos ma
nifestar contra as distorções e a covardia do movimento político de
então. E, na década de 80, lutamos algumas vezes pela racionali
dade administrativa, pois continuavam imaginando que o desen
volvimento brasileiro poderia perpetuamente se basear em emprés
timos de moedas estrangeiras para construção, ampliação e aper
feiçoamento da infra-estrutura.

A mesma emoção vivida em todas esses ocasiões, responsa
bilidade e o mesmo compromisso com o futuro nos trazem aqui,
pelo PSDB, para dizer que votaremos "sim" à flexibilização, "sim"
à nova lei que possibilitará que uma refmaria particular que hoje
existe no Rio Grande do Sul possa, afmal de contas, aumentar sua
produção, além do volume de 1953, porque ainda é aquele o limite
da produção, por exemplo, da Refinaria de Man.guinhos, no Rio de
Janeiro. Nenhum copo a mais de derivado pode ser produzido
hoje, em função da lei do monopólio, ainda que haja recursos par
ticulares, não dependentes do Governo, ainda que haja mercado
internacional.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputado Márcio
Fortes, como vota o PSDB?
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trobras, em beneficio da própria União, para que assim possamos
perseguir e atingir a auto-suficiência no setor.

Sr. Presidente, vamos desmisficar algumas grandes conside
rações que foram feitas, segundo as quais haveria desnacionaliza
ção se votássemos esta emenda. Ora, Sr. Presidente, o que quere
mos é que a União, aprovada emenda, fique como poder conce
dente, autorizativo e fiscalizador, para que, assim, tenhamos con
dições de, a curto prazo, assumir a auto-suficiência de petróleo e
combustíveis em nosso País.

Sr. Presidente, reconhecemos o importante papel desempe
nhado pela empresa criada pela Lei n° 2.004, de 1953, mas, apesar
da sua compl}tência, apesar do seu quadro técnico, apesar de a Pe
trobras ter demonstrado que é uma empresa forte, atuante, que
compete em igualdade de condições com as maiores empresas do
País, passados esses 43 anos, o Brasil produz apenas 55% do pé
tro1eo que consome.

O Brasil deverá investir este ano 4 bilhões de dólares em
petróleo, e a empresa dispõe apenas de 2 bilhões. E esse dinheiro,
em vez de financiar a importação de petróleo, poderia ser gasto na
sua pesquisa e exploração.

Portanto, Sr. Presidente, para que possamos dar a este País
melhores condições de concorrer nesse setor importante para .a
nossa atividade, para que possamos defender os segmentos ~81S

frágeis da sociedade atingidos pela recente greve de petroleirOS
neste País, o PFL, e o Bloco PFL-PfB, na certeza de que estão de
fendendo os mais altos interesses do País, encaminhamos o voto
"sim".

O SR. LUIZ CARLOS SANTOS (PMDB -SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, com a votação deboje, esta Casa
está encerrando a discussão sobre o capítulo da ordem econômica,
no sentido de ajustar nossa Constituição às constituições mode~as
e sintonizar o País com o mundo civilizado, organizado e efiCIen
te.

O Governo procedeu de forma democrática ao enviar a esta
Casa propostas de reformas. E a Câmara deu um exemplo ao País
votando-as na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
nas Comissões de mérito e neste plenário. O Governo quer a aber
tura e lamento o fato de a Oposição não ter entendido que essas
matérias não devem constar da Constituição e de ela não ter con
centrado na sua regulamentação.

Quero dizer, Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, que o
nosso compromisso com a abertura é também um compromisso
com a regulamentação e com os mais altos interesses da Nação. O
Governo está atento para defender a Petrobras. Reitero o compro
misso inicial: a Petrobras é intocável, será preservada. O Governo
entende que haverá um conselho para fiscalizar a atividade do se
tor. Iremos, quando da regulamentação de todas as emendas, junto
com todos os partidos desta Casa, resguardar os interesses da Na
ção. O Governo se orgulha, Sr. Presidente, de que esta Casa tenha
dado resposta afirmativa e positiva à Nação votando "sim".

Esta é a posição do Governo. (palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em vota\láo a Pro-

posta de Emenda Constitucional n° 6, em segundo turno. .
Comunico ao Plenário que os destaques foram retIrados.

(palmas.)
A Presidência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem

assento em seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sistema
eletrônico.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Srs. Deputados
que se encontram nas bancadas, queiram registrar seus códigos de
votação.

Srs. Deputados, queiram selecionar seus votos.

Srs. Deputados que se encontram nas bancadas, queiram
acionar o botão preto no painel, até que as luzes do posto se apa
guem.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem. V. Ex" a pa
lavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (pDT - RI. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PDT vota "não.

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PP vota "sim".

O SR. WAGNER SALUSTIANO (pPR - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PPR vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs. Deputados
que não registraram seus votos queiram fazê-lo, dentro de instan
tes, nos postos avulsos.

O SR. JOSÉ ANÍBAL - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (pSDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".

O SR. DOMINGOS LEONELLI- Sr .Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. DOMINGOS LEONELLI (PSDB - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, solicito a V. Ex" que confrrme a
informação de que o Deputado Almino Affonso, que já se mani
festou contrariamente à quebra do monopólio do petróleo, na vota
ção da matéria no primeiro turno, não comparece a esta votação
por ter recebido a missão de representar o Parlamento na reunião
do Parlatino. ,

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - E absolutamente
verdadeira a informaç:ão, Deputado Domingos Leonelli.

O SR. TlLDEN SANTIAGO - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem. V. Ex' a pa
lavra.

O SR. TlLDEN SANTIAGO (pT - MG. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, lembro à Presidência e ao Plenário que a
companheira Sandra Satarling ausentou-se desta votação por moti
vos de saúde. Naturalmente, S. Ex' votaria contraliamente à que
bra do monopólio do petróleo.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Certamente, De
putado Tilden Santiago.

O SR. EDSON EZEQUIEL - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem. V. Ex" a pa
lavta.

O SR. EDSON EZEQUIEL (pDT - RI. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, gostaria de alertar os Deputados do PDT,
que estão se dirigindo ao plenário de que nosso voto é "não".

O SR. JURANDYR PAIXÃO (pMDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "sim".

O SR. WAGNERSALUSTIANO (pPR-SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PPR vota "sim".

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Partido Progressista vota "sim".

O SR. JOSÉ ANíBAL (pSDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".
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o SR. ALDO ARANTES (pCdoB - 00. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB vota "não".

O SR. INOCíl:NCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PFLIPTB vota "sim".

A SRA. LAURA CARNEmO - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem. V. Ex· a pa
lavra.

A SRA. LAURA CARNEmO (pP - RI. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, aproveito este momento par~ faze~ um
apelo a V. Ex·. Se V. Ex· olhar à sua esquerda verá os J~malistas,

quase todos empuleirados, para fotografarem este plenário e mos
trarem...

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Fique tranqüila,
Deputada Laura Carneiro! Também gosto muito dos fotógrafos e
já determinei que, durante o recesso, sejam providenciadas melho
res condições de trabalho para todos.

A SRA. LAURA CARNEmO - Muito obrigada!
O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem. V. Ex· a pa

lavra.
O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (Bloco/PSDB - MA.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota ''não.''
O SR. TILDEN SANTIAGO (MG - PT - Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, o PT vota ''não''.
O SR. PHILEMON RODRIGUES - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem. V. Ex· a pa

lavra.
O SR. PHILEMON RODRIGUES (BlocoIPTB - MG.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o meu voto é "siIil".
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Constará em ata,

Sr. Deputado.
O SR. ALDO ARANTES - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa

lavra.
O SR. ALDO ARANTES (pCdoB - 00. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, aproveito o período de votação para fa
zer um encaminhamento...

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputado Aldo
Arantes, terei o maior prazer em conceder, logo após a votação, a
palavra a V. Ex· Solicitei aos Srs. Deputados que não usassem
mais esse intervalo para evitar discussões paralelas e, eventual
mente, alguma citação a outro companheiro que, por sua vez, soli
citaria também o uso da palavra.

O SR. ALDO ARANTES - Sr. Presidente, evidentemente
me submeterei à decisão tomada pela Mesa. Trata-se de encami
nhamento de uma matéria à Mesa, mas fica a critério de V. Ex·

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - RecebereL com o
maior prazer, após a votação, Dep'utado.

O SR. RICARDO HERÁCLIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. RICARDO HERÁCLIO (Bloco'PMN - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu votei "sim", mas o meu
voto é ''não''. Voto com a minha Bancada PSB/PMN.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Constará em ata.
O SR. PAULO CORDEmO - Sr. Presidente, gostaria de

fazer uso da palavra para contestar.o pronunciamento do Deputa
do...

O,SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não é possível, in
felizmente, Deputado Paulo Cordeiro.

O SR. WOLNEY QUEmOZ - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. WOLNEY QUEmOZ (pDT - PE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, em nome da Liderança do PDT, para in
formar os Deputados que estão chegando ao plenário agora, o voto
do PDT é "não".

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Partido Progressista encaminha o voto
"sim".

O SR. JURANDYR PAIXÃO (pMDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "sim".

O SR. DE VELASCO - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. DE VELASCO (Bloco/PSD - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, errei o meu voto. Queria votar "sim",
mas acabei votando "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Será constado em
Ata, Deputado Paulo de Velasco.

O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. HAROLDO LIMA (PCdoB - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB vota "não".

O SR. JOSÉ ANÍBAL - (pSDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".

O SR. INOCíl:NCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PFUPTB encaminha
o voto "sim". Quero também, Sr. Presidente, dizer que os nobres
Deputados Ney Lopes e Átila Lins estão em viagem oficial ao ex
terior lamentavelmente. Mas, infelizmente, tenho de dizer.

, O SR. WAGNER SALUSTIANO (pPR;- SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, a Deputada Alzira Ewerton se encon
tra em São Paulo, adoentada. Mas, com certeza, se aqui estivesse,
S. Ex· estaria também encaminhando o voto "sim". Aproveitando
a oportunidade, o PPR encaminha o voto "sim".

O SR. GERVÁSIO OLIVEIRA (Bloco/PSB - AP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB encaminha o voto
"não".

A SRA. LAURA CARNEmO - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

A SRA. LAURA CARNEmO (pP - RI. Sem revisão da
oradorà.) - Sr. Presidente, quero apenas registrar a ausência do no
bre Deputado Franco Montoro, que se encontra em Bruxelas rep
resentando esta Casa, pelo Parlamento Latino-Americano, junto ao
Parlamento Europeu.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Partido Progressista encaminha o voto
"sim".
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o SR. WAGNER SALUSTIANO (pPR - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PPR encaminha o voto "sim".

O SR. LINDBERG FARIAS - Sr. Presidente, lamentavel
mente, o ex-Presidente da União Nacional dos Estudantes, Fernan
do Gusmão, e o Presidente da UBES, Joel Benin, foram agora
agredidos pela Polícia Militar exatamente neste momento. Estu
dantes e presidentes de entidades importantes, que foram agredi
dos, irão agora fazer um exame de corpo de delito.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)- Lamentavelmente,
vou ter que pedir a V. Ex· que não fale neste horário.

O SR. LINDBERG FARIAS - Quero registrar esse fato
lamentável. Acho que a Mesa... (O microfone do orador foi desli
gado.)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Mas V. Ex· não
vai registrar, porque é regra da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Solicito aos Srs.
Deputados que ainda não votaram que o façam imediatamente.

A Presidência pergunta se algum dos Srs. Deputados ainda
não votou.

O SR. ARLINDO CIllNAGLIA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. ARLINDO CIllNAGLIA (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quero justificar a ausência do Deputa
do Hélio Bicudo, da bancada do PT, que está em Bruxelas, em
representação oficial do Parlamento Latino-Americano.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Constará em ata o
registro de V. Ex·.

O SR. JOSÉ ANÍBAL - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (psDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Deputado Franco Montoro, que votou
"sim" no primeiro turno de votação e votaria "sim" no segundo
turno de votação, encontra-se em viagem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A ausência já foi
justificada aqui, Deputado.

O SR, MAX ROSENMANN - Sr. Presidente, pelo a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem a palavra V.
Ex·.

O SR. MAX ROSENMANN (Sem Partido - PRo - Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o meu voto, nesta votação, foi
diferente da primeira. No segundo turno, votei "sim". Eu entrego a
mesma declaração de voto por entender que, assim, estou votando
de forma mais adequada para o povo brasileiro. (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presidência per
gunta se ainda existe algum Sr. Deputado que queira fazer uso do
voto. (pausa.)

Vou encerrar a votação. (pausa.)
Está encerrada a votação. Vamos ao resultado.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Mesa vai pro-

clamar o resultado da votação:
VOTARAM
SIM-360
NÃO- )29
ABSTENÇÃO-I
TOTAL-490
É aprovada, em segundo turno, a proposta de emenda à

Constituição n° 6-C/95.
VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DEPUTADOS:

Roraima
AIceste Almeida - Bloco - PTB - Não
Elton Rohnelt - Bloco - PSC - Sim
Francisco Rodrigues - Bloco - PSD - Não
Luciano Castro - PPR - Sim
Luis Barbosa - Bloco - PTB - Sim
Moises Lipnik - Bloco - PTB - Sim
Robério Araújo - PSDB - Sim
Salomão Cruz - Bloco - PFL - Sim

Amapá
Antonio Feijão - Bloco - PSDB - Sim
Eraldo Trindade - PPR - Sim
Fátima Pelaes - Bloco - PFL - Sim
Gervásio Oliveira - Bloco - PSB - Não
Murilo Pinheiro - Bloco - PFL - Sim
Sérgio Barcellos - Bloco - PFL - Sim
Valdenor Guedes - PP - Sim

Pará
Ana Júlia - PT - Não
Anivaldo Vale - PPR - Sim
Antônio Brasil- PMDB - Não
Benedito Guimarães - PPR - Sim
EIcione Barbalho - PMDB - Não
Gerson Peres - PPR - Sim
Giovanni Queiroz - PDT - Não
Hilário Coimbra - Bloco - PTB - Sim
José Priante- PMDB - Não
Nicias Ribeiro - PMDB - Sim
Olávio Rocha - PMDB - Sim
Paulo Rocha - PT - Não
Paulo Titan - PMDB - Sim
Raimundo Santos - PPR - Sim
Socorro Gomes - PCdoB - Não
Ubaldo Corrêa - PMDB - Sim
Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Sim

Amazonas
Arthur Virgílio Neto - PSDB - Sim
Carlos da Carbrás - Bloco - PFL - Sim
Euler Ribeiro - PMDB - Sim
João Thomé Mestrinho - PMDB - Não
Luiz Fernando - PMDB - Sim
Pauderney Avelino - PPR - Sim

Rondônia
Carlos Camurça - PP - Sim
Confúcio Moura - PMDB - Não
Eurípedes Miranda - PDT - Não
Expedito Júnior - Bloco - PL - Sim
Ildemar Kussler - PSDB - Sim
Marinha Raupp - PSDB - Sim
Silvemani Santos - PP - Sim

Acre
Carlos Airton - PPR - Sim
Célia Mendes - PPR - Sim
Francisco Di6genes - PMDB - Sim
João Maia-PP-Sim
Mauri Sérgio - PMDB - Sim
Ronivon Santiago - Bloco - PSDB - Sim
Zila Bezerra - PMDB - Sim

Tocantins
Antônio Jorge - PPR - Sim
Dolores Nunes - PP - Sim
Freire Júnior- PMDB - Sim
João Ribeiro - Bloco - PFL - Sim
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Melquíades Neto - Bloco - PMN- Sim Paraíba
Osvaldo Reis - PP - Sim Adauto Pereira - Bloco - PFL - Sim
Paulo Mourão - PPR- Sim Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Sim

Maranhão Armando Abílio - PMDB - Sim
Albérico Filho - PMDB - Sim Cássio Cunha Lima - PMDB - Sim
Antônio Joaquim Araújo - Bloco - PFL - Sim Efraim Morais - Bloco - PFL - Sim
Costa Ferreira - PP - Sim Enivaldo Ribeiro - PPR - Sim
César Bandeira - Bloco - PFL - Sim Gilvan Freire - PMDB - Não
Davi Alves Silva - Bloco - PMN - Sim Ivandro Cunha Lima - PMDB - Sim
Domingos Dutra- PT- Não José Aldemir - PMDB - Não
Eliseu Moura - Bloco - PFL - Sim José Luiz Clerot - PMDB - Não
Jayme Santana - PSDB - Sim Ricardo Rique - PMDB - Sim
José Carlos Sab6ia - Bloco - PSB _ Não Wilson Braga - PDT - Não
Magno Bacelar- S/P _ Sim Pernambuco
Márcia Marinho _ Bloco _ PSC _ Sim Antônio Geraldo - Bloco - PFL - Sim

Fernando Ferro - PT - Não
Mauro Fecury - Bloco - PFL - Sim Fernando Lyra _ Bloco - PSB - Não
Remi Trinta - PMDB - Sim Humberto Costa - PT - Não
Roberto Rocha - PMDB - Sim Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL - Sim
Sarney Filho - Bloco - PFL - Sim João Colaço - Bloco - PSB - Não
Sebastião Madeira - PSDB - Sim José Chaves - S/P - PSB - Sim

Ceará José Jorge - Bloco - PFL - Sim
Anibal Gomes - PMDB - Sim José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL - Sim
Antônio Balbmann PSDB - Sim José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Sim
Antônio dos Santos - Bloco - PFL - Sim Luiz Piauhylino - S/P - Não
Amon Bezerra - PSDB - Sim Mendonça Filho - Bloco - PFL - Sim
Edson Queiroz - PP - Sim Nilson Gibson - Bloco - PMN- Não
Firmo de Castro - PSDB - Sim Osvaldo Coelho - Bloco - PFL - Sim
Gonzaga Mota - PMDB - Não Pedro Correa - Bloco - PFL - Sim
Inácio Arruda - PCdoB - Não Ricardo Heráclio - Bloco - PMN - Sim
Jackson Pereira - PSDB - Sim Roberto Fontes - Bloco - PFL - Sim
José Linhares - PP - Sim Roberto Magalhães - Bloco - PFL - Sim
José Pimentel- PT- Não Salatiel Carvalho - PP - Sim
Leônidas Cristino - PSDB - Sim Sérgio Guerra - Bloco - PSB - Não
Marcelo Teixeira - PMDB - Sim Severino Cavalcanti - Bloco - PFL - Sim
Nelson Otoch - PSDB - Sim Vicente André Gomes - PDT - Não
Paes de Andrade - PMDB - Não Wilson Campos - PSDB - Sim
Pimentel Gomes - PSDB - Sim Wolney Queiroz - PDT- Não
Pinheiro Landim- PMDB - Sim Alagoas
Roberto Pessoa - Bloco - PFL - Sim Albérico Cordeiro - Bloco - PTB - Sim
Rommel Feij6 - PSDB - Sim Augusto Farias - Bloco - PSC - Sim
Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim Benedito de Lira - Bloco - PFL - Sim
Vicente Arruda - PSDB - Sim Ceci Cunha - PSDB - Sim
Zé Gerardo - PSDB - Sim Fernando Torres - PSDB - Sim

Piauí José Thomaz Nonô - PMDB - Sim
Alberto Silva - PMDB - Sim Moacyr Andrade - PPR - Sim
Ari Magalhães - PPR - Sim Olavo Calheiros - PMDB - Sim
B. Sá - PP - Sim Talvane Albuquerque - PP - Sim
Ciro Nogueira - Bloco _. PFL - Sim Sergipe
Felipe Mendes - PPR - Sim Adelson Ribeiro - PMDB - Sim
Heraclito Fortes - Bloco - PFL - Sim Bosco França - Bloco - PMN - Não
João Henrique - PMDB - Sim Carlos Magno - Bloco - PFL - Sim
Júlio Cesar - Bloco - PFL - Sim Cleonâncio Fonseca - PSDB - Sim
Mussa Demes - Bloco - PFL - Sim Jerônimo Reis - Bloco - PMN - Não
Paes Landim- Bloco - PFL - Sim José Teles - PPR - Sim

Rio Grande do Norte Marcelo Deda - PT - Não
Augusto Viveiros - Bloco - PFL - Sim Wilson Cunha - Bloco - PFL - Sim
Betinho Rosado - Bloco - PFL - Sim Bahia
Carlos Alberto - Bloco - PFL - Sim Alcides Modesto - PT - Não
Cipriano Correia - PSDB - Sim Aroldo Cedraz - Bloco - PFL - Sim
Henrique Eduardo Alves - PMDB - Sim Benito Gama - Bloco - PFL - Sim
Iberê Ferreira - Bloco - PFL - Sim Beto Lelis - Bloco - PSB - Não
Laire Rosado - PMDB - Sim Claudio Cajado - Bloco - PFL - Sim
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Coriolano Sales - PDT - Não
Domingos Leonelli - PSDB - Não
Eujácio Simões - Bloco - PL - Sim
Félix Mendonça - Bloco - PTB - Sim
Fernando Gomes - PMDB - Sim
Geddel Vieira Lima - PMDB - Sim
Haroldo Lima - PCdoB - Não
Jaime Fernandes - Bloco - PFL - Sim
Jairo Azi - Bloco - PFL - Sim
Jairo Carneiro - Bloco - PFL - Sim
Jaques Wagner- PT- Não
João Almeida - PMDB - Sim
João Leão - PSDB - Não
Jonival Lucas - Bloco - PFL - Sim
José Carlos Aleluia - Bloco - PFL - Sim
José Rocha - Bloco - PFL - Sim
José Tude- Bloco- PTB - Sim
Leur Lomanto - Bloco - PFL - Sim
Luís Eduardo - Bloco - PFL - Abstenção
Luiz Bmga - Bloco - PFL - Sim
Luiz Moreira - Bloco - PFL - Sim
Manoel Castro - Bloco - PFL - Sim
Marcos Medmdo - PP - Sim
Mário Negromonte - PSDB - Sim
Nestor Duarte - PMDB - Sim
Pedro Irujo - PMDB - Sim
Prisco Viana - PPR - Sim
Roberto Santos - PSDB - Sim
Roland Lavigne - Bloco - PL - Sim
Sérgio Carneiro - PDT - Não
Severiano Alves - PDT - Não
Simam Ellery - PMDB - Sim
Ubaldino Júnior - Bloco - PSB - Não
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL - Sim

Minas Gerais
Aécio Neves - PSDB - Sim
Antônio Aureliano - PSDB - Sim
Antônio do Valle- PMDB - Sim
Aracely de Paula - Bloco - PFL - Sim
Armando Costa - PMDB - Sim
Bonifácio de Andmda - Bloco - PTB - Sim
Carlos Melles - Bloco - PFL - Sim
Carlos Mosconi - PSDB - Sim
Chico Ferramenta - PT - Não
Danilo de Castro - PSDB - Sim
Eduardo Barbosa - PSDB - Sim
Elias Mumd - PSDB - Sim
Eliseu Resende - Bloco - PFL - Sim
Fernando Diniz - PMDB - Sim
Fmncisco Horta - Bloco - PL - Sim
Genésio Bernardino - PMDB - Sim
Herculano Anghinetti - PSDB.- Sim
Hugo Rodrigues da Cunha':'" Bloco - PFL - Sim
Humberto Souto - Bloco - PFL - Sim
Ibrahim Abi-Ackel- PPR - Sim
Jaime Martins - Bloco - PFL - Sim
Jair Siqueira - Bloco - PFL - Sim
João Fassarella - PT - Não
José Rezende - Bloco - PTB - Sim
José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL - Sim
Lael Varella - Bloco - PFL - Sim
Leopoldo Bessone - Bloco - PTB - Sim
Márcio Reinaldo Moreira - PP - Sim

Marcos Lima - PMDB - Sim
Maria Elvira - PMDB - Sim
Mário de Oliveira - PP - Sim
Maurício Campos - PL - Sim
Mauro Lopes - Bloco - PFL - Sim
Newton Cardoso - PMDB - Sim
Nilmário Miranda - PT - Não
Odelmo Leão - PP - Sim
Osmânio Pereira - PSDB - Sim
Paulo Delgado - PT - Não
Paulo Heslander- Blobo- PTB - Não
Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Não
Raul Belém - Bloco - PFL - Sim
Roberto Bmnt - Bloco - PTB - Sim
Romel Anízio - PP - Sim
Ronaldo Perim - PMDB - Sim
Saraiva Felipe - PMDB - Sim
Sérgio Miranda - PCdoB - Não
Sérgio Naya - PP - Sim
Silas Bmsileiro - PMDB - Sim
Sílvio Abreu - PDT- Não
Tilden Santiago - PT - Não
Vittorio Medioli - PSDB - Sim
Zaire Rezende - PMDB - Não

Espírito Santo
Adelson Salvador - Bloco - PSB - Não
Feu Rosa-PSDB- Sim
João Coser- PT - Não
Jorge Anders - PSDB - Sim
Luiz Buaiz - Bloco - PL - Sim
Luiz Durão - PDT - Não
Nilton Baiano - PMDB - Sim
Rita Camata - PMDB - Não
Roberto Valadão - PMDB - Sim
Theodorico Ferraço - Bloco - PTB - Sim

Rio de Janeiro
Agnaldo Timóteo - PPR - Sim
Alcione Athayde - PP - Não
Alexandre Cardoso - Bloco - PSB - Não
Alexandre Santos - PSDB - Sim
Álvaro Valle - Bloco - PL - Não
Arolde de Oliveira - Bloco - PFL - Sim
Ayrton Xerez - PSDB - Sim
Candinho Mattos - PMDB - Não
Carlos Santana - PT - Não
Cidinha Campos - PDT-' Não
Conceição Tavares - PT - Não
Edson Ezequiel- PDT - Não
Eurico Miranda - PPR - Sim
Fernando Gabeira-~
Fernando-Gençalves - Bloco - PTB - Sim
Fernando Lopes - PDT - Não
Fmncisco Dornelles - PPR - Sim
Fmncisco Silva - PP - Sim
Itamar Serpa - PDT - Sim
Jair Balsonaro - PPR - Não
Jandira Feghali - PCdoB - Não
João Mendes - Bloco - PTB - Sim
Jorge Wilson- PMDB - Sim
José Carlos Coutinho - S/P - Sim
José Carlos Lacerda - PPR - Sim
José Egydio - Bloco - PL - Sim
José Maurício - PDT - Não
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Laprovita Vieira - PP - Sim
Laura Carneiro - PP - Não
Lima Netto - Bloco - PFL - Sim
Lindberg Farias - PCdoB - Não
Márcia Cibilis Viana - PDT - Não
Mareio Fortes - PSDB - Sim
Milton Temer- PT - Não
Miro Teixeira - PDT - Não
Moreira Franco - PMDB - Sim
Noel de Oliveira - PMDB - Não
Paulo Feijó - PSDB - Sim
Roberto Campos - PPR - Sim
Roberto Jefferson - Bloco - PTB - Sim
Rubem Medina - Bloco - PFL - Sim
Sérgio Arouca - PPS - Não
Simão Sessim - PPR - Sim
Sylvio Lopes - PSDB - Não
Vanessa Felippe - PSDB - Sim

São Paulo
Alberto Goldman - PMDB - Sim
Aldo Rebelo - PCdoB - Não
Aloysio Nunes Ferreira - PMDB - Sim
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Sim
Antônio Kandir- PSDB - Sim
Arlindo Chinaglia - PT - Não
Arnaldo Faria de Sá - PPR - Sim
Arnaldo Madeira - PSDB - Sim
Ary Kara- PMDB - Sim
Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Sim
Beto Mansur - PPR - Sim
CarwsApolinmo-PMDB-Sim
Carlos Nelson - PMDB - Sim
Celso Daniel- PT - Não
Celso Russomanno - PSDB - Sim
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL - Sim
Cunha Bueno - PPR - Sim
Cunha Lima -S/P - Sim
De Velasco - Bloco - PSD - Não
Delfim Netto - PPR - Sim
Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB - Sim
EdinhoMmp-PMDB-Sim
Eduardo Jorge - PT - Não
Fausto MartelIo - PPR - Sim
Fernando Zuppo - PDT - Não
Hélio Rosas - PMDB - Sim
Ivan Valente - PT - Não
Jáir Meneguelli - PT - Não
João Mellão Neto - Bloco - PFL - Sim
João Paulo - PT - Não
Jorge Tadeu Mudalen - PMDB - Sim
José Aníbal- PSDB - Sim
José Augusto - PT - Não
José Coimbra - Bloco - PTB - Sim
José de Abreu - PSDB - Sim
José Genoíno - PT - Não
José Machadó - PT - Não
José Pinotti - PMDB - Não
Jurandyr Paixão - PMDB - Sim
Koyu lha - PSDB - Sim
Luciano Zica - PT - Não
Luiz Carlos Santos - PMDB - Sim
Luiz Gushiken - PT - Não
Maluly Netto - Bloco - PFL - Sim

Marcelo Barbieri - PMDB - Não
Marquinho Chedid - Bloco - PSD - Sim
Marta Suplicy - PT - Não
MaulÍcio Najar - Bloco - PFL - Sim
Michel Temer- PMDB - Sim
Nelson Marquezelli - Bloco - PTB - Sim
Panlo Lima - Bloco - PFL - Sim
Régis de Oliveira - PSDB - Sim
Ricardo Izar - PPR - Sim
Robson Tuma - S/P - Sim
Salvador Zimbaldi - PSDB - Sim
Silvio Torres - PSDB - Sim
TeIma de Souza - PT - Não
Ushitaro Kamia - Bloco - PSB - Sim
Vadão Gomes - PP - Sim.
Valdemar Costa Neto - Bloco - PL - Sim
Vicente Cascione - Bloco - PTB - Sim
Wagner Rossi - PMDB - Sim
Wagner Salustiano - PPR - Sim
Welson Gasparini - PPR - Sim
Zulaiê Cobra - PSDB - Sim

Mato Grosso
Antônio Joaquim - PDT - Não
Augustinho Freitas - PP - Sim
Gilney Viana - PT - Não
Roberto Franca - PSDB - Sim
Rodrigues Palma - Bloco - PTB - Sim
Rogério Silva - PPR - Sim
Tetê Bezerra - PMDB - Sim

Distrito Federal
Agnelo Queiroz - PCdoB - Não
Augusto Carvalho - PPS - Não
Benedito Domingos - PP - Sim
Chico Vigilante - PT - Não
Jofran Frejat - PP - Sim
Maria Laura - PT - Não
Osório Adriano - Bloco - PFL - Sim
Wigberto Tartuce- PP - Sim

Goiás
Barbosa Neto - PMDB - Sim
João Natal- PMDB - Sim
Jovair kantes - PSDB - Sim
Lidia Quinan - PMDB - Sim
Marconi Perillo - PP - Sim
Maria Valadão - PPR - Sim
Nair Xavier Lobo - PMDB - Sim
Orcino Gonçalves - PMDB - Sim
Pedrinho Abrão - Bloco - PTB - Sim
Pedro Canedo- Bloco- PL- Sim
Pedro Wilson - PT - Não
Roberto Balestra - PPR - Sim
Rubens Cosac - PMDB - Sim
Sandro Mabel- PMDB - Sim
Vilmar Rocha - Bloco - PFL - Sim
Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSD - Sim

Mato Grosso do Sul
Andre Puccinelli - PMDB - Sim
Dilso Sperafico - PMDB - Sim
Flávio Derzi - PP - Sim
Marilu Guimarães - Bloco - PFL - Sim
Marisa Serrano - PMDB - Sim
Nelson Trad - Bloco - PTB - Sim
Oscar Goldoni - PDT - Sim
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Saulo Queiroz - PSDB - Sim
Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL - Sim
Alexandre Ceranto - Bloco - PFL - Sim
Antonio Ueno - Bloco - PFL - Sim
Basílio Villani - PPR - Sim
Chico da Princesa - PDT - Sim
Dilceu Sperafico - PP - Sim
Elias Abrahão - PMDB - Não
Flávio Ams - PSDB - Não
Hemles Parcianello - PMDB - Sim
Homero Oguido - PMDB - Sim
José Borba - Bloco - PTB - Sim
José Janene - PP - Sim
Luciano Pizzatto - Bloco - PFL - Sim
Luiz Carlos Hauly - PP - Sim
Maurício Requião - PMDB - Não
Max Rosenmann - s/P - Sim
Nedson Micheleti - PT - Não
Nelson Meurer- PP - Sim
Odílio Balbinotti - S/P - Sim
Padre Roque - PT - Não
Paulo Bernardo - PT - Não
Paulo Cordeiro - Bloco - PTB - Sim
Renato Johnsson - PP - Sim
Ricardo Gomyde - PCdoB - Não
Valdomiro Meger- PP- Sim
Vilson Santini - Bloco - PTB - Sim
Wemer Wanderer - Bloco - PFL - Sim

Santa Catarina
Edinho Bez - PMDB - Sim
Edison Andrino - PMDB - Sim
Hugo Biehl- PPR - Sim
João Pizzolatti - PPR - Sim
José Carlos Vieira - Bloco - PFL - Sim
José Fritsch - PT - Não
Leonel Pavan - PDT - Não
Luiz Henrique - PMDB - Sim
Mário Cavallazzi - PPR - Sim
Milton Mendes - PT - Não
Paulo Bauer - PPR - Sim
Paulo Bornhausen - Bloco - PFL - Sim
Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Sim
Rivaldo Macari - PMDB - Sim
Serafim Venzon - PDT - Não
ValdirCru~o-PMDB-Não

Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT - Não
Adroaldo Streck - PSDB - Sim
Adylson Motta - PPR - Não
Aírton Dipp - PDT - Não
Augusto Nardes - PPR - Sim
Carlos Cardinal- PDT- Não
Darcísio Perondi - PMDB - Sim
Enio Bacci - PDT - Não
Esther Grossi - PT - Não
Ezidio Pinheiro - PSDB - Não
Gemlano Rigotto - PMDB - Sim
Hugo Lagranha - Bloco - PTB - Sim
Ivo Mainardi - PMDB - Sim
Jair Soares - Bloco - PFL - Sim
Jarbas Lima - PPR - Sim
José Fortunati - PT - Não

Jólio Redecker - PPR - Sim
Luís Roberto Ponte - PMDB - Sim
Matheus Schmidt - PDT - Não
Miguel Rossetto - PT - Não
Nelson Marchezan - PPR - Sim
Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB - Sim
Paulo Paim - PT - Não
Paulo Rítzel- PMDB - Sim
Renan Kurtz - PDT - Não
Telmo Kirst - PPR - Sim
Waldomiro Fioravante - PT - Não
Wilson Branco - PMDB - Sim
Wilson Cignachi - PMDB - Sim
Yeda Crusius - PSDB - Sim
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há sobre a mesa a

seguinte

REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA
A CONSTITUIÇÃO N° 6-C, DE 1995

Altera o § 1° do artigo 177 da Constituição Fe
deraL

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
nos temlOS do art. 60, § 3° da Constituição Federal, promulgam a
seguinte Emenda ao texto constitucional.

Art. 1° O § 1° do art. 177 da Constituição Federal passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 177 ~ .

§ 1° A União poderá contratar com empresas esta
tais ou privadas a realização das atividades revistas nos
incisos I a IV deste artigo observadas as condições que a
lei estabelecer."

Art. 2° Inclua-se um parágrafo, a ser numerado como § 3°,
no art. 177 da Constituição Federal, com a seguinte redação:

"Art.177 ..

§ 3° A lei a que se refere o § 1° disporá sobre:

I - a garantia do fornecimento dos derivados de
petróleo em todo o território nacional;

II - as condições de contratação;

m- a eslnltura e atribuições do órgão regulador
do monopólio da União."

Art. 3° É vedada a edição de Medida Provisória para a regu
lamentação da matéria prevista nos incisos I a IV e dos parágrafos
1° e 3° do art. 177 da Constituição Federal.

Sala das Sessões, 20 de junho de 1995. - Lima Netto, Re-
lator.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Já tendo sido feita
a redação do vencido em primeiro turno, confomle dispõe o inciso
I do § 2° do art. 195 do Regimento Interno, esta Presidência decla
ra dispensada a votação da redação final.

A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há sobre a Mesa e

vai à publicação, a seguinte declaração de voto:
Senhor Presidente,
Apenas para registro, nos Anais da Casa, quero fazer uma

declaração de voto, com relação ao monopólio estatal de petróleo.
A matéria é que a opinião pública nacional, alertada para a impor-
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tância da decisão que o Congresso deve tomar, se posicionou e ob
serva atentamente.

Quero crer, Sr. Presidente, que a política é um poderoso
instrumento social. Entendo que o desempenho e um mandato po
pular implica em compromisso crescente com a sociedade. Temos
obrigações recíprocas na representatividade e na sua delegação.
Por isso o parlamentar, muitas vezes, se situa numa posição con
trária ao partidarismo inflexível. Se rebela diante das imposições
de liderança ou tem de se confrontar com os lobbies de grande
empresas ou grupos.

O voto é uma questão de consciência. Amadurece na medi
da em que se mede todas suas consequências. é livre e legítimo
quando ditados pelo interesse maior, que é o do país onde vive
mos. Por tais razões, no desempenho de meu terceiro mandato,
busco com absoluta coerência. Como pela isenção.

Com convicção de estar votando, neste momento, em per
feita sintonia com a política pregada pelo governo federal, na
questão dos monopólios, não desejo que tal ato tenha dupla inter
pretação. Num primeiro turno tive uma decisão clara, se refonnulo
a posição anterior, é por entender que não se pode causar dificul
dades a um governo que visa a agilizar sua máquina administrativa
e tomar menos penoso o imenso desafio recompor o Brasil do pr6
ximo século.

A história de uma nação não se escreve com slogans. Com
pregações no vazio. As conveniências da política petrolífera, no
último meio século, foram detenninadas por governos de diferen
tes tendências, que imaginavam as decorrências a curta e médio
prazo. Nenhuma empresa que tenha crescido, com grande sacrifi
cio popular, pode ser considerada intocável. O gigantismo, muitas
vezes, não é motivo de orgulho mas sinal de preocupação.

Mudo meu voto, Sr. Presidente. Com plena consciência de
que o país também sofre mudanças e transfonnações. A sociedade
evolui e a política obedece uma dinâmica. As questões nacionais
se renovam num processo constante. A única certeza, permanente,
Sr. Presidente, é de que intocável é apenas o nosso país.

Brasília, 20 de maio de 1995. - Max Rosenmann, Deputa
do Federal- PPR.

O SR. ALDO ARANTES - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. ALDO ARANTES (pCdoB - 00. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o posto de votação em que me encontra
va estava estragado; digitei uma vez, não registrou o voto, digitei a
segunda vez e pensei que tinha constatado o voto, mas agora estou
vendo que não. Meu voto é "não".

O SR. GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "não".

O SR. NAN SOUZA - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. NAN SOUSA (pP - MA. Sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente, meu voto não saiu registado. Voto "sim".

O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. MILTON TEMER - (PT - RJ. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, V. Ex' deu uma informação muito impor
tante aos jornalistas sobre a realização de obras durante o recesso .
desta Casa. Queria que V. Ex', se possível, pudesse precisar a data
dessas obras.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputado Milton
Temer, V. Ex' é de fato extremamente esperto e muito inteligente.
Apenas quero reafmnar a posição da Presidência de que, se depen
der de mim, não convocarei a Câmara dos Deputados. No entanto,
o Sr. Presidente da República tem essa faculdade constitucional.

O SR. PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. PEDRO NOVAIS (pMDB - MA. Sem revisão do
orador.) - Si:. Presidente, desejo registrar meu voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Será ~gistradoem
ata.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Agradeço ao Ple
nário desta Casa. Independentemente da forma como se posiciona
ram aos Srs. Deputados, foram voadas cinco emendas da maior
importância com um quorum extremamente elevado, o que certa
mente contribui para recuperação da imagem do Poder Legislati
vo.

Muito obrigado, Srs. Deputados. (palmas.)

O Sr. Luís Eduardo, Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Beto Mansur, 2°
Vice-Presidente.

O SR. WELINTON FAGUNDES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem V. Ex' a pala-
vra.

O SR. WELINTON FAGUNDES (Bloco/PL - MT. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, estava chegando de uma au
diência e registro meu voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Será registrado em
ata.

O SR. ITAMAR SERPA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Beto Marumr) - Tem V. Ex' a pala-
vra.

O SR. ITAMAR SERPA (pDT - RJ. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, ocupo hoje esta
tribuna para prestar uma homenagem ao povo brasileiro. Mais pre
cisamente a todos aqueles que lutaram pela restauração do regime
democrático, interrompido com o golpe militar de 1964. Não fosse
a indignação dessa brava gente, nenhum de nós estarlamos hoje
nesta Casa.

Por mais de duas décadas, o País viveu a situação bizarra de
ter generais travestidos de presidentes, governadores e prefeitos
biônicos, e um Congresso composto por Parlamentares de dois
partidos: o MDB, que dizia sim, e a Arena, que dizia sim senhor.
Por uma questão de justiça, quero aqui louvar os Parlamentares
autênticos do MDB, que muito contribuíram para a reconquista da
nossa democracia.

No Rio de Janeiro, no entanto, o MDB era controlado pelo
Sr. Antônio de Pádua Chagas Freitas, dono de jornal e governador
biônico. Todos os parlamentares que se encontravam sob o jugo
desse cidadão receberam a alcunha de chaguistas, e eram facil
mente identificados por suas práticas fisiológicas e pelo espaço
que dispunham no jornal do chefe para iludir e enganar os menos
esclarecidos.
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A introdução do pluripartidarismo foi um divisor de águas
na política brasileira. Os autllnticos do MDB estavam livres das
amarras, exilados, exilados políticos começavam a voltar e os mo
vimentos sindicais ganhavam novo impulso. Foi neste contexto
que surgiu o PDT. Fundado há lS anos, constituiu-se rapidamente
numa das maiores expressões trabalhistas do País. Conquistou, em
1982, o Governo do Estado ctn Rio de Janeiro, sepultando de vez o
chaguismcl, e infligindo esmagadora derrota ao candidato apoiado
pelos militares.

Confesso que sempre nutri uma imensa admiração pelo
PDT. Meu passado político, marcado por uma forte atuação junto
ao movimento estudantil, se afinava ideologicamente com a dou
trina pedetista.

Por isso, em 1989, quando militava no Partido Socialista
Brasileiro, sensibilizei-me com os apelos de várias lideranças pe
detistas em Nova Iguaçu, que buscavam o fortalecimento do parti
do naquele Município. Juntamente com outros companheiros, to
dos CDm origem nas lutas democráticas, aceitamos o desafio. Hoje,
o PDT em Nova Iguaçu é Governo. E continuará sendo, desde que
mantenha distância daqueles que afundaram a legenda no resto do
nosso.Estado.

Nunca escondi minhas aspirações políticas. Quando filei
me ao PDT, detinha um mandato de Vereador no Município de
Nova Iguaçu, mas tencionava 1mçar-me candidato a Deputado Fe
deral nas eleições de 1990. Não por vaidade pessoal, mas por sa
ber que a região em que vivo precisava de um parlaplentar digno
de representá-la.' ,

O "ancelamento desse desejo, Sr. Presidente, foi a minha
primeira (.emonstração de fidelidade partidária ao POT. O Díretó

'rio RegiD', la1 entendeu que eu deveria tJ:abalhar em favor das can
didaturas de Luiz AlfTedo Salomão, José Vicente Brizola, Paulo
Ramos e, Vivaldo Barbosa, todos sediados na capital. Em troca,
eles se comprometiam a buscar soluções para os graves problemas
,da Baixada Fluminense. Não buscaram. Foram infiéis com os elei-
~L .

Nos quatro anos que se seguiram, por diversas vezes perce
bi que o Partido Democrático Trabalhista havia perdido o seu
rumo. Pessoas sem quaisquer identidade com o trabalhismo in
gressavam na legenda, transformando-:a: num saco de gatos. Políti
cos com origem no chagUismo entregavam fichas ~ fIliação, que
eram abonadas, apesar do passado comprometedor. '

Na contramão 'dos movimentos populares que exigiam o
impéachment do Presidente Femando Collor de Mello, o Gover
liador do Rio de Janeiro, Leonel Brizo1a, declarava apoio em troca
de'recursos para a conclusão da Li~ha Vermelha, ,contrariando
toda: asria'militância.

Para obter maioria náAssembléia Legislativa fluminense,
admitiu-se novamente nos quadro do PDT a figura pérniciosa de
JoséNader, que receberia em t:rocauma vaga como conselheiro no
Tribunal de Contas do EstadrJ. Felizm.;nte, a justiça ~vitou que a
raposa fosse posta dentro do gaHnheiro. '

'No Congresso Nacional, Deputados eleitos pelo PDT inva
diam li Mesa Diretora para rnsgar documentos, numa truculência
sem prece.dentes. Quase, foram cassados por falta de decoro parla
mentar.'

Barganha, falta de e~('lÚpulos. traição e violência. É isso
que o eleitor espem dos representantes do seu partido? A resposta,
Sr. Presidente, viria na eleição de 1994. Leonel Brizola obteve me
nos vot(1~ que o exótico Rntas, o PDT do Rio perdeu as eleições
para Governador. a bancada elitadua! ficou encolhida, e os Deputa

,dos Federais que 8f~)iatl1m: em 90. nuo ~e melegeram em 94. Esta
va estipulado o prcç'o rh infi,lldid!Jde.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso disse que que
brou a espinha dorsal da esquerda. Se de fato conseguiu, chegou
tarde no PDT. Lá, sua própria direção se encarregou de esmagá-Ia.
Basta ver, Sr. Presidente, o que esta gente está fazendo com o Go
vernador Jaime Lemer, do Paraná; Dante de Oliveira, do Mato
Grosso, e com pelo menos nove deputados Federais, todos conde
nados pelo mesmo crime: se recusar a fazer oposição gratuita e in
conseqüente.

Sr. Presidente, pergunte a qualquer cidadão paranaense qual
o conceito que Jaime Lerner desfruta no seu Estado. Sr. Presiden
te, pergunte a qualquer cidadão iguaçuano qual o conceito que Ita
mar Serpa desfruta na Baixada Fluminense. Sr. Presidente. solicite
o mapa de apuração das últimas eleições e verifique que conceito
o eleitor tem dos desempregados oficiais do PDT, que se encaste
laram no partido para suspirar uma réstia de poder.

Sr. Presidente, lament9 a desfiguração do meu partido.
Como democrático, deveria ouvir os contrários e respeitar as di
vergências. Como trabalhista, vira as costas para milhões de brasi
leiros desempregados, em favor de interesses corporativos e estatí
zantes. Sou um Deputado representante do povo. Não represento a
voz do dono. Para isso. existem figuras que não fizeram outra coi
sana vida.

Estou comunicando oficialmente o meu afastamento dos
quadros do PDT. Reitero, Sr. Presidente, que durante o tempo em
que permaneci sob esta sigla, honrei-a e dignifiquei-a com o meu
trabalho de solidariedade e apoio, reafirmando o meu compromis
so comes ta e com todas as comunidades da Baixada Fluminense.

Dizem, Sr. Presidente, que quem não conhece a I !istória
está condenada a repeti-la. Se algum dia voltarmos a viver sob o
jugo de uma ditadura militar, conforme pediu Leonel 8rizola para
defender as estatais, peço a Deus que os partidos de oposição não
caiam novamente nas mãos destas pessoas que não souberam va
lorizar o sacrifício humano.

Era o que tinha a dizer.
O SR. GONZAGA PATRIOTA - SI': Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem V. Ex' a pala-

vra.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (BlocoIPSB - PE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do PSB pediu-me
para avisar que a Deputada Raquel Capiberibe não pôde compare
cer porque está doente, mas estará aqui amanhã trazendo o atesta
do, o voto de S. Ex' é não.

O SR. PAULO DELGADO - Sr. Presidente peço a pala
vra pela ordem. '

O SR. PRESIDENTE (Beta Mansur) - Tem V. Ex' a pala-
vra.

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, gostaria de registrar minha participação
na 82' Conferência da Organização Internacional do Trabalho, em
Geneb~, de onde retornei esta noite para a votação dessa emenda
constitucional. Apresentei na próxima semana um relatÓlio das
discussões que acompanhei naquela capital.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Esta feito o de V.
Ex'

O SR. PEDRO WILSON - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem V. lix' a palavra.
O SR. PEDRO WILSON (PT - GO. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, gostaria de registrar que o Prefeito Darci
Accorsi, da cidade de Goiânia, está realizando mais uma edição do
projeto Goiânia Viva que leva na região oeste toda a comunidade a
participar de uma administração voltada para resolver seus pmble-
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mas. O projeto Goiânia Viva quer dizer que a Prefeitura, o povo e
a Câmara Municipal de Goiânia estão participando para resolver
os graves problemas da nossa capital de mais de milhão de habi
tantes.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Apresentação de
proposições

Os Senhores Deputados que tenham proposições a apresen
tar poderão fazê-Io.

APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS SENHORES:

RIVALDO MACARI - Indicação ao Poder Executivo, por
intermédio da Presidência da República, de envio ao Congresso
Nacional de projeto de lei sobre nova política de juros.

Projeto de Lei que conceitua Mata Atlântica para fins de re
gulamentação do que determina o § 40 o ar!. 225 da Constituição
Federal.

Projeto de Lei que acrescenta inciso V ao ar!. 10 da Lei na
8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre a isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - na aquisição de
automóveis para utilização no transporte autônomo de passageiros,
bem como por pessoas portadoras de deficiência física e aos desti
nados ao transporte escolar, e dá outras providências.

JONIVAL LUCAS - Requerimento de informações ao Mi
nistério da Fazenda sobre operações da Caixa Econômica Federal
com a Encol S.A - Engenharia, Comércio e Indústria.

ANA JÚLIA - Requerimento de informações informações
à Secretaria de Vigilância Sanitária e ao Ministério da Saúde sobre
as razões pelas quais a Portaria Conjunta na 49, de 8 de junho de
1995, não prevê a realização de ensaio microbiológico nos preser
vativos vendidos no Brasil.

GONZAGA PATRIOTA - Projeto de lei que altera os arts.
128 e 130 dJiLein0 8.213,de 21 de julho de 1991.

JOSE PIMENTEL - Requerimento de informações ao Mi
nistério da Fazenda sobre as empresas que receberam recursos do
Fundo de Investimento do Nordeste - FINOR.

Requerimento de informações ao Ministério do Planeja
mento e Orçamento sobre as empresas que receberam recursos do
Fundo de Investimento do Nordeste - FINOR.

IVAN VALENTE - Requerimento ao Presidente da Câma
ra dos Deputados no sentido de que sejam convocados os Srs. Mi
nistros da Justiça, das Comunicações e da Agricultura, do Abaste
cimento e da Reforma Agrária, a fim de prestarem esclarecimentos
sobre o "Mapa do Vcto" e a "Planilha de Cargos" que orienta a
distribuição de cargos pelo Poder Executivo Federal, conforme o
jornal O Estado de S. Paulo, edição de 20 de junho de 1995, e o
jornal Fo~a de S. Paulo, edição de 14 de junho de 1995.

INACIO ARRUDA - Requerimento ao Presidente da Câ
mara dos Deputados de retirada do Projeto de Lei na 618, de 1995,
de autoria do requerente, que acrescenta dispositivo ao ar!. 20 da
Lei na 8.036, de 11 de maio de 1990.

Requerimento de informações ao Ministério do Planeja
mento e Orçamento sobre a programação trimestral de gastos do
Tesouro envolvendo os meses de abril, maio e junho.

ARTHUR VIRGÍLIO NETO - Requerimento ao Presidente
da Câmara dos Deputados de convocação de sessão solene da
Casa para o dia 26 de junho de 1995, a fIm de prestar homenagem
póstuma ao jornalista Umberto Calderaro Filho.

CANDINHO MATIOS - Requerimento de informações ao
Poder Executivo, através do Ministério dos Transportes, sobre a
concorrência para a administração da ponte Rio-Niterói.

Indicação ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério
dos Transportes, do exame da oportunidade e conveniência de se
encontrar uma fórmula para desafogar o trânsito entre o Rio de Ja-

neiro e São Paulo, mediante alargamento de trechos da rodovia
Presidente Dutra, saindo pelo lado esquerdo da Linha Vermelha.

MILTOM TEMER - Requerimento de informações ao Mi
nistério da Fazenda sobre o endividamento das empresas estatais.

PAUDERNEY AVELINO - Projeto de resolução que cria
o Grupo Parlamentar Brasil-Kwait

AYRTON XEREZ - Projeto de lei que dispõe sobre a am
pliação do Programa de Crédito Educativo para Estudantes Caren
tes e dá outras providências.

JARBAS LIMA - Projeto de l~i que dispõe sobre a criação
do Sistema Nacional de Doação de Orgãos e dá outras providên
cias.

FRANCISCO SILVA - Requerimento de informações ao
Ministério da Saúde sobre repasses de verbas pelo órgão ao Muni
cípio de Barbacena, Estado de Minas Gerais, no peúodo que men
ciona.

CUNHA BUENO - Requerimento de informações ao Mi
nistério da Educação e do Desporto sobre o Programa de Crédito
Educativo.

Requerimento de informações ao Ministério da Agricultura,
do Abastecimento e da Reforma Agrária sobre desapropriações
realizadas pelo Incra no Estado do Paraná.

Requerimento de informações ao Ministério da Previdência
e Assistência Social sobre processo movido contra o INSS pelo se
gurado Luiz Galli.

MURILO PINHEIRO E OUTROS - Proposta de emenda à
Constituição que dispõe sobre a aplicação de percentual do Orça
mento da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí
pios no Sistema Único de Saúde.

JACKSON PEREIRA - Indicação ao Poder Executivo,
por intermédio da Presidência da República, de envio ao Con
gresso Nacional de projeto de lei alterando a forma de conces
são do benefício de auxílio-alimentação aos servidores públicos
da União.

Projeto de Lei que dispõe sobre a revogação do ar!. 57 da
Lei na 8.672, de 6 de julho de 1993.

EDINHO ARAÚJO - Projeto de lei que acrescenta parágra
fo ao art. 73 da Lei na 5.988, de 1973.

VALDEMAR COSTA l'ffiTO - Projeto de lei que redire
ciona recursos para o Sistema Unico de Saúde.

ALCIDES MODESTO - Requerimento de informações ao
Ministério do Planejamento e Orçamento sobre a execução da Po
lítica de Incentivos Fiscais nas regiões Nordeste e Amazônica.

AUGUSTO NARDES - Indicação ao Poder Executivo, por
intermédio da Presidência da República, de alteração do Decreto
na 578, de 24 de junho de 1991, que dispõe sobre a regulamenta
ção do lançamento dos Títulos da Dívida Agrária, no sentido de
que seja alterado o ar!. 11, a fIm de que os Títulos da Dívida Agrá
ria, pelo seu valor nominal, possam ser dados em dação de paga
mento para quitação, tctal ou parcial, de débitos decorrentes de dí
vida agúcola com instituições financeiras.

Projeto de resolução que altera o funcionamento das sessões
plenárias ordinárias na Câmara dos Deputados, dando nova reda
ção ao ar!. 65, inciso JI, do Regimento Interno.

GONZAGA PATRIOTA E OUTROS - Proposta de emen
da à Constituição que altera a redação do inciso II do ar!. 37 e do §
70 do art. 144 da Carta Magna.

CARLOS APOLINÁRIO - Projeto de lei que altera a Lei
na 8.647, de 13 de abril de 1993, vinculando o servidor público ci
vil, ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a
Administração Pública Federal, ao Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço - FGTS.
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JOsÉ JANENE - Projeto de Lei que dispõe sobre o valor
do salário-família a que se refere o art. 66 da Lei nO 8.213, de 21
de }llho de 1991.

JOSÉ JANENE E OUIROS - Proposta de emenda à Cons
tituição que dispõe sobre a competência concorrente dos Estados
para criar organismos de planejamento e de desenvolvimento re
gionais.

TELMO KIRST E OUIROS - Proposta de emenda à Cons
tituição que altera a redação dos arts. 28 e 29 da Carta Magna.

Proposta de emenda à Constituição que altera o art. 14 da
Carta Magna, recriando a fidelidade partidária; adota o voto distri
tal e estabelece a coincidência geral das eleições a partir do ano de
2002.

JOFRAN FREJAT E oumos - Proposta de emenda à
Constituição que dá nova redação ao inciso I do art. 159 da Carta
Magna.

ANTÔNIO 'JOAQUIM - Projeto de decreto legislativo que
dispõe sobre a realização de plebiscito para a criação do Território
Federal do Araguaia.

Requerimento de informações ao Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA,
sobre a implantação do Parque Nacional de Chapada dos Guima
rães, Estado do Mato Grosso.

PADRE ROQUE - Projeto de lei que regulamenta o art.
221 da Constituição Federal, estabelecendo percentual mínimo da
programação diária das emissoras de televisão a ser destinado a
programas com fmalidade educativas, artísticas e culturais e dando
outras providências.

ALDO ARANfES - Requerimento ao Presidente da Câma
ra dos Deputados de convocação de sessão solene da Casa emho
menagem à luta do povo do Timor-Leste em defesa de sua autode
terminação e soberania.

vn -ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Nada mais haven
do a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur)-

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Roraima

Moisés Lipnik: - Bloco - PTB; Robério Araújo - PSDB;
Salomão Cruz - Bloco - PFL.

Amapá

Murilo Pinheiro - Bloco - PFL; Sérgio Barcellos - Bloco 
PFL; Valdenor Guedes - PP.

Pará

Nicias Ribeiro - PMDB; Olávio Rocha - PMDB; Paulo Ro
cha - PT; Paulo Titan - PMDB; Raimundo Santos - PP; Socorro
Gomes - PCdoB; Ubaldo Corrêa - PMDB; Vic Pires Franco 
Bloco-PFL.

Amazonas

Paudemey Avelino-PPR.

Rondônia

Marinha Raupp - PSDB; Silvemani Santos - PP.

Acre

Mauri Sérgio - PMDB; Ronivon Santiago - Bloco - PSD.

Tocantins

Melquiades Neto - Bloco - PMN; Osvaldo Reis - PP; Pau
lo Moorão - PPR.

Maranhão

Magno Bacelar- S/P; Márcia Marinho - PSDB; Mauro Fe
cury - Bloco - PFL; Nan Souza - PP; Pedro Novais - PMDB;
Remi Trinta - PMDB; Roberto Rocha - PMDB; Sarney Filho 
Bloco - PFL; Sebastião Madeira - PSDB.

Ceará

Marcelo Teixeira - PMDB; Nelson Otoch - PSDB; Paes de
Andrade - PMDB; Pimentel Gomes - PSDB; Pinheiro Landim 
PMDB; Roberto Pessoa - Bloco - PFL; Rommel Feijó - PSDB;
Ubiratan Aguiar - PSDB; Vicente Arruda - PSDB.

Piauí

Mussa Demes - Bloco - PFL; Paes Landim - Bloco - PFL.

Paraíba

Ricardo Rique - PMDB; Wilson Braga - PDT.

Pernambuco

Luiz Piauhylino - S/P; Mendonça Filho - Bloco - PFL;
Nilson Gibson - Bloco - PMN; Osvaldo Coelho - Bloco - PFL;
Pedro Correa - Bloco - PFL; Ricardo Heráclio - Bloco - PMN;
Roberto Fontes - Bloco PFL; Roberto Magalhães - Bloco - PFL;
Salatiel Carvalho - PP; Sérgio Guerra - Bloco - PSB; Severino
Cavalcanti - Bloco - PFL; Vicente André Gomes - PDT.

Alagoas

Moacyr Andrade - PPR; Olavo Calheiros - PMDB; Talva
ne Albuquerque - PP.

Sergipe

Marcelo Deda - PT.

Bahia

Luiz Moreira - Bloco - PFL; Manoel Castro - Bloco 
PFL; Marcos Medrado - PP; Mário Negromonte - PSDB; Nestor
Duarte - PMDB; Pedro Irujo - PMDB; Prisco Viana - PPR; Ro
berto Santos - PSDB; Roland Lavigne - Bloco - PL; Sérgio Car
neiro - PDT; Severiano Alves - PDT; Simara Ellery - PMDB;
Ubaldino Junior - Bloco - PSB; Ursicino Queiroz - Bloco - PFL.

Minas Gerais

Márcio Reinaldo Moreira - PP; Marcos Lima - PMDB;
Maria Elvira - PMDB; Mário de Oliveira - PP; Mauricio Campos
- Bloco - PL; Mauro Lopes - Bloco - PFL; Newton Cardoso 
PMDB; Nilmário Miranda - PT; Odelmo Leão - PP; Osmânio Pe
reira - PSDB; Paulo Delgado - PT; Paulo Heslauder - Bloco 
PTB; Philemon Rodrigues - Bloco - PTB; Raul Belém - Bloco
PFL; Roberto Brant - Bloco - PTB; Romel Anízio - PP; Saraiva
Felipe - PMDB; Sérgio Miranda - PCdoB; Sérgio Naya - PP; Si
las Brasileiro - PMDB; Sílvio Abreu - PDT; Tilden Santiago 
PT; Vittorio Medioli - PSDB.

Espírito Santo

Nilton Baiano - PMDB; Rita Camata - PMDB; Roberto
Valadão - PMDB; Theodorico Ferraço - Bloco - PTB.

Rio de Janeiro

Márcia Cibilis Viana - PDT; Marcio Fortes - PSDB; Míl
ton Temer - PT; Miro Teixeira - PDT; Moreira Franco - PMDB;
Noel de Oliveira - PMDB; Paulo Feijó - PSDB; Roberto Campos
- PPR; Roberto Jefferson - Bloco - PTB; Rubem Medina - Bloco



13630 Quarta-feira 21 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Junho de 1995

_ PR..; Sérgio Arouca - PPS; Simão Sessim - I'PR; Sylvio Lopes

_ PSDB; Vanessa Felippe- PSDB.

São Paulo

Maluly Netto - Bloco - PR..; Marcelo Barbieri - PMDB;
Marquinho O1edid - Bloco - PSD; Marta Suplicy - PT; Mauricio
Najar _ Bloco - PFL; Michel Temer - PMDB; Nel~on~~zel
li _ Bloco - PTB; Paulo Lima - Bloco - PFL; Régts de Oliven:a
PSDB; Ricardo Izar - PPR; Robson Tuma - SLf; Salvador Zi~
baldi _ PSDB; Silvio Torres - PSDB; Teima de Souza - PT; Usbl
taro Kamia - Bloco - PSB; Vadão Gomes - PP; Valdemar Costa
Neto _ Bloco - PL; Vicente Cascione - Bloco - PTB; W~8T!er
Rossi _ PMDB; Wagner Saiustiano - PPR; Welson Gaspanm-
PPR.

Mato Grosso

Roberto Franca - PSDB; Rodrigues Palma - Bloco - PTB;
Rogério Silva - PPR; Tetê Bezerra - PMDB; Welinton Fagundes

- Bloco-PL.
Distrito Federal

Maria Laura - PT; Osórlo'Adriano- Bloco- PR..; Wigber

to Tartuce- PP.
Goiás

Marroni Perillo - PP; Maria Valadão - PPR; Nair Xavier
Lobo _ PMDB; Orcino Gonçalves - PMDB; Pedrinho Abrão 
Bloco _ PTB; Pedro Canedo - Bloco - PL; Pedro Wilson - PT;
Roberto Balestra - PPR; Rubens Cosac - PMDB; Sandro Mabel
PMDB; Vilmar Rocha - Bloco - PR...

Mato Grosso do Sul

Marilu Guinlarães - Bloco - PR..; Marisa Serrano 
PMDB; Nelson Trad - Bloco - PTB; Oscar Goldoni - PDT; Saulo

Queiroz - Bloco - PR...

Paraná

Mauricio Requião - PMDB; Max Rosenmann - S/P; Ned
son Micheleti - PT; Nelson Meurer - PP; Odilio Balbinotti - S/P;
Padre Roque - PT; Paulo Bernardo - PT; Paulo Cordeiro - Bloco
_ PTB; Renato Johnsson - PP; Ricardo Gomyde - PCdoB; Valdo
miro Meger - PP; Vilson Santini - Bloco - PTB; Werner Wande
rer - Bloco - PR...

Santa Catarina

Mário Cavallazzi - PPR; Milton Mendes - PT; Paulo Bauer
- PPR; Paulo Bornhausen - Bloco - PR..; Paulo Gouvea - Bloco
- PR..; Rivaldo Macari - PMDB; SeraflID Venzon - PDT; Valdir
Colatto - PMDB.

Rio Grande do Sul

Matheus Schmidt - PDT; Miguel Rossetto - PT; Nelson
Marchezan - PPR; Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB; Paulo Paim
PT; Paulo Rítzel - PMDB; Renan Kurtz - PDT; Telmo Kirst 
PPR; Waldomiro Fioravante - PT.

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Amapá

Raquel Capiberibe - Bloco - PSB.

Amazonas

AIzira Éwerton - PPR; Átila Lins - Bloco - PR...

Rondônia

Emerson Olavo Pires - PSDB.

Acre

Chicão Brígido - PMDB.

Tocantins

Udson Bandeira - PMDB.

Ney IAlpes - Bloco - PFL.

Minas Gerais

Sandra Starling - PT.

Rio de Janeiro

Eduardo Mascarenhas - PSDB.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PRP; Almino Affonso - PSDB;
Franco Montora - PSDB; Hélio Bicudo - PT; Tuga Angerarni
PSDB.

Paraná

Ricardo Barros - Bloco - PR...

Rio Grande do Sul

Luiz Mainardi - PT.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Encerro a sessão.

designando para amanhã. quarta-feira, dia 21, às 14 horas, a se·
guinte

ORDEM DO DIA
(ÀJ 16haru)

MARR" SOBRE A MFliA

I-Reqllel'imaeo.doSeDborAldoAnn...lIOItIirD:IOIdoutilO
68 do Relima1lO Intemo. soIicita.."lodo leja~ SeIIio SoleDe em
'~o~gem à heróica lula do povo de TIIDDI"Lute, pela prmtia doi
Direitos HumaDOS o em defesa de sua autodete!miDaçio e sobeIu1ia' •

1

ESCOLHA PARA O CARGO DE MINlS'I'RO DO TRIBU.
NAL DE CONTAS DA UNIÃo (AniIO 73.1 r. iDciso D ela Coaai.
lUição Fodera1. de o Dea'dD Legislativo nO 6. de 1993. alIerado pelo
Dea'dD Legislativo nO 18. de 1994)

J1Br.tNç1A
(Alto 151. L '1', do Regjmemo 1Dlemo)

DIac:aIio

2
PROIETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'" 370-A, DE 1993

(DA COMISSÃO DE RELAçõES EX1ERIORES)

Disalssio, em lUnlO ÚIÜCO. do Projeto de Decreto Legislativo nO
370. de 1993. que aprova OI tell.Ol do Quano ProfDc:oIo Adicioaal
ModifICativo da Coastil1liçio da UDiio Posul Universal (UPU) o do
Regu1aml:Dto Geral daUPU. rmuadOl pelo BIuildurante XX Coaps
50 ela UPU. realizado om WashÍDBlCJD. em dezaDbIo de 1989; te1ldo
paecereI du Cnniaões de CcmtiIuiçio • Justiça e de Redaçio. pela
c:cmlisuc:ionltidode, jIridicjdade e~ leplativa (Re1alor: Sr. Arj
Kara); • de Ci~ e Tec:nolOlPa. Comnnicaçio e 1Df0l1ll6tica. pela
a~açIo (Relalor: Sr. WoIDey Queiroz).

3

PROJETO DE DEqtETOLEGIS~TIVON'" 59-A, DE 1995
(DA COMISSAO DE RELAÇQES EX11:lUORES)

Disalssio. em lUnIO áDico. do Projeto de Deaeto Legislativo nO
59. de 1m.que apmvao texto doACCIdo lOln1:raDspone Amoenlre
o Govemo da República Fedezativa do Bruil e o Govemo de MIem.
celebrado tID MIem, em 15 de )llho de 1994; tendo peteeereS du
ComisIÕeI de VIIÇio. Transponea. pela aprovaçio (Relator. Sr. l»
nidu CristiDo); e da Ccalisdo de Coastil1liçio o Justiça e de Redaçio.
pela CCIIStiInc:ionl1jdode,jIlielic:idade o~ leBiJ1ativa (Re1alor: Sr.
Régis de Oliveira).

4

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'" 62-A, DE 1995
(DA COMISSÃO DE RELAçõES EX11:lUORES)

Di.scussio. em lUme ÚDÍco. do Projeto de 0ec:Tet0 Legislativo
nO 62. de 1995. que lplOVa OI teltol dos ACOldo&,~Troca de Notas.
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de 1° e 2 de junho de 1994. entre o Governo da República federativa
do Brasil e o Governo da República do Paraguai. que modificam e
complementa,m o Ae<rdo. celebrado entre os dois Governos em 26 de
setembro de 1992. para a CODStIUçio de uma segunda ponte sobre o rio
Paraná; tendo pareceres das Comissões de Trabalho. de Administração
e Serviço Público. pela aprovação (Relator: Sr. Valdomiro Meger); de
V1&Ção e Transportes, pela ap:ovaçio, cootra os votos dos S1'S. Newton
Cazdoso.JairoAzieTeimade Souza (Relator: Sr.PhileIlJOllRodrigues);
e de Constituição e Justiça e de Redação. pela coostitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa (Relator: Sr. Elias Abrahão).

S

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO 63-A, DE 1995
(DA COMISSÃO DE RELAçõES EXTERIORES)

Discussão, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislativo nO
63. de 1995. que a~va o texto do Acordo de Cooperação par.l a
prevenção ao Uso e Combate à Produçio e ao Tráfico Ilícito de entor
pecentes e Substâncias PsicotIópicu, celebrado emm o Govemo da
República Federativa do Brasil e o Govemo da Federação Russa. em
Moscou, em 11 de outubro de 1994; tendo pereceres das Comissões de
Defesa Nacional, pela aprovaçio (Relator. Sr. Elias Murad); e de
Constituição e Justiça e de Redação. pela coostitucionalidade. juridici
dade. técnica legislativa e, no mérito. pela aJXOvação (Relator: Sr.
Alexandre Cardoso).

6

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO 67-A. DE 1995
(DA COMISSÃO DE RELAçõES EXIERIORES)

Discussão, em tumo ánico, do Projeto de Decreto Legislativo n°
67.del995.queaprovaotextodoProtocolocelebradoentreo~erno

da República Federativa do Brasil e o Govemo dos Estados Umdos da
América, em Brasilia. em 21 de março de 1994. paraEmenda e~
gação do Acordo de Coopenção emCí!ncia eTecnologia, entreos dois
países. de 6 de fevereiro de 19.84; tendo~ das Comissões~'

CiSncía e Tecnologia. Comunicaçio e Infonnática, pela aprov~.
ccmtra os votos dos S1'S. Inácio Anuda, Ivan Valente e Ana Júlia
(Relator. Sr. VICPiIesFIanCO); edeConstituiçãoeJustiçaedeRedação.
pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa (Relator: Sr.
Adhemar de BaITos Filho).

7

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO 68-A. DE 1995
(DA COMISSÃO DE RELAçõES EXIERIORES)

Discussio, emturno ánico. do Projeto de Decreto Legislativo n°
68, de 1995. que ap:ova o texto do Conv&io InternacioDal do Café de
1994, adcudo em 31 de março de 1994. na sede da Organização das
Nações Unidas, tendo parecel'eS das Comissões de Economia. Indú~tria
e CanéIcio. pela arxovação (Relator: Sr. Júlio Redecker); de Agricul
tura e Política Rural. pela aprovaçio (Relator. Sr. Silas Brui1eiro); e da
Comissão de Constituiçio e Justiça e de Redação. pela constitucionali
dade, juridicidade e técnica legislativa (Relator: Sr. Régis de Oliveira).

8

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO 69-A. DE 1995
(DA COMISSÃO DE RELAçõES EXIERIORES)

Discussão, emturno 1ÍI1ÍCO, do Projeto de Decráo Legislativo nO
69, de 1995, que aprova o texto do Protocolo de Buenos Aires sobre
Jurisdição Intenw:ional em Mal&ia ConlIatual. concluído em Buenos
Aires,no Âmbitodo Men:ado ColDJmdoSul (Mercosul). assinadopelo
Brasil em 5 de agosto de 1994; tendo JlI1'IlCCI' da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redaçio, pela constitucionalidade, jJridi.cidade e
Iécnica legislativa (Relala: Sr. Régis de Oliveira).

9

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO 70-A. DE 1995
(DA COMISSÃO DE RELAçõES EXIERIOREs)

Discussão. em turno único. do Projeto de Decreto Legislativo nO
70. de 1995, que aprova o texto do Acordo.perTrocade Notas, de 4 de
novembro de 1994.~e emenda o Acordo sobre Coopetaçio Adminis
trativa Mútua para a Prevençio. a Pesquisa e aR~são às Infrações
Aduaneiras, de 18 de março de 1993. eD1'e o Bruil e a França; tendo
pareceres das Comissões de Defesa Nacional, pela aprovação (ReÍata:
Sr. Autâ:lio Aureliano); de Finanças e Tributaçio, pela aprovação
(Relator: sr- Cooceição Tavares); e de Constituiçio e Justiça e de
Redação. pela constitucionalidade. jmidicidade e técnica legislativa
(Relator: Sr. Adhemar de Barros Filho).

10

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO 71,·A. DE 1995
(DA COMISSÃO DE RELAçõES EX1ERIORES)

Discussão, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislativo n°
72.de 1995.queaprovao textodaResolução 47 (l) daAssembléiaGeI3l
do Instituto Intemaeional p8I3 a Unificação do Direito Privado (Uni
droit), adotada em sua 47" sessão, 2 de dezembro de 1993••~la qual se
introduzem emendas ao artigo XX de seu Estatuto Orgânico; tendo
parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. pe~
coostituciooalidade. jJridicidade e técnica legislativa (Relata: Sr. Ré
gis de Oliveira).

11

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO 111. DE 1995
(DA COMISSÃO ESPECIAL- MERCOSUL)

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nO
111, de 1995. que aJXOva o texto do Protocolo Relativo ao Código
Aduaneiro do Mercosul, concluidoem.Ouro Preto. assinadopeloBruil,
em 17 de dezembro de 1994; tendo JlI1'IlCCI'da Comissib Especial, pela
aprovação (Relator: Sr. Paulo Ritze1).

PRIORIDADE
(ArL 151. Ir. "a". do Regimento Intemo)

Discussão

12

PROJETO DE LEI NO 4.235-A, DE 1993
(DO TRIBUNAL SUPERIOR DO~AUIO)

Discussão, em. lll1IlO único. do Projeto de Lei nO 4.235, de 1993.
que altera a Lei nO 8.432. de 11 de junho de 1992, para nldefinir as
jurisdições das Juntas de Conci1iaçio e Julgamento nas regiões da
Justiça do Trabalho e dá outras provid!ncias; tendo pareceres das
Comissões de Trabalho. de Administraçio e Serviço Público, pela
aJXOvação (Relator. Sr. Paulo Paim); e da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redaçio. pela constitucionalidade, jlridicidade. técnica
legislativa e. no mérito. pela aprovação (RelatorSr. Régis de Oliveira).

13

PROJETO DE LEI N" 4.401-A. DE 1994
(DO SENADO FEDERAL)

Discussão. em lll1IlO único. do Projeto de Lei nO 4.401. de 1994.
que di5pÕe sobreo exercíciodaproflSsãodeTécnicoemTurismo; tendo
parececes das Comissões de Trabalho. de Administração e Serviço
Público, pela aprovação (Relator: Sr. PIUIo Rocha); e da Comissão de
ConstituiçãoeJustiçaedeReclaçio,pelaconstitucional.idade.juricidade
e técnica legislativa, com substitutivo (Relator: Sr. Valdenor Guedes).

AVISOS
PROPOSIçõES EM FASE DE EMENDAS OU RECURSOS

I-Emendas
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1
PROJETO DE RESOLUÇÃO NO~,DE 1995

(Do Sr. VIc PirCI FraDCIO)

Cria aJISO de aperfeiÇlOlJDel1to legislativo para Deputados de 1°
mandato. versando sobre o proc:euo legislativo. o fuDciooamemo do
Congresso Naciooal e as nomw éticas e decoro puJ.unentar.

Prazo pua a apresentaçio de emendas (artigo 216. § 1°. do

Regimento lD1emo):
3° dia: 21-6-95
Último dia: 23-6-95

lI-Recursos

1. CONTRA APRECIAçÃO CONCLUSIVA DE COMISSÃO 
ART. 24, 11 PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE REam
SO:ART.58.§ l°

1 2 COM PARECERfS OUANfQ AO MéRrm CONTRÁRIOS
CM 133)

PROJETO DE LEI:
NO L817J91 (SENADO FEDERAL) - Dispõe soble a destiDaçio das

multas e indeniD.ções decomntes de danos ao meio ambiente.
(ApeDSldo: PL nO 1.684191. Dep. Angela Amim).

Prazo _1° dia: 21-6-95
Último dia: 27-6-95
N0 2.332191 (JAIR. BOLSONARO)- Estabelecenomwparacobran

ça de taxas, mensalilbde~e emoluDllll1tlJlIlOl estabelecimentol
de ensino.

Prazo _1° dia: 21-6-95
Último dia: 27-6-95
N0 3.31lJ92 (GIOVANNIQUEIROZ)- Revoga o artigo 4S da Lei nO

4.771.de 15de setembrode1965.quetomaobrigat6rio oregistro
no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Natu
Iai.s Renováveis - IBAMA. dos estabelecimemoa comerciais
Iesponsáveis pela canercializaçio. aquisiçio e utilizaçio de
moto-seau.

Prazo _1° dia: 21-6-95
Último dia: 27-6-95
N° 4.684194 (ARY KARA) - Revigora a Lei nO 8.199. de 28 de jmho

de 1991. que coocede iJençio doImposto sobre ProdutollJàJs
trialiDdoI-lPl na aquisição de autom6veis uti1iDdos DO tnDs
p<Xle autanomo de pusageiros e per peaou pcxtadoru de
deficiEncia fisica. e os destiDldos ao traIIIpOlte eICOIar.

Prazo _1° dia: 21-6-95
Último dia: 27-6-95
2.CONTRAPARECERTERMJNATIVODECOMESÃO-ART.

S4(SU]EIrASADELIBfBAçÃO00PLENÁRIOEMAPRE
CIAÇAO PREllMINAR. NOS 'fElU&>S 00 ART. 144. § 1°)
PRAZO PARAAPRESENl'AÇAO DERECURSO: ART.58. §
10IN1ERPOSIÇÃODERECURSOS: ART.58.§3°combinado
com AIt. 132. § 'r

2.1 pEI.A JNÇQNSJTI1lCIONAI .IDApEFJOU lNlUBIDICIDAQE

PROJETO DE RESOLUÇÃO:

N0 04M (AROLDO CEDRAZ) - Altera dispositivos do Regimento
Intemo da CimaD dos Deputados.

Prazo _1° dia: 21-6-95
Último dia: 27-6-95

PROJETO DE LEI:
N" I.G5Jm (NELSON MARQUEZlUJ J)-1Dclui o suco de laIazüa

DOI c:ard6pioI da menada eICOIar. das UDid&de militares e doe
pmpmIS lOCiaiJ da UDiio.

Pruo -1· dia: 21-6-95
ÚltImo dia: 27-6-95
N" L7671'J1 (ZAIRE REZENDE> - Alla'a a Lei nO 4.375 de 17 de

qoItO de 1964- Lei do Serviço MiliIar. •
Pruo-1· dia: 21-6-95
Último dia: 27-6-95

2,2 peLA TNAQEOUACÃO EJNANQVRA FJOU ORCAMENIÁ
~

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:
N" 429t9C (pAULO PAIM)- Propõe (Jle todoI OI reaJl'IOI constantes

na propocta ClrÇIDWJIlária do Poder ExeaJtivo. alocados em
~ JIobaiaa lel'elDeçecific:adaspeloCoapaoNacloaal.
sejam obripIoriamente destinadoc 1 cobertura do déficit da
previd!Dcia social e U açi5ei govem.!IWII!tfls Da área de S&11de.

Pruo-1· dia: 21-6-95
ÚltImo6: 27-6-95

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR:
N-6195 (pAULO PAIM)- Relnl'DWJIta o artigo 100 da o:mtiUJiçio

Fedenl. diIpcmdo lObre a IIn.HuçIo doe~ da Uniio
DiJtritoFed«aLE1tadoceMmicipiOl.COIIJtim(docjudici.lmen~
te. e dá outra provid&Jciu.

Prazo _1° dia: 21-6·95
Último dia: 27-6-95

PROJETO DE LEI:
NO 4.54GIM (VALDIR COLATTO) - CoIIcede iseuçio do Imposto
~Produ.~ IDduslrializldOl-1PI, para Prefeituru Munici
pIJI. na aqwsiçio de uubJ!'oci.. e dá outras provid!Dciu.

Pruo-l·dia:21-6·95 .
ÚltImo dia: 27-6-95

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE -ART
164, fio (SUJFJTOS A DELIBERAÇÃO 00 PLENÁRIO:
APOS OUVIDA A CCJR, NOS 1'FRMOS 00 ART. 164, § 2·
e § 3-> PRAZO PARA APRESENI'AÇÃO DE RECURSO'
AR~I64,§'r .

PROJETO DE LEI:
N" 2.71:L!2 (SENADO FEDERAL - SEN. MÁRIO COVAS) 

Extingue a fraçio de C11uJeiro, dellOlDinlda c:emavo e dá outras
provid&M:iu. •

Prazo -1· dia: 21-6·95
Último dia: 27-6-95
N·3~(ARY KARA) - Dispõe sobre a]ZOpriecllde rurI1 produ-

tiVa e dá oullu provi~ncias.

Prazo -1· dia: 21-6-95
Último dia: 27-6-95

SUJEITO ADEVOLUÇÃO AO AUfOR, IIOIle1moI do artigo 137
§ 1° do RI. Prazo pila apresentaçio de reauso artigo 137 § i-
(5 sessões). •

PROJETO DE LEI:

N· 45V95 (ARLINDO CHINAGLIA) - Dispõe sobre medidas de
prevenção.e IepreISio. aos feDÔmeDOS de violSncia por ocasião
de competições esp<Xl1Vas e dá outras providências

Prazo -1· dia: 21-6-95 •
.Últjmo dia: 27-6-95
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Sala 118, Bloco das Lideranças

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

ORDEM DO DIA DAS COMISSOES
I - COMISSOES PERMANENTES:

COMISSÃO DE AGRICULTURA E POÚTICA RURAL

27 3°·feira 15:00 Eliseu Mow:a
15:15 Severiano Alves

28 4°-feira 15:00 Fumo de Castro
15:15 Hélio BiaJdo

29 5°·feira 15:00 Benedito de Lira
15:15 Nelson OlOch

30 6°-feira 10:00 CeciOmha

10:15 Valdeuar Guedes
10:50 Aniva1do Vale

11:15 Qúco fen'llIDlmta
11:40 Maria Valadio
12:05 Osvaldo Reis
12:30 Expedito JÚIÚOl"

12:55 Antooio Ba1hmann
13:20 Matheus Schmídt

José Machado
Luciano Zicca
Os6rioAdriaDO
Eliseu Resende
Eraldo Trindade
Hermes ParcianelJ.o
Marcelo Barbieri
Antooio Feijio
Inácio Anuda

Nedson Micheleti
Cássio Omha Lima
CarlosApolinário
Elton Rdmelt
Roberto Pessoa
Símara Ellery
Joio Paulo
Vicente CascioDe
Paes de Andrade

23 6°·feira 10:00
10:15
10:50
11:15
11:40
12:OS
12:30
12:SS
13:20

26 2°-feira 15:00
15:15
15:50
16:15
16:40
17:05
17:30
17:55
18:20

NO 4871lJ5 (AUGUSTO VIVEIROS) - Auto:iD o Poder Exeallivo a
fumar coavauiol com .tadoI e JImIicfpioI pua a (0lJD&Çi0 de
pIl:l'Ulhu apicoIu mecanizad".

Prazo_lo dia: 21~9S
iJIti.o dia: 27·6-95
NO 501JJ! (FRANCO MONTORO) - AsIeJUl2 &OI trlbelbadcres e

empregadores~ 11& direçio da Previd&cia Social e
promove sua desc:eDll'l1izaçJo adminislDtivL

Prazo _1° dia: 21~9S
Último dia: 27-6-95
N° 505t95 (DOMINGOS DUTRA) - Dispõe sobre a JrOIõiçio de

contrltaçio de empréstimos intemol e extemol e dá outras
provid&lciu.

Prazo _1° dia: 21~9S
Último dia: 27-6-95
NO 514195 (OSCAR GOLDONI E SILAS BRASILEIRO) - Cria

CODCUrIO deDomiDa.do SUPER-SENA VERDE com distribui·
ção de reDda lfquida deltinada a mini, peq11eD01 e médios
agricultcel.

Prazo _1° dia: 21~9S
Último dia: 27-6-95
N° 54tm(EDUARDOJORGE)-InstibJia~dasociedade

civil 11& gestio da Prev~DciaSocial e di oulrU provid&1cias.
Prazo -lO dia: 21~9S
Último dia: 27-6-95
N°~ (AGNALDO TlMÓTEO)-Instituiodia 1°demaiode cicia

IDO como data de homeoapm 101 heróia JIIcioIlaiL

Prazo-1° dia: 21~9S
Último dia: 27·6-95
N" 544195 (JOSt CARLOS COUl1NHO) - DiJpl5e lOte a caJIraprO-

JlI.8IDda oficial de medicamerlOl e dá 0UlrU provideDcias.
Prazo -lO dia: 21-6·9S
Último dia: 27-6-95
N°568J95 (REGISDE OLIVEIRA)-Dispõe soIn oreconhecimento

como de Divel superior 00. amoI miniatmdOl pelu Flalldades
Teológicas e afiDs e di oulrU provic:WDcias.

Prazo -lO dia: 21-6-9S
Último dia: 27-6-95

INDICAÇÃO:

N° 174195(FERNANDO ZUPPO)-Sugem10 PresidemedoTribuDal
de Justiça do Estado de Sio Paulo. a elevação do MJnicfpio de
Jandira. naquele Estado. à categlXÍa de Coman:a, deixando de
pertalCel' à c:ramsaiçio Judiciária de Buueri.

Pruo _1° dia: 21-6·95
Último dia: 27-6-95

PROJETO DE RESOLUÇÃO:

N° 4J11)5 (GONZAGA PATRIOTA) - EsteDde OI beI1eficiol da Re
solução nO 21. de 1992, 101 enquadndOl DO ut. 93. da Lei nO!
8.112. de 1990.

Pruo _1° dia: 21-6-9S
Último dia: 27-6·95

Local: Plenário 20, Bloco das Lideranças
Horáno: 10 horas

PAUTA 12195

(Remanescente)

A) ProposlÇlo SuJelm AI Apl'8Claçao do Plenário da Casa:

PRIORIDADE

RELAçÃO DOS DEPUTADOS INSCRITOS
NO GRANDE EXPEDIENTE DO Mts DE JUNHO

Data Dia
214°-feira

22 5°·feira

Hora
15:00
15:15
15:00
15:15

Nome
Wrcia Marinho
Barbosa Nero
Freire Júnior
Sanúva Felipe

1 - PROJETO DE LEI N" 3.745193 - do PodO!' Executivo (Mensagem n" 218193) - quo
"DISpõe sobro a vacmaçlo contra a febro 811058, altera o Regulamonlo do SetvJÇQ de
Defesa Animai, aprovado pelo Doereto nO 24 548, de 3 de julho de 1934, e a Lei nO
569, de 21 de dezembro de 1948, °dá outras prOVidências".
RELATOR: Deputado DILCEU SPERAFICO
PARECER favorávol a este a contrário a sou apenso, PL 4.171/93
VISTA: o Deputado JOSE FRITSCH apresentou voto em separado, favorável, com
substitutivo

B) ProposlçO.. SUJolms AI Apl'8Claçlo Conclusiva das ComlssOOs:

PRIORIDADE



13634 Quarta-feira 21 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Junho de 1995

2 ~ PROJETO DE LEI N° 1.955/91 - do Senado Federal (PLS N° 14/9·1:) ~ que "Dispõe,
com fundamento no inciso VIII do artigo 23 da Constituição Federal, sobre a
obrigatoriedade de órgãos e entidades da Administração Pública Federal realizarem
suas compras na Companhia Nacional de Abastecimento - CNA e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado BETO LÉUS
PARECER: favorável, com substitutivo, a este e contrário à emenda apresent~da na
Comissão
VISTA: Deputado DOMINGOS DUTRA
Devolução sem manifestação escrita

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3 - PROJETO DE LEI N° 1.125-A/91 - do Sr. Jackson Pereira - que "Dispõe sobre a
aplicação em crédito rural de recursos captados nas áreas da SUDAM e da SUDENE".
RELATOR: Deputado OSCAR GOLDONI
PARECER: favorável, com adoção da emenda da CDUI
VISTA: Deputado VALDIR COLATTO
Devolução sem manifestação escrita

4 - PROJETO DE LEI N° 3.035/92 - do Sr. Werner Wanderer - que "Dispõe sobre o
financiamento para reparo e reforma de máquinas e equipamentos agrícolas".
RELATOR: Deputado ABELARDO LUPION
PARECER: favorável, com emenda, a este e contrário à emenda apresentada na
Comissão

5 - PROJETO DE LEI N° 4.484/94 - do Sr. Valdir Colatto - que "Dispõe sobre a concessão
de crédito rural diferenciado para profissionais universitários na área de agricultura e
pecuária".
RELATOR: Deputado HUGO BIEHL
PARECER: contrário
VISTA: Deputado ROBERTO BALESTRA
Devolução sem manifestação escrita

6 - PROJETO DE LEI N° 4.575/94 - do Sr. Valdir Colatto - que "Dispõe sobre o Plano
Nacional de Assistência Técnica junto aos Projetos de Assentamento de Reforma
Agrária".
RELATOR: Deputado LUIS BARBOSA
PARECER: favorável a este e à emenda apresentada na Comissão

7 - PROJETO DE LEI N° 4.592/94 - do Sr. Nelson Trad - que "Altera o artigo 2° da Lei nO
8.393, de 30 de dezembro de 1991, que 'extingue a contribuição e o adicional
incidentes sobre as saídas de açúcar a que se referem os [. 'Jg 308, de
28 de fevereiro de 1967, e 1.952, de 15 de julho de 1982, os :)uu~l!"m.}<:í UI:: t:l.'tualização
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de custos de produção de açúcar; e dispõe sobre isenção de IPI nas operações que
menciona'''.
RELATOR: Deputado ANTÓNIO AURELIANO
PARECER: favorável
VISTA: Deputado ROBERTO BALESTRA
Devolução sem manifestação escrita

8 - PROJETO DE LEI N° 16/95 - do Sr. Nilson Gibson - que "Institui critério para
fornecimento de energia elétrica a indústrias rurais".
RELATOR: Deputado JOSÉ BORBA
PARECER: favorável

9 - PROJETO DE LEI N° 44/95 - do Sr. Davi Alves Silva - que "Dispõe sobre a criação do
Programa de Reestruturação da Agropecuária Brasileira e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ADELSON SALVADOR
PARECER: contrário a este e às seis emendas apresentadas na Comissão

10 - PROJETO DE LEI N° 110/95 - do Sr. Odelmo Leão - que "Altera os artigos 4° e 8° da
Lei nO 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que 'dispõe sobre a política agrícolai

".

RELATOR: Deputado DAVI ALVES SILVA
PARECER: favorável

11 - PROJETO DE LEI N° 257/95 - do Sr. José Fritsch e outros 6 - que "Corrige distorções
na correção dos financiamentos passados, regula suas execuções e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado BETO LÉLlS
PARECER: favorável, com substitutivo

PAU T A N° 13/95
A) Requerimentos:

1 - Requerimento nO 40 - do Sr. Roberto Balestra - que "Solicita que a Comissão de
Agricultura e Política Rural participe de uma audiência pública com produtores e
trabalhadores rurais, no Estado de Goiás, em local, dia e hora a serem marcados pela
Mesa da Comissão e as entidades de classe do Estado de Goiás".

2 - Requerimento nO 41 - do Sr. Silas Brasileiro - que "Soljcita seja convidado a
comparecer a esta Comissão o Sr. Alfredo Scheid Lopes, Engenheiro Agronômo,
Professor Ph.D. pela Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, para
que profira uma palestra sobre o uso de tecnologia moderna no manejo de solos
áridos no processo produtivo e de sustentabilidade de áreas agrícolas já exploíadas".

Requerimento nO 42 - do Sr. Silas Brasileiro - que "Solicita seja convidado a
comparecer a esta Comissão o Sr. Brazílio de Araújo Neto, Presidente do INCRA, a
fim de prestar informações sobre a Reforma Agrária".



13636 Quarta-feira 21 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Junho de 1995

PAU T A N° 14/95
v't) Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário da Casa:

URGêNCIA
1 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 93/95 - da Comissão de Relações

Exteriores (Mensagem nO 896/94) - que "Aprova o texto do Acordo para Conservação
da Fauna Aquática nos Cursos dos Rios Limítrofes, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República do Paraguai, em Brasília,
em 1° de setembro de 1994".
RELATOR: Deputado ANTONIO AURELIANO
PARECER: favorável .

TRAMITAÇAo ORDINÁRIA

2 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 11/95 - do Sr. Valdir Colatto - que "Susta
os efeitos da inclusão de beneficiadores, industriais e exportadores como beneficiários
de Empréstimo do Governo Federal - EGF, na Resolução nO 2.146, de 2 de março de
1995, do Conselho Monetário Nacional".
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA
PARECER: favorável

B) Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇAo ORDINÁRIA

3 - PROJETO DE LEI N° 90/95 - do Sr. Aldo Arantes - que "Dispõe sobre o transporte de
trabalhadores rurais ao local de trabalho".
RELATOR: Deputado ANDRÉ PUCCINELLI
PARECER: favorável a este, com emendas, à emenda nO 2 e, parcialmente, à emenda
nO 1, ambas apresentadas na Comissão.
VISTA: O Deputado PADRE ROQUE apresentou voto em separado, favorável, com
substitutivo, e o Deputado ROBERTO BALESTRA não se manifestou por escrito

4 - PROJETO DE LEI N° 3.822/93 - do Sr. Giovanni Queiroz - que "Autoriza o Poder
Executivo a suprimir a Reserva Florestal Gorotire, AO Estado do Pará, criada pelo
Decreto nO 51.029, de 25 de julho de 1961".
RELATOR: Deputado ORCINO GONÇALVES

PARECER: favorável
VISTA: Deputado DOMINGOS DUTRA
Devolução sem manifestação escrita

5 - PROJETO DE LEI N° 4.479/94 - do Sr. Valdir Colatto - que "Institui normas para a
preservação e a reconstituição do patrimônio florestal brasileiro e dá outras
providências".
RELATORA: Deputada TETÉ BEZERRA
PARECER: favorável a este, com oito emendas, e a seu apenso, PL 163/95



Junho de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Quarta-feira 21 13637

6 - PROJETO DE LEI N° 4.589/94 - do Sr. Renato Jonhsson - que "Dispõe sobre a
sub-rogação, pelas instituições financeiras, nos direitos dos produtores rurais e suas
cooperativas para o recebimento da indenização do PROAGRO".
RELATOR: Deputado ANiBAL GOMES
PARECER: favorável, com emenda

7 - PROJETO DE LEI N° 192/95 - do Sr. Adão Pretto e outros 7 - que "Estabelece
mecanismos para os financiamentos agrícolas e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ALCIDES MODESTO (Avocado)
PARECER: favorável, com 2° substitutivo, a este e contrário às emendas de nOs. 01,
02, 03, 04, 05 e 06, apresentadas na Comissão ao 1° substitutivo.
VISTA: O Deputado VALDIR COLATIO apresentou voto em separado, favorável

8 - PROJETO DE LEI N° 230/95 - do Sr. José Coimbra - que "Altera a redação dos
parágrafos 1° e 2° e revoga os parágrafos 3° e 4° do artigo 65 da Lei nO 4.504, de 30
de novembro de 1964, que 'dispõe sobre o Estatuto da Terra, e dá outras
providências'".
RELATOR: Deputado DOMINGOS DUTRA
PARECER: contrário

9 - PROJETO DE LEI N° 343/95 - da Sra. Ana Júlia - que "Dá nova redação ao parágrafo
4°, inciso IV, do artigo 9°, da Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, que 'dispõe
sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária,
previstos no Capítulo 111, Título VII, da Constituição Federal"'.
RELATOR: Deputado PADRE ROQUE
PARECER: favorável

10 - PROJETO DE LEI N° 381/95 - do Sr. Rivaldo Macari - que "Institui normas sanitárias
para animais comercializados em leilões rurais".
RELATOR: Deputado ELIAS MURAD
PARECER: favorável

A V I S O N° 18/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início: 20/06/95
Horário:. 9 às 12 h e 14 às 18 h

Prazo: 5 Sessões
Decurso: 1a Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 508195 - do Sr. José Fortunati - que "Acrescenta parágrafo único
ao artigo 1° da Lei nO 8.176, de 8 de fevereiro de 1991, que 'define crimes contra a
ordem econômica e cria o Sistema de Estoques de Combustíveis', e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR
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ORDINÁRIA

2 - PROJETO DE LEI N° 535/95 - do Sr. Wilson Braga - que "Dispõe sobre aquisição de
alimentos, por parte da União, de pequenos produtores rurais, destinados ao
programa alimentar de famílias carentes",
RELATOR: Deputado IVO MAINARDI

3 - PROJETO DE LEI N° 546/95 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "Dispõe sobre o
enquadramento sindical de pequenos proprietários rurais".
RELATOR: Deputado ADELSON SALVADOR

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Sala 14-A, Anexo 11

PAU T A N° 15/95
Local: Plenário 13, Anexo 11
Data: 21.06.95
Horário: 10 h

A • Requerimento

1 - REQUERIMENTO nO 17/95 - do Sr. Luiz Moreira - que "requer a distribuição por
dependência, para tramitação conjunta na Subcomissão Especial destinada à
elaboração de anteprojeto sobre o novo Código Brasileiro de Telecomunicações, das
proposições em trâmite que tratam de mat~ria análoga ou conexa.

B • Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões

PRIORIDADE
2 - PROJETO DE LEI N° 2.037/91 - do Poder Executivo (Mensagem nO 569/91) - que

"revoga a alínea "h" do artigo 38, e o' artigo 124 da Lei nO 4.117, de 27 de agosto de
1962, que institui o Código Brasileiro de Telecomunicações".
RELATOR: Deputado WAGNER ROSSI
PARECER: FAVORÁVEL

OBS: Concedida Vista conjunta aos Deputados Ana Júlia, que não manifestou-se por
escrito, e Luiz Moreira, que apresentou voto em separado pela retirada de pauta,
sugerindo o seu encaminhamento juntamente com o Parecer do Relator à apreciação
da Subcomissão Especial destinada à elaboração do Novo Código Brasileiro de
Telecomunicações

3 - PROJETO DE LEI N° 387/91 - da Sra. Cidinha Campos - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de menção do nome do dublador em espetáculos filmados ou
televisados.
RELATOR: Deputado WERNER WANDERER
PARECER: FAVORÁVEL, com substitutivo
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4 - PROJETO DE LEI N° 4.482/94 - do Sr. Prisco Viana - que "dispõe sobre a divulgação
pela RADIOBRÁS e demais redes ou emissoras de rádio e televisão públicas ou
privadas das atividades do Poder Legislativo, suas Casas e Comissões".
RELATOR: Deputado EURípEDES MIRANDA
PARECER: FAVORÁVEL

5 - PROJETO DE LEI N° 4.846/94 - do Sr. Francisco Silva - que "estabelece medidas
destinadas a restringir o consumo de bebidas alcoólicas".
RE.LATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ
PARECER: FAVORÁVEL, com Substitutivo, pela rejeição da emenda nO 1/95, pela
aprovação integral das emendas nOs 3/95 e 4/95, e pela aprovação' parcial das
emendas 2/95 e 5/95, com algumas modificações na redação proposta

6 - PROJETO DE LEI N° 155/95 - do Sr. José Rocha - que "dispõe sobre a transferência
de concessões, permissões e autorizações de serviços de radiodifusão sonora, de
sons e imagens e demais serviços de telecomunicações de que trata o artigo 21,
inciso XII, alínea "a", da Constituição Federal e dá outras providências".
RELATOR: DepumdoJOÃOIENSEN
PARECER: FAVORÁVEL

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO EJUSTiÇA EDE-REDAÇAO
Sala T-09, Anexo 11

PAU T A N° 26/95
(Remanescente)

.A • Proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Casa:

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - OFíCIO N° 1.040/94 - do Sr. Presidente da Câmara dos Deputados - que "submete ao
exame da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação decisão proferida pelo
Senhor Primeiro-Vice-Presidente, Deputado Adylson Motta, em Questão de Ordem
levantada pelo Senhor Deputado Miro Teixéira, relativa ao pedido de "quorum" antes
de ser iniciada a Ordem do Dia".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: a) as sessões da Câmara serão abertas com a presença mínima de um
décimo dos seus membros, registrada em listas próprias, referentes à presença dos
Deputados na Casa, e não no Plenário, b) iniciados os trabalhos, e a 'qualquer
momento da sessãó, poderá esta ser levantada pela presidência, "ex officio", ou
mediante provocação de qualquer Deputado, se 'verificar-se a inexistência do
"quorum" mínimo em Plenário, antes, porém o Presidente acionará a campainha
durante dez minutos para chamada dos Deputados ao Plenário, findos os quais
procederá à verificação do "quorum" de presença, para efeito dessa comprovação.
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PAU T A N° 41/95
(Remanescente)

A - Proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 - EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO PL N° 4.580-B/90 - que "dispõe sobre a
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa, define sua

participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade do trabalho para
efeitos do § 4°, do art. 218 da Constituição e dá outras providências".
RELATOR: Deputado DANILO DE CASTRO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa das
Emendas, com subemendas
VISTA: Concedida em 16.05.95 aos Deputados Aldo Arantes, Marcelo, Déda e
Matheus Schmidt

2 - PROJETO DE LEI N° 4.583i90 - do Senado Federal (PLS nO 286/89) - que "altera e
acrescenta disposições à Lei nO 6.815, de 19 de agosto de 1980, alterada pela Lei
nO 6.964, de 9 de dezembro de 1981, que define a situação jurídica do estrangeiro
no Brasil e dá outras providências". (apensos os Projetos de Lei nOs 1.601,
2.322, 2.421 e 4.260, de 1989, 4.692/90, 1.159/91 e 3.644/93)
RELATOR: Deputado RODRIGUES PALMA
PARECER: pela prejudicialidade do projeto e dos apensos de nOs 2.322/89,4.692/90,
1.601/89 e do Substitutivo da CCJR apresentado a este últil)lÇ>; pela
inconstitucionalidade do PL 1.159/91, apensado; pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do PL 3.644/93, apensado;
e pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mé~ito, pela
aprovação do PL 4.260/89, apensado, nos termos do Substitutivo apresentado.
VISTA: Concedida em 30.05.95 ao Deputado Adylson Motta.

3 - PROJETO DE LEI N° 2.699/92 - do Senado Federal (PLS nO 70/91) - que "dispõe
sobre os crimes de sonegação fiscal, de apropriação indébita de tributo ou de
contribuição social, modifica a Lei nO 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JAIR SIQUEIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação do projeto e das emendas adotadas pela CFT
VISTA: Concedida em 16.05.95 ao Deputado Marcelo Deda, que devolveu sem
manifestação escrita.

B - Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

4 - PROJETO DE LEI N° 4.293/93 - do Senado Federal (PLS nO 89/92) - que "altera
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dispositivos da Lei nO 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que "Institui o Código de
Processo Civil", que tratam do agravo de instrumento".
RELATOR: Deputado HÉLIO BICUDO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela rejeição do projeto e da emenda apresentada na CCJR
VISTA CONJUNTA: Concedida em 20.04.95 aos Deputados Régis de Oliveira,
Ibrahim Abi-Ackel e Nilson Gibson.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

5 - PROJETO DE lEI N° 4.676-A/90 - do Sr. Paulo Paim - que "dispõe sobre a
capacidade civil do maior de 16 (dezesseis) anos e menor de 18 {dezoito} anos
para o fim específico de movimentação dos depósitos em Caderneta de Poupança".
RELATOR: Deputado ADYLSON MOTTA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação, com emenda

VISTA: Concedida em 23.05.95 ao Deputado Marconi Perillo.

PAUTA N° 43/95
A • Proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Casa:

URGêNCIA
1 - EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO PDl N° 214-A/92 - que "aprova o texto da

Convenção sobre o Direito dos Tratados, concluída em Viena, em 23 de maio de
1969, ressalvados os artigos 25 e 26".
RELATOR: Deputado EDINHO ARAÚJO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
VISTA CONJUNTA: Concedida em 30.05.95 aos Deputados Régis de Oliveira e Hélio
Bicudo.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 53/91 - do Sr. Eduardo Jorge - que
"susta o Decreto nO 38.324, de 19 de dezembro de 1955, que concede à
ABIFARMA condição de órgão técnico consultivo governamental e .dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade
VISTA: Concedida em 30.05.95 ao Deputado Hélio Bicudo.

3 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 439/94 - du Sr. Paes Landim - que
"dispõe sobre a realização de plebiscito para a criação do Estado do Gurguéia",
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e. no mérito, pela
aorovacão
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VISTA: Concedida em 30.05.95 ao Deputado Hélio Bicudo.

4 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 55/95 - do Sr. Welinton Fagundes - que
"dispõe sobre a realização de plebiscito para a criação do Estado do Mato Grosso
do Norte".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, 1')0 mérito, pela
aprovação
VISTA: Concedida em 30.05.95 ao Deputado Hélio Bicudo.

PAUTA N° 59/95
A • Proposições sujeitas à apreciação do Plenãrio da Casa:

PRIORIDADE

1 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 444/94 - do Senado Federal (PDS nO
72/94) - que "susta a execução do contrato firmado entre a FUFMS - Fundação
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - e a AME - Assistência ao Menor
Enfermo - por encontrar-se eivado de irregularidade, contrariando os ditames
das Leis nOs 6.019, de 1974, e 7.102, de 1983, bem como do Decreto-Lei nO
2.300, de 1986". RELATOR: Deputado ALCIONE ATHAYDE
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

2 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 66/95 - da Comissão de Finanças e
Tributação (Mensagem nO 220/94-PE) - que "homologa o ato do Conselho
Monetário Nacional que autorizou a emissão adicional de apel-moeda, no mês de
março de 1994, no valor de até um trilhão de cruzeiros reais".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
3 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 4/95 - do Sr. Tilden Santiago - que

"susta os efeitos das Portarias d~ números 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194,
1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207,
1208,1209,1210,1211, 1212, 1214, 1216, 1217,1218, 1219, 1220, 1221, 1222,
1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235,
1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243,1244, 1245, 1246, 1247, do dia 22
de dezembro de 1994; e as Portarias de números 1139, 1140, 1141, 1142, 1143,
1144, 1145, 1146, 1147, 1148, do dia 21 de dezembro de 1994; e a Portaria de
número 1262 do dia 26
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação, com emendas

VISTA CONJUNTA: Concedida em 07.05.95 aos Deputados Rodrigues Palma, Paes
Landim, Régisde Oliveira e Ibrahim Abi-Ackel.
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PAU T A N° 62/95
(Remanescente)

A • Proposições sujeitas a disposições especiais (Art. 202 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO No'27/95 - do Sr. Antonio Brasil e outros
- que "altera a redação da alínea "c", do inciso I, do art. 159 da Constituição

FederaL"
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: pela admissibilidade

2 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 171/93 - do Sr. Benedito Domingos
que "altera a redação do art. 228 da Constituição Federal (imputabilidade penal do
maior de dezesseis anos).(apensa a Proposta de Emenda à Constituição nO 37/95)
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC nO 37/95, apensada
VISTA CONJUNTA: Concedida em 07.05'.95 aos Deputados Alexandre Cardoso,
Marcelo Déda, Hélio Bicudo, Zulaiê Cobra e Milton Mendes.

3 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 16/95 - do Sr. Adylson Motta e
outros - que "revoga o poder terminativo das Comissões ao apreciarem projeto
de lei".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: pela admissibilidade

4 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 23/95 - do Sr. Adhemar de Barros
Filho e outros - que "revoga os parágrafos 1° e 3° do art. 199, e altera a redação
do inciso I do art. 200, da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO
PARECER: pela admissibilidade, com emenda

5 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 40/95 - do Sr, Marquinho Chedid e
outros - que "altei'a a redação do §2° do art. 230 da Constituição Federal, a fim de
reduzir limite de idade dos idosos para efeito de gratuidade dos transportes coletivos
urbanos e dos serviços de diversão pública".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: pela admissibilidade

6 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 74/95.- do Sr. Roberto Pessoa e
outros - que "institui mandato de .dois anos para Prefeitos e Vereadores". (ap~nsa a
Proposta de Emenda à Constituição nO 79/95)
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC nO 79/95, apensada
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7 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 55/95 - do Sr..Roberto Paulino e
outros - que "acrescenta parágrafo 5° ao artigo 156 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado MARCONI PERILLO
PARECER: pela admissibilidade '

8 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 38/95 - do Sr. Paulo Gouvêa e
outros - que "altera o art. 167 da Constituição Federal, para criar o Fundo
Rodoviário Nacional".
RELATOR: Deputado EDINHO ARAÚJO
PARECER: pela admissibilidade

9 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 36/95 - do Sr. Sérgio Carneiro e
outros - que "dispõe sobre' as datas das posses do Presidente da República, dos
Governadores de Estado, dos Prefeitos dos Municípios, dos Senadores, dos
Deputados Federais e Estaduais ,e dos Vereadores e da eleição das Mesas da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal".
RELATOR: Deputado HÉLIO BICUDO
PARECER: pela admissibilidade

10 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 75/95 - do Sr. Severino Cavalcanti
e outros - que "acrescenta a palavra "trabalhistas" ao texto do art.179 da
Constituição Federal".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
PARECER: pela admissibilidade

11 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 87/95 - do Sr. Adylson Motta e
outros - que "dispõe sobre a ausência de sigilo bancário ou fiscal para os
exercentes de cargo, emprego ou função na Administração Pública".
RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela admissibilidade

PAU T A N° 63/95
(Remanescente)

A • Proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 - PROJ~TO DE LEI N° 4.896/95 - do POder Executrvo (Mensagem nO 1'.268/94) - que
"dá nova redação aos arts. 157, 159,212, 26fe 38~ do Decreto-Lei nO '3.689, ·de 3
de outubro de 1941, Código de Processo Penal"- ..
RELATOR: Deputado IBRAtilM ABl-:ACKEl .
PARECER: pela constitucionalidade, Jundicidade, técnica legislativa'e, no mérito, '
pela aprovação
VISTA" Concedida em 20.06.95 ao DepUtadO Vicente Casclone. ,
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" 2 - PROJETO DE LEI N° 4.897/95 - do Poder Executivo (Mensagem 'nO 1:269/94) - que
"altera os arts. 366, 367,368,369 e 370 do Decreto-Lei rio 3.68S,de 3 de outubro de
outubro de 1941, Código de Processo. Penal".
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação
VISTA: Concedida em 20.06.95 à Deputada Zulaiê Cobra

3 - PROJETO DE LEI N° 4.900/95 - do Poder Executivo (Mensag~m n° 1.272/94) - que
"altera o Capítulo 11, do Título I, do Livro li, art. 406 a 497, do Decreto-lei n° 3.689,
de 3 de outubro de 1941, Código de ProCesso Penal".
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade. técI"'ica legislativa e, no mérito,
pela aprovação

, VISTA CONJUNTA: Concedida em 20.06.95 ao Deputado Vicente Cascione e à
Deputada Zulaiê Cobra.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

4 - SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PL N° 2.082-8/89 - que "acrescenta parágrafo ao
art. 268 do Decreto-Lei nO 3.689, de 3 de outubro de 1941. - Código de Processo
Penal".
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela rejeição do Substitutivo
VISTA: Concedida em 12.06.95 ao Deputado Vicente Arruda.

B • Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

5 - PROJETO DE LEI N° 4.885/94 - do Poder Executivo (Mensagem nO 1.166/94) - que
"altera disposições do Decreto-Lei n° 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de
Processo Penal), do Decreto-Lei nO 1.002, de 21 de outubro de 1969 (Código de
Processo Penal Militar) e da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução
Penal)".
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
rejeição

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

6 - PROJETO DE LEI N° 4.776/90 - da Sra. Rita Camata - que "acrescenta parágrafo
único ao art. 354 do Código de Processo Penal",
RELATOR: Deputado ZULAIÊ COBRA
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa, com emendas e,
no mérito, pela aprovação

PAU T A N° 67/95
(Remanescente)

A • Proposição sujeita à apreciação do Plenário da Casa:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1 - PROJETO DE LEI N° 4.808/94 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "modifica a Lei nO
6.015, de 31 de dezembro de 1973 - Lei dos Registros Públicos, e autoriz9 a criação
do Centro Nacional de Identificação Datiloscópica".
RELATOR: Deputado JAIR SOARES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação

B • Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das Comissões: .

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2 - PROJETO DE LEI N° 4.424/94 - do Sr. Werner Wanderer - que "dispõe sobre a
incidência de correção monetária nos pagamentos efetuados em cartório de
protestos".
RELATOR: Deputado NE't' LOPES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação deste, nos termos dos substitutivo do relator; e pela rejeição da emenda
substitutiva apresentada nesta Comissão

3 - PROJETO DE LEI N° 148/95 - do Sr. Alvaro Valle - que "altera o art. 475 do
Código de Processo Civil, instituído pela Lei nO 5.869, de 11 de janeiro de 1973".
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES FERREIRA .
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação, com emendas

PAU T A N° 68/95
A • Proposição sujeita à apreciação conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

1 - PROJETO DE LEI N° 290-8/95 - do Poder Executivo (Mensagem 399/95) - que "cria
cargos de Agentes Penitenciários na Carreira Policial Civil do Distrito Federal".
RELATOR: Deputado VAlDENOR GUEDES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto
e das Emendas adotadas pela Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público
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A V I S O N° 25/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 13.06.95 Prazo.: 5 Sessões
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18:30 h Decurso: 5- Sessão

A PROPOSIÇÃO.ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSAO.

A • Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito

1 - PRO~ETO DE LEI N° 117/95 - do Sr. Benedito Domingos - que "dispõe sobre a
~xaça? do valor das multas por inadimplência, constantes dos contratos de
financIamento, de ~omp~a .a prazo, de locação de imóveis residenciais, de pagamento
de taxa.s de energia eletnca, de gás, de água e esgoto, de telefone ou quaisquer
outros tipOS de contratos de adesão".
RELATORA: Deputada ALZIRA EWERTON

AVISO N°26/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 19.06.95 Prazo.: 5 Sessões
Horário.: 9 às 12 h e 14.às 18:30 h Decurso: 28 Sessão

A - Da Análise da Constitucionalidade e Jurldlcidade (Art.54,II)

1 - PROJETO DE LEI N° 39-A/95 - do Poder Executivo (Mensagem n° 183/95) - que
"dispõe sobre a assunção, pela União, de operações de crédito contratadas pela
Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE junto a bancos franceses, bem
como de obrigações previstas nos respectivos contratos comerciais, firmados
para o financiamento da construção da Usina Termelétrica de Candiota 111, Unidade
I".
RELATOR: Deputado JAIR SOARES

2 - PROJETO DE LEI N° 435-A/95 - do Senado Federal (PLS nO 2/95) - que 'idispõe
sobre o resgate de quotas da União pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND,
e dá outras providências". (apenso o Projeto de Lei nO 27/95)
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES

B· Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito

3 - PROJETO DE LEI N° 241/95 - da Sra. Raquel Capiberibe - que "di·spõe sobre o
exercício do direito de queixa pela mulher".
RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA
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A V I S O N° 27195

Junho de 1995

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 21.06.95 Prazo: 5 Sessões
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18:30 h Decurso: 1- Sessão

A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (Art.54,1I)

1 - PROJETO DE lEI N° 1.628-A/91 - do Sr. luiz Gushiken - que "torna obrigatória a
instalação de porta de segurança . nas agências bancárias e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado PAES LANDIM

2 - PROJETO DE lEI N° 2.134-A/91 - do Sr. Augusto Carvalho - que "dá nova redação
ao § 2° do art. 543 da Consolidação das leis do Trabalho". RELATOR: Deputado
ENIO BACCI

3 - PROJETO DE lEI N° 2.587-A/92 - do Sr. José Fortunati - que "institui o registro
obrigatório de declaração de bens no âmbito dos Poderes da União e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JAIR SIQUEIRA

4 - PROJETO DE lEI N° 3.953-8l93 - do Sr. Jackson Pereira - que "concede pensão
especial a Antônio Gonçalves da Silva, o "Patativa do Assaré".
RELATOR: Deputado ANTONIO DOS SANTOS

5 - PROJETO DE lEI N° 3.974-B/93 - do Poder Executivo (Mensagem nO 373/93) - que
"dá nova redação ao § 1° art. 5° da lei nO 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que
dispõe sobre a política agrícola". RELATOR: Deputado NESTOR DUARTE

6 - PROJETO DE lEI N° 4.178-A/93 - do Sr. Germano Rigotto - que "dispõe sobre
anistia das faltas ao serviço na administração pública federal, no período· que
menciona, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOíNO

7 - PROJETO DE lEI N° 4.556/94 - do Sr. Virmondes Cruvinel - que "dispõe sobre o
piso salarial de médicos e cirurgiões-dentistas".
Deputado VllMAR ROCHA

8 - PROJETO DE LEI N° 4.558-A/94 - do Sr. Francisco Dornelles - que "revigora a lei nO
8.199, de 28 de junho de 1991, que "concede isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis para utilização no transporte

autônomo de passageiros, bem como por pessoas portadoras de deficiência
física e aos destinados ao transporte escolar, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
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9 - PROJETO DE LEI N° 4.622194 - do Sr. Ronaldo Perim - que "determina a inserção de
mensagem voltada à educação para o trânsito nas propagandas de estabelecimentos
que fabriquem, comercializem ou prestem serviços ligados a veículos automotores ou
seus componentes".
RELATOR: Deputado JAIR SIQUEIRA

10 - PROJETO DE LEI N° 4.821-A/94 - do Poder Executivo (Mensagem nO 1031/94) 
que "dá nova redação aos artigos 789 e 790 da Consolidação das leis do Trabalho
- CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de maio de 1943".
RELATOR: Deputado ZULAI~ COBRA

11 - PROJETO DE LEI N° 125/95 - do Sr. Laprovita Vieira - que "acrescenta parágrafo ao
art. 23 da Lei nO 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que "dispõe sobre o regime de
concessão- e perrTlissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da
Constituição Federal e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA

12 - PROJETO DE LEI N° 177-A/95 - do Sr. Corauci Sobrinho - que "altera o art. 2° da
Lei nO 8.501, de 30 de novembro de 1992, que "dispõe sobre a utilização de
cadáver não reclamado, para fins de estudos ou pesquisas científicas e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado PAULO DELGADO

13 - PROJETO DE LEI N° 190-A/95 - do Sr. Antônio Jorge - que "proíbe a comerci~lização

de bebidas alcoólicas ao longo das rodoviais federais, salvo em perímetros
urbanos".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO

B· Da Análise da Constitucionalidade, Jurldicidade e Mérito

14 - PROJETO DE LEI N° 4.123-A/93 - do Sr. Waldomiro Fioravante - que "modifica a
redação da Lei nO 7.474, de 8 de maio de 1986, que "dispõe sobre medidas de
segurança aos ex-Presidentes da República e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON

15 - PROJETO DE LEI N° 97-A/95 - do Sr. Odelmo leão - que "acrescenta artigo à Lei n°
8.171, de 17 de janeiro de 1991, que "dispõe sobre a política sobre a política
agrícola".
RELATOR: Deputado NESTOR DUARTE

16 - PROJETO DE LEI N° 106-A/95 - do Sr. Odelmo Leão - que "dispõe sobre
instalações de captação de água para irrigação nas 'barragens".
RELATOR: Deputado NESTOR DUARTE

17 - PROJETO DE LEI N° 452/95 - do Sr. Gonzaga Patriota - que "acr9scenta § 3° ao art.
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30 da Lei nO 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que "dispõe sobre os registros
públicos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ENIO BACCI

18 - PROJETO DE LEI N° 474/95 - do Sr. Feu Rosa - que "acrescenta parágrafo único ao
art. 4° da Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que "dispõe sobre os
registros públicos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado IVANDRO CUNHA LIMA

19 - PROJETO DE LEI N° 489/95 - do Sr. Carlos Magno - que "extingue a cobrança de
laudêmio nas situações que menciona",
RELJ.\TOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA

20 - PROJETO DE LEI N° 496/95 - do Sr. Sergio Arouca - que "dispõe sobre o registro
civil e o documento único de identificação da pessoa natural em todo o território
nacional e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE EMINORIAS

PAU T A N° 28/95
Local: Plenário nO 17, Anexo li, Pavimento Superior
Horário: 10:00 h

A • Conhecimento, exame ou instrução de matéria de natureza legislativa,
fiscalizatória ou informativa, ou outros assuntos da alçada da Comissão:

1 - Convite do Ministério da Marinha aos Membros desta Comissão, para assistirem a
realização de um exercício de tiro naval na Ilha de Alcatrazes, com a finalidade de
alicerçarem suas posições por ocasião da votação do Projeto de Lei N° 5.673/90, do
Deputado Fábio Feldmann, que "cria o Parque Nacional Marinho de Alcatrazes", bem
como do Substitutivo apresentado pelo Relator, Deputado Luciano Pizzatto.

B • Discussão e Votação de Requerimentos e Relatórios em Geral:

2 - RECLAMAÇÃO SIN° de 1991 - da Sra. Eurides Brito - que "encaminha reclamação a
respeito da utilização do Cartão de Crédito e suas consequências aos consumidores
brasileiros"..
RELATORA: Deputada VANESSA FELlPPE
CONCLUSÚES: a) ausência de elementos nos autos que confirmem a denúncia
contida na Reclamação da nobre Deputada Eurides Brito, de 1991,' assim como a
eventual omissão de autoridades ou entidades públicas; b) a Reclamação, por sua
vez, perdeu a atualidade com a completa mudança no cenário atual relacionado ao
uso do cartão de crédito, resultante da queda das taxas de inflação.
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c -Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário da Casa:

PRIORIDADE

3 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 260/90 - do Senado Federal (PLS 257/89) 
que "define a hipótese de 'relevante interesse público da União', para os fins previstos
no artigo 231, parágrafo 6°, da Constituição".
RELATORA: Deputada RAQUEL CAPIBERIBE
PARECER: Favorável, com substitutivo. .
VISTA: O Deputado FERNANDO GABEIRA, que pediu vista, devolveu o ProJetosem
manifestação escrita.

D - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:

ORDINÁRIA

4 - PROJETO DE LEI N° 1.747/91 - do Sr. Mauri Sérgio - que "dispõe sobre a proteção e
a exploração comercial da castanheira nativa".
RELATORA: Deputada SOCORRO GOMES
PARECER: CONTRÁRIO. .
VISTA: O Df'putado FREIRE JÚNIOR, que pediu vista, apresentou voto em separado,
favorável, com substitutivo.

5 - PROJETO DE LEI N° 3.272/92 - do Giovanni Queiroz - que "altera o artigo 8° da Lei nO
5.197, de 03 de janeiro de 1967, que dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado SÉRGIO CARNEIRO
PARECER: Contrário a este e ao PL N° 430/95, apensado, e favorável ao PL N°
4.490/94, apensado, com emendas.

6 - PROJETO DE LEI N° 4.841/94 - do Sr. Fábio Feldmann - que "determina a utirização
de Embalagem Especial de Proteção à Criança - EEPC em medicamentos e produtos
químicos de uso doméstico que apresentem potencial de risco à saúde".
RELATORA: Deputada ZULAI~ COBRA
PARECER: Favorável, com emenda.

7 - PROJETO DE LEI N° 232/95 - do Sr. João Maia - que "torna obrigatória a
discriminação dos impostos incidentes sobre o preço de mercadorias alienadas e de
serviços prestados".
RELATOR: Deputado REMI TRINTA
PARECER: CONTRÁRIO.

8 - PROJETO DE LEI N° 354/95 - do Sr.. José Coimbra - q!Je "determina a explicitação de
quantitativo calórico no rótulo dos alimentos industrializados".
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RELATORA: Deputada ZULAIt: COBRA
PARECER: FAVORÁVEL.

9 - PROJETO DE LEI N° 265/95 - do Sr. Gonzaga Patriota - que '.'dispõe sobre a
destinação do produto de alienação das terras devolutas da União".
RELATOR: Deputado ALBÉRICO FILHO
PARECER: FAVORÁVEL.
VISTA: Os Deputado Fernando Gabeira e Gilney Viana, que pediram vista,
devolveram o Projeto com voto em separado, conjunto, favorável, com emendas.

AVISO N°26/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início: 13/06/95
Horário: 9 às ,12h e 14 às 18h

Prazo: 5 Sessões
Decurso 58 Sessão

1 - PROJETO DE' LEI N° 3.792-A/93 - do Sr. Fábio Feldmann - que"dispõe sobre a
educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO

A V I S O N° 27/95
RECEBIMENTO DE ~MENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início: 20106/95 Prazo: 5 Sessões
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h Decurso 1a Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

1 - PROJETO DE LEI N° 207195 - do Sr. Ubaldino Júnior - que "dispõe sobre a
intermediação do corretor de imóveis em transações imobiliárias .e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado VALDIR COLATTO

A V I S O N° 28/95
RECEBIMENTO nE EMENDAS

Início.:21106/95 .Prazo.: 5 Sessões
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h Decurso·

1 - PROJETO DE LEI N° 528/95 - do Sr. Sérgio Carneiro - que " dispõe sobre as
exigências ambientais para a concessão de financiamentos oficiais."

RELATOR: Deputado PIMENTEL GOMES
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A V I S O N° 29/95

RECEBIMENTO DE DESTAQUES

Início: 21/06/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo: 3 Sessões
Decurso -

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

1 - PROJETO DE LEI N° 3.160/92 - do Sr. Fábio Feldmann - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de realização de auditorias ambientais nas instituições cujas
atividades causem impacto ambiental."
RELATORA: Deputada MARIA VALADÃO

-COMISSAO DE DEFESA NACIONAL
Sala 1S-A, Anexo II

PAU T A N°. 14/95
Local: Plenário 14, Anexo 11
Data: 21 de junho. às 10 horas

A· Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

1 - PROJETO DE LEI N° 4.274/93 - do Poder Executivo - MSG N° 821/9'.3 - que "estende
os benefícios previstos no inciso 11 do artigo 50 da Lei n° 7.289, de 18 de dezembro de
1984, alterada pela Lei nO 7.475, de 13 de maio de 1986. aos Policiais Militares que
menciona".
RELATOR: Deputado PAULO HESLANDER
PARECER: favorável

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2 - PROJETO DE LEI N° 4.465/94 - do Sr. Tony Gel - que "dispõe sobre passe livre aos
ex-combatentes nos sistemas rodoviário. ferroviário e hidroviário de transporte coletivo
interestadual".
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS
PARECER: favorável

3 - PROJETO DE LEI N° 18/95 - do Sr. Nilson Gibsoll - que "consolida o domínio pleno
dos terrenos de marinha".
RELATOR: Deputado MOISÉS lIPNIK
PARECER: favorável, com emenda
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COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
INTERIOR

Local: Plenário nO 8 - Anexo 11
Horáio: 10 horas .

TEMA:

PAU T A N° 25/95
AUDIÊNCIA PÚBLICA

Fundo Constitucional do Nordeste

CONVIDJoO: Dr. BAYRON COSTA DE QUEIROZ - Presidente do
Santo do Nordeste do Brasil S.A. - BNB

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Sala 611 - Anexo 11

LOCAL: Plenáro 11, Anexo 11
HORÁRIO: 14:0~ horas

PAU T A N° 17/95

AUDIÊNCIA PÚBLICA
TEMA: tratar da ques'ão de suicídio de funcionários do Banco do Brasil.

EXPOSITORES:

- SRA. ERIKA KOKAY - 0residente do Sindicato dos Bancários de Brasília;
- SR. JOEL BUENO - ReJ,resentante da Confederação Nacional dos Bancários;
- SR. HENRIQUE PIZZOUTO - Representante do Conselho de Administração do

Banco do Brasil;
- SR. SEBASTIÃO FAJARDO BARBOSA - Representante do Departamento de

Assistência e Disciplina do Banco do Brasil.

COMISSÃO?E ECONOMIA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

Plenário 19 - Bloco das Lideranças

P A UT A N° 26/95
Horário: 10 h

A • Requerimento:

1 - Requerimento do Sr. Betinho Rosado - que "Solicita seja convidado o Sr.
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Presidente do Banco Central do Brasií, para apresentar à Comissão de
Economia, Indústria e Comércio, a política do Banco no que se refere à Taxa

de Juros e Taxa Cambial".

B • Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário da Casa:

PRIORIDADE
2 - PROJETO DE LEI N° 3.941-B/89 - do Senado Federal - (PLS nO 89/89) - que

"dispõe sobre o aviso prévio e dá outras providências".
(Apensos os Projetos de Lei nOs 1.014/88, (1.227/88, 1.554/89, 1.656/89, 2.125/89,
2.337/89, 2.466/89, 2.943/89, 3.275/89, 3.403/89, 3.474/89, 3.497/89, 3.978/89,

3.989/89, 4.147/89), 4.223/89, 4.504/89, 4.690/90, 5.401/90, 5.605/90, 5.730/90,
6.049/90, 58/91, 754/91, 794/91, 2.094/91,2.690/92, 3.796/93).
RELATOR: Deputado ALDO REBELO
PARECER: favorável ao Projeto de Lei nO 3.941-B/89, principal, e aos apensos, com
adoção do Substitutivo da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público

3 - PROJETO DE LEI N° 3.875/93 - do Senado Federal - (PLS nO 125/90) - que
"dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia Elétrica
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
PARECER: favorável

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

4 - PROJETO DE LEI N° 999/88 - do Sr. Paulo Paim - que "dispõe sobre a
retenção de salários e dá outras providências".
(Apenso o Projeto de Lei nO 2.534/89)
RELATOR: Deputado ROBERTO PESSOA
PARECER: favorável ao Projeto de Lei nO 999/88, principal, e ao Projeto de nO Lei nO
2.534/89, apenso, com Substitutivo
VISTA: O Deputado JÚLIO REDECKER apresentou voto em separado contrário ao
Projeto de Lei nO 999/88, principal, e ao Projeto de Lei nO 2.534/89, apenso

C • Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

5 - PROJETO DE LEI N° 2.022-B/91 - do Sr. Eduardo Jorge - que "dispõe sobre
a proibição do uso de marca comercial ou de fantasia nos produtos farmacêuticos".
(Apenso o Projeto de Lei nO 3.260/92)
RELATOR: Deputado RICARDO HERÁCLlO
PARECER: favorável ao Projeto de Lei nO 2.022-B/91, principal, e ao Projeto de Lei nO
3.260/92, apenso, com Substitutivo
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6 - PROJETO DE LEI N° 3.457/92 - do Sr. Max Rosenmann - que "cria incentivo
fiscal do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, para indústrias que venham a
se estabelecer em municípios, nas condições que especifica".
RELATOR: Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
PARECER: contrário

7 - PROJETO DE LEI N° 4.665194 - do r. Max Rosenmann - que "estende os
efeitos da Lei nO 8.199, de 28 de junho de 1991, para profissionais e cooperativas
credenciados até a data que menciona".
RELATOR: Deputado ANTONIO DO VALLE
PARECER: favorável, com emenda

8 - PROJETO DE LEI N° 216/95 - do Sr. Jorge Wilson - que "assegura aos
portadores de deficiência física o direito de aquisição de automóveis com as
necessárias adaptações".
RELATOR: Deputado ENIVALDO RIBEIRO
PARECER: favorável, com emendas

COMISSÃO DE FI.NANÇAS ETRIBUTAÇÃO

Sala T-12, Anexo 11
HoRARIO: 10 h
LOCAL: Plenário 10, Anexo 11

PAU T A N° 13/95
A • ProposlçOes Sujeitas à Apreciaçlo Conclusiva das ComissOes:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1 - PROJETO DE LEI N° 2.542-8/92 - do Sr. Valdenor Guedes - que "dispõe sobre a
responsabilidade pelo pagamento da remuneração, proventos e pensões referentes
aos servidores militares dos extintos Territórios do Amapá e Roraima e dá outras
providências",
RELATOR: Deputado OSÓRIO ADRIANO
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária, com emenda, er no mérito,
pela aprovação

2 - PROJETO DE LEI N° 3.242-A/92 - do Sr. Zaire Rezende - que "cria o Programa
Nacional de Melhoramento do Leite, o Fundo Nacional do Leite e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado AUGUSTO VIVEIROS
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição do
projeto e das emendas adotadas na Comissão de Agricultura e Política Rural
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3 - PROJETO DE LEI N° 3.820/93 - do Sr. Nelson Marquezelli - que "estabelece
critérios de parcelamento dos débitos das Prefeituras Municipais para com o Instituto
Nacional do Seguro Social-INSS".
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação,
com Substitutivo

4 - PROJETO DE LEI N° 4.541/94 - do Sr. Valdir Colatto - que "condiciona a vigência de
ato do Governo Federal concessivo de subsídio a sua prévia publicação no Diário
Oficial da União".
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ
PARECER: pela aprovação, com Substitutivo

5 - PROJETO DE LEI N° 104/95 - do Sr. Odelmo Leão - que "isenta do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) os veículos automóveis adquiridos por representantes
comerciais autônomos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária do Projeto e do PL nO 267/95,
apensado, e, no mérito, pela rejeição de ambos

6 - PROJETO DE LEI N° 108/95 - do Sr. Odelmo Leão - que "estabelece· a
obrigatoriedad~ de repactuação dos contratos de financiamento habitacional nas
condições que menciona e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANTONIO KANDIR
PARECER: pela rejeição
VISTA: o Deputado José Janene devolveu o Projeto apresentando voto em separado
pela aprovação

A V I S O N° 13/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 21/06/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -

1 - PROJETO DE LEI N° 2.586/92 - do Sr. Jackson Pereira - que "estabelece percentuais
para a liberação dos recursos do Fundo de Investimentos do Nordeste - FINaR, e do
Fundo de Investimentos da Amazônia - FINAM".
RELATOR: Deputado AUGUSTO VIVEIROS

COMISSÃO DE MINAS EENERGIA

Sala T-16 - Anexo 11
Data: 21/06/95
Local: Plenário 16, Anexo 11
Horário: 10 horas
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PAU T A N° 15/95

Junho de 1995

A • Requerimento

1 - Do Deputado FERNANDO FERRO, solicitando que sejam convidados os Presidente
da CPRM e da CONAE para prestarem esclarecimentos sobre a transformação da
CPRM no Serviço de Geologia do Br~il.

B • Proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Casa

URGêNCIA
2 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 122/95 - da Comissão de Relações

Exteriores(Mens. 849/94) - que" aprova o texto do Acordo para Cooperação nos Usos
Pacíficos da Energia Nuclear, celebrado pelo Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da Federação da Rússia, em Brasília, em 15 de setembro de
1994."
RELATOR: Deputado ELlSEU RESENDE
PARECER: pela aprovação

C • Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:

ORDINÁRIA

3 - PROJETO DE lEI N° 4.169/93 - do Sr. Virmondes Cruvinel - que "dispõe sobre a
utilização de gás liquefeito de petróleo GlP, como combustível, nos veículos
automotores destinados a serviços em propriedades rurais de agricultura alimentar."
RELATOR: Deputado BOSCO FRANÇA
PARECER: pela aprovação

4 - PROJETO DE lEI N° 303/95 - do Sr. Fernando lopes - que "modifica o artigo 27 e
seus parágrafos da Lei n° 2.004, de 3 de outubro de 1953, alterado pelas leis nOs
3.257, de 2 de setembro de 1957, nO 7.453, de 27 de dezembro de 1985, n° 7.525, de
22 de julho de 1986 e nO 7.990, de 28 de dezembro de 1989, que dispõe sobre a
Política ,Nacional do Petróleo, institui a Sociedade por Ações Petróleo Sociedade
Anônima e dá outras providências."
RELATOR: Deputado MOISES L1PNIK
PARECER: pela prejudicialidade do Projeto

A V I S O N° 07/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 16.06.95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 05 Sessões
Decurso: 38 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 964-A/91 - do Sr. Aroldo Cedraz - que "estabelece critérios para
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aplicação de recursos federais destinados à eletrificação rural em apóio a projetos de
irrigação no Nordeste."
RELATOR: Deputado JOSÉ TUDE

2 - PROJETO DE LEI N° 2.355/91 - do Sr. Ary Kara - que "modifica o artigo 27 da Lei n°
2.004, de 3 de outubro de 1953, com a redação dada pelas Leis nO 7.453, de 27 de
dezembro de 1985, 7.525, de 22 de julho de 1986 e 7.990, de 2& de dezembro de
1989."
RELATOR: DeputadoHIVALDO MACARI

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

Sala T10, Anexo 11

Local: Plenário 15 - Anexo 11
Horário: 11 horas

PAU T A N° 14/95
A) PROPOSIÇOES SUJEITAS AAPRECIAÇÃO PELO PLENÁRIO DA CASA:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1 - MENSAGEM N° 380/95 - do Poder Executivo - que "submete à consideração do
Congresso Nacional o Acordo-Quadro sobre Cooperação em Aplicações Pacíficas de
Ciência e Tecnologia do Espaço Exterior, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da China, em Beijíng, em 8 de
novembro de 1994".
RELATOR: Deputado LUIZ HENRIQUE
PARECER: Favorável·

2 - MENSAGEM N° 381/95 - do Poder Executivo ~ que "submete à consideração do
Congresso Nacional o texto do Protocolo Interpretativo do artigo 44 do Tratado de
Montevidéu, assinado entre Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador,
México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, em 13 de junho de 1994, no âmbito do
Tratado de Montevidéu, que criou a Associação Latino-Americana de Integração
(ALADI)".
RELATOR: Deputado LUIZ HENRIQUE
PARECE;R: Favorável

3 - PROJETO DE LEI N° 4.778/94 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre
procedimentos de identificação de todos os passageiros, na entrada e saída do País".
RELATOR: Deputado JOSE THOMAZ NONO
PARECER: Pela rejeição
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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL EFAMíLIA
Sala 107 A - Anexo. 11

PAUTA N° 11/95
Reunião: Plenário 9 - Anexo 11
Data: 21/6/95 - Horário: 10h

A • Requerimentos:

1 - Do Deputado Sérgio Arouca, solicitando a realização de Audiência Pública Conjunta
desta Comissão com a Comissão de Saúde da Assembléia Legislativa do Rio de
Janeiro, a ser realizada naquele Estado, para exposição e debate sobre o Projeto de
Lei, de sua relatoria, de nO 1.064, de 1991, do Sr. Roberto Jefferson - que trata da
regulamentação do § 4° do art. 199 da Constituição Federal, que veda a
comercialização do sangue, seus componentes e derivados.

B • Proposições Sujeitas à Apreciação pelo Plenário da Casa:

URG~NCIA

2 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 90/95 - da Comissão de Relações
Exteriores (MSC nO 94/95) - que "aprova o texto da Convenção Interamericana sobre
Tráfico Internacional de Menores, ultimada em 18 de março de 1994, na cidade do
México".
RELATORA: Deputada RITA CAMATA
PARECER: favorável

PRIORIDADE

3 - SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI N° 1.888-B, DE 1991 - que
"regulamenta o parágrafo 3° do artigo 226 da Constituição Federal".
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES
PARECER: favorável

4 - EMENDAS DO SENADO AO PROJETO DE LEI N° 1.148-B, DE 1988 - que "dispõe
sobre as ações de prevenção e controle das zoonoses urbanas e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado SÉRGIO AROUCA .
PARECER: favorável, e pelo encaminhamento do Relatório ao Poder Exec~tivo, para
servir de subsídio às decisões do Governo

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

5 - 'PROJETO DE LEI N° 4.478/94 - do Sr. Pauderney Avelino - que "estabelece
condições para cumprimento de pena privativa de liberdade em hospitais-presídios".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CERANTO
PARECER: contrário
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c . Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

6 - PROJETO DE LEI N° 3.249/92 - do Senado Federal (PLS nO 106/91) - que "acrescenta
dispositivos ao artigo 8° da Lei nO 8.134, de 27 de dezembro de 1990, que altera a
legislação do imposto de renda e dá outras providências". (Apensos: PLs 1.208/91,
1.759/91, 1.953/91, 2.289/91, 4.001/93 e 4.834/94).
RELATOR: Deputado AYRES DA CUNHA
PARECER: contrário, a este e ao de nO 4.001/93, apensado, e pela incompetência da
Comissão para se pronunciar sobre a matéria dos PL's de nOs: 1.208/91, 1.759/9.1,
1.953/91, 2.289/91, 4.834/94 e 458/95, apensados.

7 - PROJETO DE LEI N° 3.770/93 - do Senado Federal (PLS nO 339/91) - que "dispõe
sobre o registro, nos documentos de identidade, da opção pela doação "post-mortem"
de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano para fins de transplante". (ApeFlsos:
PL's 12/95, 22/95, 79/95,288/95, e 371/95)., .
RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES
PARECER: favorável a este, e contrário aos de nOs: 12195, 22/95, 79/95, 288/95, e
371/95, apensados

8 - PROJETO DE LEI N° 4.858-A/94 -' do Senado Federal (PLS nO 34194) - que
"acrescenta parágrafos ao artigo 2° da Lei nO 7.986,' de 28 de dezembro de 1989".
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT
PARECER: contrário

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

9 - PROJETO DE LEI N° 1.207/91 - do Sr. Nelson Marquezelli - que "altera o parágrafo 4°
do artigo 4° da Lei nO 7.678, de 8 de novembro de 1988, dando maiores possibilidades
de correção do mosto em fermentação".
RELATOR: Deputado ELIAS MURAD
PARECER: favorável

10 - PROJETO DE LEI N° 1.891/91 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre a
maioridade civil e penal e sobre a idade para prestação do serviço militar facultativo".
RELATOR: Deputado JOSÉ AUGUSTO
PARECER: contrário

11 - PROJETO DE LEI N° 2.147/91 - do Sr. Paulo Paim - que "altera a redação do
parágrafo 4° do artigo 41 da Lei de Benefício e Custeio da Previdência".
RELATOR: Deputado EURICO MIRANDA
PARECER: favorável, com substitutivo'
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12 - PROJETO DE LEI N° 2.274/91 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre direitos de
aposentados e pensionistas que sejam idosos e excepcionais, segurados da
Previdência Social".
RELATOR: Deputado AYRES DA CUNHA
PARECER: favorável, com emendas

13 - PROJETO DE LEI N° 2.639/92 - do Sr. Pedro Abrão - que "considera de utilidade
pública a Igreja Evangélica Assembléia de Deus de Sanclerlândia, no Estado de
Goiás".
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES
PARECER: contr.ário

14 - PROJETO DE LEI N° 2.780/92 - do Sr. Adylson Motta - que "obriga os hospitais, casas
de saúde e estabelecimentos assemelhados a manter enfermeiros diplomados nas
condições que especifica".
RELATOR: Deputado SÉRGIO AROUCA
PARECER: favorável, com emenda

15 - PROJETO DE LEI N° 2.800/92 - da sra. Célia Mendes - que "cria benefícios
previdenciários aos hemofílicos portadores da infecção pelo HIV (SIDAlAIDS)".
RELATOR: Deputado AYRES DA CUNHA
PARECER: contrário
VISTA: a Deputada Fátima Pelaes apresentou voto em separado, favorável

16 - PROJET20 DE LEI N° 3.065/92 - do Sr. Jackson Pereira - que "assegura às pessoas
portadoras de deficiência física locomotora o direito de receber do Governo cadeira de
rodas".
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES
PARECER: favorável, com substitutivo

17 - PROJETO DE LEI N° 3.566/93 - do Sr. Waldomiro Fioravante - que "isenta da
contribuição para a Seguridade Social o proprietário de construção residencial
unifamiliar, nos casos que especifica".
RELATOR: Deputado JAIR SOARES
PARECER: favorável

18 - PROJETO DE LEI N° 3.691/93 - do Sr. Jackson Pereira - que "dá nova redação ao
artigo 126 da Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991, para estabelecer prazos de
encaminhamento dos processos, bem como de julgamento dos recursos pelos órgãos
do Conselho de Recursos da Previdência Social- CRPS".
RELATOR: Deputado LUIZ BUAIZ .
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PARECER: contrário
19 - PROJETO DE LEI N° 4.111/93 - do Sr. Édison Andrino - que "altera o inciso 111, do

artigo 106 da Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991, que "dispõe sobre os Planos de
Benefícios da Previdência Social e dá outras providências".
RELATOR: Deputado DuíLlO PISANESCHI
PARECER (REFORMULADO): favorável, com emenda

20 - PROJETO DE LEI N° 4.120/93 - do Sr. Murilo Pinheiro - que "acrescenta parágrafo
único ao artigo 58 da Lei nO 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do
Adolescente, vedando aos menores de 18 anos de idade a matrícula ou frequência ~

academias de lutas marciais e estabelecimentos congêneres."
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT
PARECER: contrário

21 ~ PROJETO DE LEI N° 4.182/93 - do Sr. t:duardo Jorge - que "dispõe sobr~ a criação
do Prêmio de Estímulo à Qualidade na Atenção à Saúde".
RELATOR: Deputado SÉRGIO AROUCA
PARECER: favorável

22 - PROJETO DE LEI N° 4.189/93 - do Sr. Elias Murad - que "dispõe sobre o uso da
talidomida".
RELATOR: Deputado SÉRGIO AROUCA
PARECER: favorável

23 - PROJETO DE LEI N° 4.563/94 - do Sr. Telmo Kirst - que "permite ao proprietário de
imóvel rural abater do Imposto de Renda os gastos com produtos farmacêuticos
adquiridos para uso de seus familiares e seus trabalhadores".
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI
PARECER: contrário

24 - PROJETO DE LEI N° 4.594/94 - do Sr. Paulo Paim - que "dispõe sobre o atendimento
de emergência de acidentes do trabalho em localidades onde não existe rede do
Sistema Único de Saúde - SUS".
RELATOR: Deputado SÉRGIO AROUCA
PARECER: favoráve,1

25 - PROJETO DE LEI N° 4.626/94 - do Sr. Paulo.Paim - que "dá nova redação ao artigo
37 da Lei nO 3.807, de 26 de agosto de 1960, para atribuir à pensão valo
correspondente à aposentadoria".
RELATOR: Deputado AYRES DA CUNHA
PARECER: favorável, com substitutivo
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26 - PROJETO DE LEI N° 4.765/94 - do Sr. Valdir Colatto - que "altera o artigo 77 da Lei nO
6.015, de 31 de dezembro de 1973, que "dispõe sobre os registos públicos e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado CHICÃO BRíGIDO
PARECER: pela incompetência da Comissão para se pronunciar sobre a matéria
VISTA: a Deputada Ceci Cunha não apresentou manifestação escrita

27 - PROJETO DE LEI N° 4.774/94 - do Sr. Paulo Paim - que "concede ao trabalhador
avulso os benefícios do vale-transporte e do auxílio-alimentação".
RELATOR: Deputado NILTON BAIANO
PARECER: pela incompetência da Comissão para se pronunciar sobre a matéria

28 - PROJETO DE LEI N° 5/95 - do Sr. Adylson Motta - que "determina a obrigatoriedade
de os hospitais de grande porte contarem com cirurgiões-dentistas em seus corpos
clínicos".
RELATOR: Deputado SÉRGIO AROUCA
PARECER: contrário

29 - PROJETO DE LEI N° 62/95 - do Sr. Simão Sessim - que "dispõe sobre a
complementação da aposentadoria paga aos empregados da Casa da Moeda do
Brasil e dá outras providências".
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI
PARECER: favorável

30 - PROJETO DE LEI N° 78/95 - do Sr. José Janene - que "altera dispositivo da Lei nO
8.212, de 24 de julho de 1991, que "dispõe sobre a organização da Seguridade Social,
institui Plano de Custeio e dá outras providências". (Apenso: PL 254/95).
RELATOR: Deputado ARNON BEZERRA
PARECER: contrário, a este e ao de nO 254/95, apensado
VISTA: a Deputada Alcione Athayde apresentou voto em separado, favorável

31 - PROJETO DE LEI N° 114/95 - do Sr. Benedito Domingos - que "inclui os gastos com
medicamentos, aparelhos e equipamentos de uso indicado por médicos. entre os
abatimentos admitidos na declaração do Imposto de Renda d8$ pessoas físicas".
RELATOR: Deputado JOSÉ AUGUSTO
·PARECER: favorável

32 - PROJETO DE LEI N° 131/95 - das SrBs. Maria Laura e Marta Suplicy - que "dispõe
sobre a indenização à concubina, no caso de acidente do trabalho do companheiro.
(Apenso: PL 334/95)
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ
PARECER (REFORMULADO): favorável, com substitutivo, a este e ao de nO 334/95,
apensado
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33 - PROJETO DE LEI N° 133-A/95 - do Sr. Elias Mlirad - que "institui a obrigatoriedade da
instalação de fornos crematórios em centros urbanos com população superior a um
milhão de habitantes e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SÉRGIO AROUCA
PARECER: favorável, com adoção das emendas apresentadas na CDCMAM

34 - PROJETO DE LEI N° 135/95 - do Sr. Paulo Rocha ":' que "dispõe sobre a concessão
de pensão às esposas de líderes do movimento de trabalhadores rurais assassi.nados
nos últimos 10 (dez) anos.
RELATOR: Deputado MOACIR ANDRADE
PARECER: contrário

35 - PROJETO DE LEI N° 157/95 - da sra. Teima de Souza, que "dispõe sobre o Plano de
Benefícios da Previdência Social e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LUIZ PIAUHYlINO
PARE"cER: favorável, com substitutivo

36 - PROJETO DE LEI N° 172195 - do Sr. Jackson Pereira - que "altera o parágraTo único
do artigo 6° da Lei nO 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que "dispõe sobre a
organização da Assistência Social e dá outras providências".
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES
PARECER: favorável

37 - PROJETO DE LEI N° 184/95 - do Sr. Cândido Mattos - que "altera a redação do
parágrafo 2° do artigo 15, da Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991, que "dispõe sobre
os Planos de Benefícios da Previdência Social".
RELATORA: Deputada CÉLIA MENDES
PARECER: contrário

38 - PROJETO DE LEI N° 212195 - do Sr. João Fassarella - que "dispõe sobre a punição
dos estabelecimentos que discriminam a mulher".
RELATORA: Deputada CÉLIA MENDES
PARECER: favorável

39 - PROJETO DE LEI N° 247/95 - do Sr. Vilson Santini - que "institui o Vale-Remédio e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES
PARECER: favorável
VISTA: o Deputado Ayres da Cunha não apresentou manifestação escrita

40 - PROJETO DE LEI N° 277/95 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "estabelece isenção
de Imposto de Renda nas hipóteses de moléstia grave".
RELATOR: Deputado HUMBERTO COSTA
PARECER: contrário

41 - PROJETO DE LEI N° 279/95 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "dispõe sobre a
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comprovação do tempo de serviço para efeito de aposentadoria".
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT
PARECER: contrário

42 - PROJETO DE LEI N° 307/95 - do Sr. Genésio Bernardino - que "assegura às pessoas
de baixa renda gratuidade no exame do código genético (DNA) nas hipóteses que
indica".
RELATOR: Deputado LUIZ BUAIZ
PARECER: favorável, com emenda

43 - PROJETO DE LEI N° 320/95 - do Sr. Jorge Wilson - que "dispõe sobre a proibição da
prática de tabagismo em ônibus interestaduais".
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT
PARECER: favorável. com substitutivo

44 - PROJETO DE LEI N° 353/95 - do Sr. Raimundo Santos - que "modifica o disposto no
artigo 51 da Lei nO 8.213, de 24 de junho de 1991, que "dispõe sobre os Planos de
Benefícios da Previdência Social e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT
PARECER: contrário

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO

Sala T-14 - Anexo 11
LOCAl: Plenário 12, Anexo 11, às 9h30

PAUTA N° 12/95
A • Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário da Casa:

URGÊNCIA
1 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 32/95 - da Comissão de Relações

Exteriores (MSG N° 493/94) - que "aprova· o texto do Acordo, por troca de Notas,
relativo ao Exercício de Atividades Remuneradas por parte de Dependentes do
Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Dinamarca, em Brasília,
em 22 de março de 1994".
Relator: Deputado ALMINO AFFONSO
Parecer: favorável

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
2 - PROJETO DE LEI N° 1.936/91 - dos Srs. Chico Vigilante e Eduardo Jorge - que altera

disposições da Lei nO 6.903, de 30 de abril de 1981, que "dispõe sobre a
aposentadoria dos juízes temporários da União, de que trata a Lei Orgânica da
Magistratura Nacional".
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RELATOR: Deputado ILDEMAR KUSSLER
PARECER: favorável, com substitutivo
Apresentação de voto em separado, do Deputado Luiz Moreira, favorável, com
restrição, ao projeto
VISTA: Deputado OSVALDO BIOLCHI
Devolução da vista apresentando voto em separado, contrário

3 - PROJETO DE LEI N° 146/95 - do Sr. Álvaro Valle - que "dispõe sobre ocupantes de
cargos ou funções com acesso a informações privilegiadas".
RELATOR: Deputado ALMINO AFFONSO
PARECER: contrário

4 - PROJETO DE LEI N° 167/95 - do Sr. Cândido Mattos - que "dispõe sobre a aplicação
do disposto no inciso XXXIII, do artigo 5°, da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: contrário
VISTA: Deputado ZAIRE REZENDE
Devolução da vista sem manifestação escrita
PARECER REFORMULADO: favorável, com emenda

B • Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE
5 - PROJETO DE LEI N° 4.698/94 - do Poder Executivo - MSG N° 540/94 - que '.'introduz

modificações no artigo 92 do Decreto-lei nO 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal, com as alterações introduzidas pela Lei nO 7.209, de 11 de julho de 1984, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado WIGBERTOTARTUCE (avocado)
PARECER: favorável, com substitutivo
VISTA: Deputada MARIA LAURA
Devolução da vista sem manifestação escrita

6 - PROJETO DE LEI N° 4.705/94 - do Poder-Executivo - MSG N° 555/94 - que "autoriza
a doação ao Município do Rio de Janeiro do terreno que menciona".
RELATOR: Deputado MIRO TEIXEIRA
PARECER: favorável

7 - PROJETO DE LEI N° 4.773194 - do Poder Executivo - MSG N° 826/94 - que "autoriza
o Banco Central do Brasil, Autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, a doar o
imóvel que menciona, no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro"_
RELATOR: Deputado MIRO TEIXEIRA
PARECER: favorável

8 - 'PROJETO DE LEI N° 4.493/94 - do Tribunal Superior do Trabalho - que "cria cargos
no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da
38 Região e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE
PARECER: favorável, com emenda
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9 - PROJETO DE LEI N° 4.803/94 - do Tribunal Sup~rior do Trabalho - que "cria cargos
na Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Terceira Região e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL
PARECER: favorável, com emenda

10 - PROJETO DE LEI N° 4.822/94 - do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios - MSG N° 001/94 - que "conta, em dobro, o tempo de serviço prestado em
Brasília, no período que menciona".
RELATORA: Deputada MARIA LAURA
PARECER: favorável
VISTA: Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA
Devolução da vista apresentando voto em separado, contrário

11 - PROJETO DE LEI N° 4.234/93 - do Senado Federal (PLS nO 85/92) - que "dispõe
sobre o exercício da profissão de Decorador e dá outras providências"
RELATOR: Deputado CHICO VIGILANTE .
PARECER: contrário

TRAMITAÇAo ORDINARIA
12 - PROJETO DE LEI N° 251/91 - do Sr. Chico Vigilante - que "proíbe o regime de

trabalho temporário instituído pela Lei nO 6.019, de 3 de janeiro de 1974".
RELATOR: Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA
PARECER: contrário

13 - PROJETO DE LEI N° 329/91 - do Sr. Max Rosennmann - que "estabelece requisitos
para acesso ao cargo de Escrivão de Polícia e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ILDEMAR KUSSLER
PARECER: contrário

14 - PROJETO DE LEI N° 2.509/92 - do Sr. Zaire Rezende - que "dispõe sobre a criação
da Ordem dos Professores do Brasil e dá outras providências".
RELATORA: Deputada ZILA BEZERRA
PARECER: favorável, com 15 emendas

15 - PROJETO DE LEI N° 3.605/93 - do Sr. Renato Johnsson - que "permite compensação
de débitos entre pessoas jurídicas de direito privado e a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios".
RELATOR: Deputado JOÃO MELLÃO NETO
PARECER: contrário

16 - PROJETO DE LEI N° 4.710/94 - do Sr. Paulo Paim - que "dispõe sobre a profissão de
Técnico de Operação em Processamento, Utilidades e Transferência de Estocagem
em plantas de extração e refino de petróleo, petroquímica e química, regula seu
exercício, concede aposentadoria especial e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CHICO VIGILANTE
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PARECER: favorável, com duas (2) emendas
VISTA: Deputado SANDRO MABEl
Devolução da vista apresentando voto em separado, contrário

17 - PROJETO DE lEI N° 4.731/94 - do Sr. Aldo Rebelo - que "regulamenta a profissão de
Tecnólogo e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PAULO FEIJÓ
PARECER: favorável, com substitutivo

18 - PROJETO DE lEI N° 4.819-A/94 - do Sr. Carlos Santana - que "dispõe sobre a
Regulamentação da Profissão de Oficial de Marinha Mercante e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado UBIRATAN AGUIAR
PARECER: contrário

19 - PROJETO DE lEI N° 26/95 - do Sr. Sérgio Carneiro - que "dispõe sobre a
regulamentação da atividade de ombudsman nas empresas que especifica".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA
PARECER: favorável, com emenda
VISTA: Deputado SANDRO MABEl
Devolução da vista, apresentando voto em separado, contrário

20 - PROJETO DE lEI N° 52/95 - da Sra. Rita Camata - que "acrescenta parágrafo único
ao artigo 393 da Consolidação das leis do Trabalho - CLT".
RELATORA: Deputada ZILA BEZERRA
PARECER: favorável
VISTA: Deputado SANDRO MABEl
Devolução da vista apresentando voto em separado, favorável, com emenda

21 - PROJETO DE lEI N° 98/95 - do Sr. Odelmo leão - que "altera o parágrafo 50 do
artigo 60 da lei nO 8.025, de 12 de abril de 1990, estendendo ao servidor aposentado
o direito à aquisição de imóvel funcional".
RELATOR: Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA
PARECER: contrário
VISTA: Deputada MARIA LAURA
Devolução da vista sem manifestação escrita

22 - PROJETO DE lEI N° 99/95 - do Sr. OdeImo leão - que "dispõe sobre a fixação da
jornada de trabalho dos Assistentes Sociais".
RELATOR: Deputado WIGBERTO TARTUCE
PARECER: favorável

23 - PROJETO DE lEI N° 102/95 - do Sr. Odelmo leão - que "acrescenta parágrafo 40 ao
artigo 457 da Consolidação das leis do Trabalho, para excluir do salário do
trabalhador rural liberalidades concedidas nas condições que menciona"
RELATOR: Deputado VAlDOMIRO MEGER
PARECER: favorável
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24 - PROJETO DE LEI N° 107/95 - do Sr. OdeImo Leão - que "modifica os artigos 589 e
590 da Consolidação das Leis do Trabalho, extingue a destinação de parte da
contribuição sindical à Conta Especial de Emprego e Salário do Ministério do Trabalho
e dá 'outras providênciasi

,.

RELATOR: Deputado UBIRATAN AGUIAR
PARECER: contrário

25 - PROJETO DE LEI N° 129/95 - do Sr. Álvaro Valle - que "regulamenta a profissão de
maitre e de garçom e dá outras providênCias". '
RÉLATORA: Deputada'ZILA BEZERRA
PARECER: favorável, com emenda
VISTA: Deputado SANDRO MABEL
Devolução da vista apresentando voto em separado, contrário

26 - PROJETO DE LEI N°- 137/95 - do Sr. Beto Mansur - que "institui incentivos para a
contrata~o, sob as condições que especifica, de adolesce!1.tes entre 12 e 18 anos de
idade, em regime de iniciação ao trabalhO, e determina outras providências".
RELATOR: Deputado WIGBERTO TARTUCE (avocado)
PARECER: favorável

27 - PROJETO DE LEI N° 139/95 - do Sr. Paulo Paim - que "institui gratificação natalina na
forma de cesta básica e dá outras providênçias".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL
PARECER: contrário

28 - PROJETO DE LEI N° 145/95 - do Sr. Álvaro Valle - que "dispõe sobre revogação do
artigo 318 da Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado MARCOS MEDRADO
PARECER: favorável

. 29 - PROJETO DE LEI N° 149/95 - do Sr. Álvaro Valle - que "dispõe sobre as doações e
presentes recebidos por servidores públicos da administração direta e indireta, bem
como das Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público".
RELATOR: Deputado JACKSON PEREIRA
PARECER: contrário

30 - PROJETO DE LEI N° 202/95 - do Sr. Agnelo Queiroz - que "dispõe sobre a criação
dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE
PARECER: favorável, com duas (2) emendas

31 - PROJETO DE LEI N° 357/95 - do Sr. Udson Bandeira - que altera dispositivos do
Decreto-Lei nO 972, de 17 de outubro de 1969, que "dispõe sobre o exercício da
profissão de jornalista".
RELATOR: Deputado WIGBERTO TARTUCE (avocado)
PARECER: favorável
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32 - PROJETO DE LEI N° 360/95 - do Sr. Jorge Tadeu Mudalen - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade do uso de colete à prova de bala por profissionais nas condições que
especifica e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JAIR BOLSONARO
PARECER: favorável, com emenda

33 - PROJETO DE LEI N° 373/95 - do Sr. Inocêncio de Oliveira - que "autoriza o
parcelamento do recolhimento de contribuições previdenciárias devidas pelas
empresas concessionárias de serviço público federal e a transação e remissão de
débitos, na forma que especifica, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI
PARECER: favorável, com substitutivo

A V I S O N° 20/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início: 16/06/95
Horário: 9 às .12h e 14 às 18h

Prazo: 5 Sessões
Decurso: 38 sessão

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEM
BROS DESTA COMISSÃO

1 - PROJETO DE LEI N° 3.486-B/92 - da Sra. Socorro Gomes - que "dispõe sobre as
relações de trabalho rural e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA

2 - PROJETO DE LEI N° 130/95 - do Sr. Álvaro Valle - que "estabelece normas sobre a
realização de concursos públicos para admissão de servidores civis no âmbito da
União".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

COMISSÃO DE VIAÇÃO ETRANSPORTES
Sala 135-A - Anexo II

PAU T A N° 9/95

Data: 21.06.95
Local: Plenário nO 11 do anexo 11
Horário: 10h

Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário da Casa:

URGêNCIA

1 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 92/95 - da Comissão de Relações
Exteriores (Mens. nO aOO/94-PE) - que "aprova o texto do Acordo sobre Serviços
Aéreos celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Popular da China, em Pequim, em 11 de julho de 1994".
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RELATOR: Deputado CANDINHO MAnos
PARECER: favorável

TRAMITAÇAo ORDINÁRIA

2 - EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N° 3.132-A, DE 1989
- Que "dá nova redação ao art. 10, da Lei nO 7.418, de 16 de dezembro de 1985, que
institui o vale-transporte e dá outras providências".

RELATOR: Deputado ALBERTO GOLDMAN
PARECER: favorável às emendas nO 1, com subemenda, e nO 2
VISTA: Os Deputados Mário Negromonte e Duílio Pisaneschi, que pediram vista
conjunta, não se manifestaram por escrito.

Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

3 - PROJETO DE LEI N° 4.620/94 - do Senado Federal (PLS nO 149/93) - que "altera
dispositivos da Lei nO 7.418, de 16 de dezembro de 1985, que instituiu o
vale-transporte".

RELATOR: Deputado ALBERTO GOLDMAN
PARECER: favorável, com emenda
VISTA: Os Deputados Marcelo Teixeira, Duílio Pisaneschi, Mário Negromonte, Teima
de Souza e Barbosa Neto, que pediram vista conjunta, devolveram o projeto, os três
primeiros apresentando voto em separado e os dois últimos, sem manifestação
escrita.

A V I S O N° 14/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 19/06/95
Horário.: 9 às 12 e 14 às 18h,

Prazo.: 5 sessões
Decurso: 2· sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 1.S60-A/91 - do Sr. ~iz Moreira - que "dispõe sobre as tarifas
de bilhetes de passagem aérea."
RELATOR: Deputado RUBEM MEDINA

2 - PROJETO DE LEI N° 483/95 - do Sr. João Leão - que "dispõe sobre o crime
preterdoloso dos condutores de veículos automotores."
RELATOR: Deputado LEONEL PAVAN

3 - PROJETO DE LEI N° 516/95 - do Sr. Fr~ncisco Dornelles - que "dá aos diplomas
expedidos pelas Auto-Escolas o caráter de Carteira Nacional de Habilitação."
RELATOR: Deputado PAULO GOUV~A

4 - PROJETO DE LEI N° 536/95 - do Sr. Max Rosenmann - que "dispõe sobre a forma de ~
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investidura dos dirigentes dos Conselhos Regionais do Serviço Social do Transporte 
SEST e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT."
RELATOR: Deputado SIMÃO SESSIM

A V I S O N° 15/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 21/06/95
Horário.: 9 às 12 e 14 às 18h

Prazo.: 5 sessões
Decurso: -

1 - PROJETO DE LEI N° 415195 - do Sr. Gonzaga Patriota - que "institui o transporte
público alternativo no território nacional, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado CARLOS SANTANA

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS:

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 155/93 • Imunidade Parlamentar

Salas 131C/135C - Anexo 11

PAUTA N° 03/95
Reunião destinada a discussão prévia visando à apreciação do Parecer do
Relator
Horário: 14h
Local: Plenário 15, Anexo 11

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 169/93 • Sistema Único de saúde

Salas 131C/135C - Anexo 11

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Horário: 14h
Local: Plenário 14, Anexo 11
CONVIDADOS:
DR. INÁCIO DA COSTA CARDOSO FILHO - Presidente da Associação Médica do
Brasil - AMB;
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ORa. MARIA AUXILlADORA CÓRDOVA CHRISTÓFARO - Presidente da Associação
Brasileira de Enfermagem - ABEN; e
DR. JOSÉ QUEIROZ SILVEIRA - Presidente da Associação Nacional de Auditores
Médicos do Ministério da Saúde.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 84/91 -Irrigação da Ilha de Marajó

Salas 131 C/135C - Anexo 11

REUNIÃO DE INSTALAÇÃO E ELEiÇÃO DO PRESIDENTE E DOS
VICE-PRESIDENTES

Horário: 14h30
Local: Plenário 12, Anexo 11

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 133-A/92 - Demarcação Terras

Indígenas

REUNIÃO DE INSTALAÇÃO E ELEiÇÃO DO PRESIDENTE E DOS
VICE-PRESIDENTES

Horário: 14h
Local: Plenário 10, Anexo 11

11- COMISSÕES MISTAS-:

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS
, -

PUBLICOS EFISCALIZAÇAO
Sala 115-B - Anexo 11

PAU T A N° 01/95
A· Discussão e Votação dos Pareceres aos seguintes Projetos de Lei:
1 - PROJETO DE LEI N° 004/95-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao

Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência da República - Estado Maior das
Forças Armadas, crédito especial até o limite de R$ 33.511.200,00 para os fins que
especifica".
RELATOR: Deputados AROLDE DE OLIVEIRA
PARECER DO RELATOR: favorável ao Projeto, nos termos propostos pelo Poder
Executivo
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2 - PROJETO DE LEI N° 005/95-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R4 3.583.500,00, para os
fins que especifica".
RELATOR: Deputado LEUR LOMANTO
PARECER DO RELATOR: favorável ao Projeto, nos termos propostos pelo Poder
Executivo

3 - PROJETO DE LEI N° 007/95-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, crédito suplementar no valor de R$ 7.493.qOO,00, em
favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, para os fins que especifica".
RELATOR: Deputado BASILIO VILLANI
PARECER DO RELATOR: favorável ao Projeto, nos termos propostos .pelo Poder
Executivo

PAU T A N° 02/95
A - Discussão e Votação do Parecer ao Projeto de Lei nO:

1 - PROJETO DE LEI N° 008/95-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça do Trabalho, crédito suplementar no
valor de R$ 298.849,00, para os fins que especifica".
RELATOR: Senador CARLOS PATROcíNIO
PARECER DO RELATOR: favorável ao Projeto, nos termos propostos pelo Poder
Executivo

PAU T A N° 03/95
A - Discussão e Votação do Parecer ao Projeto de Lei nO:

1 - PROJETO DE LEI N° 003/95-CN, que "dispõe sobre as diretrizes para elaboração da
lei orçamentária para o exercício de 1996 e dá outras providências".
RELATOR: Senador JOSÉ FOGAÇA
PARECER DO RELATOR: favorável ao Projeto, nos termos do Substitutivo
apresentado.

AVISO N°04/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.:19/06/95 Prazo.:08 dias
Horário.:9 às 12hs e 14 às 18hs. Decurso: 2° dia

1 - PROJETO DE LEI N° 010/95-CN. Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito
suplementar no valor de R$184.973,OO, para os fins que específica.
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ATOS DO PRESIDENTE

o Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°; item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder exoneração, de
acordo com o artigo 35, item n, da Lei nO 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, a REGINA MARIA CANSIAN TOSTA GARS
CHAGEN, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico
Legislativo - atribuição Assistente Administrativo, Padrão 22,
ponto nO 5811, do cargo de Assessor Técnico, CNE-12, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, que exercia no Gabinete
do Primeiro Vice-Presidente, a partir de 8 de junho do corrente
ano.

Câmara dos Deputados, 20 de junho de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, observado o disposto no artigo 38
da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve dispensar
LUCAS WELLINGTON COELHO, ocupante de cargo da Cate
goria Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técnica Le
gislativa, Padrão 45, ponto nO 2446, da função comissionada de 1°
Substituto do Secretário de Comissão Permanente, FC-06, que
exercia na Comissão de Desenvolvimento Urbano' e Interior, da
Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de C0
missões. a partir de 6 de junho do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 20 de junho de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, observado o disposto no artigo 38
da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve dispensar
MARIA DÓRIS DE ALMEIDA RAPOSO, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técnico
em Documentação e Informação, Padrão 45, ponto nO 1854, da
função comissionada de JI Substituta do Chefe de Gabinete, FC-

OI!, que exercia no Gabinete do Terceiro Secretário, a partir de 6
de junho do corrente ano.

Câmara dos Deputados. 20 de junho de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
n° 20~, d: 28 de }1nho de 1990, observado o disposto no artigo 38
da LeI n 8.112. de 11 de dezembro de 1990, resolve dispensar
S,lJEU BISPO ~ONTEIRO, ocupante de cargo da Categoria Fun
clOru:l de Técnico Legislativo - atribuição Adjmto Parlamentar,
Padrao 30, ponto n° 4559, da função comissionada de I" Substituta
do Chefe de Secretaria, FC-06, que exercia no Gabinete do Tercei
ro Secretário, a partir de 6 de junho do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 20 de junho de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo l°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de }1nho de 1990, observado o disposto no artigo 38
da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve dispensar
TERFZINHA GOREfI R. DOS SANTOS ANDRADE, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo - atribui
ção Assistente Administrativo, Padrão 30, ponto n° 4374, da fun
ção comissionada de I" Substituta do Chefe da Seção de Revisão e
Indexação, FC-05, que exercia na Coordenação de Publicações, do
Centro de Documentação e Informação, a partir de 26 de junho do
corrente ano.

Câmara dos Deputados, 20 de junho de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui~

ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo ~,

item n, da Lei nO 8.112, citada, HAROLDO ARAÚJO moGO
DE SIQUEIRA para exercer, no Gabinete do Líder do Partido da
Frente Liberal, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE
11, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, transforma
do pelo artigo 3° do Ato da Mesa n° 15, de 26 de maio de 1987,
observada a nova denominação dada pelo artigo 1° da Resolução
nO 4, de 13 de junho de 1991, combinada com o artigo 3° do Ato
da Mesa nO 47, de 7 de outubro de 1992.

Câmara dos Deputados, 20 de junho de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo l°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de
11 de dezembro de 1990, observado o disposto no artigo 4° da Lei
n° 5.901, de 9 de julho de 1973, resolve nomear, na forma do arti
go 9°, item n, da Lei nO 8.112, citada, NIREIDE DO NASCIMEN
TO GAMA ALBUQUERQUE, para exercer, no Gabinete do Lí
der do Partido Progressista, o cargo de Assessor Técnico, CNE-

14: do ~adro Permanente da Câmara dos Deputados, criado pelo
artIgo 1 do Ato da Mesa n° 8, de 29 de março de 1995.

Câmara. dos Deputados, 20 de junho de 1995. - Luis
Eduardo. PreSIdente.

_ O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui-
çoes que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, observado o disposto no artigo 38
da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve designar DE
~OCIDA SILYA E SILVA, ocupante de cargo da Categoria Fun
~Ional de Técnico Legislativo - atribuição Assistente Administra
tivo, padrão 23, ponto n° 5330, e GENTIL SBARDELOTTO. ocu
p~te ,d: cargo ~ Categoria Funcional de Analista Legislativo _
atli~lç~o Técmca ~gislativa, Padrão 44, ponto nO 4419. para
substituJrem, suceSSIVamente, o Chefe de Gabinete, FC-08, no Ga-
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binete do Terceiro Secretãrio. em seus impedimentos eventuais. a
partir de 6 de junho do corrente ano. ,

CAmara dos Deputados. 20 de junho de 1995. - Luís

Eduardo. PresideDl.e.

nO 205, de 28 de )Inho de 1990, obselVado o disposto no artigo 38
da Lei nO 8.112. de 11 de dezembro de 1990. resolve designar
GENTIL SBARDELOlTO, ocupante de cargo da Categoria Fun
cional de Analista Legislativo - atribuição Técnica Legislativa.
padrio 44. ponto nO 4419, l° Substituto do OJefe de Secretaria,
FC-06. no Gabinete do Terceiro Secretário. em seus impedimentos

. . eventuais, a partir de 6 de junho do corrente ano.
O PresideDl.e da Câmara dos Deputados. no:SOAdas~~b\11- Câmara dos Deputados, 20 de junho de 1995. - Luís

ções que lhe confere o artigo l°. item I, alínea. a, o to . ~~ Eduardo, Presidente.
n0 205. de 28 de )inho de 1990. obselVado o disposto n~ arUg~LI_ O Presidente da Câmara dos Deputados. no uso das atribui
da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve desl~ . çõcs que lhe confere o artigo l°. item I. alínea a, do Ato da Mesa
ZABE1H PAES DOS SANTOS. ocupante de car~o da ate~~a nO 205, de 28 de )Inho de 1990. obselVado o disposto no artigo 38
Funcional de Técnico Legislativo - atribuição Ass1Sten~~~!- da Lei n° 8.112. de 11 de dezembro de 1990. resolve designar RO
tralivo, padrio 23. ponto nO 5312. li Substituta '!<> Cbe e. eçao NALOO DE OLNEIRA NORONHA. ocupante de cargo da Cate
de Revisão e Indexação. FC-05. na Coordenaçao de Publicações. goria Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técnica Le
do Centro de Documentação e Infonnação. em seus impedimentos gislativa, padrão 45. ponto nO 1877, 1° Substituto do Secretário de
eventuais. a partir de 26 de abril do corrente ano. Comissão Permanente, FC-07, na Comissão de Desenvolvimento

Câmara dos Deputados. 20 de junho de 1995. - Luís Urbano e Interior. da Coordenação de Comissões Permanentes, do
Eduardo. Presidente. Departamento de Comissões, em seus impedimentos eventuais, a

partir de 7 de junho do corrente ano.

O PresideDl.e da Cimara dos Deputados. no uso das atribui- Câmara dos Deputados, 20 de junho de 1995. - Luís
ções que lhe confere o artigo l°. item I. alínea a, do Ato da Mesa Eduardo. Presidente.



710000 DISI'OIIIVEL

710200 BAIICOS CONTA IIOVlII&IITO
710_ POUPAlIÇAS
710600 RECIBOS DIl IJ€PÓSITOS BANCUI05/KDB
710000 CONTA FUNDO A211L
711000 APLICAÇõES A cURro PUZO

72000D lEALIZAVa A CURTO PRAZO

720100 CARTEIRA DE ~PlEST1I1OS AVERBADOS
72U6110 FINANCIA~EM'IO DE VEICULOS (11) - NOVO
'1<07110 FlNANCIA~ENT(I DE VEICULaS (I) - ANTICO
/z08UU DONOMARIOS AUVOCATICIOS
n0900 DEBERTORI<S

'130000 CRtOITOS DIVERSOS

730bOO AOIANTA~1ITOS PARA DESPESAS DE PROHTO PAGA~ENTO

730100 SECOROS PAGOS ANTI!CIPADA~NTE

'/3U900 CONSIGUÇÓ.S A RECEBER
131000 RENOI~EN'IOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECEBER
7311UO PACAlIl'NTOS INDEVIDOS
7312UO OUTROS VALORES A RECEBER
131300 VALORES DEBI'lADOS INDEVIOMENTE
7JI400 CON'tRIBUIÇAo PATRONAL A RlICiBER

740000 REAI.IZ4vEL A LONGO PRAZO

7401 DO INVESTI~ENTOS

7402UO FlNANCIA~EN1" DE VEICULOS (11) - NOVO
7409UO ADIANTA~ElI'IOS OE DONORAlIOS ADVOCArICIOS

750UOO PER~ANENTE

7S0100 BENS IIIOVEIS
750200 BENS ~VEIS
7503UO AÇOES
750400 OIll'ITO DIi: USO DI: LINlIAS TELEFOIUCAS

760000 C~PENSAOO

760100 VALORES ~AMTIOOS soa CUAROA-S~AO DE PAGMENTOS/DF
7602UO VALORES A NECEBER DA C4~ARA OOS DEPUTADOS
7&0300 VALORE'S A RECEOl!l 00 SENAOO FEDERAL
7&0400 COMnATOS E CONVEMlOS

TOTAL 00 ATIVO •••••••••••••••••••••••••••••••••••

INSTITU'IO DE PREVIDtNCIA DOS CONGlESSISTAS

BALANCETIl PATIlIIlOllUL IlMCEltRAIlO llII
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1.173.12',18
7.201. 970 ,89
1.4%0.881,58
1.~33.5G8,12

32.690,50

67.354.638,%4

11,913.097,71

Iu.1I9.745,65
1.760. 000 ,llO
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11.429.549,77
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8ZOOOO IXlctva. ATUU.IIL

820100 llSUVAS IlATElIÁTICAS/llSCOS IXPIIADOS

830000 NÃO ElIlctVlL

830200 R€SIRVAS lMl ATUALlZAÇÁO _nÁl' A
830300 RESERVAS DIl IIlAVALIAÇio DIi: IIl6V1IS
830400 kliSDVAS lMl RIAVALIAÇAO 0Il IliNS lIOVIIS

850000 COIIPIlISADO

850100 CUARDa DE YALORES
850200 YIlLOIlES a lECillER DA cÁllau DOS DIPUTA1lO5
850300 VALOIU!5 A IECiBIlt DO SKlfAlJO FiDOAL
850400 OIlRIÇAÇÕiS POR COllTIATOS I COIIví:lllOS

P

1110000 iXlctva. OPUlClllIaL

1110100 II7IlIIÇlla a _
1I10ZDO CRmous onu_
1110300 SIllUROS CllISICNAOOS a UPassaI

6.479.590,68
I.U49.852,28

91.875,24

I.915.037 ,37

I. 581,42
19.053,55
4.240,36

22.282,66
362,95

153.333,52
399,92

970.483,10

7.621.318,20

58.019.446,36

5.289.756,15
4.425.216,29

97.114,62
16.174,98

744.625,00

1.171. 737 ,48

2,35
9.849. ZD3 ,110

45.21Z.454,U
4].871,13

2,913.914,45

10.572.887,04

I.760.001,00
35.175,03

116.864,79
2.996,55

11.429.549,77

1.173.129,18
7.201. 970,89
1.4Z0.BllI,58
1.633.568,12

90.729.976,22
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710000 DISI'OIlIVIi.

710200 llAIicos CO.." IIOYIftUm
710201 IIAIICO DO BRASIL S/A C/ 1'3.322/1
710ZOi IIAIICO DO IlaASIL S/A C/C 400.013/7
710400 l'OIf'&lIÇ&S
710401 CAIXA ICOIlÓIlICA nDDAL C/lõ6O,022/0
710402 BANCO DO IlaASIL S/A C/ 400.011-0
710403 8UCO DO BIlASlL S/A C/ 2.'''.278-a • POUPEX 
710404 1WlCO DO BUSlL S/A C/ 1~3.322·1

710600 lfi:ClBOS DE DIi:PÓSITOS BAMCÓIOS/IDB
710603 BUCO DO BUSIL S/A C/ 400.011/0
710607 BAIICO 00 BUSIL S/A - C/ 1~3.322/1

710608 CAlHA fi:CONolllCA flWiUL C/C 03~.016/0

71ú609 CAlHA fi:COIlÓllICA ~'IülDAL C/C '50.071/7
710600 COIlTA i1JNOO AZUL
710801 CAIXA fi:COIIOftICA Ffi:DillAL C/C ~;0.071/7

711000 APLICAÇÕES A CURTO PaAZO
7110Ul BANCO DO URASIL S/A - C/l'3.322-1
711002 BANCO 00 IlIlASlL S/A' C/400.013·7

720000 IEALlZAYli:L A CUR~J.'O PRAZO

720100 CARTEIRA DE iJlPRtsTlIIOS AVIi:RBADOS
720101 SJ<IfAlXJl<Ii:S
720102 Dli:PUTADOS
720103 FUNCIONÁRIOS 00 SUADO FEDERAL
720104 fUNCIONÁRIOS DA CÁIIAU DOS OIi:POTADOS
72010; FUNCIONARIO DO IPC
720106 CLT DA CÁIIARA DOS Di:PUTADOS
720107 fUNCIONAR lOS DO PROOASfi:N
'120108 fONCIONARIOS !lO CIiGUf
72010~ INATIVOS DO SIi:NADO fli:DERAL
720110 INATIVOS DA CÃllARA DOS D!i:PUTADOS
720111 _SIONISTAS
720U2 (-) PlOVlSAu S/li:lIPltsTlftOS 111 CONSIGNAÇÕfi:S
72011 3 INATI VOS • Cfi:GIAr
nOU4 lfi:llUlSITAOOS CMAlA DOS D!i:PUTADOS
720115 INATIVOS' PIll1lASIII
720600 FINAIICIAII&:Nro DE VilCULOS (11) - NOVO
720601 SDADOIlfi:S
72060Z DIi:PUTAOOS
720603 .UIICIONÓIOS DA CÁIIAlA DOS DIi:POTAOOS
720604 fUNCIOMÁRIOS DO SEIIADO fli:Dli:ltAL
720605 INATIVO DA CÁIIARA DOS D!i:PUTADOS
nD606 INATIVO DO SENAOO fEllUAL
n0607 fOIlCIONARIOS DO PROOASIi:N
720608 fUNCIONAllOS 00 C..-cRAf
'12060~ INATIVOS DO CIiGRAf
720611 PENSIONISTAS
720700 flNAlIClAftKNro DE VEICULOS (I) • ANTIGO
720701 CAPITAL flMAlICIADO
720'102 ATUlLlZAÇAO /lOlCETARIA DIi: CAPITAL fINANCIADO
72U800 lIOlIORAlIOS AOVOCATICIOS
720801 ADUNTAftEII'ro DE lIOlIORARIOS AUVDeATICIOS
720_ 1lEllfi:N'I'UlliS
72U~1 DEIlI<IITURIiS MAO CONVDSIYIIS

730000 CREDlTOS DIVERSOS

730600 AUIANTMEllroS PARA O€SPESAS DE PRONTO PlGAItlllITO
730'100 SECUROS PACOS ANTILCIPADMANTS:
730101 RotIA SEGURADORA
730'102 NACIONAL ClA. SEGUROS
730900 COMSIGNAÇó~S A RECEBER
730~UI DO SEMADO ~'WERAL

731000 RENOlftENTOS DE APLICAÇÕES FIMAMCEIRAS A RECIi:Bfi:R
7310112 RI<'TERÇAO IR/IUF INDEVIDA
7311UO PAGMENTOS INDEVIDOS

----------

1.171. 737 ,48

8;0000 COIlPUSADO
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--------- ._--------
~7 .354.638,24

64.796.2.6.27
2.;;a.3"ll,97

11.91J.On,71------_._----
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1.829,.9
64.360,6.
52.UUZ,tiZ

I. 372.023.89
92.687,07

1.~;2.8b2,;7

G. 5l:!U.98!:. ,34
2.8';,34

DtI,Z7
I. 760.000,00

400.000,OU
740.UOU ,OU
220.000,00
4UO.OUU,oO

33.3;2,06
~.~6,21

16.~70,18

6.39;,67

11.429. ;4~,77------_._._--------
1.173.129,18

1.173.129,18
7.201. 970 ,89

2.179.061.96
!».OU:.9U8,'J3

1.420.881,5a
411.48' ,13

1. OU9. 396.4'
1.633.!»68,12

1.Gj). !:.E:.t:I,12
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ftAlço/~~ (I P C)

810000 IXIG(VIL OPUACIONAL

8101DO lI'l'IIIÇOEs A lllCOLHlll
1110101 111' S08U PI1I9l\Is
8IOZOO CUllllUS DIYDlIOS
1110201 DI!'OSITOS I IDDTIfICAl -'IMAllCIAftUTO DI: YJ:ICULOS
81028Z DiPOSITOS A IDQTIfICAl - OUTIOS
810300 Sfi:GUlOS CONSIÇNAOOS A IIPASSU
810JOI lonA SiGURAOOIlA
810302 NACIONAL ClA. SIiGUIOS

8ZOOOO IHIGlvEL aTUARIAL

820100 RKSüVAS ftATIIIATICAS/llSCOS IOO'IlADOS
820102 BI!IIE~'(CIOS A CONCé'DllR
820103 RIiSIi:RVAS DA PREYIO&IICIA COIIGRfi:SSUAL

83UUOU NAu IHIGIVEL

B30200 llESIi:RYAS DE ATUALIZAÇÃO IlOtIETÓIA

:~~~~~ ~:i.;~A~~i~~~B8 S/A
830203 VARIAÇÃO CAlTilRA AÇÕfi:S IlIi:RIDIOMAL
830204 lfi:Sfi:ltVA DE ATUALIZAÇÃO IIOIIETÁRIA DOS T.D.A
8J0205 Rfi:Sfi:RVA ATUALIZ.IlONET.S/AOIUT.IIOlI.ADVOCATICIOS
830206 1lfi:Sfi:RVA DE ATUALIZAÇAO IIONET.S/flMANC.DE VEICULOS
8)0207 RliSUVl A'l'U&LIZ.HOU'f.-DGi:MTURES MAO CQNVUS)Vi:IS
830208 ATlJALI2. IIUMfi:T. ou. OSO LINHa Tfi:L.MAO lfi:SIDIlNCUL
63020~ ATlJALIZ;. 1IOllIT. DU. USO LINSA NLIFOMICA CELULAR
83030U Rfi:Sfi:llVAS DE üAVALlAÇAu DE lIlÓVEIS
830301 PNtDIO (SCR/S l/lIAURA ;12, BL. 'c')
83030Z SALAS (iDlflCIO PALÁCIO conliRclo-SCS)
8J0303 LOJA E SOIIllELOJA (SCS iD. DENASA)
6J0304 GALPÕfi:S/TiRlEIiOS (SIA TRECIlO O;)
B30400 RIiSfi:RVAS DI REAVALIAÇAO DE IlElIS IIOVilS
830401 ftAl/llINAS I fi:l1UIPAIIEIiTOS
830402 VE(CULOS
830403 IIOVilS i U_SILIOS

8;01UO GUARDA DI vaLOIES
8;0101 SEÇÃO DE PAGMIi:MTOS/DiPARTAllfi:llTO FINANCEIRO
85020U VALORES l lfi:CEIlEIl UA CÁIIANA OOS DEPUTADOS

:;~~~~ ::i~~~~ OllDApt.~A DA PREVIDElIClA COllGRESSUAL

8;030U VALORfi:S A Rfi:CIBER 00 SIi:NAOO FEDaAL
8;0301 CONST. Rfi:Sfi:llVA PREVlDilHclA CONÇRIiSSUAL
85U3UZ IiQUIPARAÇAO DE Pfi:llSOfi:S
8~U400 OIlllIGAÇÕfi:S POR COMTIlTOS E CONvtlflOS
8'0401 CONTRATOS

I. ;aI ,42
1~.0;3,;;

SSO NACIONAL

6.113,37
12.940,18

4,240,36

22.28l,66

INSTITUTO DE PRli:VIDEIICIA DOS COlIGRli:SSISTAS

BALAIICfi:Tfi: PATlUIIOIIIAL UAL(TICO UCli:UADO 111
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lMs'rtTUTO 1}lo: paEVIDENCU OOS CONt,acfo:SSlsrAS

UALANCET;, PATRltIONIAL ANALITlCO F.NC~;AMAIJO F.Il

-l'Ill}D1lS":N-
n:H'l'RO DE INFORM.1ITICA E

I''''on.s, DE I>AOOS lJlJ
S~NAIJO FE:Ill':NAL

-AllO"l~UI-

T

"/]1101 NACiONAL CIA. DF. S~'GUAOS

131100 OUTROS VALORES A RE.CEUER
7JILOl 11IARUS DESCONTAS C.D.
"l3UUO VALOR~S DEBITADOS 1HDEYtDA"ENTE
"lH3Ul B.B. S/A - AG. 2636-U C/C 193.322.1
7,H4UO CONTRIBUIÇAu PATRONAl, A RF.CE9ER
'1.114Ul CONTRIBUiÇÃO PAT)(ONAL nA CAf'fARA

HOlJUU REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

o

c O N C

36l.9~

IS3.3J3.~2

399.92

970.483.10

SSO NACIONAL

IS3.333.~2

399.92

9"10.483.10
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"/4UlUU INYl!:SrIt1IiN'roS
/<IU1UI "ITULOS IJA 11lYIDA loGRARIA
14UJUZ tJURICAÇÔES !lA EI,f!.'TkOUNÃS
14UIO I mm!':NrURI:!:S HAO eONVERSIVlo:IS
/411104 A-rUALIZA";AO HONf!.iARJA VEUENTURES MÃO CONVI:!:RstvEIS
'/4lJ20U FJNANCIAl'JIiNffJ DI!; VEICUlaS (11) - NOVO
7.JUlOI Slo::HADORES
"/'lUI.U2 lUiPU'rADOS
·}.lUlUJ FUUCIONARIOS DA C""ARA DOS DEPUTADOS
'/<lOlO!&- (o'UNe luMAR IO~ DO SENADO FEDERAl.
/401.05 INATI VOS DA CAMARA OOS DEPU1'AOOS
"f.}UI.Ub INATI VOS UO SE!:NA))fJ (o'EVERAL
""\U":O/ (o'UNt:luNARlUS [)() PRODASEN
/·lUlU8 lo'UNe IONARJu~ 00 CEGRAF
'4uI.UQ INA'l'1 VUS IX) n:CRAF
1411111 l't-:NSluNIS'l'AS
NnQUO ADIAH'I'AH~H"OS DE HONORARIOS ADVOCA'rICJOS
"/1utKJI PRINCIPAL
'/<1u'JUl A1'UAlIZAÇAO MON~'TARI A

7'-'muJO P.!!:RMANJ::H'l'g

'1'>UlIIO Ut!:NS Jt10VF.:JS
"~IUlOl PRéDIO (SCRIS QUADRA 512, DL, 'C')
'~U1U2 SA1.AS (EDlto'lelO PALACIU CottEIlCIO-SCS)
'l~UlOj LOJA E S(JIJN~LOJA (SCS ED, DENA5A)
"I~tllU4 GALPóF.S/T;'MR;'NOS (SlA TMIiCHO O~)

"I'JUIO~ eOHCE5::iAO lJe U~ (TIl:RREKO SAlIM - LOTE 'O')
·/~UI.UO lJ!':WS t!oVIi:I::i
"'lUI.IIL HA~UINAS K EQUIPAl'Il!Jm)S
'l~lIllJJ videULOS
r ~nZU!J "OVEUS fi UTENSILI0S
7 ~1I iDO AÇOES
ll,lJJUI BANCO 00 BRASiL 51A
'1\0'U2 UAWCO H"MlUIONAL S/A
7!SU4uO lJlRI:!:I'l'O I)lo~ U~ D~ LINHAS TEI.EFONICAS
/'104Ul MAO M~SlVt:NCIAIS w 1·Eu.:au,siuA S/A"_, u.'" m",~:::~,".~""'~
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IN::i'l'lTU'l'O DE: PREVIDENCU OOS CONGRESSISTAS

BALAHC~'E PATRII10NIAL ANALíTICO ENCERRADO EM

-PRúDASF:)l-
CFHllolO DE INFuRMaTICA E

I·Rü(E~. IJE DAOOS DO
~lo:IlI\DO 1'Io.:D~ntAL

-AllU7~01-

c O N G SSO NACIONAL

"ARço/95 (I P C)
EII R5
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76UOOO CQf1PENSAOO 1l.429:549,77

760lUO VALORES "AN1'IOOS SOB GUARDA-SEÇAO DE PAGA"ENTOS/DF
760101 AÇÓES 00 BANCO DO BRASIL S/A
I,;OIOZ OBRIGAÇÓES UA ELETROBRÁS S/A
7bOl03 CARTA DE FIANÇA (BANCO INTER-ATLANTICO S/A)
7b0200 VALORES A RECEBRR DA CÃ"ARA 005 DEPUTADOS
-"60201 CONSt. RESEk~A PREVIDl!NCIA CONGRESSUAL
7bOZOZ EQUIPARAÇÃO DE PENSÕES
760JOO VALORIo.:S A RE~Jo.:BER DO SENAOO FEDERAL
7blJjU1 COJi~1'. RES}o:~VA PREVIDEMCIA CONGRESSUAL
71.>0302 EQUIPARAÇÃO fJF. PnHSOES
~/l.>O400 COIffHATOS !!: CoNVEM lOS
7blJ.JU1 CÁMAIlA DOS DbPUTAIJOS
/&0'102 JOSIAS FERIlFIRA I,EITE
71.>0403 LOO-ASSE:SSOIH~S TEC, S/C LTOA/LEOPOLOO c, FOMTENl!:LE
7604U4 ST~A~SERVIÇO~; TEC. DE ESTATÍSTICA E ATU-'RIA LTDA
7bl)405 TER~ ACOROO TRANSAÇAO (A RURAL S/A)
7b0406 I\L1 ~ AlJEkBl\L LUIZ EMP. H'lOBII.IÂIUOS
7b{j'107 SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO
'lbO'lU8 RAYt1UHDO mW"NO

TOTAl. 00 ATI VO , .... ' ..............•.....

&4.8&1,95
1.829,73

1.10&.437,50

Z.179.0&1,9&
5.02Z.908,93

411.4B5.13
I. 009.3% ,45

13.090.91
45.&00,OU
50.400.00

237.21
1.475.250,00

1.00
10.989,00
3B.000,00

1.173.129,18

7.201.970,B9

1.420.BB1,58

1.&33.5óB,12

90.729.97&,22 TOTAL DO PASSIVO . 90.729.976.22
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/ BRAsíLIA-OF, 2& OE . 7IL DE 1995

~
r\If~AK

FRAMC~SC~ SANTOS PASSOS FRí ~'Vr~~FILHO
DIRE'I'UR DO E . DE CONTAlH LIDAlJ DIRETOR EXECUTIVO

CO 'ADO CRC-DF 496b

._- / l

MARIA FE~oQ"c1EUto
CIIElo'E DA S~ÇAO UE ESl.RITUR"ÇÃO

CONTADUltA CRC~úf.o· 87"1.7
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lHS'I'l'rUTO UE llREVlm~HCU DOS CONGRESslS1'A5

DIiIlONS'I'RATIVO ANAI,l'rlCO DA CONTA R!:C~ITA " Dl<SP~SA E:lI

f
;>
I=i'
ll'
N....

E:lIRS

SEpSE

~ARÇO/% (I P C)

SSO NACiONALc O N C

T~C~

'f'lJ:nl.l"'Slo.N~

C1~N'IIl/) !J"~ INI'·OIU1o.'J"lCA E
rRl.~.:lo;S, b[~ ))AlJ05 IXJ

~ENI\OU Fl!:DERAI.
-A110&301-

2'g
g.....
\Q

~

t:I

§'
O
t:I
O

8

I
til
O

~
§
~
'@

I~l
CI

400,14
&,315,Y9

42.3'>',70

96,B22,48
42,24

3.935,67

4U.3!>l,Y-8
7UU ,UU

l.JOJ.1l

b.71&.I)

1%,206,6B

B7~,905,22

113.840,78

752.3B1J,lB

'/95,191,24

922,43
509,80

7,24
11 ,400,00

119,08
27,84
'>4,00

3,670,553,77

2.599,441,B7

4,628.657,62

272,67
3,663,00

412.269,B7
2,IB7,172,00

94,575,OB
B7,538,27
I4,U93,33

IB·I.888,32
bb9A19,'Jll

7,9','>,'>8
9.('41,J4

311300 GRATIFICAÇõES A SERVIDORES
312900 DILIGENCIAS JUDICIAIS/CUSTAS
3UOOO SERVIÇOS DE TERCEIROS
313001 S.T,K.A. L'roA.
313004 SERVIÇOS Dl< A~SESSORM~NTO TÉCNICO
313200 T~LEFONE

313400 I'A~SAGENS AÉR~AS

31&UUO CON~ERVAÇÁO IlE ~ÁQUINAS ~ ~QUIPA~~NTOS

31'/UUO UOMOR'RIOS AOVOCATICIOS
31B'>00 UK~~ESAS C/ C0I10USTlVEIS ~ LUBRIFICANTES
719000 DES~ESAS DIVERSAS
319200 ~A'r~RlAL D~ ~X~l<DI~NT~

320000 D~SPES'S IJE TRANSF~RIlNCIAS CORR~TES

340UUO DI!:SPliSAS OPERACIONA1S

330UOO DKSPl!:SAS AS~rS'fEN€nJS

330100 AUXILÍO-OO~~ÇA
3302UU AUXILIO-(;'UNERAL
3JO:iuu SEGURO DE VIDA EM GRUPO

328000 PF.NSÓgS A EX-CON'rRIBUINTES OBRIGATóRIOS
3L8UOI l<X-SENAIlORKS
JZI:3UUZ EK-Vfi:pu1'ADOS
328100 PENSÓES A EX-CONTRIBUINTES FACULTATIVOS
3Z8101 EX-~'lIHClONARIOS 00 Sh.'NADO
32BI02 EX-FUNCIONÁRIOS DA CA~ARA
328105 ORAl'H"ICAÇÃO - PNO-LAJlDRE - Rl'5. 02/93
32B100 I'KNS(íES A BlllIEnclÁRIos
328201 UE EX-SENAOORES
JZB202 n~ IllI-DEPU'rAlXlS
3l8LO) m: EX-FUNCluNARIOS DO SI!:MADO
3;el:3204- LlIi EX-l!'UN-cIONAlUOS DA CÂHARA

3'W200 TAXA 1I~ AOIHNISTRAÇiio UE It!óVEIS
3,105UU I~POSl'OS, TAXA~ E E:lIOLU~ENl'OS

350000 CONSTITUIÇiio U~ RESERVAS

35Ul00 R~SKRVAS ~ATF.~.ITICAS - RISCOS ~XPIRADOS

3,01U1 Bl<N~FiCIOS A CORCEDl<R 752.3B1J,2B
--------

M--

195.635,69
B,027,29

493,312,64

135,054,52

9'/OAB7,10

237.993,36

7,927,6B

4U 73U,I8

151. 737 ,82

4,628"657,62 300000 DESP~SAS

B39,860,U4 310000 DE~PESAS Dl! CUSTEIO

7,680,00
149,90

2,225,367,02

24.715,S7
165,239,IB

I.H5,99Z.43
290.077 ,36

5,307,83
105,7'>7,86
l'/B.202,3&
10,0'/4,43

1.408472,14

'>,600,00
20427,29

7.927.6B

40.330,IB

42,802,%
lUli , lJJ4 ,H{)

426,300,00
67.U12,64

58,6&5,44
51."1l4 ,U4
3,%3,64

t7",1l
2:U,lb!:.,U9

U4,OZS.28
103 , 91.>1;$.U8

B52,600,OO
117,003,10

--:;;rr- --_..

G'lIUJ~

lLlIunU RECEl'rA::i PA'1'R1MONIAlS

lZZ400 RENUH1EN1'OS $/ HNANCIAMEN'fOS DE VEíCULOS (I)
1226UO R~NUfMENl'OS S/ FIHANCJll.t1ENTOS DE VEicULOS (11)
I.HIUO k~.NLHt1ENTO~ Illo: eua/RUO
IZ,I.!uO Hl-:IWIMEN'1'O~ ut!: POUPANÇA
] LJ.1l!U R~NDIMENTOS (IA CONTA flUHUO AZUL
ll:l~UU R~HDIM~N'fOS IJE APLICAÇÕES A CIlR'ro PltAZO
124100 Rt:NIHMI!:N'ros Ui!: EMPRES'1'lMOS EM CONSICNAÇAO
1.'A.!LJU AI.lIGUEIS

l·J(jUOO RECEITAS UE "RANSF~kENCIAS CORRENTES

141100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CAMARA DOS DEPUTADOS
1,11101 SI!:GURAlXJS OBRICA'I'ORIOS
Hl1Ul SEGURAOOS [o°ACULTATlVOS
1ol1lou CÚNTRLllUIÇAll PATRONAL DO SENAOO FEDERAL
141201 SEt;lIRAUúS OllRIC...·t'ÓIolIOS
141LUl S~GUIolAOOS loACUL'1'A'fJVOS
HUUlJ CON'I'RHlUIÇAO h~:I'WONAL DO PRODASEH
14IJuI SL-.:GUMAOOS f:o'AL:ULTA'fIVOS
141.J.OU CONl'lUOUIÇAO F'Al'RONAL 00 CEGRAJi"
1,I14ul .sEGURADO~ (iflCUl.1'A·)'IVOS
141100 RECElHOO UA CAHJ\!oI.A UOS DEPUTADOS
l'UlOI CONST, D~ kf'~F.RVA DA PREVJDEUCIA CONGRESSIIAL
l,lLIUl ESo!UIPARAÇl\U DE l'l::NSÔES

1(lOUUO RECEITAS

l1uuOO RECEITAS DE CONTIHUUIÇÓES

111100 COHTRUJUIÇÓES DE SlffiURAOOS OURIGATÕRIOS
111101 DA CÁ~ARA

111102 DO SENAlJO
1112uO COH'rRIBUIÇÔES DF. SEGURADOS FACULTATIVOS
1111:01 DA CAMARA
111 ~02 DO S~;NADO

IIllUj 00 PROUASEM
111.:04 CL1' OA CAMAJ,tA
111lUb 00 CEGRAl"
III :SOO CONTM IBUIt;ÔES DE PENSIONISTAS
111-10U lNTb.1:RALIZA,'l\O DI! CARENCU
1II0lOI lH'l'IiGRALlZAt.'I\O DE CAJ:ENCIAjSE:G, OBRIGATORIOS
1t 14Ul HITECRALIZAÇ/iO D1:: CAIotEHCIA/SEG, FACUL'UT[VOS
l11l)oU CON'J'RllJUIÇAiI DE MANDATO
ll1UuU CAIXA Df,<; PECULIO
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CONe :550 NACIONAL

INS'rtTUTQ ali P~IiVIDIiNCJA DoS CONeNESsts1'AS

Dgf1Qf1lS'lRA1'rvo INALITICO DA (."OII"1'A RECl!:ll'A E Df!:SP!SA kl'l "ANÇO/95 (I P C)
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150000 RECIiITAS DIVE~SAS 1!>4.'J5B,42 350300 RESERVAS DA PREYIIlÉIICIA COIlGRESSOAL fZ,B02,96

1~UlOU DIÁRIAS
1~(J101 CMAIU DOS DEPUTADOS
151100 "ULTAS E JUNOS DE MRA S/FINANCI,"EMTO DE VIiICULOS
l')~ouu CotllSSÕES SOIJRE SEGUROS

TOTAL .......•.•..•.......•..•...•.........•.•

153.333,52
153.3J3,52

546,94
1.077,96

4.628.657,62 TOTAL .. 4,628.657,62
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-PROOASKN-
í1:!HT~O lJe lNFOk"àTICA E

?J.lIXES. D~ llADOS Db
SeNADO F~llfo:U,L

-AI106401-

CONG :SSO NACIONAL

INSTITUTO DE PREVIDÉNCIA OOS CONGRESSISTAS

DEI1<JNSTRATIVO ANALíTICO DA coNTA RECEITA E DESPESA ACUHULADA ATI: HARÇQ/95 (I P C)
EM Il$

....
~
"'"

f
(t'

s'
to-)....

1~.203.117,~9 300000 DESPESAS

2.918.U3.1I 310000 DESPESAS llI! COSTEIO

10000u RECEITAS

110000 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

111100 CONTRIBOIÇÕES DE SEGURADOS OORIGATóuos
IlllOl DA CAHARA
111102 00 Sl<NAOO
111200 CONTRIUUlÇÕES I)E SEGURAOOS !'ACULTATIVOS
IIl2UI DA CMAU
111202 00 SENADO
111 203 00 PROOASEN
111204 CL'r lJA CAptARA
11120& 00 CkGRAF
l11JUD CDNTRIUUIÇÕUS DE PENSIONISTAS
1114UO INT""NAUZA,AO DE CARIlHCIA
1114U1 INTEGRAI.IZAo,·ÃO DE CARENCIA/Sl!G. OBRIGATóRIOS
111402 INTroRALIZlÇAO DE CARENCIA/SEC. FACULTATIVOS
11150U CONt"R I OU IÇA0 DE HANOATO
111 bOO Cl,NTRlBUIÇAO DE HANOA'CO CASSADO
1I100U CAIXA DE I'OCÚUO

120000 RECEITAS PATRI!lOlIIAlS

122·100 RENOIH~;NTOS S/ !'INARCIAHEMTOS DE VEícULOS (I)
122(,00 RliNDIHEH1'OS s/ FlNANCIMEM1'OS DE VEíCULOS (11)
ILJIOU RENU1HEN'WS DE COOjR08
1232UO RENDJPlENTOS IH'; POUPANÇA
IZJJOO ReH1>ltleH1'OS UA COHTA FUNDO AZUL
JLJ4110 RENOIMENTOS IJO FUNDO DE COfIIIOOITIES
12J500 R....OIHEHTOS DE APLICAÇÕES A CURTO PRAZO
IL4100 R~:UO[HENTOS UI' ElIPllllSTl1lOS EM CONSIGNAÇAO
IZ4LOO ALUGUtlS

14UOOO R.;CEl1'AS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES

141100 CONTRIBUiÇÃO PATROllAL DA CÂI1ARA 005 DEPUTADOS
1411111 SEOURAOOS OBRIGA'róRIOS
141102 SroURADOS .·ACOLTATIVOS
) 4) 103 "ANDA1'OS CASSADOS
14120U cowrR1BUlçAO PU'ROllAL 00 SENAOO FEDERAL
141201 SEGURAOOS ODR!eÃ'l'ÓRIOS
141L:U2 SrolJJ!AOOS ~'ACUL'l'ATIVOS

141300 COH'J'RJBUIÇAo !'A'rJ{OMAL 00 PltODASliM
14HOl ~Io;GURAOOS lo"ACULTATlVOS •
1414UO CON'fklBUIÇ,w I'ATaOMA1. DO CiCRAF
141-101 S.liGURAOOS ~'ftCUL1'ATIVOS

14210(' ~F.c~UlDO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
l'ltlOl coNs'r, DE RIo;Sh:RVA DA PREVIDÊNCIA CONGRESSUAL
1~L107. E~OIPARAÇAo U~ PENSÕES
14ZZUU RECEIH 00 Do ~r.:NAOO FEDERAL
HUOl CONST. DE RE'~RVA DA PREVIOENCIA CONGRESSOAL
142202 E~UIPARAÇAU DE PENSÕES

\.006.960,37
1~4.9I~,93

17~.293,31

1511.~)6,2Z

11.6<8,50
811,42

~9.247 ,85

30.84~,74
'1.17~,82

2.013.920,74
352.209.46
~~.ij99,84

309.831,66
317.0'/2,44

23.257,011

1I8.49~.70

238.157,94
615.ijO&,58

34.841,46
130.639,~7

\.16\.876,30

405.517,30

4&0.202,99
38.021,56

832.725.49
19.859,29

210,18

7.86\.620,89

104.107,49
556.489,03

5.472.843.46
1.069.018,75

7.291.14
6.820.2.

218.079.06
3&1.413.48
22.558,24

4.210.132,59

2.422.030,04

626.904.30

23.257,00

118.495,70

853.964,52

165.481,03

311300 GRATIFICAÇõES A SERVIOOIlIlS
312900 OILIGElIClAS JUDICIAIS/CUSTAS
313000 SERVIços DE TIi:IlCElROS
313001 S.T.E.A. LTOA.
3IJ002 SERVIços PRE!>'TADOS - PESSOA rlSICA
313003 LUU - ASSESSORES TICVICOS LTDA
313u04 SEIlVIÇQS DE ASSESSORMENTO TtcNICO
313200 TELEFOllE
313400 PASSAO~KS itRE~S

31"000 CONSERVAÇÃO Dfl HÁQUIXAS E EQUIPAMENTOS
317UOO IIOIll>l<ARIOS AOVOCATJCIOS
316500 OESPKSAS C/ COlWUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
3111600 ~SSINATOU IlOLIlTIH IOU
319000 Ol!."sl'€5AS DIVERSAS
31910(J CORRESPONDtHcIA
3192UO HATERIAL DE EXPIiOIENTE

320000 DESPESAS O;; TRANSFERÊNCIAS COMItENTES

328000 PE'NSÕES A EK-COIITRIBUINTES OBRIGATóRIOS
328001 EX-SEIIADORES
32llO02 gK-~IITAOOS

320100 PENSÕI!S A JlK-COIITJlIBUINTES fACULTATIVOS
326101 Ell-FUNC10llARIOs DO SENAOO
326102 EX-FUNCIONÚIOS DA CÃI1AIli
J26105 GUTIFICAÇÃO - PaO-LAIlORE - USo 02/93
n8200 PEIISÕES A IlIDlUICIÚICS
3262UI Dfl EK-SIilIAOOIlES
328202 Dfl E1(-OEPUTAOOS
328203 DE EX-FONCIOIIARIOS 00 SENADO
3287.04 DE EX-!1JNCIOllARIOS DA CÂHARA

330000 DESPESAS ASSISTENCiAIS

330100 AOXILfO-OOltNÇA
3302UO AUXIL 10-FUNEltAL
330300 SI!GURO DE VIDA EM GRUPO

3'0000 OESPE"SAS OPERACIONAIS

340200 TiXA 0Ii: ADIlINIs-ruçio 0Ii: lllÓVEIS
340500 I IlI'OSTOS, TAXAS E EHOLUIlENTOS

3~OUOO CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS

350100 RESERVAS HA'tEIIATICAS - RISCOS EXPIRADOS
350101 BENEFíCIOS A COHCl!OEIl
3~0300 RESERVAS DA PREVI~CIA CONGRiSSUAL

54~,34

115,00
59.285,63
7.326,00

789.448,38
~.2D1.713,&3

277.826,30
265.578,26

42.361,76

456.405,25
\.55U.084,24

24.006,54
3l.039,8~

5.136.500,80

15.203.117,59

9%.269,~~

901.325,65
42,24

67.271,97

1.335,67
1.131,15

7,24
22.700,00

375,08
~90,oo

258,68
87.27

1&4,58

8.639.464,25

5.991.1&2,01

585.766,32

2.062.535,92

151. 7U9,91

144.~39,28

2,450,00
4.320,63

7.1~3.70

604.46
6.549,24

5.409.500,7.0

5.136.500,80

212.999,40
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-PRODA~é:M~

'.I·.tf1'RO DE INFtlRHjnC/I E:
P!luee~. Dl:: DADOS IJO

SENADO FIWl::~AL

-AIIUb401-

CONO '550 NACIONAL

INsrITUTO DE PREVID;;NC IA DOS CONGRESSISTAS

DE;/l(JNSTRATlVO ANALlTlCO DA COIITA RECEITA E DESPESA ACUMULADA ATE MARÇO/95 (I P C)
llIl R$

.~
O

!i"
......

~
] 'JUOUU RECEITAS DIVERSAS 212.951,00

ISUIOO DIÁRIAS
150101 C"MARA DOS DEPU1'ADOS
ISliuO MUL'rAS E JUROS DE MORA S/FINANCIA",,"TO DE VEICULOS
151500 TAXA DE ANTECIPAÇio S/El1PRIiSTlMOS
l~jOOO conlssõES SOUlr.tE: SEGUROS
1~6Uoo RECUPERAt;AO DE .JUROS E IOF
1~9UOO OUTRAS RECI!:1TAS DIVERSAS

TOTAL .

153.333,5Z
153.333,5Z

6.434,51
16.857.59
7.ZIl,9Z

13,44
Z9.IDO ,OZ

15.Z03.117,59 TOTAL . 15.ZD3.U7,59
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MAlHA !!'ELI::ARlJA S. em.1.HO

CHH'e DA Sr-:ÇAú DE ESCR ITURAÇÃO
CONTADORA CIlC-DF 8727

/

BRASÍLI A-DF Z& D1o:
"RANCI ~. , /~URILDE 19 5

_ _ __ DIRE1'OR E)~S SANios PASSOS . • U~_.. __ / , _. iJ'.i""'''''- ... ~~ \,,,,.. " '----- I;-____ __ 4%&____ DIRE'roR EXEcu'rrvô MA FILHO
__ ::;::>.c /?7 / ;;/'



CoNG. SSO NACiONAL

INS'l'1TUTO DE PREVIDENCIl\ DOS CONGRESSISTAS

DEMONSTRATIVO ANALíTICO COKPARt\OO DA COM1.'''' RKCEITA E UE.SPESA Ert

2.!»73.CJ97,OS 2.599.441.87
272.654,15 412.269,81

2.301. 342.90 2.187.172,00
193.60b ,34 1%.206.&8
90.49l.01 94.575,08
89.021.0U B7.538,27
14,0'33,33 14.093.33

865.8115.43 874.905.22
195.8ll8,14 1"7.888.32
649. 750.7~ b69.419.98

7.004,% 7.95~,58

12.361.58 9.641.34

83.198,b9 42 355.70
_____ ~ ~ ____ ~ ____ • ____ 4" ____ ..

80.514.72 40.351.98
1.0~U,OO 700,00
1.6'<J,97 1.303.n

233,25 6.716,13
.. ___ _ ~4 _ _________ ~~~ 4~

400.14
233,25 6.315.99

1. 506.436 .30 795.191,24

·PROUI\SEN-
lflll!W VI:'. INHIJ./MaTICA E

l'~(.I(;l':~, li!:: I1P.UÚ!:) \10
Se.NAfXl FliDERAl

-AllIJ~lJOl-

IOUOUO Ré""cElTAS

110000 RECEITAS DE CONTRIBUiçõES

111100 CONTRIEUIÇÕE'i DE SEGURAOOS OBRICATÓRIOS
111101 DA CAMJ\RA
J11102 DO SENADO
111200 CONTRI8UrçÕE.S DE: SEGURADOS FACULTATIVOS
1111.01 UA CAMARA
111lU.l DO SeNADO
II l LU J 00 PROl.ll\SIiH
IllZl}<l CLT DA CAMARlI
1112ub liO CEGRj',r~

\\13hO CO'!l1'kl1mlçOES DE PENSIONISTAS
I1I llUU lNfEGRALIZAÇW Di!: CARÊNCIA
111401 INTI!:GIolALIZA~·AO DE CAREHCIA/SEG. OBRIGATÓRIOS
1114\.12 Ul'fbGRALIZA\l\O DE CARENCU/SEC, FACULTA'rIVOS
tll'lIJO CONTRIUUIÇAO DE MANDATO
1116UO COIfrRlUUlçÁU UE MANDATO CASSADO
I J I"OU CAiXA DE P..CULIO

120UOO RECEITAS PA'fRHIONIAlS

IU4UO RENOInEH1'OS SI FINANCIA"ENTOS DE VEicULOS (I)
IlLbOO RENOl"ENTOS S/ FINANCIAIIEN'ros DE VEÍCULOS (11)
12J100 RENnH1F.HTOS Uh: ClJU/RDB
l13Zllu RENDHWNros UI:: POUPANÇA
IL3300 RENDIMENTOS OA COM'U E!'UNOO J.ZlJL
lLj~I)U RENU!MEN1'úS (lI!: APLICAÇÔl-:S A CURTO PRAZO
JI.'UOU RENDIMI-;NTOS 1'fo; W'lPRE:STH10S !!:t1 CONSIGNAÇAO
1l4LUU ALUGUElS

140000 RECEITAS DE TRAHSFERÊNCIAS CORRENTES

141100 CONTRIBUIÇÃO PA1'RONAL DA CAMARA VOS DEPUTADOS
HllUl SlmujitAOOS Of:1RlGATORIOS
14110l SEGURADOS I""CULTATIVOS
H tlU3 MANDATOS CA~SAOOS

1412UO CONTR1BUIÇÁO PATRONAL DO SENADO FEDERAL
1412Ul SEGURAIXJS ObRIGATORlOS
141202 S!':GURAOOS !o'ACULTA'rIVOS
141 :mo CONTRIBUIÇAU PATRONAL DO PROOASEM
141301 SEGURADOS lo'ACULTATIVOS
14''''UO COHTlllfJUlt;Ao PATRONAL DO CEGRAl!~
141401 SEGURAOOS (o"ACULTnIVOS
l'lL)UO REC[lJIDO DA (AMARA DOS DEPUTADOS
J<}ZIOl CONSTo m: kESliMVA DA PREVIDÊNCIA CONGRESSUAL
141102 EQUIPARAÇ~O UI; 0ENSÕES
BUOO RECEI::HDO DO S&:HADO FEDERAL
14UOJ CONST. D~ RESr:kVA DA PREVIDÊNCIA CONGRESSUAL
14LlOl EQUIl>ARAÇ"O hE PliMSóES

~471
{ / f

1/
/

~'EVEREIRO/95

5.839. %8,BI----
1.076.106,81

522.159.93
453.589,28
68.570,65

158.6'10.67
68.813.32
61.900.88

4.525,31
314,31

23.028.85
193.672.54
14.95H,~2

12.637,28
2.3l1,24

185.818.51
BUU.OO

26.64

%.4'16.40\9,9&

41.694.03
194.073.18

1. 713 .1J6 ,87
37~.Z45,18

1.041,34
57.854,60
R4.llf.5.55

4.539,21

2.262.209.57

1.078.2'14,46
907.178.56
138.255,26
32.840,64

261. 119,D6
137. 141 ,3D
123.97'1.76

9.D5D.62
9.050,62

46.057.70
4b.057,70

7U2. 226,70
195.354.98
506.8'1l,72
Ib5.481.03
34.B41 ,46
130.63~.57

493.312.64
4l6.300,OO
67.012,64

135.054,52
~B.665,44

51. 984 ,04
3.%3.84

276,H
20.165,09

195.635,b9
8.027.l9
5.6UO ,00
2.427,29
7.680,00

149.90

2.22~.3l)7,02

24.'115.5'1
165.239,18

1.445.992.43
290.U7'I.36

5.307.B3
105.757,llf.
178.202.36

10.074.43

1.4U8.4·12.14
_~ __ 4 ~_4_

97D.483,10
852 600.00
H7.B83,10

237.993,3b
134.025,28
103.968,08

7.927,68
7.927.68

40.330.18
40.33U,18

151. 737 ,82
42.B02,%

IOB.93'I.B6

"ARÇO/95 (I P C)

311300 GRATIFICAÇõES A SERVIDORES
3129UO DILIGENCIAS JUDICiAIS/COSTAS
313UOO SERVIÇOS DE TERCEIROS
313001 S.T.E.A. LTDA.
313D02 SERVIÇOS PRESTAIJoS - PESSOA FlSICA
313U04 SERVIÇOS DE ASSESSORAMEll'ro T6CNICO
313200 TELEFONE
J13400 PASSAGE!iS IÊMEIS
31GOOO CONSERVAÇÃO DE "'QUINAS E l!llUIPA"ENTOS
31'1000 naNORARIOS ADVOCATlcIOS
31850(J DESPESAS CI COtI8UST1VEIS E LUBRIFICANTES
31900U DESPESAS DIVERSAS
31910U CORRI;SPONDÉNCIA
319200 "A'fERIAL OE EXPEOIENTE

32DOOO DESPESAS DE TRANSF/lR~NCIAS CORR_ES

328000 PEHSÕES A EK-CONTRIBUINTES OBRiGATÓRIOS
32BOOI EK-SENADORES
328002 EK-OEPUTADOs
328100 PENSÕES A EX-CONTRIBUINTES FACULTATIVOS
318101 "X-~·ONCI0NÁRIOS 1Jo SENADO
328102 EX-FUNC!ONÂltIOS DA CÂ"ARA
318105 GRA'fIF'ICAçÃO - PiO-LABORE - RES. 02/93
328200 PENSÕES A BENEFICIÁRIOS
3282UI DE EX-SENADORES
328202 DE EX-DEPUTADOS
3282D3 OE EX-FUNCIONARIOS DO SENADO
328204 DI; EX-FUNCIONÍlRIOS DA CÁMARA

33UUUO UESPESAS ASSISTEKCIAIS

33D100 AUXILIO-DOENÇA
33D20U AUXILIO-FUNERAL
3j030U SEGURO DE V1DA Ell GRUPO

34000U DESPESAS OP/lRACIONAIS

340200 TAXA DE ADIIINISTRAÇÃO DE IIIÓVEIS
340!:lUO IHPOS'roS, TAXAS E afOLUH~NTOS

350000 CONSTITUIÇÁO DE RESERVAS

35010U RESERVAS "ATEMATICAS - RISCOS 1!XPIRADOS
350101 BENEFiCIOS A CONCEDER
3~0300 !l.lo.:SERVAS DA PREvmÊMCu. CONGREssU-.L

17

FEVEREIRO/95

5.839.968 ,81

616.611,75

6D4.027 ,71

3.778.00

115,00
3.663.00

621.35

7.5UO,00
256,00
230,84

8'1.27
!lO ,58

3.633.488,82

1. 276. 239 .B6
1.276.239,B6

230.196,44

EM RS

"ARÇO/95

4.628.657,62

113.840,'18

96.822,48
42,24

3.935.61
2'1Z,61

3.663,00
922,43
509.80

7,2'
11.400 ,00

119,08
27,84

54,00

3.67D.553,71

752.388,28
752.388,28

42.802.96
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CFNTIl:O DE INFORHáT!CA E

PROCES. D1o.: DADOS 00
SUAOO l"EDERAL

-AlIuaDOI-

CONOI SSO NACIONAL

!MSrnUTO DE PREVlutNCIA DOS COIIORESSISTAS

DEIlONSTRATl VO ANALiTICO COIIl'ARADO DA CONTA RECEITA E DESPESA E" "AlÇQ/95 (I P C)
liIl RS

a'g.
O
g.
>
\C

~

I~DOOD RECEITAS DIVERSAS

FEVEREIlO/95

Z5.Z0Z,47

"ARÇO/95

154.958,4Z

FEYEltiIRO/95 "AlÇQ/95

150100 DIÃRIAS
1~0101 CMARA DOS DEPUTADOS
1511lJO "ULTAS E JUROS DE noRA S/FlNANCIA"EIITO DI! VEICULOS
151~OO TARA DE ANU'CIPAÇÀO S/E"PRts'rln05
1~dOOO CotllSSÕES SOURE SKGUROS
I ~600D RECUPERAÇÃO DE JUNOS E IOF
H9000 OUTRAS RECEl'rAS DIVERSAS

T01·AL ........••..•..•....•.•..•••.....••••.•.

4.97Z,19
16.857,59
1.996;IJ

IJ,44
I.J6Z,5Z

5. 8J9. 96ü ,81

15J.J3J,5Z
15J.JJJ,5Z

546,94

1.077,96

4.6ZB.657,6Z TOT..AL- . 5.8J9.'J68.81 4.6Z8.657,6Z
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CREDITOS DIVERSOS

ADIl\NTAMENTOS PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO
SEGUl<OS PA~OS ANTECIPADAI1fl:NTE
IolnMA S~GURAlj~)RA

NACIONAl. Cl!'. SECUROS
CON~lGNAÇÓr..:; A Rb.I.:b:llER
00 5ENAIJO [O'fDERM.
DA CI\MARA ()I)s DI!.:PUTADOS

____R.E~~~~ENTOS_~~_A!)I.ICAÇÕES FINANCEIRAS A R';CEBER
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M~RÇO/95

32.690,50

19,23
19.23

6.764,71
835,00

5.929,71

25.906,56
344.82

25.561.74

67.354.638,24

67.354.638,24
64.796.266,27
2.>58.371,97

11.913.09·/,71

10.119.745,65
1.829,69

64.3LU,6b
52.002.82

1.37Z.U23,89
92.687,07

1.952862.57
D.StiO 985,34

2 8,5.34
1J8.27

1. 760.000.0U
4UO 0(/0,00
·/4U. QUO. 00
2.tO.OUO,QO
40U.00U,UO

33.352.06
Y.9f:l6,Zl

16. 97U ,18
6.395,b7

11 429.549,77

1.173 129.18
1 173.129,18
7.201.970,89
2.1"/9.061,96
5.022.908,93
1. 420.881 ,58

411.485,13
1.0U9.396,45
1.633.5b8,12
1.633.568.12

FEVER~IRO/95

792.893,04

411.832,98
411.832,98
352.432,69

835,UO
6.239;13

326.877 ,96
18.48u ,00
28.6l7.37

3b4,74
2tLlb2.L3

7.171.Boa,t!b

1.173.129.18
1.173.129.18
3.669.493.47
l.U8; 4"15,96
Z,~84-0n,Sl

733.bI8,U'3
203.725.13
529.892.96

1.595.568,12
1.59S.!>68,12

66.559.447 .Ol

66.559"47,02
64.043878,UI

2.515.569,01

I I. 972.366,31

ID.179.014.25
1.829,69

b4.360,L6
4.806,JO

1.37Z.UZ3,H9
92.687,01

Z.OS~, 31..7 ,b9
6.5MO.985.l4

2.~~':>,j4

l:Jti.'t.7
1.760.UOU.OO

400.nOU,ou
140 OUU ,ou
ZLO.OOO,UU
40U.OUO,UU

33.352.06
9. Yl:IÚ ,21

16.9"/0,11:1
6 395,6·/

O

M~RÇO/95

GUARUA DE VALORE:S
~[.;t;AO IJE PAGAI1ENTOS/DEPARTAMENTO lHNANCEtRO
VALORES A Rfo.'CEEJER DA CAMARA 005 DEPU'fADOS
CURST11"UIÇ~O O~ RESERVA ~A PREV1DENCI~ CONCRESSO~L

[{VU [PARAÇÃO DE PENSÕES
VALOk~S 1\ R:E:CEl;lER 1XJ SENADO FEDERAL
CONST. RESERVA PREV1DEHCIA CONGRESSUAL
EVU Il~ARl\ÇAO DE PI!:NSOES
ODRIGAÇOES FOR COHTRATOS E CONYEHIOS
CONTRATOS

R'SERV~S DE ATUALl2~ÇÃO MONETÃRIA
OURIGAÇOES DA I;:lltI'ROBRÃS
VARIAÇÃO CARTEIR~ ~çõ~"s 08 S/A
VARIAÇÃO CAR'I'glRA AÇOES MI!:RIDIONAL
ReSl:;kVA DE ATUALIZAÇÃO f10Nl!."TÁJUA 005 T.D.A
RESERVA ATUALIZ.f'!ONtIT .S/ADIAN'T. nOM ....OVOCATICIOS
R;:S~RVA UE ~TOALlZ~ÇAO !ION~"T. S/FINARC. OE VEICULaS
ReSERVA ATUALIZ.l1OH~í. -Dr.:EJ~N'!URES NAO CONVgRSIVEIS
A111A1.12o. 11ONéi'. U1k. uso LlNnA l'EL.NAO KI!~Im:~':NclAL

ATUALIZ. HOHET. DIR. USO LINHA TELEFONICA Cf!:LULAR
RliSt:RVAS DE REAVA1..UÇAO DE Il10VI!:IS
PREDIO (SCRIS QUADRA S12, DL. 'C')
SALAS (EDIFICIO PALÃClO COMERCIO-SCS)
LaJ~ E SOBR~LOJA (gcS EO. DEN~S~)

CALI'OES/TERRENOS (SIA TRECHO 05)
ReSI~RVAS DE RIi:AVALiAÇAO DE BENS MOVEIS
MAQOIRAS E EQUIPAMERTOS
VEÍCULOS
MOVEIS Ir UTE:HSILIOS

EXIGIVEL OP~ACI0NAL

RETE!I{ÇÔES A RECOLHER
IRRF SOBRE P~NSÕ&:S
ekEOORES DIVERSOS
DI!:POSlTOS A IVIi:N'1'IFICAR -FINANCIAI'I&HTO DE VEICULOS
J)I!:POSll'OS A IDENTIFICAR - OUTROS
PECULlU PARL~1':H'1'AR

D[VERSOS
SeGUROS CONSIGNAOOS A REPASSAR
ROl1A S~GURADORA

NrtClONAI. clA. SI!:GUROS

E:UGÍVEL ATUARIAL

REsgRVAS MATEMÁT1C~S/RISCOS EKPIR~DOS

B!!:NKFíCIOS A CONCEO~"R
R«SURVAS DA PREVWENCIA CONGRESSUAL

HAO EXIGíVEL

COMPENSADO

,-- LfI U- ;;:t/._

CONC' SSO NACIONAl.

INSTITUTO De: l'kEl/lDEHCIA DOS CONGRÜ:SSlSTAS

B~LP.lI.C~rE PA.TR\KOKUL "NALÍTICO COMPARADO ENCERH.AOO E.M

FEVEREIRO/95 MA~ÇO/95

,7.631.276.43 ,a.D19.446 ,36

1.000. '48,30 2.35
7D4.620.50 1.92
295.927 ,MO .43

12.797.b50.66 9.849.203,80
5,761.280,!>Z 5.892.597.70
5.948.M04,63 2.844.679,50

63.226.97 64.687,51
1.02<1.338.54 1.047.2j9,09

43.76&,462,20 .,.212.4,..61
13.0S!).3~4.'19 13.482.331,43
13.";9.lb5,91 14.425.1M4.2M

3.UI9.0n,MO 3.116.265.09
13.132.8&9,.70 14.188.673.83

34.355.27 43.871.13
34.3>5 .27 43.871,13
$2, 2hO ,DO 2.913.914.45

2.053.>"/6.08
32.260.00 860.33M,37

10.711.HO.22 10.572.887,04

5.910.M73,86 !..Z89.756.1!:J
169.7"19,82 1!>S.4MB.I!>

2.427.00D,12 2.223. 'OU ,11
717 .003, 75 636.183,58
846.422,UI 146.3/4.41
80.128,54 68.D78.74
7.8;·',10 7.132.09

96.378,73 93. ·/82.72
644.125.76 562.:"4, U3
373.407,73 325.211.UU
40Z.931,!::t9 3>5.946.49
108.U77 ,63 97.127.44-

-68.50 '-68,50
3.432.34 .53,17

10.126,02 9.292.b8
24.270.92 8.9UO,04

3.9~8.0lZ.67 4.4l~.Z16.Zq

50.979.75 125.4118.63
Q<l9. 4S!> ,58 1.401,lj2Z.l3

1.118.379.62 1.132."/46.80
779.296.53 784 lU8.71
1Hb 527,63 186, Z<ll, 99
2<9.»9.,1 235.199.50

79.M6b,48 78.784.72
24j.66:l.86 Z:iH 6'/9 .b~

1!>.6bJ,04 14.9U~,~y

2·/4.bJl,6·/ 227.320.17
128.043.71 97.114,62

479.80 323.10
12/.563,91 %.790,92

16.1"/4,98 16.174.98
16.174,98 16.17'L9~

744.625,00 744.b25,UO
744.b25,00 744.625,UU

825.422,57 1.1"/1. 73·/ ..18

289,58 1. 581.42
10.262.56 19.053,55
3.3U9.46 6.113,J"/
b.953.1O 12.940,18

624.443,21 4.240.36
4.:l4U,3&

62·L443.21
. ·9.MlJ7 .58 2Z.262:.Lb

oT

BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCO DO ORASIL S/~ CI 193.322/1
B~NCO DO eRASIL S/~ C/C 400.013/7
POOf-ANÇAS
CAIXA EcoNoMICA FEDERAL C/660.022/0
BANGO IKJ BRASIL S/A Cf 400,Oll-(J
BARCO DO ORASIL s/~ C/ 2.944.278-8 POUPEM-
BANCO 00 BkA:,IL S/A C/ 193.322-1
REe[BOS DE lJEI"OSl'l:OS BANCÃRIOS/PPB
BAHL'O DO B/oI.l\"'IL S/A C/ 4UO.OJl/U
B~NCú DO ORASIL S/A - C/ 193.322/1
CAIXA EcoNútllCA FEDE!:RAL C/C 031).016/0
CAIXA ECONONlGA FED~RAL CIC 950.071/7
CUNTA FUHOO 1'I2.UL
C~IXA 'CONoMICA FEDERAL C/C 95D.D71/7
APLlCAÇÓIi.S A CURTO PRAZO
BARCO DO ORASIL S/A - C/193.322·1
BANCO Dó URl\SIL S/A - C/400.013-7

REALI~:AVEL A cmrro PRAZO

CARThlRA UE EMPRE::iTlMOS AVERBADOS
SENADU1U,:S
LlEPU1'AI1O::)
FUNCIUNARIOS DO SENADO FEDERAL
FUNClOHARlO'-i I.IA CAMARA OOS DEPUTADOS
FIINClONARIO IXJ IPC
CLT UA Cl\I1A.Rl\ nus D~PU'UOOS

FUNCIONÃRILlS lJO PRODASlo.:N'
E·UNCJONARIúS DO CECRAF
INATIVOS ou SE.NADO ~'gDERAL

INATIVOS DA CAMARA OOS DEPUTADOS
PEHS1üNIS'l'AS
(-) PROVISAO S/EMPRESl'H10S EM CONSIGNAÇÓES
INATIVOS M CEGRi\F
Rl<.!JUISITAliOS CAMARA DOS DEPUTADOS
INATlVôS - f!o!(JDASE:N
[o'lNANCIAMENTO DE VE:ICULOS (I1) - NOVO
SE/olAlJORES
DEPUTAOOS
FUNClONARIOS DA CAI1ARA DOS DEPUTADOS
flllNClOUARlú~ DO ~EH"DO FEDERAL
lHA-rt VO lIA LAMAF.A oos Dfo.PUTAIJOS
UlAlIVO lJO :;t'NADO FE'VERAL
f:!'UNClONAIHO~ 00 PRODASEH
fo·UHCIOHARIu:,-. 1JO CEGRAE'
I NAT I VOS DO Ch.GRAE·
P~NSlONISTAS

F INANCIAI1I!:UTO DE VEICULas (1) - ANTIGO
CAPITAL l·Ui\HCIflUO
ATUI\LIZAÇAO MúNêfARIA DE CAPITAL FINANCIADO
HOHüRAR lOS AI'II'OCA'flCrog
ADIMll'AMEUTu DE 1I0HORARlOS ADVOCATICIOS
DEUENTURl':S
D]iBEffl'U1H":S NAU CONvEJ.l:SI V&:IS

·!'kOIJASI'.H-
t"EfrrlW UI:o: HlFORMaTICl\ E:

!'l:'ICb:S. Ilfo~ IJ1\U05 [K)

'-irJ4AOO H.UEIlAL
-~1l0810l-

DISPONIVE:L



-l'ROOA5EN-
n:r.I1'lm Dl-: lIWORf1;Í1'ICA E

J>~tXKS. DE bAIlOS 00
Slo:HAOO (o'iWEil:AI.

-AIlOBIOI-

CONe' SSO NACIONA,I.

INS'rITUl'O OE PNEVIDÉIlCIA DOS CONGRESSISTAS

UALANCETE PATRU10lUAL ANALIl'lCO C9f1PARAOO â'NCEItRADO foJt MAR~,,/95
&11 RS

~
O

~....
~

PhRMANENl'E

BKNS lPlOVJo:lS
PRh.DIO (SCRIS QUADRA 512, BL. 'C')
SALAS (EDIF1CIO PALÁCIO CO/lERCIO-SCS)
UMA E SOBNELOJA (SCS ED. DENASA)
GAL\'ÓE~/n;RRENOS (SIA TRECHO D5)
CONC~SSÃO lJE USO ('l'ERREMÔ SAlIM • LOTE 'O')
Bt=:NS MõVElS
MOQUINAS E EQUIPAMENTOS
VldCULOS
tlÔvns E U'fEHStLtOS
AÇUhS
UONCO DO BRASIL S/A
BANCO MERIDIONAL S/A
DIREITO IlJo: uso DE UNHAS T&:LF.E!·ONICAS
H~O R~SWENClAlS ~ l'ELElJRASIJ.U SIA
LINHA f'I0V1!:L C~LULAR TKLEBRASILU S/A

INVES1'1MENTOS
TÍTULOS DA DiVIDA AGRÁRIA
OHRJGAÇÓES 01\ ELKTROUIlÃS
DEUENilJRES NÃO CONVKkSIVKIS
ATUALIZAÇÃO HONl!:'rÁRIA UEIltNTURES NÃO CONVERSÍVEIS
fiNANCIAMENTO DE VEICULOS (11) - NOVO
SENAIJORES
m':PUTADOS
FUNClOHAIUOS DA CÂ"ARA DOS DEPUTADOS
{o'UNCIONARIOS 00 Slo:NAOO FEOal\L
INA1'!VOS DA CAtlARA lJOS DEPUTAOOS
INA1'l VOS lJO SIi:NAOO Fl!:DERAL
~'UNCJONAItIOS 00 PRODASI{H
Et'UNCIONARIOS 00 CEGRAF
lNATJ VOS 00 Cl:."CRAr·
Pr:HSluNJS1'AS
ADl AN1'APll!:H'1'OS DE HONORAR[OS ADVOCA1'lCIOS
VII INCI PAL
A'fUALIZAÇAO HONKTARI A

T

PAGAftElll'OS INDEV [DOS
OUTROS VALOIlES A RECE8ü
FlNANCIMEllTO UE VEÍCULOS
DIÁRIAS DESCONTAS C,D,
VALORES DEOn'ADOS INDEVIDAftEIITi
B.B. S/A - AG. 2636-D C/C 193.322.1
CONTRIBUiÇÃO PATROIIAL A RECE8ER
CONl'RIDUIÇÃO PATRONAl. DA CAMARA
COH1'klUUIÇÃO PAtRONAL 00 SENADO
CON'l'RI8UJçAo PA'rRONAL DO PRODASKN

REALlZAVEL A LONGO PRAZO

o
h'EVEREIR0/95 MA~ço/95

3&2,95
27.434,00 153.333.52
27.434.00

153.333.52
399,92
399.92

1.153.185.64 970.483.10
957.467,52 970.483.10
11:l8.0 r,3,46

7.664.66

7.272.426,30 7.621.318,20

6.479,590,68 &.479.590,&8
1.372.024.110 1.372.024.00

1.829:/3 1.829.73
1.10 1,10

5.105. '/J5.85 5.105,735.85
709. 36U .38 1.049.8~2,28

12.170,90 57.80&,93
330.655.97 575.252.79
112.51'1.38 129.842.17
56.404.76 57.814.87
49.244.85 45.594.65
47.434,95 51.0~6 .38
10.415.80 8.400.75
34.718,38 30.095.91

3.420,89 3.19b,90
52.376.50 90,700,93
B3.4·/5,24 91.875,24
17.420.12 25.8ZU,lZ
66.055,12 66.055,12

1.667. ll40 ,85 1.915.037,37

I.760.001,00 I. 760,UOI,OO
400.000.00 400.UUU ,UO
740.UOO,OO 740.000,00
220.000,00 220.00U,OO
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PARECER

Assunto:Balancete patrimonial e demonstrativos das recei
tas e despesas do IPC, referente ao mês do março de 1995

O Conselho Deliberativo do instituto de Previdência dos
Congressistas - IPC, de acordo com o que estabelece o art. 12, in
ciso m, da Lei nO 7.087, de 29 de dezembro de 1982, examinou o
Balancete Patrimonial e os Demonstrativos das Receitas e Despe
sas referente ao penado de 1°_1 a 31-3-95, e considerando que es
sas peças traduzem a situação patrimonial e fmanceira do Instituto
em 31-3-95, consoante o respectivo Relatório Contábil resolve,

Aprovar o Balancete Patrimonial encerrado em 31 de março
de 1995 e os Demonstrativos das Receitas e Despesas, nos termos
do Relat6rio Contábil anexo ao Balancete Patrimonial.

RELATÓRIO CONTÁBIL ANEXO AO BALANCETE
PA1RIMONIALENCERRADO EM31 DE MARço DE 1995

O Patrimônio do IPC, durante o mês de março de 1995, evo
luiu de um saldo de R$83,72 milhões, de acordo com a posição de 28
2-95, excluídas as contas de compensação, exceto as relativas aos va
lores a receber da Câmara dos Deputados e Senadc FederaL para
R$87,92 milhões, o que representa um crescimento de 5,0%.

Este crescimento de 5,0% ocorreu em função da fa.mação de
''reservas'' oriundas das receitas de aplicações fmanceiras e de financia
mentos e empréstimos pessoais concedidos aos associados, bem ccmo
dos valores a Receber da Câmara dos Deputados e Senado Federal

I-ATIVO
1.1 - Disponível
As aplicações fmanceiras estão concentradas em RDB, Fun

do Azul, Aplicações de curto pram e Cadernetas de Poupança. O
valor total de R$58.019.446,36, aplicado em bancos oficiais fede
rais em março chegou a 66,00% dos Ativos do Instituto.

1.1.1- Bancos umta movimento
Este grupo apresenta um total de R$ 2,35, que representa o

saldo das contas correntes nOs 193.322/1 e 400.01317, do Banco do
Brasil S/A, evidenciando que o Instituto mantém a totalidade de
suas disponibilidades fmanceiras aplicada em operações remune
rat6rias junto aos bancos oficiais federais.

1.2 - Realizável a curto prazo
O saldo de R$10.572.887,04 corresponde a 12% dos Ati

vos, representando os recursos investidos na Carteira de Emprésti
mos Averbados aos segurados do IPC, amortiziveis no pram má
ximo de 12 meses, no Financiamento de Veículos a Curto Pram,
Adiantamentos de Honorários Advocatícios e Debêntures Não
Conversíveis.

O valor de R$16.174,98, relativo ao adiantamento de Hono
rários Advocatícios, corresponde à parcela destinada ao custeio da
ação movida contra a empresa "A Rural S/A, a qual efetuou pro
posta de acordo, tendo o IPC acatado o acordo proposto, já tendo
recebido o primeiro e segundo pagamentos nos valores de
R$363.125,00 e R$367.500,00, respectivamente, restando a rece
ber a importância de R$744.625,00, que será paga em 2 (duas)
parcelas, vencíveis em 10-4-95 - cujo pagamento já ocorreu - e
10-7-95, oportunidade em que este Instituto deduzirá os adianta
~entos dos honorários devidos.

Comparando o saldo de 31-3-95 como do mês de feverei
ro/95, observa-se um decréscimo de 1,3% no valor total deste gru
po de contas, em razão do recebimento das parcelas vencíveis no
mês e a suspensão de concessão de novos empréstimos.

O IPC, em razão de medidas governamentais, suspendeu,
temporariamente, os investimentos nas Carteiras de Empréstimos
Averbados e Financiamento de Veículos.

A conta ''Provisão para Devedores Duvidosos" apresenta
um saldo retificador de R$68,50, correspondente ao montante do

débito dos mutuários inadimplentes, atualizado monetariamente
pelo índice da Caderneta de Poupança até 30-6-94, relativamente
aos empréstimos em consignação que, por diversos motivos, ainda
não saldaram seus débitos junto ao IPC, sendo que, por via da
Consultoria Jurídica, providências estão sendo tomadas no sentido
de regularizar a si!tJação.

1.3 - Créditos diversos
O saldo de R$1.171.737,48 corresponde aos recursos a re

ceber de terceiros, a título de Seguros Pagos Antecipadamente,
Consignações a Receber, Adiantamentos concedidos para custear
Despesas de Pronto Pagamento, Rendimentos de Aplicações Fi
nanceiras a Receber, Pagamentos Indevidos, Receitas a Receber
da Câmara dos Deputados e valores debitados indevidamente pelo
Banco do Brasil S/A.

O saldo verificado neste grupo de contas corresponde a
1,3% dos Ativos do Instituto, sendo objeto de petmanente controle
por parte do Departamento de Contabilidade, no sentido de pro
mover as regularizações dos valores pendentes.

IA - Realizável a longo prazo
Apresenta um saldo de R$7.621.318,20, que representa 8,6%

do total dos Ativos do Instituto, investido a longo praw, cujos resulta
dos serão obtidos além do exercício financeiro subseqüente.

1A.1 - Títulos da dívida agrária
Apresenta um saldo de R$1.372.024,00, em valores atuali

zados até 20-2-95, que corresponde à aquisição de 42.394 Títulos
da Dívida Agrária, divididos em seis cartelas, custodiadas pela
Caixa Econômica Federal, emitidos originalmente pelo Inera

De acordo com informações fornecidas pela CEF, estes
IDA não estão atualmente sofrendo pagamento de resgate e/ou ju
ros, em razão de serem originários do Incra.

1A.2 - Obrigações da Eletrobrás
Apresenta um saldo de R$1.829,73, que corresponde ao

custo de aquisição mais atualização monetária de 3.746.427 Obri
gações da Eletrobrás, sendo que: 2.120.294 Títulos venceram em
1994,760.310 vencerão em 1996 e 865.823 em 1997, de acordo
com a mensagem via Fac-símile de 29-6-93 daquela Instituição.

1A.3 - Debêntures não conversíveis
Apresenta um saldo de R$I,lO em valores nominais, que cor

responde à parte de aplicação em 850 Debêntures de 1.000 OTN
cada, emissão de "A Rural e colonização S/A", autorização determi
nada pela AGE de 20-12-88, que estão sub judice em razão de irre
gularidades constatadas na emissão dos títulos e á falta de documenta
ção hábil, conforme Processo da Câmara dos Deputados nO 14.322189.

A empresa "A Rural e Colonização S/A" efetou proposta de
acordo ao IPC, relativamente à parte que se julgou responsável, por
via do Processo n° 00635/94-IPC, propondo o pagamento de
US$1.750.OOO,00, em 4 (quatro) parcelas convertidas para R$ (Real)
à data do efetivo pagamento, sendo que este Instituto realiwu o acor
do, mediante fJança bancária, e já recebeu a primeira e segunda parce
las, nos valores de US$437.500,00 cada, equivalente a R$363.125,00
em 10-11-94eR$367.500,OOem 10-1-95, respectivamente.

O somatório das parcelas vincendas foi transferido para o
grupo de contas ''Realizável a Curto Prazo".

1AA - Atualização monetária de debêntures não con·
versíveis

Apresenta um saldo de R$5.105.735,85, correspondente à
atualização monetária de parte do valor relativo às Debêntures
Não Conversíveis, de janeiro de 1989 a junho de 1994, pelos índi
ces da Caderneta de Poupança, em coerência com a decisão judi
cial prolatada, a favor do IPC, no Processo nO 90.4456/1.

1A.S - Financiamento de veículos fi - novo
Apresenta um saldo de R$1.049.852,28, que corresponde ao

montante dos recursos aplicados no fmanciamento de veículos aos as-
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O Processo n° 019.292193-7, que cuida da ocupação do re
ferido terreno, encontra-se com o Senhor Consultor Jundico deste
Instituto para parecer.

1.5.6 - Bens móveis
Apresenta um saldo de R$35.175,03, que representa o valor

dos bens adquiridos pelo Instituto: Máquinas e Equipamentos,
Veículos e M6veis e Utensílios.

1.5.7 - Ações
Apresenta um saldo de R$116.864,79, que representa o

montante dos recursos aplicados nas carteiras de ações do Banco
do Brasil S/A e Banco Meridional S/A.

1.5.8 - Direito de uso de linhas telefônicas
Apresenta um saldo de R$2.996,66, que corresponde ao direito

de uso de linhas telefônicas não residenciais, além de uma linha M6
vel Celular, adquiridas junto à Telebrasília, reavaliadas consoante pre
ços estabelecidos para venda no mercado de Brasília/DF.

O Grop Ativo Pennanente representa 2,1% do total dos Ati
vos do Instituto.

1.6 - Ativo compensado
Registra os valores mantidos sob guarda da Seção de Paga

mentos, Valores e Receber da Câmara dos Deputados, do Senado
FedemI e contratos/Acordos flDl1ados pelo IPC.

1.6.1- Valores mantidos sob guarda da seção de paga
mentos

Registra os valores mantidos sob guarda da Seção de Pagamen
to do Deputamento Fmanceiro, no tOOl1 de R$1.173.129,18, sendo:

- R$64.861,95 correspondentes a diversos CertifIcados de
Ações do Banco do Brasil S/A, relativos a 1.538.090 Ações Ordi
nárias Nominativas e 1.510.095 Ações Preferenciais Nominativas;

- R$1.829,73 correspondentes a diversas Cautelas emitidas
pela Eletrobrás S/A, totalizando 3.746.427 Obrigações.

- R$1.106.437,50 correspondentes à Carta de Fiança Ban
cária, emitida pelo Banco Inter-Atlântico S/A, em garantia dos
compromissos assumidos pela empresa "A Rural Colonização
S/A" em decorrência do acordo frrmado com o IPC.

1.6.2 - Valores a receber da Câmara dos Deputados
Apresenta um saldo de R$ 7.201.970,89, que corresponde

aos valores da Equipamção de Pensões e Reserva da Previdência
Congressual, referente aos meses de fevereiro e março de 1995.

1.63 - Valores a receber do Senado Federal
Apresenta um saldo de R$ 1.420.881,58, que corresponde

aos valores da Equipamção de Pensões e Reserva da Previdência
Congressual, referente aos meses de fevereiro e março de 1995.

1.6.4- Contmtos e Convênios
Apresenta um saldo de R$ 1.633.568,12, que corresponde

ao somat6rio dos valores dos contmtos frrmados pelo IPC, bem
como o Temo de Acordo efetuado, a saber:

sociã.dos do IPC, a título de Financiamento de Veículos n (Siste
ma de Financiamento de Veículos totalmente gerenciado pelo
IPC), a longo prazo, com retomo após o final do exercício de
1996.

O fmanciamento de veículos é concedido com recursos
oriundos das reservas para pagamento de futuras pensões, verifica
da a disponibilidade fmanceira para este fIm, a partir de uma pro
gramação mensal de atendimento, e considerando as demais pro
gramações de desembolso e aplicações fmanceiras do Instituto.

O Sistema de Amortização do Financiamento, denominado
SIMC - Sistema Múltiplo de Amortização, detennina o retomo do
Capital investido, com prestações reais crescentes, onde o custo de
fmanciamento por frações do mês é obtido aplicando-se o conceito
de cálculo pro rata tempore.

Observa-se, em relação ao saldo do mês anterior, um acrés
cimo de 48,0%, em razão dos fmanciamentos concedidos em mar
ço de 1995.

1A.6- Adiantamento de honorários advocatícios
Apresenta um saldo de R$91.875,24, que corresponde aos

honorários advocatícios pagos ao Senhor Advogado Leopoldo Cé
sar Fontenele, corrigido monetariamente, que devemo ser ressarci
dos quando as questões jundicas forem julgadas a favor do Institu
to e a parte adversária estiver obrigada à sucumbência, consoante
o disposto na Cláusula Quarta dos Contratos de Serviços Advoca
tícios, datados de 1°-10-93 e 2-1-95.

Em decorrência do acordo celebmdo com a empresa "A Ru
ral e Colonização S/A", conforme Processo n° 00635/94-JPC,
31,91%, correspondentes à participação desta ação no bojo do
contrato, estão sendo ressarcidos, mediante desconto nos recibos
dos honorários de 15% sobre as parcelas efetivamente recebidas.

O valor dos adiantamentos efetuados por conta de causa ob
jeto do mencionado acordo foi transferido pam o grupo de contas
''Realizável a Curto Prazo".

1.5 - Ativo permanente
Apresenta um saldo de R$1.915.037,37, que representa o

conjunto dos bens m6veis e im6veis incorporados ao Patrimônio
do Instituto, detalhadas na foma a seguir descrita:

- R$400.ooo,OO - Que corresponde ao valor do prédio com
2 (dois) pavimentos, localizado à SCR/S, Quadra 512, Bloco C,
lotes nOs 819, adquirido em agosto de 1970, consoante Laudo de
Avaliação da Caixa Econômica FedemI, expedido em 21-9-94.

1.5.2 - Salas (Edifido Palácio do Comércio - SCS)
- R$74O.ooo,00 - que corresponde ao valor das salas locali

zadas no Edificio Palácio do Comércio - SCS, adquiridas em ju
lhol75, consoante Laudo de Avaliação da Caixa Econômica Fede
ral, expedido em 21-9-94.

1.5.3 - Loja e sobreloja (SCS - Edifido Denasa)
- R$220.ooo,00 - Que corresponde ao valor da loja e so

breloja localizadas no SCS, Projeção nO 5, do Edificio Denasa, ad
quiridas em julho'80, consoante Laudo de Avaliação da Caixa
Econômica Federal, expedido em 21-9-94.

1.SA - GalpõeslI'errenos (SIA Trecho nO 5)
- R$400.ooo,OO - Que corresponde ao valor dos lotes ad

quiridos em agosto/69 e da constroção de 3 (três) galpões em no
vembro de 1975, consoante Laudo de Avaliação da Caixa Econô
mica Federal, expedido em 21-9-94.

1.5.5-Concessãodeuso(terrenolocalizadoàSAlN-LoteO)
- R$l,OO - Que corresponde ao valor simb6lico da incorpo

ração ao Patrimônio do IPC da concessão de Direito real de uso do
terreno descrito como lote "O", Setor de Áreas Isoladas Norte
SAIN, cujo instrumento foi publicado no DODF do dia 28 de de
zembro de 1987 (Suplemento), à pág. nO 48, de acordo com o dis
posto no Contmto flDl1ado entre o IPC e a Terracap, em 10-5-88.

Pactuantes Objetos

Câmara dos Deputados Aluguel dos Galões

Josias Ferreira Leite Assistência Jurídica

LOB-Am;'IOC.S'Cllh ExecuçãoJoo. de Ações

SIFA-Serv.Téc.E'Jt.I1da Assistência Atuarial

ARwI1eCdmi'zlv;OOS/A A.cmb'ExewçãoJulfuial

ALI-Aderbal Luiz Administração de
Im6veis Im6veis Alugados

João Bosco Altoé Serviços Técnicos

Raimundo Urbano Assistência Jurídica

Total Geral

Valores originais

13.090,91

45.600,00

50.400,00

237,21

1.475.250,00

1,00

10.989,00

38.000,00

1.633.568,12
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R$ 2.285.372,57
R$ 272.999,40
R$ 2.558.371,97

2-PASSIVO
2.1 - Exigível Operacional
2.1.1- Retenções a recolher
Apresenta um saldo de R$ 19,23, corresponde a retenção de

Imposto de Renda na Fonte sobre Pagamento de Pensões, cujo re
colhimento já foi efetuado.

2.1.2 - Credores Diversos
Apresenta um saldo de R$ 6.764,71, corresponde a diversos

depósitos bancários efetuados na conta nO 193.322/1 - Banco do
Brasil S/A, pendentes da necessária identificação para serem regu
larizados.

2.1.3 - Apresenta um saldo de R$ 25.906,56, referente aos
seguros a repassar à Roma Seguradora e Nacional Cia. de Seguros,
cujos pagamentos ocorrerão em abril de 1995.

2.2 - Exigível Atuarial
2.2.1 - Benefícios a conceder
A conta Reserva Matemática / Riscos Expirados Benefícios

a conceder, cuja fmalidade é a concessão de benefícios futuros,
vem recebendo acumulativamente os recursos que seriam distri
buídos às Reservas Matemáticas - Riscos Expirados e Não-Expi
rados - se já tivéssemos os cálculos atuariais correspondentes.

O grupo Exigível Atuarial, que representa 76,6% do Passi
vo do Instituto, comparativamente à oposição de 28-2-95, evoluiu
nominalmente 1,2%.

A conta Beneficios a Conceder foi criada objetivando a ade
quada apropriação do superávit operacional do !PC até que a empresa
SlEA - Serviços Técnicos de Estatísticas e Atuária Ltda, contratada
para dar suporte às atividades do Instituto na área de Atuária, defma
os montantes dos Risco~ Expirados e Não-Expirados.

Conforme Relatório apresentado por aquela Empresa, é im
prescindível que o !PC forneça-lhe os dados cadastrais completos
dos' filiados para que se possa aferir os encargos futuros, distin
guindo-se os Riscos Expirados dos Riscos Não-Expirados e deter
minar a real situação do Instituto, se superavitária ou se deficitária
sob o aspecto atuarial.

O montante de R$ 64.796.266,27, acumulado no Balancete,
está assim constituído:

Exercício Anteriores R$ 59.659.765,49
Exercício de 1995 R$ 5.136.500,78
Total R$ 64.796.266,27

.' 2.2.2 - Reserva da Previdência Congressual
O valor de R$ 2.558.371,97, acumulado no Balancete, tem

a sua destinação prevista pelo § 1° do Art. 60, da Lei nO 7.087/82,
com a nova redação dada pelo Art. 1°, da Lei n° 7.586/87, e está
assim constituído:

Exercícios Anteriores
Exercício de 1995
Total

2.3 - Não Exigível
2.3.1- Reservas
2.3.1.1- Reserva de Atualização Monetária
O valor de R$ 10.119.745,65 corresponde à variação mone

tária das carteiras de ações dos Bancos do Brasil S/A, Banco Meri
dional e Eletrobrás, atualização de Debêntures Não conversíveis,
dos Títulos da Dívida Agrária - TDA, dos Adiantamentos de Ho
norários Advocatícios, dos saldos de Financiamento de Veículo,
Direito de Uso de Linha Telefônica Não-Residencial e Telefônica
Celular.

Este grupo representa 11,5% do total do Passivo do Instituto.
2.3.1.2 - Reserva de Reavaliação de Imóveis

O valor de R$ 1.760.000,00 corresponde à Reserva de Rea
valiação dos Imóveis do IPC, contabilizada de acordo com o Lau
do de Avaliação da Caixa Econômica Federal de setembro de
1994.

Este grupo representa, 2,0% do total do Passivo do Instituto.

2.3.1.3 - Reserva de reavaliação de bens móveis
O valor de R$33.352,06 correspondente à Reserva decor

rente de reavaliação de parte de bens móveis adquiridos pelo IPC,
na proporção de 80% do preço de um similar novo, consoante as
propostas apresentadas.

2.4 - Passivo compensado
Apresenta um saldo de R$11.429549,00 que corresponde à

contrapartida do saldo do Ativo Compensado, já comentado ante
riormente.

3- RECEITAS

3.1 - Receitas de contribuições
Apresenta um saldo de R$2.918.413,1l, que representa

19,2% do total das Receitas Correntes arrecadadas.
Comparativamente à arrecadação do mês anterior, houve

um decréscimo de 21,9% decorrente do elevado valor de contri
buição de mandatos ocorridos no mês de fevereiro/95, em razão da
averbação de mandatos de diversos parlamentares, objetivando a
complementação do tempo de contribuição para fms de obtenção
de pensão.

3.2 - Receitas patrimoniais
Apresenta um saldo de R$7.861.620,90, que representa

51,7% do total da receita arrecadada.
Comparativamente à arrecadação do mês anterior houve um

decréscimo de 10,1% em decorrência, basicamente, das datas de
vencimento dos RDB.

3.3 - Receitas de transferências correntes
O saldo de R$4.21O.132,59 corresponde à receita arrecada

da de o Senado Federal, Câmara dos Deputados, Prodasen e Ce
graf, a título de contribuição de Reserva da Previdência Congres
sual e Equiparação de Pensões.

O total arrecadado representa 27,7% do montante das Re
ceitas Correntes.

Comparativamente à arrecadação do mês anterior houve um
decréscimo de 37,7%, em razão basicamente, do não repasse por
parte da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, dos valores
relativos à reserva da Previdência Congressual e Equiparação de
Pensões referentes ao mês em análise.

3.4 - Receitas diversas
Apresenta um saldo de R$212.951,00 que corresponde a

1,4% do total da receita, relativamente a ingressos eventuais de di
versas origens, conforme detalhado no Balancete.

4-DESPESAS

4.1- Despesas de custeio
O saldo de R$995.289,53 representa o montante dos recursos

gastos com a manutenção do Instituto, até o mês de março de 1995.
O total da despesa deste grupo correspondente 10,1% do

montante das Despesas Correntes.
Em relação às despesas ocorridas no mês anterior, houve

uma redução de 81,54% em ra7Ao do pagamento, por parte do Ins
tituto, das parcelas relativas à "opção", consoante as Resoluções
nOs 70/SF no mês de fevereiro/95.

4.2 - Despesas de transferência correntes
Este grupo representa o montante dos recursos gastos com a

folha de Pagamento de Pensionistas do IPC, no total de



13694 Quarta-feira 21 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Junho de 1995

R$8.639.464,25 que corresponde a 88,2% das Despesas Correntes
do período.

Comparativamente à despesa ocorrida no mês anterior, pra
ticamente não houve alteração, em decorrência da estabilização do
valor da despesa.

4.3 - Despesas assistências
Apresenta um saldo de R$151.709,91, que corresponde às des

pesas de caráter assistencial do Instituto, realizadas até o mês de mar
çoI95, representando 1,5% do total das Despesas Correntes do !PC.

Comparativamente às despesas ocorridas no mês anterior
houve um decréscimo de 49,0%, em razão da redução do valor
concedido a título de auxílio-doença.
4A - Despesas,operacionais

Apresenta um soldo de R$7.153,79 que corresponde às pe
quenas despesas decorrentes da locação dos im6veis do Instituto.

5 - CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS

Apresenta um saldo de R$5.409.500,20 constituído pelas
Reservas Matemáticas/Riscos Expirados - Beneficios a Conceder
e Reservas da Previdência Congressual, que se destinam à conces
são de benefícios futuros aos segurados do IPC.

O montante das Reservas Matemáticas correspondentes
35,6% do total das Receitas Correntes do Instituto.

Brasília-DF, 26 de abril de 1995. - Francisco dos San
tos Passos, Diretor do Departamento de Contabilidade,
Contador CRC-DF nO 4966 - Marcos José C. Lima, Che
fe da Seção de Análise e Orçamento, Contador - CRC-DF
n° 8274.
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810000 EXIGíVEL OPERACIOWAL

810Z00 CREDORIS DIVERSOS
810Z01 DiPOSITOS A IDiNTIrICAR -FUANCIMENTO DE VEICULOS
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8IOZ04 DIVERSOS
810300 S~"GUROS CONSIGN~D05 A REPASSAR
810301 ROIl~ SEGORADORA
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8500UO COIlPENSADO

8Z0000 EXIGíVEL ATU~RIAL

8Z0100 RESERVAS MATm~TICAS/RISCOS EXPIR~DOS

820lOZ BENEFÍCIOS ~ CONCEDER
8Z0103 RESERVAS DA pREVIOENCIA CONGR~'SSUAL

83UUOO NÁO EXIGíVEL

830Z00 RESERVAS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
830201 OURIGAÇÕES DA ELETROBRÁS
83021lZ VARIAÇÃO CAR-rEIR~ AçõEs DD S/A
1330103 VARIAÇÁO CARTKIRA AÇÕES MERIDIONAL
8311Z04 RESERVA DE ~TUALIZAÇÁO MONETÁRIA DOS T.D.A
83UZ05 RESERVA ATUALIZ.MONET .S/~OIANT .HON .~OVOCATICIOS

830Z0b RESERV~ DE ATUALlZAÇAO MONET. S/FINANC. DE VEICULOS
830Z07 RESERVA AruALIZ.MONIlT. -OiBENTURES N~O CONVERSIVEIS
830108 ATUALIZ. MONET. DII. USO LINHA TEL.NAO RESIDENCI~L
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740.000 ,00
ZZO.OOO,OO
400.UOO,OO

I,OU
3&.517,48

13.1ll,6Z
17.UOO,OO
6.395,86

116.864.79
&4.B6I,95
5Z.UUZ,84

Z.996,55
Z.857.77
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INSTITUTO DF_ I'REVIDÉNCIA DOS CONGR!!:SSISTAS

llM.ANC~:r!!: PATRllIONIAL ANALiTICO ENCERRADO EIl

-1'RnllASI(N'
c~:N'~'aO ll~ INFORMàTlCA E

!'RlJCF;S nK "ADOS DO
~ENADO "!:Il!!:RAI.

-AI10"501-

A T O

t: O N f FoSSO NACIONAL

AIJRIL/% (I P C)

P 5 5 o

F:l1 RS

aog.
O
g-
.-
~

760000 COIIPENSADO 15.721. Z90 ,68

760100 VALOIlES MANTIDOS SOB GOARDA-5I!ÇAO Il€ PAGAMENTOS/DF
760101 AÇÕl!S DO BANCO 00 BRASIL S/A
7GOIUZ OBRIGAÇÕES OA ELnROIlllliS SIA
760103 CARTA UE FIANÇA (BANCO IN1'ItR-ATLANTICO S/A)
760mU VALORES A R~'CEBER OA CÃMARA DOS DEPUTADOS
"60201 COMs'r, RESERVA PREVlDENCIA CONGRESSUAL
160Z0Z EQUIPARAÇÃO 010; PIo;NSÕ~:S

lbO !t}u YAI,ORhS A RE:CKfJER 00 SgNAOO FRDI::RAL
7bOJUI rUNS'!. RI!:SI~W:VA PIUiVIIJENClA CONGIllõ.SSUAL
'/bOJOZ E\.J{lII'ARAÇAO lJ+: PENSÕES
7lJ1JrlOU COM'fI.lAluS I!: CONVEM lOS
'/b(J4UI CI\"ARI\ DOS Dto.:l'U1AVOS
"/bU411Z JOSI AS n:ItRI.;IRA LI!:I'fE
"6040) LOIJ-AsSIo;SSORIo;S TEC, S/C LTOA/J.EOPOLllO C, FONTENEJ.E
760404 s1'EA-SIo;RVIÇOS TÉC. 010; ESTA'rtsTIcA E ATUÀRlh l:ruA
'bU4U'> TIo;RHO ACORDO 1'RANSAÇAO (A RURAL s/A)
76U4U6 AU - A06RBAL LIIIZ EHP. IMOOILIARlOs
'bU·1I18 RAYHUNOO oRUANO
ILO'Wq JUI.Io LUPI!:5 LI"A

1'O'rAL !lO ATIVU ......... ' .. , ... , ...... , .... , .. , ..

64.861.95
1.8Z9.73

1,106,43"1.5U

J,7.1Q,11l1.%
7,4'>U,H49.IJZ

6Z'>,7I1Q.13
I. ,>[/,'45,"Z

13. Ul}O ql
4S.&Utl,un
!>fJ.4UO,UU

ZJI.ZI
.4"5.Z'>U.UO

I.UU
JIJ,OUO.UO
Jj. lJbL ,1~

1.113.IZ9,18

10.738.560,"8

Z.153.454.85

1,65b.145.1l1

96,836,808,Z3 TOTAL DO PASSIVO , , , .. 96 BJb.80U.Z3
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100000 R!!CEITAS

110000 R!!CEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

111100 CONTRIBUIÇÕES OE SEGURADOS OSRIGATóRIOS
111101 DA CÁIIARA
111102 DO SENADO
111200 CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS FACULTATIVOS
111201 DA CÂIIARA
11 I 202 DO SENADO
111 203 DO PRODASEN
111204 CLT DA CÁIIARA
111206 00 CEGRAF
IIlJOD CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS
111400 IN·IEGRAI.IZAÇÂO DE CAR!NCIA
111401 INTEGRALIZAÇÃO DE CARêNCiA/SEG. OBRIGATóRIOS
111402 INTEGRALIZAÇÃO DE CAR!NCIA/SEG. FACULTATI VOS
11150U CONl'RIBUIÇÁO DE MANDATO
1116UU CONTRIBUiÇÃO DE IIANOAm CASSADO
IIIBOO CAIXA DE PECÚLIO

12UOOO RECEITAS PATRlllONlAlS

122400 RENDIIIElfTOS S/ FINANCIAIIENTOS DE VEícULOS (I)
122600 RENOIIIENTOS S/ FIMANCIAIIIllITOS DE VEíCULOS (11)
123100 RENDIMENTOS DE COS/ROU
I Z3ZUO RENDIIIEKTOS OE PCUPANÇA
IZ3300 RENDIIIENTOS DA CONTA FUNDO AZUL
123500 RENOIIIENTOS DE APLICAÇÕES A CURTO PRAZO
123600 RENOIIIEN'roS OE DEBEKTDRES NAO CONVERSIVEIS
1241lJ0 RENDIIIENTOS OE EIIPRESTlIlOS EII COKS1GNAÇAO
1242UO ALUGUÉIS

14UOUO RECEITAS DE 1'RANSFERÊNCIAS CORRENTES

UIIUO CONTRIBUiÇÃO PATRONAL DA CÁ"ARA DOS OEPUTADOS
141101 SEGURADOS OBRIGA1'ÓRIOS
141102 Se"GURADOS ~'ACULTATlVOS

141200 COMTRIBUIÇ;'O PATRONAL DO SENADO FEDERAL
141201 Sá'GURAOOS OBRIGÁTÓRIOS
141202 SEGURADOS FACULTATIVOS
14lJUO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PROOASEN
141301 SEGURADOS FACULTATIVOS
141400 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO CEGRAF
141401 SEGURADOS FACULTATIVOS

33DOOO OESPESAS ASSiSTENCIAIS

3301UO AUXILIO-DOENÇA
330300 SEGURO DE VIDA EII GRUPO

340000 DESPESAS OPERACIONAIS

34Q200 TAXA DE AlJIIlNISTRAÇÃO DE llIÓVEIS

3500UO COHSrITUIÇÃO OE RESá'RVAS

350100 RESERVAS "ATEIIÁTICAS - RISCOS EXPIRADOS
35UIOI BENEFíCIOS A CONCEOER

300000 OESPESAS

310000 OESPESAS DE CUSTEIO

311300 GRATIFICAÇõES A SERVIDORES
313000 SERViÇOS OI TllllCIlIROS
313002 SERV IÇDS PRESTADOS - PIlSSOA FíSICA
313003 LOB - ASSESSORES TECNICOS LTOA
3130U4 SERVIÇOS OE ASSESSORA"ENTO TiCNICO
31J<0IJ TELEFONE
317000 HONORÁRIOS AOVOCATlcIOS
318100 IIULTAS,JUROS E C.". S/RECOLlIlMENTO DE I"POSTOS
31830U ALUGUEI.. DE XEROX
3111500 OESPESAS C/ COIIBUSTlvEIS E LUBRIFICANTES
318&00 ASSINA'rURA OOLETIM 10B
31'3000 Dl<SPESAS DIVERSAS
319200 IIA'rERJAL DE EXPEOIENTE

320UOO OESPESAS DE TRAMSFERÊNCI AS CORRENTES

328000 PENSÕES A IX-CONTRIBUINTES OBRIGATóRIOS
328001 EX-SENADORES
32B002 EX-DEPUTADOS
328100 PENSÕES A EX-CONTRIBUINTES FACULTATIVOS
32Bl01 El:-nNcIoNÁRIOS 00 SENADO
32810Z IilI-FUNCIONÁRIOS DA CÂIIARA
32BI05 GRATU'ICAÇAO - RES. OZ/93
328200 PENSÕES A SEMRFICI ÁRIOS
328201 DE EX-SlNADORlS
32B20Z DE EX-DEPUTADOS
32B203 DE EX-FUNCIONÁRIOS DO SENADO
32S204 DE EX-FUNCIONARIOS DA CÂMARA
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00
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Ell RS

5.17&.008,89----
184.312,11

~M" •• ""._" __ " ______

~,
105.721,86
69.Z77,%

Z70,OO
64.0U9,31
4.qq8,Z~ O

550,60 t::::I
1.&00,00 O4,07

431,4& n
11U,UO O
350,00 ã146,3d
12U ,18

~700.612,23
--_ .. _----- iZl

2.625.586,UO O
42B.448 ,00

~2.19/.118,OO
214.528,02

§10'3.087,97
91'.346,12
14.093.33 Z

B60.49B,21

~lBB.440,59
653.105,92

'Çi.)1.987,41
IU.%4,23

~,
52.342,73 o--_ .. _---- .c;
~0.712,05

1.630.6B

433,54
-- .. ------

433,54

1.838.3lJll,28-_ .. _--------
1.1'38.308,2B

1.1'3B.30B,Z8

ASEI'SI!

ABUL/95 (I P C)

D

CoNe ESSO NACIONAl.

INSTITUTO OE PREVIOÉNCIA DOS ..lGRESSISTAS

DEMONSTRATIVO ANALíTICO DA CO....A RECEITA E DESPESA EM

5.776.008,89

871. 971,63
.------------------

505.833,32
440.234,14
65.599,18

142.957,52
65 482,B2
52 110,82
4. Z8l.B9

3U3,6'1
lU. 7"/8, 3Z

198.141,'U
13.B82,91

1.200,00
6 L82,91

9.600,00
BUO,OO
149,90

3.515.953,05
.............. ---- -- -_ ........

11.305,22
110.285,40

2.660.021,%
325.115,63

9.598,1'3
97.8Z11,98
51. 750, 7Z

113.880,1'1
16.099,!l8

1.297.581.611
--------_ .. --
1.01Z.04I,26

BBO.468,2B
1'll.5/Z,98

235.420,00
131.198,36
104.2l1,64

8.563,78
8.563,78

41.556,64
41. 556 ,64

TECE

-raODASEN-
CENTRO OE IN~URMáTICA E
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SENADO FEDERAL
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INSTITUTO DE PREVllJÊNCIA DOS COliGRF.'SSIS1·AS

IlEl1ONSTRATIVO ANAL!'f1CO DA CONU RECEITA E DESPESA EM

-PROOASEM-
CFNTRO OI, INFOllM'TICA E

P~OC"S. DE DAOOS DO
SIiMADO FEOIiRAL

-AIIO&301-

I E C E T A

c O N I ESSO NACIONAL

D

ABRIL/95 (I P C)

B: S P E S A

EM RS

~o
ft
.
'C

~

9O.50Z,53150000 RECEITAS DIVEISAS

150100 DIÁllAS
150101 CÁftUA DOS DEPUTADOS
151000 MULTAS, JUROS OE MOIA II COIIKÇAO MONITARIA
15100Z IlOLTAS E JUROS OE PIOU S/IlMPRESTlIlOS COIlSIGMAOOS
15110U MULTAS E JUROS DE MORA S/FINANCIAftEM'l'O DE VEICULOS
1515UO TAXA DE ANTECIPAÇÁO S/EMPRÉSTIMOS
153000 COftISSÕES SOBRE SEGUROS
159UOO OIlTRAS RIiClilTAS DIVERSAS

TOTAL ..

85.910.19

61.58

85.910,19

61,58

200,90
&45.45

3.1&&,%
51'/ ,45

5.77&.008,B9 TOTAL . 5.776.008,89
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-_.._------------

CUNe ESSO NACIONAL

INSTITUTO DE PREVlVENCIA IJOS CONGRESSISTAS

Dr:IIONSTRA'I'1 Vo ANALITICO DA CONTA RECEITA E DESPESA ACUMULADA ATE

20.979.12&.48 300000 DESPESAS

3.790.384.74 310000 DESPESAS DE COSTEiO
-----~--_._-

,....
W
-...J

8

~
F.l! RS

~
20.979.12&.48 '1'---- S'
I. 179.601,&4 I:r
~._----~---- l>O
1.007.047,51 N

42.24 ,....
13&.549.53

545.34
JU5.1I0

123 .l94, 94
12.324,/5

l.88b.27
1.131.15

7,24
30.300.00

4,01
431.4b
485,OlJ o940.00

§'405.0&
8'1.21

m4:lb o
12,340,01&.48 o
~ ---~---- -- -- o8.616.746,01

1.217.tl9&,38 87, J'JH.8'Jl,b3
800.294.34

~38&.914,27
35&.924,98

~~".455,09

2.97.3.034.13
&44.H4~,B4

I;f.l

2,203.190.1& o
JI, 9Y4 .01

~43.004.12

204.052.64 @--~ -------
195, &51.33

~Z.450.00
~. 951,31

7.587.24 '@
.-------

~l1,038.0U
b. 549 .24

247.808.4lJ
Cl

------~---

b,974.BO'I.0tl
6,9'/4.809,DB

272.999.40
-----_._---

ABRIL/95 (I P C)

311300 GRATIFICAÇõES A SERVIDORES
312900 DILIGENCIAS JIIoICIAIS/CUSTAS
313000 SERViÇOS DE l'ERCEIROS
313001 S.T.E.A. LTOA.
313002 SERVIçOS PRE5'TADOS - PESSOA FlslCA
3UII03 1.08 - ASSESSORES TECMlCOS l.TDA
31 JUU4 SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO
313211U TEI.Er·ONE
j 1J4UO l'M;SP.CEMS P.ÉREtl.S
31b1l01) CONSERVAçAO DE M'QUINAS E EQUIPAMENTOS
J170UO 1I0HORA'UOS ADVOCATiclUS
lIUlllO MUI:fAS,JUROS E C.M, S/RECOI.lllMEN'ro DE IMPOSTOS
31 a300 ALUGIIEL UE XEROX
31U500 DESPESAS C/ COMBUSTlvEIS E LUBRIFICANTES
318&110 ASSINATURA OOLETIM 10B
31911110 DESPESAS DIVERSAS
3191110 CORRESPONOENCIA
JP1l.UO I1f1.TKRIAl DE EXPEOIENTg

320UOO DESPESAS DE 'fRANSFERENCIAS CORREN'rES

32BOQO PENSÕES A E}(~CON1'RIBUINTES OBRICATÓRIOS
3ZtlUOl EX-SENADORES
3ZtlllOZ &:X-PEPUl'AllOS
318100 PENSÓES A ~X-CONTRIBUIN'fES FlCUL'rA'I'IVOS
32tllOl EX·~UNCIONÁRIO~ DO SENADO
328102 !X-~'ONCI0NARIOS DA CÂMARA
32tll05 GRATIFlCAÇAO - RES. 02/93
32tllDO PENSOES A Br:NEFICIÁRIOS
328lo1 DE EX-SENADORES
3282u2 Or: EX-DEPUTADOS
3ltllO.1 DE EX-FUNCIONAR lOS DO SENADO
328204 DE EX-FUNCIONA"lUS DA CÁMARA

3.l11uOII DESPESAS ASSISTENCIAIS

330100 AOXILlo-DOENÇA
J]02111l AUXILIo-FUNERAL
31030U SEGURO DE VllJA EM GRUPO

34000U DESPESAS OPERACIONAl S

340200 TAXA DE AOl'IINISTRAÇÁO DE If10VFIS
3111~UU IMPOSTOS. TAXAS E EMOI.UMENTOS

350000 CONSTITUiÇÃO DE RESERVAS

350100 RESERVAS MATFJ!ÁnCAS - RISCOS EXPIRADOS
350101 IlENEFICIOS A CONCEDER
3~03UO RESERVAS DA PREVIoENCIA CONGRESSoAI.-------

1&, 481.03

31.820,78

1&11.052,34

B~3.%4,52

3.434.U71.30

842,325,49
20. b59 ,29

3bO,08

548.474.82

BbZ.3/4.)0

115.412.71
72&.7'14,43

8.13Z.fHl,42
I 414./94 ,'lU

Ib,889,93
&,620.24

315.9U8 04
51. 750.72

558.294.25
38. b~7 ,82

5, ~O'I .114 .27

b5B.9~0.91

I,) ,404, S3

1.6&7.709.&2

11.3'11.513.94

31 8l0,,'8

160. 01}2. 34

7.38 1~7,94

bl ~ .allb, 58

34 841.4&
13I1,"J9.57

441 0<0.22
·"LI.l'J4,OH

38 U1~ :'f
11 H!JH, l~

1.447.19f.51
220.~1~.11

H().77&.13
<IU.b4·1.()4

15 910,39
I 11~,U9

8(1IUb,l"!

2 894.389.02
4837HZ.44

"".l;i'lq ,f:\'l

lznutlO lU:CE1TM.; PP.TRltIDMllllS

14CJlJflU RECldll\S UE TRAHSl-ItRF.NCII\S CORRENTES

I UDUOO RECEITAS

1224UU RENDIMENTOS SI FINANCIAMENTOS DE VEIC\Il.os (1)
InbUU Rr:NDIMENTOS S/ FINANCIAMhN'rus DE VEICU1.0S (lI)
1231UII 5{E<;NUIf1kN'l'OS UE. eDU/RIHl
1211IJU RENUIMENTOS UE PoUPANÇA
IlJ JUU RENO I MENTOS UA CUNTA r UNDO A2UI.
1234,10 RENDIMENTOS DO FUNIJO DE COMMODITIES
llJ~UIJ RENDIMENI'US UE API.lCAÇOES A CUR1'(} PRAZO
IZ3b()O RENOIM'NTOS DE oEIlENTURES NAO CUNVr:RSIVEIS
IL41UO RENDIMEtHOS Df-: EMPRE5TH1uS EM COHSll;NAÇAO
Il4LUlJ t\UIGllI.dS

IIOU()U RECEITAS DE CONTRIBUIÇÓES

111100 CONTRIBUIÇÓES DE SEGURADOS ODRIGATÓRIOS
111101 DA CÁMARA
1I I 102 UO SENAUO
111200 CONTRIBU1ÇÓES DE SEGURADOS FACULTATIVOS
1112"1 DA CAMARA
11I W2 !lO Sr:NADO
111103 1JO PROUASEN
I I JLU4 el')' UA C"MARA
111 Lllb 1>0 CEGNI\F
1111"U CONTRlVUIÇÓhS llo PENSION 1s'rAS
J I J411(J INTIi:GRAl.IZAÇAO DE CARE.HCIA
Ill4ul INTEGRAlI7.A~AO DE CARENCIA/SI'.G OUR1GATÓRIOS
111411.l lNl'E:GRALlZAÇAO UE CARf-;NCl A/SEo;G, FACUJ.TATJ vos
J110,(IIJ CONTlUUIIIÇ'ÃO DF. MAHIJATO
111hOU CONTR I lJU IÇA0 [)E MAMUATO CASSAllO
) llH[)U CAIXA DE f>b:CUlIO

141100 rONTRIlllIIÇAO PATRONAL DA CÁMARA DOS DEPUTADOS
J4J IUI SEGUHAOOS OBRIGATORIOS
1411Ul SECURAOOS l'ACUl.'rATIYOS

11 U3 MANIJATOS CASSAIJOS
'ZUII CONTRI BIIIÇ;\U I'ATRORAL DO SENADO mor:RAI.

141lU) SEG1JRAIXJS OURIGAToR!OS
141lU< Sr:GIIRADOS FACIILTATIVOS
14110U CONTRIBIIIÇÁU PATRONAL ou PROoASEN
141101 SEGURAOOS FACULTATIVOS
141400 CUNTRIUUIÇ,O I'ATRONAL 00 CEGRAF
1414111 SEGURAOOS FACOLTATIVOS
1421(J0 CAMARA OUS DEPUTADOS
14ZIlJl COHST. DI!.: kEo:SERVA lU\ PREVllJENCIA CONGRESSUAL
141102 EQIIIPARAÇAO DE PENS(}ES
unulJ SENAOO ~'EIJERAL

141101 CONSTo DE RESERVA DA PREVIDÊNCIA CONGRESSIIAL
14LlUl EQUIPARAÇÃO UI!: PEo;NSOe~

,fltmOASlo:N-
CrNTRO ur. INrORH.il'lCA o

P!I{)l:f,S De OAWS 00
SF.NAUO FE\llCRAL
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, Plu·nAS1~N~
l~rN'CRO [Jl': INl'OlU1á1'ICA lo:

I·!U>C~S. OI!: OAooS l>O
S~HAIJO FEDIiRAl

-AIIOb401-

I~OOOO RRCEITAS DIVERSAS

coHr ESSO NACIONAl.

INSTITUTO llf: PRRVIllÉNCIA DOS CONGRRSSISTAS

lllitKlHSTRATIVO ANAI.l'flCO OA CONTA RliCEl1'A E DESPIiSA ACUMUI.AOA ATE

3D3.4~3 .~3

ABRIl/95 (I P C)
EM RS

~
O

ft
.....
\O

~

150100 DIÁRIAS
I ~o I OI CÀMAR A DOS DEPUTADOS
1~1000 MULTAS. JUROS DE MORA E CORREÇAO MONETARIA
1~IOU2 MOLTAS E JOROS DE MORA S/EMPRES'flMOS COMSIGNAIlO~
I~IIUD MOLTAS E JORUS DIi: MORA S/FINANCIAMENTO DE VEICUI.OS
I~I~OO TARA DE ANU'CIPAÇÃO S/&:IlPRÉSTlMOS
J~3UOD COIlI SSÕES SOUNE SEGUROS
I ~bOOO RRCUPERAÇÁO DE JUROS E IOF
1~'JUlJO OUTRAS RECEITAS DIVERSAS

TOTAL ..

239 243,71

&1,58

239,243.71

&1.~8

&.&35,41
17.503,04
lU. 378.88

13.44
29.&17 .47

20.9'/9.12&,48 TOTAL .. 211.Q79.12&,48
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MARIA FEL!:!llliDA '5. co.:I.UO FRANC : O OOS SAHTOS PASSOS ,06i~"DIi ~fVIEIRA LIMA FILIIO DEPUTADO HERÁCLITO FOR'
CIIEFE DA SEÇAO DE ESCRITURAÇAO DIRETOR DEPTU. D.: CUI/TAUILIOADE'" D!R':WR IiH:CUTlVO I'RIiSlDRH1"
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PARECERES

Assunto: Balancete patrimonial e demonstrativos das recei
tas e despesas do lPC, referente ao mês de abril de 1995

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos
Congressistas -lPC, de acordo com o que estabelece o art. n° 12,
inciso m, da Lei n° 7.087, de 29 de dezembro de 1982, examinou
o Balancete Patrimonial e os Demonstrativos das Receitas e Des
pesas referente ao período de 1-1 a 30-4-95, e considerando que
essas peças traduzem a situação patrimonial e fInanceira do Insti
tuto em 30-4-95, consoante o respectivo Relatório Contábil,

Resolve aprovar o Balancete Patrimonial encerrado em 30
de abril de 1~95 e os Demonstrativos das Receitas e Despesas, nos
teImOS do Relatório Contábil anexo ao Balancete Patrimonial.

RELATÓRIO CONTÁBIL ANEXO AO BALANCEfE
PAlRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE ABRIL DE 1995

O Patrimônio do lPC, durante o mês de abril de 1995, evo
luiu de um saldo de R$87,92 milhões, de acordo com a posiçãO de
31-3-95, excluídas as contas de compensação, exceto as relativas
aos valores a receber da Câmara dos Deputados e Senado Federal,
para R$94,00 milhões, o que representa um crescimento de 6,92%.

Este crescimento de 6,92% ocorreu em função da formação
de ''reservas'' oriundas das receitas de aplicações fmanceiras e de
fInanciamentos e empréstimos pessoas concedidos aos associados,
bem como de valores a receber da Câmara dos Deputados e Sena
do Federal.

Considerando que-os débitos relativos à Câmara dos Depu
tados e Senado Federal remanescem desde fevereiro/95, em valo
res altamente expressivos, toma-se oportuno ressaltar que, caso
tais débitos não sejam quitados, o crescimento patrimonial do lPC,
no mês de abril/95, seria de 2,27%.

I-ATIVO

1.1- Disponível
As aplicações fmanceiras estão concentradas em RDB, Fun

do Azul, Aplicações de Curto Prazo e Cadernetas de Poupança. O
valor total de R$58.826.942,82, aplicado em Bancos OfIciais Fe
derais em abril chegou a 62,60% dos Ativos do Instituto.

1.1.1-Bancos conta movimento
Este grupo apresenta um total de R$837.573,31, que repre

senta o saldo das contas correntes nos. 193322/1, no valor de
R$837.573,01 e 400.01317, no valor de R$0,30, ambas do Banco
do Brasil S/A, o qual foi aplicado no mercado fmanceiro, em ban
cos ofIciais, no início do mês de maio/95, evidenciando que o Ins
tituto mantém a totalidade de suas disponibilidades fmanceiras
aplicada em operações remuneratórias junto aos bancos ofIciais fe
derais.

1.2 - Realizável a curto prazo
O saldo de R$11.342.7oo,30 corresponde a 12% dos Ati

vos, representando os recursos investidos na Carteira de Emprésti
mos Averbados aos segurados do lPC, amortizáveis no prazo má
ximo de 12 meses, no Financiamento de Veículos a Curto Prazo,
Adiantamentos de Honorários Advocatícios e Debêntures Não
Conversíveis.

O valor de R$16.171,34, relativo ao adiantamento de Hono
rários Advocatícios, corresponde à parcela destinada ao custeio da
ação movida contra a empresa "A Rural S/A", a qual efetuou pro
posta de acordo, tendo o lPC acatado o acordo proposto, já tendo
recebido o primeiro, segundo e terceiro pagamentos nos valores de
R$363.125,00, R$367.5oo,00 e R$441.125,72, respectivamente,
restando a receber a importância de R$355.250,00, que será paga
em 1 (um) parcela vencível em 10-7-95, oportunidade em que este

Instituto deduzirá os adiantamentos dos honorários devidos, atuali
zados monetariamente.

Comparando o saldo de 30-4-95 com o do mês de março,
observa-se um acréscimo de 7,28% no valor total deste grupo de
contas, em razão do recebimento das parcelas vencíveis no mês e
da reabertura dos fmanciamentos da carteira de empréstimos aver
bados (em consignação).

A conta "Provisão para Devedores Duvidosos" apresenta
um saldo retifIcador de R$68,50, correspondente ao montante do
débito dos mutuários inadimplentes, atualizado monetariamente
pelo índice da Caderneta de Poupança até 30-6-94, relativamente
aos empréstimos em consignação que, por diversos motivos, ainda
não saldaram seus débitos junto ao lPC, sendo que, por via da
Consultoria Jurídica, providências estão sendo tomadas no sentido
de regularizar a situação.

1.3 - Créditos diversos
O saldo de R$I.I23.266,24 corresponde aos recursos a re

ceber de terceiros, a título de Seguros Pagos Antecipadamente,
Consignações a Receber, Adiantamentos concedidos para custear
Despesas de Pronto Pagamento, Rendimentos de Aplicações Fi
nanceiras a Receber, Receitas a Receber da Câmara dos Deputa
dos, Outros Valores a Receber e Valores Debitados Indevidamente
pelo Banco do Brasil S/A.

O valor de R$1.012.041,26, relativo à "Contribuição Patro
nal a Receber da Câmara dos Deputados", foi regularizado em
maio de 1995.

O saldo verifIcado neste grupo de contas corresponde a
1,19% dos Ativos do Instituto, sendo objeto de permanente con
trole por parte do Departamento de Contabilidade, no sentido de
promover as regularizações dos valores pendentes.

lA - Realizável a longo prazo
Apresenta um saldo de R$7.906.228,37, que representa

8,4% do total dos Ativos do Instituto, investido a longo prazo cu
jos resultados serão obtidos além do exercício fmanceiro subse
qüente.

1A.1- Títulos da dívida agrária
Apresenta um saldo de R$1.372.024,00, em valores atuali

zados até 20-2-95, que corresponde à aquisição de 42394 Títulos
da Dívida Agrária, divididos em seis cartelas, custodiadas pela
Caixa EconÔmica Federal, emitidos originalmente pelo Incra.

De acordo com informações fornecidas pela CEP, estes
IDA não estão atualmente sofrendo pagamento de resgate e100 ju
ros, em razão de serem originários do Incra.

lA.2 - Obrigações da Eletrobrás
Apresenta um saldo de R$1.829,73, que corresponde ao

custo de aquisição mais atualização monetária de 3.746.427 Obri
gações da Eletrobrás, sendo que: 2.120.294 Títulos venceram em
1994,760310 vencerão em 1996 e 865.823 em 1997, de acordo
com a mensagem via fao-símile de 29-6-93 daquela Instituição.

1A.3 - Debêntures não conversíveis
Apresenta um saldo de R$I,lO em valores nominais, que

corresponde à, parte de aplicação em 850 debêntures de 1.000
OTN cada, emissão de "A Rural e Colonização S/A", autorização
determinada pela AGE de 20-12-88, que estão sub judice, em ra
zão de irregularidades constatadas na emissão dos Títulos e à falta
de documentação hábil, conforme Processo da Câmara dos Depu
tados nO 14322189.

A empresa "A Rural e Colonização S/A" efetuou proposta
de acordo ao lPC, relativamente à parte que se julgou responsável,
por via do Processo nO 635/94-lPC, propondo o pagamento de
US$1.750.000,00, em 4 (quau:o) parcelas convertidas para R$
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(Real) à data do efetivo pagamento, sendo que este Instituto reali
zou o acordo, mediante fiança bancária, e já recebeu as 3 (três)
primeiras parcelas, nos valores de US$437.500,OO cada, equiva
lente a R$363.125,OO em 10-11-94; R$367.500,OO.em 10-1-95 e
R$441.125,72 em 10-4-95, respectivamente.

O somatório das parcelas vincendas foi transferido para o
grupo de contas ''Realizável a Curto Prazo".

lAA - Atualização monetária de debêntures não conversíveis
Apresenta um saldo de R$5.105.735,85, correspondente à

atualização monetária de parte do valor relativo às Debêntures
Não Conversíveis, de janeiro de 1989 a junho de 1994, pelos índi
ces da Caderneta de Poupança, em coerência com a decisão judi
cial prolatada, a favor do IPC, no Processo n° 90.445611.

1A.5 - Financiamento de veículos - novo
Apresenta um saldo de R$1.338.112,26, que corresponde

ao montante dos recursos aplicados no fmanciamento de veículos
aos associados do !PC, a título de Financiamento de Veículos II
(Sistema de Financiamento de Veículos totalmente gerenciado
pelo IPC), a longo prazo, com retomo após o fInal do exercício de
1996.

O financiamento de veículos é concedido com recursos
oriundos das reservas para pagamento de futuras pensões, verifIca
da a disponibilidade financeira para este fIm, a partir de uma pro
gramação mensal de atendimento, e considerando as demais pro
gramações de desembolso e aplicações fmanceiras do Instituto.

O Sistema de Amortização do Financiamento, denominado
SIMC - Sistema Múltiplo de Amortização, determina o retomo do
capital investido, com prestações reais crescentes, onde o custo de
financiamento por frações do mês é obtido aplicando-se o conceito
de cálculo pro rata tempore.

Observa-se, em relação ao saldo do mês anterior, um acrés
cimo de 27,46%, em razão dos fmanciamentos concedidos em
abril de 1995.

1A.6 - Adiantamento de honorários advocatícios
Apresenta um saldo de R$88.525,43, que corresponde aos

honorários advocatícios pagos ao Senhor Advogado Leopoldo Cé
sar Fontenele, corrigido monetariamente, que deverão ser ressarci
dos quando as questões juIÍdicas forem julgadas a favor do Institu
to e a parte adversária estiver obrigada à sucumbência, consoante
o disposto na Cláusula Quarta dos Contratos de Serviços Advoca
tícios, datados de 1°-10-93 e 2-1-95.

Em decorrência do acordo celebrado com a empresa "A Ru
ral e Colonização S/A", conforme Processo nO 635/94-lPC,
31,91%, correspondente à participação desta ação no bojo do con
trato, estão sendo ressarcidos, mediante desconto nos recibos dos
honorários de 15% sobre as parcelas efetivamente recebidas.

O valor dos adiantamentos efetuados por conta da causa ob
jeto do mencionado acordo foi transferido para o grupo de contas
''Realizável a Curto Prazo."

1.5 - Ativo permanente
Apresenta um saldo de R$1.916.379,82, que representa o

conjunto dos bens móveis e imóveis incorporados ao Patrimônio
do Instituto, detalhados na forma a seguir descrita:

1.5.1- Prédio (SCRIS - Quadra 513, Bloco C)
- R$400.000,OO - Que corresponde ao valor do prédio com

2 (dois) pavimentos, localizado à SCR/S, Quadra 512, Bloco C,
lotes nOs 819, adquirido em agosto de 1970, consoante Laudo de
Avaliação da Caixa Econ6mica Federal, expedido em 21-9-94.

1.5.2 - 22 salas (Edifício Palácio do Comércio - SCS)

- R$740.000,OO - Que corresponde ao valor das salas loca
lizadas no Edifício Palácio do Comércio - SCS, adquiridas em ju
lhol75, consoante Laudo de Avaliação da Caixa Econômica Fede
ral, expedido em 21-9-94.

1.5.3 - Loja e sobreloja (SCS - Edifício Denasa)
- R$220.000,OO - Que corresponde ao valor da loja e so

breloja localizadas no SCS, Projeção n° 5, do Edificio Denasa, ad
quiridas em julhd80, consoante Laudo de Avaliação da Caixa
Econômica Federal, expedido em 21-9-94.

l.5A - Galpõesfferrenos (SIA Trecho nO 5)
- R$400.000,OO - Que corresponde ao valor dos lotes ad

quiridos em agosto/69 e da conslnIção de 3 (três) galpões em no
vembro de 1975, consoante Laudo de Avaliação da Caixa Econô
mica Federal, expedido em 21-9-94.

1.5.5 - Concessão de uso (terreno localizado à SAIN-Lote O)
- R$l,OO - Que corresponde ao valor simbólico da incol.pO

ração ao Patrimônio do IPC da concessão de Direito Real de Uso
do terreno descrito como lote O, Setor de Áreas Isoladas Norte
SAIN, cujo instrumento foi publicado no DODF do dia 28 de de
zembro de 1987 (Suplemento), à pág. n° 48, de acordo com o dis
posto no Contrato fIrmado entre o IPC e a Terracap, em 10-5-88.

O Processo n° 019.292/93-7, que cuida da ocupação do re
ferido terreno, encontra-se com o Senhor Consultor JuIÍdico deste
Instituto para parecer.

1.5.6 - Bens móveis
Apresenta um saldo de R$36.517,48, que representa o valor

dos bens adquiridos pelo Instituto: Máqninas e Equipamentos,
Veículos e Móveis e Utensílios.

1.5.7 - Ações
Apresenta um saldo de R$1l6.864,79, que representa o

montante dos recursos aplicados nas carteiras de ações do Banco
do Brasil S/A e Banco Meridional S/A.

1.5.8 - Direito de uso de linhas telefônicas
Apresenta um saldo de R$2.996,55, que corresponde ao di

reito de uso de linhas telefônicas não residenciais, além de uma li
nha Móvel Celular, adquiridas junto à Telebrasília, reavaliadas
consoante preços estabelecidos para venda no mercado de Brasí
lia/DF.

O grupo Ativo Permanente representa 2,0% do total dos
Ativos do Instituto.

1.6 - Ativo compensado
Registra os valores mantidos sob guarda da Seção de Paga

mentos, Valores a Receber da Câmara dos Deputados, do Senado
Federal e Contratos!Acordos frrmados pelo IPC.

1.6.1- Valores mantidos sob guarda da seção de pagamentos
Registra os valores mantidos sob guarda da Seção de Paga

mento do Departamento Financeiro, no total de R$1.l73.129,18,
sendo:

- R$64.861,95 correspondentes diversos CertifIcados de
Ações do Banco do Brasil S/A, relativos a 1.538.090 Ações Ordi
nárias Nominativas e 1.510.095 Ações Preferenciais Nominativas;

- R$1.829,73 correspondentes a diversas Cautelas emitidas
pela Eletrobrás S/A, totalizando 3.746.427 Obrigações.

- R$1.106,437,50 correspondentes à Carta de Fiança Ban
cária, emitida pelo Banco Inter-Atlântico S/A, em garantia dos
compromissos assumidos pela empresa "A Rural Colonização
S/A" em decorrência do acordo firmado com o IPC.

1.6.2 - Valores a receber da Câmara dos Deputados
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R$2.285.372,57
R$272999,40
R$2558.371,97

Apresenta um saldo de R$10.738560,78, que corresponde
aos valores da Equiparação de Pensões e Reserva da Previdência
Congressual, referente aos meses de fevereiro, março e abril/95.

1.6.3 - Valores a receber do Senado Federal
Apresenta um saldo de R$2153.454,85, que corresponde

aos valores da Equiparação de Pensões e Reserva da Previdência
Congressual, referente aos meses de fevereiro, março e abril de
1995.

O Senado Federal repassou os recursos a titulo de Equipara
ção de Pensões, correspondentes aos meses de fevereiro e março
do mês de maio de 1995.

1.6A - Contratos e convênios
Apresenta um saldo de R$1.656.145,87, que corresponde

ao somatório dos valores dos contratos frrmados pelo !PC, bem
como o TeImO de Acordo efetuado, a saber:

PactuantesObjetosValores Originais
Câmara dos DeputadosAluguel dos Galpões13.090,91
Josias Ferreira LeiteAssistência JuIidica45.600,OO
LOB-Assist. Téc,S/C Uda.Execução Jud. de Açõ-

es50.400,OO
STEA-Serv. Téc. Est. Ltda.Assistência Atuaria1237,21
A Rural e Colonização S/AAcordo/Execução JmlJ.

cial1.475.250,OO
ALI-Aderbal Luiz ImóveisAdministração de Im6veis Alu-

gadosl,OO
Júlio Lopes LimaServiços Técnicos33566,75
Raimundo UrbanoAssistência JuIidica38.000,OO
Total geral1.656.145,87

2-PASSIVO

2.1- Exigível operacional

2.1.1- Credores diversos
Apresenta um saldo de R$22.294,96, correspondente a di

versos depósitos bancários efetuados na conta nO 193322/1 - Ban
co do Brasil S/A, pendentes da necessidade de identificação para
serem regularizados.

2.1.2 - Seguros consignados a rep~
Apresenta um saldo de R$28.374,22, referente aos seguros

a repassar à Roma Seguradora e Nacional Cia de Seguros.

2.2 - Exigível atuarial

2.2.1 - Beneficios a conceder
A conta Reserva MatemáticalRiscos Expirados - Beneficios

a Conceder, cuja fma1idade é a concessão de beneficios futuros,
vem recebendo acumulativamente os recursos que seriam distri
buídos às Reservas Matemáticas - Riscos Expirados e Não Expi
rados - se já tivéssemos os cálculos atuariais correspondentes.

O grupo Exigível Atuarial, que representa 73,6% do Passi
vo do Instituto, comparativamente à posição de 31-3-95, evoluiu
nominalmente 2,73%.

A conta Beneficios a Conceder foi criada objetivando a
adequada apropriação do superávit operacional do !PC até que se
defma os montantes dos Riscos Expirados e Não Expirados.

O montante de R$66.634.574,55, acumulado no Balancete,
está assim constituído:

- Exercidos anterioresR$61.498.013,77
- Exercido de 1995R$5.136500,78
Tota~$66~34574,55

2.2.2 - Reserva de previdência congressual
O valor de R$2.558371,97, acumulado no Balancete, tem a

sua destinação prevista pelo § IOdo art. 60, da Lei nO 7.087/82,

com a nova redação dada pelo art. 1°, da Lei nO 7586/87, e está as
sim constituído:
- Exercidos anteriores
- Exercido de 1995
Total

2.3 - Não exigível

23.1- Reservas

2.3.1.1- Reserva de atualização monetária
O valor de R$1O.078.549,79 corresponde à variação mone

tãria das carteiras de ações dos Bancos do Brasil S/A, Banco Meri
dional e EletrobIás, atualização de Debêntures Não Conversíveis,
dos TItulos da Dívida Agrária - IDA, dos Adiantamentos de Ho
norários Advocatícios, dos saldos de Financiamentos de Veículos,
Direito de Uso de Linha Telefônica Não Residenciàl e Telefônica
Celular.

Este grupo representa 10,72% do total do Passivo do Insti-
tuto.

2.3.1.2 - Reserva de reavaliação de imóveis
O valor de R$1.760.000,OO corresponde à Reserva de Rea

valiação dos imóveis do !PC, contabilizada de acordo com o Lau
do de Avaliação da Caixa Econômica Federal de setembro de
1994.

Este grupo representa 1,9% do total do Passivo do Instituto.

2.3.1.3 - Reserva de reavalização de bens móveis
O valor de R$33352,06 corresponde à Reserva decorrente

de reavaliação de parte dos bens móveis adquiridos pelo !PC, na
proporção de 80% do preço de um similar novo, consoante as pro
postas apresentadas.

2A - Passivo compensado
Apresenta um saldo de R$15.721.290,68, que corresponde

à contrapartida do saldo do Ativo Compensado, já comentado an
teriormente.

3-RECEITAS

3.1- Receitas de contribuições
Apresenta um saldo de R$3.790.384,74, que representa

18,07% do total das Receitas Correntes arrecadadas.
Comparativamente à arrecadação do mês anterior, houve

um acréscimo de 3,82%, decorrente, basicamente, do ingresso de
novos filiados facultativos.

3.2 - Receitas patrimoniais
Apresenta um saldo de R$11.377573,94, que representa

54,23% do total da receita arrecadada.
Comparativamente à arrecadação do mês anterior, houve

um acréscimo de 58,00%, em decorrência, basicamente, da maior
arrecadação obtida com as aplicações no mercado fmanceiro, com
resgates concentrados em abril/95.

3.3 - Receitas de transferências correntes
O saldo de R$5507.714,27 correspondente à receita arreca

dada do Senado Federal, Câmara dos Deputados, Prodasen e Cc
graf, a título de Contribuição Patronal, constituição da Reserva da
Previdência congressual e Equiparação de Pensões.

O total arrecadado representa 26,25% do montante das Re
ceitas Correntes.

Comparativamente à arrecadação do mês anterior houve um
decréscimo de 7,88%, em razão, basicamente, do não repasse, pela
Câmara dos Deputados, dos valores relativos à "Constituição de
Reserva da Previdência Congressual" e ''Equiparação de Pensões".

3A - Receitas diversas
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Apresenta um saldo de R$303.453,53, qu~ corresponde a
1,4% do total da receita, relativamente a ingressos eventuais de di
versos origens, conforme detalhado no Balancete.

4-DESPESAS

4.1 - Despesas de custeio
O saldo de R$1.l79.601,64 representa o montante dos re

cursos gastos com a manutenção do Instituto, até o mês de abril de
1995.

O total da despesa deste grupo corresponde a 8,6% do mon
tante das Despesas Correntes.

Em relação às despesas ocorridas no mês anterior, houve
um aumento de 62,00%, em razão, basicamente, do pagamento
efetuado à LOB - Assessores Técnicos Uda., relativo à parte dos
honorários advocatícios incidentes sobre a parcela recebida da "A
Rural S/A", por conta do acordo firmado.

4.2 - Despesas de transferências correntes
Este grupo representa o montante dos recursos gastos com a

Folha de Pagamento de Pensionistas do IPC, no total de
R$12.340.076,48, que corresponde a 89,87% das Despesas Cor
rentes do período.

Comparativamente à despesa ocorrida no mês anterior, pra
ticamente não houve acréscimo, evidenciaudo a estabilização da
despesa, em deco.t'Iência da nova política econômica advinda com
a implementação do "Plano Real".

4.3 - Despesas assistenciais
Apresenta um saldo de R$204.052,64, que corresponde às

despesas de caráter assistencial do Instituto, realizadas até o mês
de abril/95, representando 1,5% do total das Despesas correntes do
IPC.

Comparativamente às despesas oconidas no mês anterior,
houve um acréscimo de 23,58%, em razão do aumento do valor
concedido aos segurados do Instituto, a título de auxUio-doença.

4A - Despesas operacionais
Apresenta um saldo de R$7587,24, que corresponde às pe

quenas despesas decorrentes da locação dos imóveis do Instituto.

S - CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS
Apresenta um saldo de R$7.247.808,48, constituído pelas

Reservas Matemáticas/Riscos Expirados - Beneficios a Conceder
e Reservas da Previdência congressual, que se destinam à conces
são de benefícios futuros aos segurados do IPC.

O montante das Reservas Matemáticas corresponde a
34,55% do total das Receitas Correntes do Instituto.

Brasília-DF, 2 de junho de 1995. - Francisco dos Santos
Passos, Diretor do Departamento de Contabilidade, Contador 
CRC-DF, 4966 - Marcos José C. Lima, O1efe da Seção de Aná
lise e Orçamento, Contador- CRC-DF, 8274.

PARECERER
ASSUNfO: BALANCEIEPAlRIMONIALE DEMONSlRATIVOS

DAS RECEITAS E DESPESAS DO IPC, REFERENTE AO
MÊS DE ABRIL DE 1995

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos
Congressistas - IPC, de acordo com o que estabelece o art. nO 12,
inciso m, da Lei n° 7.087, de 29 de dezembro de 1982, examinou
o Balancete Patrimonial e os Demonstrativos das Receitas e Des
pesas referente ao período de 1-1 a 30-4-95, e considerando que
essas peças traduzem a situação patrimonial e fmanceira do insti
tuto em 30-4-95, consoante o respectivo Relatório Contábil,

Resolve aprovar o Balancete Patrimonial encerrado em 30
de abril de 1995 e os Demonstrativos das Receitas e Despesas, nos
termos do Relatório Contábil anexo ao Balancete Patrimonial.

RELATÓRIO CONTÁBIL ANEXO AO BALANCEm
PAlRIMONIALENCERRADO EM 30 DE ABRIL DE 1995

O Patrimônio do IPC, durante o mês de abril de 1995, evo
luiu de um saldo de R$87,92 milhões, de acordo com a posição de
31-3-95, excluídas as contas de compensação, exceto as relativas
aos valores a receber da Câmara dos Deputados e Senado Federal,
para R$94,00 milhões, o que representa um crescimento de 6,92%.

Este crescimento de 6,92% ocorreu em função da formação
de ''reservas'' oriundas das receitas de aplicações fmanceiras e de
fmanciamentos e empréstimos pessoas concedidos aos associados,
bem como de valores a receber da Câmara dos Deputados e Sena
do Federal.

Considerando que os débitos relativos à Câmara dos Depu
tados e Senado Federal remanescem desde fevereiro/95, em valo
res altamente expressivos, toma-se oportuno ressaltar que, caso
tais débitos não sejam quitados, o crescimento patrimonial do IPC,
no mês de abriY95, seria de 2,27%.

I-ATIVO
1.1 - Disponível

As aplicações fmanceiras estão concentradas em RDB, Fun
do Azul, Aplicações de Curto Prazo e Cadernetas de Poupança. O
valor total de R$58.826.942,82, aplicado em Bancos Oficiais Fe
derais em abril chegou a 62,60% dos Ativos do Instituto.

1.1.1- Bancos conta movimento
Este grupo apresenta um total de R$837.573,31, que repre

senta o saldo das contas correntes nos. 193322/1, no valor de
R$837573,01 e 400.01317, no valor de R$0,30, ambas do Banco
do Brasil S/A, o qual foi aplicado no mercado fmanceiro, em ban
cos oficiais, no início do mês de maío/95, evidenciando que o Ins
tituto mantém a totalidade de suas disponibilidades fmanceiras
aplicada em operações remuneratórias junto aos bancos oficiais fe
derais.

1.2 - Realizável a curto prazo
O saldo de R$11.342.700,30 corresponde a 12% dos Ati

vos, representando os recursos investidos na Carteira de Emprésti
mos Averbados aos segumdos do IPC, amortizáveis no prazo má
ximo de 12 meses, no Financiamento de Veículos a Curto Praro,
Adiantamentos de Honorários Advocatícios e Debêntures Não
Conversíveis.

O valor de R$16.171,34, relativo ao adiantamento de Hono
rários Advocatícios, corresponde à parcela destinada ao custeio da
ação movida contra a empresa "A Rural S/A", a qual efetuou pro
posta de acordo, tendo o IPC acatado o acordo proposto, já tendo
recebido o primeiro, segundo e terceiro pagamentos nos valores de
R$363.125,OO, R$3675oo,OO e R$441.125,n, respectivamente,
restando a receber a importância de R$355.250,00, que será paga
em 1 (um) parcela vencível em 10-7-95, oportunidade em que este
Instituto deduzirá os adiantamentos dos honorários devidos, atuali
zados monetariamente.

Comparando o saldo de 30-4-95 com o do mês de março,
observa-se um acréscimo de 7,28% no valor total deste grupo de
contas, em razão do recebimento das parcelas vencíveis no mês e
da reabertura dos financiamentos da carteira de empréstimos aver
bados (em consignação).

A conta ''Provisão para Devedores Duvidosos" apresenta
um saldo retificador de R$68,50, correspondente ao montante do
débito dos mutuários inadimplentes, atualizado monetariamente
pelo índice da Caderneta de Poupança até 30-6-94, relativamente
aos empréstimos em consignação que, por diversos motivos, aiuda
não saldaram seus débitos junto ao IPC, sendo que, por via da
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Consultoria Jurídica, providências estão sendo tomadas no sentido
de regularizar a situação.

1.3 - Créditos diversos
O saldo de R$1.123.266,24 corresponde aos recursos a re

ceber de terceiros, a titulo de Seguros Pagos Antecipadamente,
Consignações a Receber, Adiantamentos concedidos para custear
Despesas de Pronto Pagamento, Rendimentos de Aplicações Fi
nanceiras a Receber, Receitas a Receber da Câmara dos Deputa
dos, Outros Valores a Receber e Valores Debitados Indevidamente
pelo Banco do Brasil S/A.

O valor de R$1.012.041,26, relativo à "Contribuição Patro
nal a Receber da Câmara dos Deputados", foi regularizado em
maio de 1995.

O saldo verificado neste grupo de contas corresponde a
1,19% dos Ativos do Instituto, sendo objeto de permanente con
trole por parte do Departamento de Contabilidade, no sentido de
promover as regularizações dos valores pendentes.

IA - Realizável a longo prazo
Apresenta um saldo de R$7.906.228,37, que representa

8,4% do total dos Ativos do Instituto, investido a longo prazo cu
jos resultados semo obtidos além do exercício financeiro subse
qüente.

lA.l- Títulos da dívida agrária
Apresenta um saldo de R$1.372.024,00, em valores atuali

zados até 20-2-95, que corresponde à aquisição de 42394 Títulos
da Divida Agrária, divididos em seis cartelas, custodiadas pela
Caixa Econômica Federal, emitidos originalmente pelo Inera.

De acordo com informações fornecidas pela CEF, estes
TDA não estão atualmente sofrendo pagamento de resgate e1w ju
ros, em razão de serem originários do Inera.

lA.2 - Obrigações da Eletrobrás
Apresenta um saldo de R$1.829,73, que corresponde ao

custo de aquisição mais atualização monetária de 3.746.427 Obri
gações da Eletrobrás, sendo que: 2.120.294 Títulos venceram em
1994,760310 vencemo em 1996 e 865.823 em 1997, de acordo
com a mensagem via fac-símile de 29-6-93 daquela Instituição.

lA.3 - Debêntures não conversíveis
Apresenta um saldo de R$I,lO em valores nominais, que

corresponde à parte de aplicação em 850 debêntures de 1.000
01N cada, emissão de "A Rural e Colonização S/A", autorização
determinada pela AGE de 20-12-88, que estão sub judice, em ra
zão de irregularidades constatadas na emissão dos Títulos e à falta
de documentação hábil, conforme Processo da Câmara dos Depu
tados nO 14322/89.

A empresa "A Rural e Colonização S/A" efetuou proposta
de acordo ao IPC, relativamente à parte que se julgou responsável,
por via do Processo n° 635/94-1PC, propondo o pagamento de
US$1.750.000,00, em 4 (quatro) parcelas convertidas para R$
(Real) à data do efetivo pagamento, sendo que este Instituto reali
zw o acordo, mediante fiança bancária, e já recebeu as 3 (três)
primeiras parcelas, nos valores de US$437.5OO,00 cada, equiva
lente a R$363.l25,00 em 10-11-94; R$367.5oo,00 em 10-1-95 e
R$441.125,72 em 10-4-95, respectivamente.

O somat6rio das parcelas vincendas foi transferido para o
grupo de contas ''Realizável a Curto Prazo".

1AA - Atualização monetária de debêntures não conversíveis
Apresenta um saldo de R$5.105.735,85, correspondente à

atualização monetária de parte do valor relativo às Debêntures
Não Conversíveis, de janeiro de 1989 a junho de 1994, pelos índi-

ces da Caderneta de Poupança, em coerência com a decisão judi
cial prolatada, a favor do IPC, no Processo nO 90.4456/1.

lA.5 - Financiamento de veículos - novo
Apresenta um saldo de R$1338.112,26, que corresponde ao

montante dos reall"SOS aplicados no fmanciamento de veículos aos as
sociados do IPC, a titulo de Financiamento de Veículos n (Sistema de
Financiamento de Veículos totalmente gerenciado pelo IPC), a longo
prazó, com retomo após o final do exercício de 1996.

O fmanciamento de veículos é concedido com recursos
oriundos das reservas para pagamento de futuras pensões, verifica
da a disponibilidade fmanceira para este fim, a partir de uma pro
gramação mensal de atendimento, e considerando as demais pro
gramações de desembolso e aplicações fmanceiras do Instituto.

O Sistema de Amortização do Financiamento, denominado
SlMC - Sistema Múltiplo de Amortização, detennina o retomo do
capital investido, com prestações reais crescentes, onde o custo de
fmanciamento por frações do mês é obtido aplicando-se o conceito
de cálculo pro rata tempore.

Observa-se, em relação ao saldo do mês anterior, um acrés
cimo de 27,46%, em razão dos fmanciamentos concedidos em
abril de 1995.

lA.6 - Adiantamento de honorários advocatícios
Apresenta um saldo de R$88.52S,43, que corresponde aos

honorãrios adv:>caticios pagos ao Senhor Advogado Leopoldo Cé
sar Fontenele, corrigido monetariamente, que devemo ser ressarci
dos quando as questões jurídicas forem julgadas a favor do Institu
to e a parte adversária estiver obrigada à sucumbência, consoante
o disposto na Cláusula Quarta dos Contratos de Serviços Advoca
ticios, datados de 1°-10-93 e 2-1-95.

Em decorrência do acordo celebrado com a empresa liA Ru
ral e Colonização S/Ali, conforme Processo n° 635/94-IPC,
31,91%, correspondente à participação desta ação no bojo do con
trato, estão sendo ressarcidos, mediante desconto nos recibos dos
honorários de 15% sobre as parcelas efetivamente recebidas.

O valor dos adiantamentos efetuados por conta da causa ob
jeto do mencionado acordo foi transferido para o grupo de contas
''Realizável a Curto Prazo."

1.5 - Ativo permanente
Apresenta um saldo de R$1.916.379,82, que representa o

conjunto dos bens móveis e imóveis incorporados ao Patrimônio
do Instituto, detalliados na forma a seguir de8<2rita:

1.5.1- Prédio (SCRJS - Quadra 513, Bloco C)
- R$400.000,oo - Que corresponde ao valor do prédio com

2" (dois) pavimentos, localizado à SCRlS, Quadra 512, Bloco C,
lotes nOs 819, adquirido em agosto de 1970, consoante Laudo de
Avaliação da Caixa Econômica Federal, expedido em 21-9-94.
1.5.2 - 22 salas (Edifício Palácio do Comércio - SCS)

- R$740.000,00 - Que corresponde ao valor das salas loca
lizadas no Edifício Palácio do Comércio - SCS, adquiridas em ju
lhon5, consoante Laudo de Avaliação da Caixa Econômica Fede
ral, expedido em 21-9-94.

1.5.3 - Loja e sobreloja (SCS - Edifício Denasa)
- R$220.000,00 - Que corresponde ao valor da loja e so

breloja localizadas no SCS, Projeção nO 5, do Ediflcio Denasa, ad
quiridas em julho'80, consoante Laudo de Avaliação da Caixa
Econômica Federal, expedido em 21-9-94.

I.5A - Galpõesfferrenos (SIA Trecho nO S)
- R$400.000,oo - Que corresponde ao valor dos lotes ad

quiridos em agosto/69 e da construção de 3 (três) galpões em no-
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Apresenta um saldo de R$1.656.145,87, que corresponde
ao somatório dos valores dos contratos frrmados pelo IPC, bem
como o Tenno de Acordo efetuado, a saber:

vembro de 1975, consoante Laudo de Avaliação da Caixa Econô
mica Federal, expedido em 21-9-94.

1.5.5 - Concessão de uso (terreno localizado à SAIN-Lote O)
- R$I,OO - Que corresponde ao valor simbólico da inc0rpo

ração ao Patrimônio do IPC da concessão de Direito Real de Uso
do terreno descrito como lote O, Setor de Áreas Isoladas Norte
SAIN, cujo instrumento foi publicado no DODF do dia 28 de de
zembro de 1987 (Suplemento), à pág. n° 48, de acordo com o dis
posto no Contrato fumado entre o IPC e a Terracap, em 10-5-88.

O Processo nO 019.292193-7, que cuida da ocupação do re
ferido terreno, encontra-se com o Senhor Consultor Jmídico deste
Instituto para parecer.

1.5.6 - Bens móveis
Apresenta.um saldo de R$36517,48, que representa o valor

dos bens adquiridos pelo Instituto: Máquinas e Equipamentos,
Veículos e Móveis e Utensílios.

Pactuantes Objetos

c§mara dos Deputados Aluguel dos Galões

Josias Ferreira Leite Assistência Jurídica

lffi-AssB;Téc.S'CUB ExecuçãoJud de Ações

SIFASav.Téc.FbtLtda Assistência Atuarial

ARumleCdmi:zaçOOSlA Aro:cb'ExeaIÇãoJudi::ial

ALI-Aderbal Luiz Administração de
Im6veis Im6veis Alugados

João Bosco Altoé Serviços Técnicos

Raimundo Urbano Assistência Jurídica

Valores originais

13.090,91

45.600,00

50.400,00

237,21

1.475.250,00

1,00

33.566,75

38.000,00

2.3 - Não exigível
23.1- Reservas
2.3.1.1- Reserva de atualização monetária

O valor de R$1O.078.549,79 corresponde à variação mone
tária das carteiras de ações dos Bancos do Brasil S/A, Banco Meri
dional e Eletrobrás, atualização de Debêntures Não Conversíveis,

1.656.145,87

R$ 61.498.073,77
R$ 5.136500,78
R$ 66.634574,55

R$ 2.285372,57
R$ 272.999,40
R$ 2558371,97

Total Geral

l-PASSIVO
2.1- Exigível operacional
2.1.1 - Credores diversos
Apresenta um saldo de R$22.294,96, correspondente a di

versos depósitos bancários efetuados na conta nO 19332211 - Ban
co do Brasil S/A, pendentes da necessidade de identificação para
serem regularizados.

2.1.2 - Seguros consiguados a repassar
Apresenta um saldo de R$28.374,22, referente aos seguros

a repassar à Roma Seguradora e Nacional Cia de Seguros.
2.2 - Exigível atuarial
2.2.1 - Beneficios a conceder
A conta ReselVa MatemáticaJRiscos Expirados - Benefícios

a Conceder, cuja fmalidade é a concessão de beneficios futuros,
vem recebendo acumulativamente os recursos que seriam distri
buídos às Reservas Matemáticas - Riscos Expirados e Não Expi
rados - se já tivéssemos os cálculos atuariais correspondentes.

O grupo Exigível Atuarial, que representa 73,6% do Passi
vo do Instituto, comparativamente à posição de 31-3-95, evoluiu
nominalmente 2,73%.

A conta Benefícios a Conceder foi criada objetivando
a adequada apropriação do superávit operacional do IPC até
que se defina os montantes dos Riscos Expirados e Não Ex
pirados.

O montante de R$66.634.574,55, acumulado no Balancete,
está assim constituído:
- Exercícios anteriores
- Exercício de 1995
Total

2.2.2 - Reserva de previdência congressual
O valor de R$2.558371,97, acumulado no Balancete, tem a

sua destinação prevista pelo § 10 do art. 60, da Lei nO 7.087/82,
com a nova redação dada pelo art. 10, da Lei nO 7586/87, e está as
sim constituído:
- Exercícios anteriores
- Exercício de 1995
Total

1.6A - Contratos e convênios

1.5.7 - Ações
Apresenta um saldo de R$1l6.864,79, que representa o

montante dos recursos aplicados nas carteiras de ações do Banco
do Brasil S/A e Banco Meridional S/A.

1.5.8 - Direito de uso de linhas telefônicas
Apresenta um saldo de R$2.996,55, que corresponde ao di

reito de uso de linhas telefônicas não residenciais, além de uma li
nha M6vel Celular, adquiridas junto à Telebrasília, reavaliadas
consoante preços estabelecidos para venda no mercado de Brasí
lia/DF.

O grupo Ativo Permanente representa 2,0% do total dos
Ativos do Instituto. .

1.6 - Ativo compensado
Registra os valores mantidos sob guarda da Seção de Paga

mentos, Valores a Receber da Câmara dos Deputados. do Senado
Federal e Contratos!Acordos frrmados pelo IPC.

1.6.1- Valores mantidos sob guarda da seção de pagamentos
Registra os valores mantidos sob guarda da Seção de Paga

mento do Departamento Financeiro, no total de R$1.173.129,18,
sendo:

- R$64.861,95 correspondentes diversos Certificados de
Ações do Banco do Brasil S/A, relativos a 1.538.090 Ações Ordi
nárias Nominativas e 1510.095 Ações Preferenciais Nominativas;

- R$1.829,73 correspondentes a diversas Cautelas emitidas
pela Eletrobrás S/A, totaIizando 3.746.427 Obrigações.

- R$1.106.437,50 correspondentes à Carta de Fiança Ban
cária, emitida pelo Banco Inter-Atlântico S/A, em garantia dos
compromissos assumidos pela empresa liA Rural Colonização
S/A" em decorrência do acordo frrmado com o IPC.

1.6.2 - Valores a receber da Câmara dos Deputados
Apresenta um saldo de R$1O.738560,78, que corresponde

aos valores da Equiparação de Pensões e Reserva da Previdência
Congressual, referente aos meses de fevereiro, março e abriI/95.

1.6.3 - Valores a receber do Senado Federal
Apresenta um saldo de R$2.153.454,85, que corresponde

aos valores da Equiparação de Pensões e Reserva da Previdência
Congressual, referente aos meses de fevereiro, março e abril de
1995.

O Senado Federal repassoo os recursos a titulo de Equipara
ção de Pensões, correspondentes aos meses de fevereiro e março
do mês de maio de 1995.
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dos Títulos da Dívida Agrária - IDA, dos Adiantamentos de Ho
norários Advocatícios, dos saldos de Financiamentos de Veículos,
Direito de Uso de Linha Telefônica Não Residencial e Telefônica
Celular.

Este grupo representa 10,72% do total do Passivo do Insti-
tuto.

2.3.1.2 - Reserva de reavaliação de imóveis
O valor de R$1.760.000,00 corresponde à Reserva de Rea

valiação dos imóveis do IPC, contabilizada de acordo com o Lau
do de Avaliação da Caixa Econômica Federal de setembro de
1994.

Este grupo representa 1,9% do total do Passivo do Instituto.

2.3.1.3 - Reserva de reavalização de bens móveis
O valor de R$33352,06 corresponde à Reserva decorrente

de reavaliação de parte dos bens móveis adquiridos pelo IPC, na
proporção de 80% do preço de um similar novo, consoante as pro
postas apresentadas.

2,4 - Passivo compensado
Apresenta um saldo de R$15.721.290,68, que corresponde

à contrapartida do saldo do Ativo Compensado, já comentado an
teriormente.

3-RECEITAS
3.1- Receitas de contribuições
Apresenta um saldo de R$3.790.384,74, que representa

18,07% do total das Receitas Correntes arrecadadas.
Comparativamente à arrecadação do mês anterior, houve

um acréscimo de 3,82%, decorrente, basicamente, do ingresso de
novos filiados facultativos.

3.2 - Receitas patrimoniais
Apresenta um saldo de R$11.377573,94, que representa

54,23% do total da receita arrecadada.
Comparativamente à arrecadação do mês anterior, houve

um acréscimo de 58,00%, em decorrência, basicamente, da maior
arrecadação obtida com as aplicações no mercado fmanceiro, com
resgates concentrados em abril/95.

3.3 - Receitas de transferências correntes
O saldo de R$5507.714,27 correspondente à receita arreca

dada do Senado Federal, Câmara dos Deputados, Prodasen e Ce
graf, a título de Contribuição Patronal, constituição da Reserva da
Previdência congressual e Equiparação de Pensões.

O total arrecadado representa 26,25% do montante das Re
ceitas Correntes.

Comparativamente à arrecadação do mês anterior houve um
decréscimo de 7,88%, em razão, basicamente, do não repasse, pela
Câmara dos Deputados, dos valores relativos à "Constituição de
Reserva da Previdência Congressual" e "Equiparação de Pensões".

3,4 - Receitas diversas
Apresenta um saldo de R$303.453,53, que corresponde a

1,4% do total da receita, relativamente a ingressos evenmais de di
versos origens, confolIDe detalhado no Balancete.
4-DESPESAS

4.1- Despesas de custeio
O saldo de R$1.179.601,64 representa o montante dos re

cursos gastos com a manutenção do Instituto, até o mês de abril de
1995.

O total da despesa deste grupo corresponde a 8,6% do mon
tante das Despesas Correntes.

Em relação às despesas ocorridas no mês anterior, houve
um aumento de 62,00%, em razão, basicamente, do pagamento
efemado à LOB - Assessores Técnicos Uda., relativo à parte dos

honorários advocatícios incidentes sobre a parcela recebida da "A
Rural SIA", por conta do acordo firmado.

4.2 - Despesas de transferências correntes
Este grupo representa o montante dos recursos gastos com a

Folha de Pagamento de Pensionistas do IPC, no total de
R$12.340.076,48, que corresponde a 89,87% das Despesas Cor
rentes do período.

Comparativamente à despesa ocorrida no mês anterior, pra
ticamente não houve acréscimo, evidenciando a estabilização da
despesa, em decorrência da nova política econômica advinda com
a implementação do "Plano Real".

4.3 - Despesas assistenciais
Apresenta um saldo de R$204.052,64, que corresponde às des

pesas de caráter assistencial do Instituto, realizadas até o mês de
abriY95, representando 1,5% do total das Despesas correntes do IPC.

Comparativamente às despesas ocorridas no mês anterior,
houve um acréscimo de 23,58%, em razão do aumento do valor
concedido aos segurados do Instituto, a título de auxílio-doença.

4,4 - Despesas operacionais
Apresenta um saldo de R$7.587,24, que corresponde às pe

quenas despesas decorrentes da locação dos imóveis do Instituto.

S - CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS
Apresenta um saldo de R$7.247.808,48, constituído pelas

Reservas Matemáticas/Riscos Expirados - Beneficios a Conceder
e Reservas da Previdência congressual, que se destinam à conces
são de benefícios futuros aos segurados do IPC.

O montante das Reservas Matemáticas corresponde a
34,55% do total das Receitas Correntes do Instituto.

Brasília-DF, 2 de junho de 1995. - Francisco dos Santos
Passos, Diretor do Departamento de Contabilidade, Contador 
CRC-DF, 4966 - Marcos José C. Lima, Chefe da Seção de Aná
lise e Orçamento, Contador- CRC-DF, 8274.

COMISSÕES

ATAS DAS COMISSÕES

COl\fiSSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA
SUBCOl\fiSSÃO ESPECIAL PARA REGULAMENTAÇÃO

DOS PLANOS E SEGUROS DE SAÚOE

48 Reunião (Ordinária), realizada em 20 dejunho de 1995.

Aos vinte dias do mês de junho de mil novecentos e noven
ta e cinco, às dez horas e trinta minutos, no Plenário dezessete, no
Anexo n da Câmara dos Deputados, realizou-se a Quarta Reunião
(Ordinária) da Subcomissão Especial para Regulamentação dos
Planos e Seguros de Saúde. A Lista de Presença registrou o com
parecimento dos seguintes Senhores Deputados: Euler Ribeiro,
Presidente; Jonival Lucas, Vice-Presidente; Iberê Ferreira, Rela
tor; Ayres da Cunha, Célia Mendes, Laura Carneiro, Sérgio Arou
ca, Ursicino Queiroz e Cipriano Correia; e deixarâm de registrar as
suas presenças os seguintes Senhores Deputados: Fernando Gon
çalves e Laire Rosado. Compareceram também os Deputados:
Ceci Cunha, Arnon Bezerra, Armando Costa, Confiício Moura, Pi
mentel Gomes e André Puceinelli. Estiveram presentes os seguin
tes senhores funcionários da Assessoria Legislativa da Câmara dos
Deputados: Eleutério Rodrigues Neto e Fábio Vaisman. Havendo
número regimental, o Deputado Euler Ribeiro, declarou aberta a
reunião destinada a ouvir a Dr. Carlos Eduardo Ferreira, Vice-Pre
sidente da Federação Brasileira de Hospitais - FBH, representando
o Dr. Mansur José Mansur, Presidente. Em votação foi aprovada a
Ata da Terceira Reunião. O Presidente leu os Oficios enviados a
esta Subcomissão, da Federação Nacional das Empresas de Segu-
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ros Privados e de Capitalização - FENASEG, da Associação Bra
sileira de Medicina de Grupo - ABRAMGE, e do Conselho Fede
rallle Medicina - CFM, justificando as ausências. O Presidente
convidou o orador para compor a Mesa, e estabeleceu os critérios
a serem adotados nos debates e passou a palavra ao Dr. Carlos
Eduardo Ferreira, que agradeceu o convite e manifestou sua pro
funda conftança nesta Subcomissão em regulamentar os Planos e
Seguros de Saúde. Explicou que a saúde pública no Brasil tomou
se ineficiente, causando, assim, o surgimento dos sistemas alterna
tivos de saúde. Manifestou, que há necessidade de defmir critérios
básicos para a criação de novos Planos e que as garantias dos
usuários deve ser assegurada. Iniciada a fase de debates, o Dr.
Carlos Eduardo Ferreira foi interpelado pelos seguintes Senhor
Deputados: Ceci Cunha, que solicitou sua inclusão nesta Subco
missão, Ayres da Cunha, Ursicino Queiroz, Amon Bezerra, Laura
Cameiro e Cipriano Correia. O Deputado Iberê Ferreira, Relator,
ressaltou que Subcomissão apresentará uma proposta de regula
mentação para os sistemas àltemativos de saúde que atenda a to
dos. Durane os debates o Vice-Presidente, Deputado Jonival Lucas
assumiu a Presidência, por breves instantes. O Deputado Euler Ri
beiro, Presidente acolheu, com satisfação, a solicitação da Deputa
da Ceci Cunha e agradeceu a presença do convidado e dos cole
gas. Nada mais havendo a tratar, o Presidente convocou a reunião
ordinária para o dia 27 de junho, terça-feria, às dez horas, encer
rando a reunião às onze horas e quarenta minutos, cujo inteiro teor
foi gravado e depois de traduzido, fará parte integrante desta Ata.
E, para constar, eu Nadia Avelina Pacheco da Costa Fortes, Secre
tária, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo
Presidente da Subcomissão Deputado Euler Ribeiro

COMISSÃO ESPECIAL

Detinada a, no prazo de 40 (quarenta) sessões,
proferir parecer à proposta de emenda à Constitui·
ção nO 155, de 1993, que "altera a redação do pará.
grafo 1° do artigo 53 da Constituição Federal

la Reunião, realizada em Zde maio de 1995 (instalação e
eleição do Presidente e Vice-Presidente)

Aos dois dias do mês do maio de um mil novecentos e no
venta e cinco, às quatorze horas e cinqüenta minutos, reuniram-se
no Plenário número dezesseis, do Anexo dois, da Câmara dos De
putados, os Senhores Deputados: Adauto Pereira, Aloysio Nunces
Ferreira, Beto Lelis, Coriolando Sales, Costa Ferreira, Danilo de
Castro, Dolores Nunes, Domingos Dutra, Hélio Bicudo, Ibrahim
Abi-Ackel, Ivandro Cunha Lima, Jairo Azi, Luiz Fernando, Régis
de Oliveira, Robério Araújo, Severino Cavalcanti, Silvio Abreu,
Udson Bandeira, Vicente Cascione e Wilson Cunha, membros ti
tulares; Adelson Salvador, Adylson Motta, Edinho Araújo, Fer
nando Ferro, João Leão, Jorge Wilson, José Machado, Paulo de
Velasco, Pedro Wilon, Salomão Cruz, Ursicino Queiroz, membros
suplentes; e Carlos Melles, não membro. Havendo número regi
mental, e de acordo com o parágrafo 4° do Artgio 39 do Regimen
to Interno, assumiu a Presidência o Senhor Deputado Ibrahim Abi
Ackel que procedeu à leitura do Ato da Presidência, com o seguin
te teor: Nos termos do § 2° do artigo 202, do Regimento Interno,
esta Presidência decide constituir Comissão Especial destinada a,
no prazo de 40 (quarenta) sessões, proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição n° 155, de 1993, que "altera a redação do §
1° do artigo 53 da Constituição Federal, de autoria da Deputada
Cidinha Campos, e resolve: I - designar para compô-la, na forma
indicada pelas Lideranças, os Deputados constantes da relação
anexa; II - convocar os membros ora desiguado para a reunião de
instalação a realizar-se no dia vinte e sete de abril de hum mil no
vecentos e noventa e cinco, às dez horas, no Plenário número dez,

do Anexo dois. Brasília 26 de abril de 1995. Luís Eduardo, Presi
dente. Tendo havido acordo no Plenário para composição de uma
chapa única e, nos teImOS do artigo 7° do Regimento Interno, o
Senhor Presidente leu os seguintes nomes: para Presidente, Depu
tado Viscente Cascione; para primeiro Vice-Presidente, Depútado
Aloysio Nunes Ferreira; para segundo Vice-Presidente, Deputado
Vicente Arruda; para terceiro Vice-Presidente, Deputado Prisco
Viana. Em seguida, o Senhor Presidente procedeu à chamada dos
membros para a votação. Encerrada a votação, convidou os Depu
tados Jairo Azi e Régis de Oliveira para escrutinadores. Aberta a
urna, verificou-se a conincidência entre o número de sobrecartas e
o número de votantes, conforme a relação: Adauto Pereira, Jairo
Azi, Vicente Cascione, Wilson Cunha, Aloysio Nunes Ferreira,
Ivandro Cunha Lima, Luiz Fernando, Régis de Oliveira, 'Robério
Araújo, João Leão, Ibrahim Abi-Ackel, Hélio Bicudo, Dolores
Nunes, Coriolando Sales, Sílvio Abreu, Beto Lelis, Vicente Arru
da, Edinho Araújo, Adylson Motta, Fernando Ferro, Pedro Wil
son, Paulo de Velasco e Severino Cavalcanti. Feita a apuração, fo
ram registrados os seguintes votos: para Presidente - Deputado
Vicente Cascione - vinte votos, dois votos em branco e um voto
nulo; para Primeiro Vice-Presidente - Deputado Aloysio Nunes
Ferreira - vinte votos, dois votos em branco e um voto nulo. para
segundo Vice-Presidente - Deputado Vicente Arruda - vinte vo
tos, dois votos em branco e um voto nulo; para terceiro Vice-Pre
sidente - Deputado Prisco Viana - vinte votos, dois votos em
branco e um novo nulo. Proclamado o resultado o Presidnete con
vidou os eleitos para tomarem posse nos respectivos cargos pas
sando a Presidência para o Deputado Vicente Cascione. Com a pa
lavra, o Senhor Presidente indicou, com ampla concordância do
Plenário, o Deputado Ibrahim Abi-Ackel como Relator da matéria.
O Senhor Deputado Jorge Wilson e Jairo Azi parabenizaram a Se
nhora Deputada Cidinha Campos como autora da Proposição sen
do que o último congratulou-se com o Senhor Presidente pela de
signação do Senhor Deputado Ibrahim Abi-Ackel como Relator da
matéria. O Senhor Presidente consultou o Plenário no sentido de
defmir o horário das reuniões, ficando decidido que haverá flexibi
lidade para que, na medida do possível, não haja conflito de horá
rio com outras reuniões da Casa, e marcou a próxima reunião para
o dia dez de maio às quatorze horas e trinta minutos. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião às quinze
horas e trinta e sete minutos e, para constar, eu, Sílvio Sousa da
Silva, atuando como Secretário, lavrei a presente Ata que, lida e
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. A presente reu
nião foi gravada e depois de traduzida e datilografada fará parte
integrante da presente Ata.

Brasília, 10 de maio de 1995.

za Reunião, Ordinária, realizada em 10 de maio de 1995

Aos dez dias do mês de maio de um mil novecentos e no-
venta e cinco, às quinze horas e cinco minutos, reuniu-se no Plená
rio nO 9 do Anexo II da Câmara dos Deputados a Comissão Espe
cial destinada a, no prazo de 40 (quarenta) sessões, proferir pare
cer à Proposta de Emenda à Constituição n° 155, de 1993, que "al
tera a redação do § IOdo art. 53 da Constituição Federal". Estive
ram presentes os Senhores Deputados: Aloysio Nunes Ferreira,
Beto Lélis, Cidinha Campos, Dolores Nunes, Gilvan Freire, Ibra
him Abi-Ackel, Ivrandro Cunha Lima, José Luís Clerot, Luiz Fer
nando, Marcelo Deda, Régis de Oliveira, Rogério Araújo, Vicente
Arruda e Vicente Cascione. Membros titulares: Deputados Adel
son Salvador, Adylson Motta, Edinho Araújo, Luís Braga, Maguo
Bacelar, Salomão Cruz, Wagner Rossi e Welson Gasparini. Mem
bros suplentes: deixaram de comparecer à reunião os seguintes
membros titulares: Adauto Pereira, Aldo Arantes, Antônio Geral-
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do, Costa Ferreira, Danilo de Castro, Domingos Dutra, Francisco
Rodrigues, Gerson Peres, Hélio Bicudo, Jairo Azi, Osvaldo Bio
lchi, Prisco Viana, Severino Cavalcanti, Sílvio Abreu, Udson Ban
deira e Welson Cunha. ABERlURA: Havendo número regimen
tal, o Senhor Presidente deu por abertos os trabalhos destinados à
elaboração do cronograma dos trabalhos. ATA: Tendo em vista a
distribuição antecipada de c6pias da Ata da reunião anterior a to
dos os membros presentes, o Senhor Presidente indagou da neces
sidade de sua leitura. O Senhor Deputado Régis de Oliveira solici
tou a dispensa da leitura da Ata. Em discussão e votação, aprovada
a Ata. EXPEDIENTE: O Senhor Presidente informou que a Secre
taria recebeu a seguinte correspondência: Oficio n° 244195, da Li
derança do Partido Democrático Trabalhista - PDT, ao Deputado
Luís Eduardo, Presidente da Câmara dos Deputados, indicando a
Senhora Deputada Cidinha Campos, para integrar esta Comissão,
na qualidade de membro titular, em substituição ao Deputado Co
riolano Sales. Lembrou ainda que, de acordo com o ar!. 202 §§ 2°
e 3° do Regimento Interno, o prazo para apresentação de emendas
iniciou-se no dia três de maio próximo passado. ORDEM DO
DIA: Em seguida, o Senhor Presidente passou a palavra ao Rela
tor, Deputado Ibrabim Abi-Ackel que falou da necessidade de se
rem ouvidos especialistas na matéria e sugeriu ao Presidente ouvir
o Plenário para apresentação de sugestões. Participaram dos deba
tes os seguintes Senhores Deputados: José Luiz Clerot, Marcelo
Deda, Ibrabim Abi-Ackel, Welson Gasparini, Régis de Oliveira,
Luiz Fernando e Cidinha Campos. Foram apresentados os seguin
tes nomes de pessoas a serem ouvidas: Solon Benevides, MingueI
Reale Júnior, Dr. Nelson' Jobim - Ministro de Estado da Justiça,
Rômulo Araújo Lima, José Aguiar Dias, Barbosa Lima Sobrinho,
Evandro Lins e Silva, Hélio Gáspari, Paulo Bonavides, Carlos
Chagas, Bóris Casoy, Villas Boas Correa, Raul Machado Horta,
Carlos Aires de Freitas Brito, Márcio Moreira Alves e Álvaro Vi
laça. O Senhor Deputado José Luiz Clerot passou às mãos do Re
lator duas sugestões por escrito, pertinente à matéria em debate.
ENCERRAMENfO: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente encerrou a reunião às quinze horas e cinqüenta e oito minu
tos e, para constar eu, Ângela Mancuso, Secretária, lavrei a pre
sente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi
dente. A presente reunião foi gravada e depois de traduzida e dati
lografada fará parte integrante da presente Ata.

31\ Reunião, Ordinária, Realizada em 25 de maio de 1995

Aos vinte e cinco dias do mês de maio de um mil novecen
tos e noventa e cinco, às quatorze horas e trinta minutos, reuniu-se
no Plenário nO 10 do Anexo II da Câmara dos Deputados a Comis
são Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituição nO 155, de 1993, que "altera a redação do § 1° do ar!.
53 da Constituição Federal". Estiveram presentes os Senhores De
putados: Cidinha Campos, Danilo de Castro, Domingos Dutra, Vi
cente Arruda e Vicente Cascione. Membros titulares: Deputados
Adylson Motta, De Velasco, Jorge Wilson e Philemon Rodrigues.
Membros suplentes: Deixaram de comparecer à reunião os seguin
tes membros titulares: Adauto Pereira, Aldo Arantes, Aloysio Nu
nes Ferreira, Antônio Geraldo, Beto Lelis, Costa Ferreira, Dolores
Nunes, Francisco Rodrigues, Gerson Peres, Gilvan Freire, Hélio
Bicudo, Ibrabim Abi-Ackel, Ivandro Cunha Lima, Jairo Azi, José
Luiz Clerot, Luiz Fernando, Marcelo Deda, Prisco Viana, Régis de
Oliveira, Robério Araújo, Severino Cavalcanti, Sílvio Abreu,
Theodorlco Ferraço, Udson Bandeira e Wilson Cunha. ABERTU
RA: Havendo número regimental, o Senhor Presidente deu por
abertos os trabalhos. ATA: Tendo em vista a distribuição antecipa
da de cópias da Ata da reunião anterior a todos os membros pre
sentes, o Senhor Presidente indagou da necessidade de sua leitura.

o Senhor Deputado Vicente AmIda solicitou a dispensa da leitura
da Ata. Em discussão e votação, aprovada a Ata. EXPEDIENTE:
O Senhor Presidente informou que a Secretaria recebeu a seguinte
correspondência: Ofício n° 576/95, do Deputado Inocêncio Olivei
ra, Líder do Bloco Parlamentar, comunicando que o Deputado Os
valdo Biolchi deixa de fazer parte, como membro titular desta Co
missão, assumindo a referida vaga o Deputado Theodorico Ferra
ço. Informa ainda que o Deputado Theodorico Ferraço deixa de
fazer parte como membro suplente, ocupando a sua vaga o Depu
tado José Tude. Correspondência, via fax, da SecretÁria do Jorna
lista Bóris Casoy, informando da impossibilidade de ele estar pre
sente nesta Comissão, devido a compromissos firmados anterior
mente ao convite. Correspondência, via fax, do Ministro de Estado
da Justiça, Or. Nelson Azevedo Jobim, confirmando sua presença
na reunião a ser realizada no dia 31 de maio, às quatorze horas e
trinta minutos. Correspondência, via fax, do Jornalista Élio Gáspa
ri, informando da impossibilidade de atender ao convite desta Co
missão, na condição de palestrante. O Senhor Presidente informou
ainda que foram convidados para participarem dos trabalhos desta
Comissão, como palestrante, os Srs. Evandro Lins e Silva que,
verbalmente, comunicou estar impedido de comparecer a esta Co
missão por motivo de viagem ao Exterior, já programada; Raul
Machado Horta que comunicou, verbalmente, estar impedido de
comparecer a esta Comissão devido a compromissos rITmados an
teriormente; Miguel Reale que comunicou, verbalmente, estar
comprometido todo o mês de junho, com outras atividades; Barbo
sa Lima Sobrinho que comunicou, verbalmente, estar impedido de
comparecer a esta Comissão por motivo de saúde; Villas Boas
Correa que comunicou, verbalmente, que dará resposta ainda nesta
semana; Alexandre Garcia que ainda não se manifestou a respeito
do seu comparecimento. O Senhor Presidente informou também
sobre as seguintes reuniões de Audiência Pública já confirmadas:
Dia 30 de maio, às quatorze horas, Dr. Rômulo de Araújo Lima,
Professor de Ciência Política da Universidade da Paraíba e Procu
rador-Geral do Município de Campina Grande; Dia 31 de maio, às
quatorze horas e trinta minutos, Or. Nelson Azevedo Jobim, Mi
nistro de Estado da Justiça; Dia 8 de maio, às quatorze horas, Dr.
Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Professor Titular da Faculdade
de Direito da USP. ORDEM DO DIA: O Presidente informou aos
memb::os da Comissão que a presente reunião foi programada para
ouvir o Jornalista Márcio Moreira Alves - colunista dos Jornais O
Globo e Correio Braziliense, que deixou de comparecer a esta
Comissão, no dia de hoje, por não ter sido autorizada pelo Presi
dente da Casa, passagem aérea no trecho Brasília-Rio de Janeiro
Brasília, exigência feita pelo referido jornalista. O Senhor Presi
dente esclareceu ainda que desconhecia o fato do referido Jornalis
ta residir em Brasilia e que, após tomar conhecimento, considerou
uma "exigência absurda" e manifestou o seu repúdio pessoal dian
te de tal atitude. Manifestaram também o seu repúdio pessoal à ati
tude do Jornalista Márcio Moreira Alves, os Senhores Deputados
De Velasco e Jorge Wilson. A Senhora Deputada Cidinha Campos
teceu elogios ao Jornalista Barbosa Lima Sobrinho que não pôde
atender ao convite da Comissão, por motivo de saúde. ENCER·
RA~ ·:!ENTO: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente en
cerrou a reuI!!-ão às quatorze horas e cinqüenta minutos e, para
constar, eu, Angela Mancuso, Secretária, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e envia
da à publicação. A presente reunião foi gravada e depois de tradu
zida e datilografada fará parte integrante da presente Ata.

48 Reunião (Audiência Pública), realizada em 30 de
maio de 1995
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Aos trinta dias do mês de maio de um mil novecentos e no
venta e cinco, às quatoIze horas e trinta e quatro minutos, reuniu
se no Plenário nO 10 do Anexo n da Câmara dos DeIXltados a Co
missão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda
à Constituição n° 155, de 1993, que "altera a redação do parágrafo
1° do art. 53 da Constituição Federal", sob a presidência do Depu
tado Vicente Cascione. Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos: Vicente Anuda, Prisco Viana - Vice-Presidentes, Ibrahim
Abi-Ackel- Relator, Beto Lelis, Cidinha Campos, Costa Ferreira,
Danilo de Castro, Dolores Nunes, Domingos Dutra, Gilvan Freire,
Ivandro Cunha Lima, José Luiz Clerot, Marcelo Deda, Régis de
Oliveira, Robério Araújo, Sílvio Abreu e Udson Bandeira, mem
bros titulares; Deputados De Velasco, Mário de Oliveira, Pedro
Wilson, Philemon Rodrigues e Ursicino Queiroz, membros su
plentes. Deixaram de comparecer à reunião os seguintes membros
titulares: Adauto Pereira, Aldo Arantes, Aloysio Nunes Ferreira,
Antônio Geraldo, Francisco Rodrigues, Gerson Peres, Hélio Bicu
do, Jairo Azi, Luiz Fernando, Severino Cavalcanti, Theodorico
Ferraço e Wilson Cunha. Abertura: Havendo número regimental, o
Senhor Presidente deu por abertos os trabalhos destinados a ouvir
o Dr. Rômulo de Araújo Lima, Professor de Ciência Política da
Universidade Federal da Paraíba e Procurador-Geral do Municlpio
de Campina Grande. Ata: Tendo em vista a distrihIição antecipa
da de cópias da Ata da reunião anterior a todos os membros pre
sentes, o Senhor Presidente indagou da necessidade de sua leitura.
O Sr. Deputado Ibrahim Abi-Ackel solicitou a dispensa da leitura
da Ata. Em discussão e votação, aprovada a Ata. Ordem do Dia:
Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Dr. Rô
mulo de Araújo Lima, por vinte minutos. No peóodo destinado
aos debates, falaram os Deputados José Luiz Clerot, Cidinha Cam
pos, Ibrabim Abi-Ackel- Relator, Sílvio Abreu, Vicente Anuda
2° Vice-Presidente, Ivandro Cunha Lima, De Velasco e Vicente
Cascione - Presidente. Encerramento: Nada mais havendo a tratar,
o Senhor Presidente encerrou a reunião às dezesseis horas e vinte e
seis minutos e convocou a próxima reunião para o dia trinta e um
de maio, às quatorze horas e trinta minutos, no Plenário número
dez do Anexo dois, com a fmalidade de ouvir o Ministro de Esta
do da Justiça, Dr. Nelson Jobim. A presente reunião foi gravada e
suas notas taquigráficas, após traduzidas e dat~ografadas, farão
parte integrante desta Ata. E, para constar, eu, Angela Mancuso,
Secretária, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente e enviada à publicação.

S" Reunião (Audiência Pública), realizada em 31 de
maio de 1995

Aos trinta e um dias do mês de maio de um mil novecentos
e noventa e cinco, às quatorze horas e cinqüenta e sete minutos,
reuniu-se no Plenário número dez do Anexo dois da Câmara dos
Deputados a Comissão Especial destinada a proferir parecer à Pro
posta de Emenda à Constituição n° 155, de 1993, que "altera a re
dação do parágrafo IOdo art. 53 da Constituição Federal", sob a
presidência do Deputado Vicente Cascione. Estiveram presentes
os Senhores Deputados: Aloysio Nunes Ferreira - 1° Vice-Presi
dente, Vicente Anuda - 2° Vice-Presidente, Prisco Viana - 3°
Vice-Presidente, Ibrahim Abi-Ackel- Relator, Beto Lelis, Cidinha
Campos, Costa Ferreira, Danilo de Castro, Dolores Nunes, D0
mingos Dutra, Gilvan Freire, Hélio Bicudo, Ivandro Cunha Lima,
José Luiz Clerot, Luiz Fernando, Robério Ara1Íjo, Sílvio Abreu e
Udson Bandeira, membros titulares; Deputados De Velasco, Edi
nho Araújo, José Tude, Luiz Braga, Pedro Wilson, Philemon Ro
drigues e Ursicino Queiroz, membros suplentes. Deixaram de
comparecer à reunião os seguintes membros titulares: Adauto Pe
reira, Aldo Arantes, Antônio Geraldo, Francisco Rodrigues, Ger-

son Peres, Jairo Azi, Marcelo Deda, Régis de Oliveira, Severino
Cavalcanti, Theodorico Ferraço e Wilson Cunha. O Senhor Depu
tado Adauto Pereira não tem comparecido às reuniões por estar se
recuperando de uma intelVenção cirúrgica realizada no dia 19 de
maio pr6ximo passado. Abertura: Havendo número regimental, o
Senhor Presidente deu por abertos os trabalhos destinados a ouvir
o Dr. Nelson Jobim, Ministro de Estado da Justiça. Ordem do Dia:
Em ~eguida,o Senhor Presidente concedeu a palavra ao expositor,
por trinta minutos. No penodo destinado aos debates, falaram os
DeIXltados Ibrabim Abi-Ackel- Relator, Prisco Viana - 3° Vice
Presidente, Luiz Fernando e José Luiz Clerot. Durante a exposi
ção, assumiu a Presidência dos trabalhos o Deputado Vicente Ar
ruda - 2° Vice-Presidente. Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião às dezesseis horas e
quarenta minutos. A reunião foi gravada e suas notas taquigráfi
cas, após traduzidas e datilografadas, farão parte integrante desta
Ata. E, para constar, eu Ângela Mancuso, Secretária, lavrei a pre
sente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi
dente e enviada à publicação.

(,8 Reunião (Audiência Pública), realizada em 7 de junho
de 1995

Aos sete dias do mês de junho de um mil novecentos e no
venta e cinco, às quatorze horas e quarenta e oito minutos, reuniu
se no Plenário número dez do Anexo dois da Câmara dos Deputa
dos a Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição nO 155, de 1993, que "altera a redação do
parágrafo IOdo art. 53 da Constituição Federal", sob a presidência
do DeIXltado Vicente Cascione. Estiveram presentes os Senhores
DeIXltados: Aloysio Nunes Ferreira - 1° Vice-Presidente, Vicente
Anuda - 2° Vice-Presidente, Beto Lelis, Cidinha Campos, Danilo
de Castro, Dolores Nunes, Domingos Dutra, Gilvan Freire, Ivan
dro Cunha Lima, José Luiz Clerot, Luiz Fernando e Robério Araú
jo, membros titulares; De Velasco, João Leão, Pedro Wilson e
Wilson Gasparini, membros suplentes. Deixaram de comparecer à
reunião os seguintes membros titulares: Adauto Pereira, Aldo
Arantes, Antônio Geraldo, Costa Ferreira, Francisco Rodrigues,
Gerson Peres, Hélio Bicudo, Ibrahim Abi-Ackel, Jairo Azi, Mar
celo Deda, Prisco Viana, Régis de Oliveira, Severino Cavalcanti,
Sílvio Abreu, Theodorico Ferraço, Udson Bandeira e Wilson Cu
nha. Abertura: Havendo número regimental, o Senhor Presidente
deu por abertos os trabalhos destinados a ouvir o Dr. Paulo Bros
sard, ex-Deputado Federal, ex-Senador, ex-Ministro .de Justiça e
ex-Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federtll. Ata: Tendo em
vista a distribuição antecipada de cópias de atas da 4" e 5" reuniões
a todos os membros presentes, o Senhor Presidente indagou da ne
cessidade das suas leituras. O Senhor Deputado Vicente Anuda
solicitou a dispensa das leituras das atas. Em discussão e votação,
aprovadas as atas. Ordem do Dia: Em seguida, o Senhor Presiden
te concedeu a palavra ao Dr. Paulo Brossard, por vinte minutos.
No penodo destinado aos debates, falaram os Deputados José Luiz
Clerot, João Leão, Vicente Anuda - 2° Vice-Presidente e De Ve
lasco. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente encerrou a reunião às dezesseis horas e trinta minutos. A
reunião foi gravada e suas notas taquigráficas, após traduzidas e
datilografadas, farão parte integrante desta Ata, e, para constar,
eu, Ângela Mancuso, Secretária, lavrei a presente Ata que, lida
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e enviada à
publicação.

,. Reunião (Audiência Pública), realizada em 8 de junho
de 1995

Aos oito dias do mês de junho de um mil novecentos e no
venta e cinco, às quatorze horas e cinqüenta e três minutos, reuniu-



13714 Quarta-feira 21 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Junho de 1995

se no Plenário número quatorze do Anexo dois da Câmara dos De
putados a Comissão Especial destinada a proferir parecer à Por
posta de Emenda à Constituição nO ISS, de 1993, que "altera a re
dação do Parágrafo IOdo art. 53 da Constituição Federal", sob a
presidência do Deputado Vicente Cascione. Estiveram presentes
os Senhores Deputados: Vicente Arruda - 2° Vice-Presidente,
Prisco Viana - 3° Vice-Presidente, Ibrahim Abi-Ackel- Relator,
Cidinha Campos, Dolores Nunes, Domingos Dutra e Gilvan Frei
re, membros titulares; De Velasco, Pedro Wilson e Ursicino Quei
roz, membros suplentes. Deixaram de comparecer à reunião os se
guintes membros titulares: Adauto Pereira, Aldo Arantes, Aloysio
Nunes Ferreira, Antônio Geraldo, Beto Lelis, Costa Ferreira, Da
nilo de Castro, Francisco Rodrigues, Gerson Peres, Hélio Bicudo,
Ivandro Cunha Lima, Jairo Azi, José Luiz Clerot, Luiz Fernando,
Marcelo Deda, Régis de Oliveira, Robério Araújo, Severino Ca
valcanti, Sílvio Abreu, Theodorico Ferraço, Udson Bandeira e
Wilson Cunha. Abertura: Havendo número regimental, o Senhor
Presidente deu por abertos os trabalhos destinados a ouvir o Dr.
Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Professor Titular da Faculdade
de Direito da USP, Direito Constitucional. Expediente: Correspon
dência, via fax, do Dr. Raul Machado Horta, comunicando a im
possibilidade do seu comparecimento na reunião de hoje. Ordem
do Dia: Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Expositor, por vinte minutos. No penodo destinado aos debates,
falaram os Deputados Cidinha Campos, Ibrahim Abi-Ackel- Re
lator, e De Velasco. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente encerrou a reunião às quinze horas e cinqüenta
e cinco minutos. A presente reunião foi gravada e suas notas taqui
gráficas, após traduzidas e datilografadas, fariio parte integrante
desta Ata. E, para constar, eu, Ângela Mancuso, Secretária, lavrei
a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Pre
sidente e enviada à publicação.

88 Reunião (Audiência Pública), realizada no dia 14 de
junho de 1995

Aos quatorze dias do mês de junho de mil novecentos e no
venta cinco, às quatorze horas e vinte e cinco minutos, reuniu-se
no Plenário nO 9 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados a Comis
são Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituição nO ISS, de 1993, que "altera a redação do § IOdo art.
53 da Constituição Federal", sob a presidência do Deputado Vi
cente Cascione. Estiveram presentes os Senhores Deputados: Vi
cente Arruda, 2° Vice-Presidente, Beto Lélis, Cidinha Campos,
Régis de Oliveira e Udson Bandeira, membros titulares; De Valas
co, João Leão, Magno Bacelar, Pedro Wilson, Roberto Balestra e
Welson Gasparini, membros suplentes, Cunha Lima, Jair Siqueira,
Duilio Pisaneschi, José Fritsch e Itamar Serpa, não membros. Dei
xaram de comparecer à reunião os seguintes membros titulares:
Adauto Pereira, Aldo Arantes, Aloysio Nunes Ferreira, 1° Vice
Presidente, Antônio Geraldo, Costa Ferreira, Danilo de Castro,
Dolores Nunes, Domingos Dutra, Francisco Rodrigues, Gerson
Peres, Gilvan Freire, Hélio Bicudo, Ibrahim Abi-Ackel, Relator,
Ivandro Cunha Lima, Jairo Azi, José Luiz Clerot, Luiz Fernando,
Marcelo Deda, Prisco Viana, 3° Vice-Presidente, Robério Araújo,
Severino Cavalc:anti, Sílvio Abreu, Theodorico Ferraço e Wilson
Cunha. ABERWRA: Havendo número regimental, o Senhor Pre
sidente deu por abertos os trabalhos destinados a ouvir o jornalista
Villas Boas Correa, comentarista político da Rede Manchete.
ATA: Tendo em vista a distribuição antecipada de cópias das Atas
da 68 e 78 reuniões a todos os membros presentes, o Senhor Presi
dente indagou da necessidde de suas leituras. O Senhor Deputado
Régis de Oliveira solicitou a dispensa da leitura da Atas. Em dis
cussão e votação, aprovadas as Atas. ORDEM DO DIA: Em se-

guida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao expositor, por
vinte minutos. No penodo destinado aos debates, falaram os De
putados Cidinha Campos, Vicente Arruda, Welson Gasparini, Ita
mar Serpa e De Velasco. ENCERRAMENfO: Nada mais haven
do a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião às dezesseis
horas e cinqüenta minutos. A presente reunião foi gravada e suas
notas taquigráficas, após traduzidas e datilografadas, farão parte
integrante desta Ata. E, para constar, eu, Angela Mancuso, Secre
tária, lavrei a presente Àta que, lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente e enviada à publicação.

COMISSÃO ESPECIAL

Destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição nO 169, de 1993, que "altera
o inciso IV do art. 167 e o art. 193 da Constituição
Federal e prevê recursos orçamentários da União,
Estados e Municípios para a manutenção do Sistema
Único de Saúde com o rmanciamento das redes pú
blicas, rdantrópicas e conveniadas - Sistema Único
de Saúde.

sa Reunião (Audiência Pública), realizada em 20 de ju
nho de 1995

Aos vinte dias do mês de junho de mil novecentos e noven
ta e cinco, às quatorze horas e trinta e seis minutos, na Sala n° 14,
do Anexo n da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Comissão Es
pecial constituída nos termos do § 2° do art. 202 do Regimento in
terno, destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Consti
tuição n° 169, que "altera o inciso IV do art. 167 e o art. 198 da
Constituição Federal e prevê recursos orçamentários em nível da
União, Estados e Municípios para a manutenção do Sistema Único
de Saúde com o fmanciamento das redes públicas, filantrópicas e
conveniadas" (Sistema Único de Saúde). Compareceram os Se
nhores Deputados: Ursicino Queiroz, 1° Vice-Presidente; Carlos
Mosconi, 2° Vice-Presidente; Fernando Gomes, 3° Vice-Presiden
te; Darcísio Perondi, Relator; Agnelo Queiroz, Armando Abílio,
Ayres da Cunha; Carlos Magno, Ceci Cunha, Confúcio Moura,
Eduardo Jorge, Humberto Costa, Jair Soares, Jofran Frejat, José
Augusto, José Linhares, Jovair Arantes, Moacyr Andrade, Serafim
Verzon, Sérgio Arouca e Vicente André Gomes, titulares; Alcione
Athayde, Alexandre Ceranto, Arlindo Chinaglia, José Fritsch, Rita
Camata e Sebastião Madeira, suplentes: Dolores Nunes, Zaire Re
zende e Amon Bezerra, não pertencentes à Comissão. Deixaram
de comparecer os seguintes membros titulares: Adylson Motta,
Alexandre Cardoso, Fernando Gonçalves, Jairo Azi, José Pinotti,
Luiz Buaiz, Osmânio Pereira, Roberto Jefferson e Saraiva Felipe.
ATA: Havendo número regimental, o Deputado Ursicino Queiroz,
no exercício da Presidência, iniciou os trabalhos, dispensando a
leitura da Ata da reunião anterior, cujas cópias foram distribuídas
anteriolIDente. Em discussão e votação, a Ata foi aprovada sem
restrições. ORDEM DO DIA: Dando início a Ordem do Dia, o
Presidente informou aos presentes que a reunião destinava-se a
ouvir os seguintes debatedores: Dr. Carlos Eduardo Ferreira, 1°
Vice-Presidente da Federação Brasileira dos Hospitais - FHB; Dr.
Carlos Alberto Komora Vieira, Representante das Santas Casas de
Misericórdia e Entidades Filantrópicas; Dr. Carlos César Silva de
Albuquerque, Presidente do Hospital de Clínicas do Rio Grande
do Sul e da Associação Brasileira de Hospitais Universitários e de
Ensino; Dr. Carlos Médicis MoreI, Presidente da Fundação institu
to Osvaldo Cruz - FIOCRUZ. O Presidente prestou esclarecimen
tos sobre as normas que regeriam os debates e convidou os exposi
tores a tomarem assento à Mesa. Todos os palestrantes demonstra
ram preocupações com o estado caótico da saúde e enfAtizaram a
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neceJsidade de se buscar fontes de custeio que viabilizem o Siste
ma Unico de Saúde. Solicitaram empenho dos parlamentares inte
grantes desta Comissão Especial no sentido de se encontrar uma
saída emergencial para implantação defmitiva do SUS. Participa
ram dos debates os Deputados Sérgio Arouca, Armando Abílio,
Ceci Cunha, José Linhares, Serafun Venzon, Humberto Costa,
Carlos Magno, Moacyr Andrade e Vicente André Gomes. EN
CERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presiden
te encerrou a reunião às dezesseis horas e trinta e um minuto, antes
convocando uma próxima para amanhã, dia 21 de junho, quarta
feira, às 14horas, a fun de serem ouvidos os representantes da As
sociação Médica do Brasil - AMB, da Associação Brasileira de
Enfermagem- ABEN e da Associação Nacional de Auditores Mé
dicos do Ministério da Saúde. A reunião foi gravada e suas notas
taquigráficas, após trazudidas e datolografadas, farão parte inte
grante desta Ata. E, para constar, eu, Marlene Nassif, Secretária,
lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Pre
sidente e encaminhada à publicação.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

Destinada a Investigar a Situação dos Bingos
no Brasil

88 Reunião (Ordinária), Realizada em 20 de junho de
1995

Às quinze horas e dez minutos do dia vinte do mês de junho
de mil novecentos e noventa e cinco, reuniu-se na sala de número
dezesseis, Anexo II da Câmara dos Deputados, em Brasília, Distri
to Federal, sob a presidência da Deputada Zulaiê Cobra, a Comis
são Parlamentar de Inquérito Destinada a Investigar a Situação dos
Bingos no Brasil, criada pelo Requerimento número dois, de mil
novecentos e noventa e cinco, com a presença dos Deputados Car
los Santana, Eurico Miranda, Marquinho Chedid, Nelson Otoch,
Nelson Meurer, Padre Roque, Ricardo Gomyde, Vicente André
Gomes e Zulaiê Cobra, membros titulares; João Fassarela, Jovair
Arantes, Cunha Bueno, Salvador Zimbaldi, Severiano Alves e Pe
dro Wilson, membros suplentes, Deputado Arnaldo Faria de Sá,
presença eventual. Deixaram de comparecer os Deputados Corauci
Sobrinho, Severino Cavalcanti, Roberto Jefferson, Vic Franco,
Oscar Goldoni, Jorge Wilson e Albérico Filho. Verificada a exis
tência de qUÓIUm regimental, a Senhora Presidente declarou aber
tos os trabalhos. ATA - O Deputado Marquinho Chedid solicitou
a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, no que foi atendi
do, sendo a mesma a seguir submetida a votação e aprovada por
unanimidade. ORDEM DO DIA - elaboração, discussão e aprova
ção do roteiro dos trabalhos. A Senhora Presidente teceu comentá
rios sobre o roteiro explicando ter sido ele elaborado de acordo
também com as sugestões enviadas à Comissão pelos Deputados
Marquinho Chedid, Carlos Santana e Padre Roque. Pazendo uso
da palavra o Deputado Marquinho Chedid encaminhou dois reque
rimentos para, no momento oportuno deliberação da Comissão, e
o Deputado Ricardo Gomyde alertou para a necessidade de corre
ção da ata da reunião anterior referente à inclusão dos nomes do
Presidente e Relator da CPI dos Bingos instalada na Assembléia
Legislativa do Paraná, no que foi atendido pela Senhora Presidente
que detenninou a imediata retificação da referida Ata, bem como a
inclusão no roteiro da sugestão do Deputado Ricardo Gomyde
Dando prosseguimento aos trabalhos, a senhora Presidente conce
deu a palavra ao Relator deputado Eurico Miranda, para conside
rações acerca do do roteiro dos trabalhos. Discutiram e apresenta
ram sugestões ao referido roteiro os Deputados Carlos Santana,
Arnaldo Faria de Sá, Ricardo Gomyde, Cunha Bueno, Nelson
Otoch e Padre Roque, tendo este último apresentando requerimen-

to sugerindo convocação do secretário de Estado da Fazenda do
Rio Grande do Sul, o qual foi submetido à votação e aprovado por
unanimidade. Em seguida, a Senhora Presidente colocou em vota
ção o roteiro dos trabalhos, que foi aprovado por unanimidade,
com a ressalva de que as datas nele previstas poderiam sofrer alte
rações de acordo com a defmição de haver ou não recesso parla
mentar no mês de julho. Nada mais havendo a tratar, a senhora
Presidente encerrou a reunião, às quinze horas e cinqüenta minu
tos, antes convocando a próxima para o dia vinte e sete do corren
te, às quatorze horas e trinta minutos para a exposição do Senador
Artur da Távola e do Senhor Arthur Antunes Coimbra. E, para
constar, eu, Maria Auxiliadora B. Montenegro, Secretária, lavrei a
presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pela Senhora
Presidente.

A SR" PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Havendo
quorum regimental, declaro abertos os trabalhos da CPI do Bi
ngo. Esta reunião foi convocada para nós fazermos a elaboração
do roteiro e, conseqüetemente, a aprovação do roteiro. Quero, ini
cialmente, a leitura da Ata da reunião anterior.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Sr" Presi
dente, queria solicitar...

A SR" PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - O Sr. De
putado Marquinho Chedid pede a dispensa da leitura. Está em vo
tação. (pausa.)

Portanto, aprovada a Ata. Este roteiro. Quero discutir um
pouco o roteiro com todos os Deputados. O roteiro foi elaborado
em cima de todas as sugestões enviadas à Mesa. Nós tivemos ofi
cios encaminhados às Secretarias. E algumas já responderam
esses ofícios. Nós tivemos as sugestões do Deputado Marqui
nho Chedid, as sugestões do Deputado Carlos Santana e do Pa
dre Roque. Eu vou começar, então, a ler o que foi já elaborado
em cima de todas essas sugestões apresentadas para a gente po
der discutir.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Sr" Presi
dente, eu só queria...

A SR" PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Pois não!
O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Aprovei

tando para ilustrar os trabalhos, queria só encaminhar mais dois re
querimentos para serem anexados aí, para análise também do Re
lator. Queria apresentar um recorte do Jorual de Brasília, do dia 8
de junho, em relação às denúncias que a imprensa está fazendo em
relação aos bingos realizados aqui em Brasília. E queria também
solicitar a presença no outro requerimento, do Secretário de Segu
rança Pública do Estado de Pernambuco, para prestar esclareci
mentos também aqui na CPI. Queria fazer um encaminhamento
para anexar e, no momento oportuno, a Comissão deliberar.

A SR" PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Pois não!
Eu só queria esclarecer que, dos requerimentos enviados à

Mesa, nós elaboramos um roteiro de trabalho em cima de alguns
nomes porque, claro, de acordo com esses depoimentos inciais,
vamos ouvir outras pessoas. Estou explicândo isso, Deputado Che
did, porque no seu requerimento o senhor indica muitos nomes de
muitas autoridades. Nós ficamos com alguns depoimentos por ora,
até porque vamos ter o recesso da Câmara. Então, nós estamos de
signando na próxima semana, e, talvez, no começo, na primeira
semana de julho. Não sabemos ainda se o Plenário vai concordar
com essas datas. Então, vamos lá com o nosso roteiro. Eu pediria
às pessoas que encostam na parede para terem um pouco de cuida
do com a lâmpada, senão a CPI vai ficar no escuro daqui a pouco.

O SR. DEPUTADO RICARDO GOMYDE - Sr" Presiden-
te...

A SR" PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Pois não,
Deputado Ricardo Gomyde.
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O SR. DEPUTADO RICARDO GOMYDE - S6 uma cor
reção que eu gostaria de fazer na Ata dos trabalhos da última reu
nião.

A SR" PRESIDENTE (Deputada ZUlaiê Cobra) - Pois não!
O SR. DEPUTADO RICARDO GOMYDE - Onde diz "O

Relator vai incluir no roteiro os nomes dos Secretários de Fazenda
dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná para prestarem
depoimento, bem como os Presidentes das Comissões Parlamenta
res de Inquérito instaladas nas Assembléias Legislativas de São
Paulo e Rio de Janeiro", na verdade, o Paraná deveria constar aqui.

A SR" PRESIDENTE (Deputada ZUlaiê Cobra) - Faltou.
O SR. DEPUTADO RICARDO GOMYDE - Não na pri

meira, no Secretário de Fazenda, e sim, do Estado de São Paulo e
do Rio de janeiro. Agora, os Presidente de CPIs de Bingo, aí sim,
da Assembléia Legislativa do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.
Só essa correção.

A SR" PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Está cer-
to.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Já tem CPI no
Paraná?

O SR. DEPUTADO RICARDO GOMYDE - Tem CPI no
Paraná ocorrendo há mais de um mês.

A SR" PRFBIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Bom en
tão, é uma pequena retificação, em vez de "Secretário da Fazenda
do Paraná" é ''Presidente da CPI do Bingo Paraná, Caito Quitana".

O SR. DEPUTADO RICARDO GOMYDE - Do PMDB,
do Paraná.

A SRA. PRESIDENTE ( Deputada Zulaiê Cobra) - PMDB,
do Paraná. E o Relator?

O SR. DEPUTADO RICARDO GOMYDE - O Relator é
Valdir Rossoni. Não sei o partido, me parece que é PTB.

A SRA. PRFBIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) Está cer
to. Bom, voltando, então. O senhor quer fazer uso da palavra, De
putado Carlos Santana?

O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA (Fora do micro
fone, inaudíveI.)

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - É, nós
vamos, então, começar a discutir o roteiro elaborado.

O SR. DEPUTADO CARLOS SANfANA - Olha SÓ, Pre
sidente, agora eu queria nessa questão do roteiro... Acho que antes
de a gente discutir o roteiro, a gente tinha de fazer um cronogra
ma. Não é o conograma de reuniões, é a gente verificar em que pa
tamar a gente está, o que a gente está querendo realmente, para a
gente não começar..• Eu acho que, por exemplo, tem por princípio,
meio e fim. Para depois a gente não estar chamando uma pessoa
que é do fim e quem é do princípio etc. Acho que a gente tem de
ter muito... Já li aqui a proposta, não tenho nenhuma divergência,
s6 achei que o primeiro nome não deveria ser o... Porque acho
que... Não vou nem... Depois, quando for na hora que a gente for
discutir aqui nesse sentido - entendeu Relator? - acho que esse
primeiro nome, não deveria ser esse o primeiro nome, porque acho
que a gente tem de primeiro... Eu parto do princípio que nós esta
mos na fase de pegar dados, pegar dados sobre o que é que o G0
verno está pensando, dados das Secretarias, dados o máximo pos
sível para a gente começar a montar aqui todo um arcabouço nos
so para, depois, no fmal, a gente começar ter nível nas diligências.
Ao mesmo tempo, a gente tem informações de vários Estados
onde estão acontecendo... A partir do que esta CPI está começando
a trabalhar, vários deles também estão começando a se preparar
com documentos, já tentando se contrapor já nesse sentido. É o
exemplo do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro nós temos um pro
blema que é a questão das gráfIcas que fazem as cartelas. Elas não

são feitas pela Loterj, são feitas pelos donos de bingos, o que já é
o maior erro. Eles já estão começando a se preparai' para trazer
para a Loterj. E o passado, como é que fica? Então, a gente tem
de.•. Eu estou preocupado, é da gente•.. Não tenho uma proposta.
Só estou botando uma preocupação, para a gente quando for ela
borar, e para os demais companheiros da Comissão, a gente fazer
um trabalho, que a gente chega e diz "não, neste momento a gente
está em fase de levantamento de dado; na outra a investigação da
questão fmanceira, como fica, a questão da Receita se está repas
sando para os clubes e tal; a outra é a questão da investigação poli
cial realmente, como fica isso". A gente tentar trabalhar essa ques
tão para a gente não se atropelar, porque senão a gente vai come
çar a convocar algumas pessoas que a gente vai até... Não tenho
nada contra. Acho que o relatório está extremamente bom. Mas é
esse arcabouço que tem que ser feito, que a gente~m que dar uma
analisada, para a gente depois. Porque a Comissão, me parece, tem
um poder de convocação de várias vezes que for possível para as
pessoas. Acho que a gente tem que ter esse sentido aí. E também
não ter uma preocupação da data, que tem que teJIDinar com cento
e vinte dias. O mais difIcil a gente já conseguiu, é estar sentado
aqui e instalar a Comissão. O resto agora é ''pinto''!

A SRA. PRESIDENIE (Deputada Zulaiê Cobra) - Deputa
do Carlos Santana, vou dar a palavra agora ao Relator, e ele vai
exatamente explicar por que foi elaborado esse roteiro, iniciando
com a presença do Zico e, junto, com ele, o Senador Artur da Tá
vola, que são os dois que iniciaram toda essa história. Vou dar a
palavra, então, ao Relator, que vai explicar a elaboração e o racio
cínio que se chegou e que pode, é claro, ser mudado de acordo
com as suas sugestões também.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Bom Sr'. Pre
sidente e Srs. Parlamentares, de acordo com o que ficou estabele
cido na última reunião, nós mandamos os oficios para as Secretá
rias de Fazenda de São Paulo, do Rio de Janeiro e dos demais Es
tados e do Distrito Federal. Já recebemos a resposta. Eu acabei há
pouco de falar com o Coordenador da Secretaria lá em São Paulo.
Eles nQS mandaram a resposta com a relação das autorizações e
com a relação das empresas que estavam autorizadas a celebrar
com as entidades desportivas. Mas nós solicitamos a cópia dos
contratos. Em então nós já tivemos contado com ele, porque não
tinham vindo as cópias dos contratos. Ele ficou de remeter dentro
de uma semana porque... Isso até para informação dos senhores, o
seguinte: em São Paulo o contrato fica registrado e depositado em
cada Municípios. Por exemplo: eles autorizamum bingo em Presi
dente Prudente. Não está na; Secretaria o contrato depositado, está
lá em Presidente Prudente. E da Delegacia. Então, eles vão ter que
requisitar. Mas, dentro de no máximo oito dias, estará aqui. Rece
bemos também a informação já do Distrito Federal. Esse veio com
o contrato. E de Sergipe. O único contrato que nós tínhamos.
Bom, por que razão que nós iniciamos solicitando essa relação?
Até para n6s termos uma idéia de cada um em cada Estado. Eu
vou xerocopiar e mandar para cada Deputado a relação que nos foi
enviada, porque cada um no seu Estado vai poder confrontar e ve
rificar, e saber se tem, se o bingo tal não veio na relação, se tem
um bingo funcionando e não está constando. Quer dizer, esse é o
primeiro passo, até para nós tomarmos conhecimento. Ao mesmo
tempo com a chegada dos contratos, nós podemos analisar e veri
ficar se eles são feitos de conformidade com o que detennina o de
creto regulamentador da lei. Feito isso, quer dizer tendo esses da
dos. Por que n6s partimos para a convocação com as sugestões do
Marquinho Chedid, com as sugestões do Carlos Santana, com as
sugestões do Ricardo Gomyde, que nós já recebemos por que n6s
partimos para esses nomes que n6s estamos apresentando?
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Tem que ter um objetivo esta CPI, não é? Esta CPI do Bi
ngo é para apurar, em primeiro lugar, se o que dispõe a lei está
sendo cumprido. Quer dizer, essa é a nossa obrigação maior. Uma
lei que foi elaborada aqui nesta Casa, e nós temos que ver se ela
está sendo cumprida. Quem elaborou essa lei, quem foi o mentor
dessa lei? Por que nós escolhemos o Zico? Era o ex-Secretário de
Esportes, que corresponde hoje ao Ministro de Esportes, que ela
borou aquela lei do esporte, chamada Lei Zico, onde está inserida
a permissão para exploração do bingo por parte de entidades des
portivas associadas às empresas comerciais. E quem foi o relator
dessa lei? Foi o Senador, na época, Deputado Artur da Távola.
Qual a finalidade da vinda deles aqui? É para que eles nos digam
efetivamente qual foi a intenção deles na elaboração dessa lei. por
que ao que me parece, estou afirmando, eu não estou afrnnando,
isso é um... Eu que participei, na época, não como Parlamentar,
mas como desportista, que corri muito atrás da aprovação dessa
lei, na regulamentação, o decreto regulamentador, ele abriu na re
gulamentação, não foi... Está aqui presente um Deputado que par
ticipou ativamente dessa Comissão, que é o Deputado Arnaldo Fa
ria de Sá, e que eu acho quer dizer, eu não participei aqui interna
mente, participei externamente, mas quando regulamentou, abriu e
permitiu para vocês terem uma idéia, por exemplo, o que está den
tro dessa resposta que já veio de São Paulo que eles concederam
autorização ao Volkswagen Clube, concederam autorização ao
Círculo Militar de São Paulo, concederam autorização ao Clube
Cultural Nipo-Brasileiro de BauIU. Quer dizer eu já vi aqui alguns
nomes - e vocês vão ter acesso a essa relação - que não está den
tro do que... Porque inicialmente, eu posso dizer a vocês que a
idéia foi permitir a exploração do bingo para dar recursos aos clu
bes de futebol, porque tinha sido suprimida a sua participação na
Loteria Esportiva. e a coisa passou para o outro lado.

Então, qual é o nosso objetivo? Primeiro, é ver se efetiva
mente a lei está sendo cumprida e, depois, verificar as irregulari
dades que estão sendo cometidas: se está sendo mal explorado, se,
ao fmal, nós vamos ter de caminhar para o fechamento até de algu
mas casas que estão sendo exploradas. Tudo isso. Esse problema
que o Carlos Santana está colocando, problema de gráfica, proble
ma de se não está sendo feito, se as cartelas não estão sendo impri
midas como determina a legislação, tudo isso vai ser verificado,
mas, à medida que nós - e aí está dentro do que pediu o Deputado
Carlos Santana - fonnos tendo depoimento das pessoas certas. Por
isso que nós optamos, primeiro, pelo ex-Secretário dos Desportos,
o Zico, depois, o Senador Artur da Távola, em seguida. E também
como já tem três Comissões Parlamentares de Inquérito instaladas
no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Paraná, a convocação dos
Presidentes dessas Comissões e dos seus Relatores. E uma figura
que participou que hoje é o Secretário da Receita Federal e que an
tes, parece-me, era o Secretario da Fazenda aqui no Distrito Fede
ral e que, na época dele aqui, ele não deu autorização para bingo
nenhum. Ele não dava autorização porque ainda não estava regula
mentado, ou não foi regulamentado de acordo com o que ele pen
sava. E nós queremos saber também... Pois não, Deputa,do.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SA - Na ver
dade o Everardo Maciel era secretário de Fazenda do Distrito Fe
deral. Ele argüiu a inconstitucionalidade da lei junto ao Supremo
Tribunal Federal e não foi acolhida essa inconstitucionalidade em
preliminar. Então, a posição dele não ter concedido nenhuma auto
rização é que ele entendia que a lei federal, no caso dessa de in
centivo ao esporte interferia na autonomia estadual quando deter
minava que as Secretarias de Fazenda concedessem autorização. E
ele argüia a inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal.
Na preliminar não foi acolhida a inconstitucionalidade, mas ainda
assim está passivo de julgamento o mérito. Então, o Everardo Ma-

ciel disse claramente que é contra a realização dos bingos e ele vai
prosseguir nessa luta junto ao Supremo Tribunal Federal, no senti
do de impugnar a realização de bingos da lei que ele diz que inter
fere nos Estados.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Juntando a
isso, o fato de ele hoje ser o Secretário da Receita Federal, que tem
a obrigação de verificar se os tributos estão sendo devidamente re
colhidos, se não está havendo aquilo que está pairando no ar, que é
uma grande sonegação, também se optou pela vinda do Secretário
da Receita. E, posterionnente os Secretários de Fazenda. que con
cedem autorização, do Rio de Janeiro e de São Paulo. E deixamos
em aberto a partir daí, nós já recebendo, com os depoimentos que
vão ser feitos aqui e com as perguntas que os Deputados vão fazer,
a partir daí, e com as sugestões que nós vamos receber de convo
car outras personalidades e, em especial já as pessoas envolvidas
diretamente com o bingo. E já de posse dos contratos, sabendo
quais são as pessoas que estão comercializando, aqueles que têm
autorização aí nós já podemos partir especialmente para isso. Por
tanto, eu acho que todos receberam uma cópia. Eu não sei se é ne
cessário... Eu pergunto à Presid~nte se seria necessário a leitura
dessa apresentação, que é na verdade o relatório que vai ser sub
metido à votação.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Todos
receberam? Então, não há necessidade de ler. Alguém mais quer
fazer uso da palavra em relação à elaboração desse primeiro rotei
ro, o roteiro inicial? Aliás, Deputado Carlos Santana, foi com base
no seu requerimento que nós fizemos as primeiras convocações.
Eu estou aqui com a sua proposta, que começou com o Senador
Artur da Távola, com o Zico, com o Ministro da Fazenda, que
achava melhor convidar, então, esse, que é o Everardo Maciel. Eu
só quero dizer isso, Deputado, que foi com base no seu requeri
mento que nós começamos esse relatório inicial, o trabalho inicial.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA Portanto, este é
o relatório inicial. É evidente que nós estamos abertos ai para...
Vamos ter que inserir, Deputado Ricardo Gomyde, que não estava
aqui, foi uma falha, nós vamos inverter aqui: em vez de convocar
o Secretário de Estado de Fazenda do Paraná nós vamos inserir
aqui para o mesmo dia, para 28 de junho, a convocação do Depu
tado Caíque Quintana, para, junto com os dois Presidentes da
CPL..

O SR. DEPUTADO RICARDO GOMYDE - E nos dias 5 e
6 de junho retira o Secretário de Fazenda do Paraná. ,

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - E, retira o do
Estado do Paraná. Está certo?

O SR. DEPUTADO RICARDO GOMYDE- Perfeito.
A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - E nós

colocamos também no dia 28 de junho, porque são vários Presi
dente de CPI. E é aquela velha e famosa história: pode ser que al
gum não compareça. Para convocar Presidente da CPI de São Pau
lo, do Rio de Janeiro e do Paraná a gente coloca os três no mesmo
dia. Vamos fazer um trabalho mais esforçado nesse dia. Mas eu
também tenho para comigo que algum deles, até porque são Presi
dentes de CPI, mas também têm as suas funções na Assembléia
Legislativa dos seus Estados. Daí por que esse esforço. Acho que
estou vendo aí algumas pessoas dizendo. "Bom, mas no dia 28 de
junho nós vamos ter seis"! São seis: o Presidente e o Relator, o
Presidente e o Relator e o Presidente e o Relator.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sete com o
Everardo Maciel.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - É, são
sete, realmente. Mas aí, nós ficamos noite adentro. E não deve ter
Ordem do Dia na terça-feira que vem, dia 28.



A SRA. PRESIDEN1E (Deputada Zulaiê Cobra) - Está
certo, DelXltado.

O SR. DEPlITADO CARLOS SANTANA - S6 quero nes
se sentido o mais rápido possível irmos conversar com o Presiden
te da Casa ou convidá-lo aqui para fazer quando vamos trabalhar
dentro desta Comissão.

A SRA. PRESIDEN1E (DelXltada Zulaiê Cobra) - Deputa
do, o senhor pode ter certeza e ficar tranqüilo que nós vamos ter
verba para essas diligências. E, 6 claro, essas diligências vão
acontecer lá para agosto, porque agom tem o recesso e n6s vamos
ouvir esses depoimentos. Conseqüentemente, n6s vamos ter essas
verbas. Pediu a palavm primeiro o Deputado Nelson Otoch.

O SR. DEPlITADO NELSON OTOCH - Sr" Presidente.
quero pedir permissão ao Deputado Carlos Santana para dar uma
ênfase ao que ele colocou. Acho realmente de suma importância
para que esta CPI possa viabilizar resultados pragmáticos e con
cretos, que n6s tenhamos uma assessoria técnica competente. En
tão, eu acho que, a partir do primeiro momento dos trabalhos desta
Comissão, se pudesse. Eu não sei se o requerimento do Deputado
Carlos Santana já foi posto em votação e se já foi aprovado, mas
se não o foi, se couber regimentalmente, para que ele possa ser
posto em votação nesta nossa reunião, e se for aprovado, para que
a partida da próxima reunião da ePI nós já tenhamos, porque cada
parlamentar realmente poderá levantar os problemas argüir, inqui
rir, sugerir, mas deverá ter o acompanhamento de um pessoal em
condições.

O SR. DEPlITADO EURICO MIRANDA - Deputado, dá
licença para um aparte?

O SR. DEPlITADO NELSON OTOCH -Pois não..
O SR. DEPlITADO EURICO MIRANDA - Quero colocar

o seguinte: essa assessoria, que não é essa que o Deputado Calos
Santana colocou, nós já explicamos ao Deputado na reunião passa
da, nós já temos essa assessoria na área juúdica e na área do es
porte, já temos assessoria da Casa. Agora, quando for necessário
isso foi colocado para o Deputado - com a vinda de documentos
etc., quando nós tivermos que verificar alguma coisa que envolva
documentos, aí sim, n6s vamos chamar os auditores da Receita Fe
deral etc. Está previsto. Não tem por que nós chamarmos agora au
ditor da Receita Federal ou auditor do Tribunal de Contas. Para
verificar o quê? Por enquanto n6s não requisitamos documentação
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O SR. DEPlITADO EURICO MIRANDA - E n6s vamos vantando tanto trabalho que está sendo feito no Rio de Janeiro se
ter que pedir, Deputado Ricardo Gomyde N6s temos problema não tiver esse tipo de acompanhamento. Eu não quero "daruma de
de verba. Aí n6s vamos ter que pedir que Você também recebeu her6i", ir para lá sozinho e começar. Eu já tenho vários contatos,
o ''negocinho'' dos pneus, não 6? N6s vamos ter que pedir ao Pre- várias situações internamente que podemos começar a levantar,
sidente da Assembléia Legislativa porque n6s temos problema de mas vai necessitar realmente diligência nossa de ir lá, verificar. S6
verba, para que ele venha com recursos próprios. Você pode inter- para dar um exemplo: no Rio de Janeiro todos os bingos dão pre
ceder lá, porque o Presidente da CP]".... A mesma coisa tem que ser juízo.
feita em São Paulo, e n6s vamos providenciar no Rio de Janeiro, Não tem um bingo que dá. E está lá aberto. Por que está
para que eles venham sem... Porque estamos realmente com pro- aberto? Tem esse ponto de interrogação. Vamos ter que descobrir
blema de verba. E como disse o Deputado Carlos Santana, já foi isso. Por que os bingos estão abertos se matematicamente dão pre
difícil a gente instalar, conseguir verba vai ser muito mais dificil. juízo no Estado do Rio de Janeiro? N6s conseguimos provar que

A SRA. PRESIDENIE (DelXltada Zulaiê Cobra) - Vamos todos os bingos lá dão prejuízo. Por que dão prejuízo? Alguma
colocar em votação porque o quomm está bom. coisa tem por trás.

O SR. DEPlITADO EURICO M1RANDA - Não, mas o Agora, para fazer isso não vai ser a gente sentado aqui. Por
Deputado Cunha Bueno pediu a palavra. isso que depois de todas essas diligências e no relat6rio que trago

O SR. DEPlITADO CUNHA BUENO - Eu havia apresen- hoje peço, porque sei que a Polícia Fedeml está fazendo levanta
tado um requerimento de informação logo na primeira reunião, e a mento nos Estados dos chamados regulares porque não tem ne
notícia que tive foi de que a minha letra era... nhum regular, o que tem é autorização, mas se fomos ver dentro

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Lasti- da legislação todos eles estão irregulares. Está entre aspas. A Polí-
mável. cia Fedeml está fazendo todo levantamento internamente. Então

O SR. DEPlITADO CUNHA BUENO- É lastimável (ri- n6s vamos ter que convocar eles também para falarem aqui depois
sos). Mas,lendo aqui o relatório, o roteiro, eu já vi que o Relator nesse sentido.
solicitou às Secretarias de Fazenda dos estados a relação das enti
dades que se beneficiam 00 se beneficiaram do resultado da ativi
dade do bingo. Portanto, eu creio que o requerimento está atendido
e supemdo. Eu queria também informar ao Deputado que não re
cebi nenhum pneu ainda e nem muito menos esse ''negocinho'' aí!

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Vamos,
então, colocar em votação no Plenário este roteiro. Se ninguém
quiser fazer uso da palavra, em votação. (pausa.) Aprovado o ro
teiro. Aberta a palavra aos Srs. Deputados.

O SR. DEPlITADO CARLOS SANTANA - Sr" Presiden
te, Sr. Relator, como tinha falado anterlonnente, essa preocupação
da verba da nossa Comissão, acho que vamos ter que pegar aqui
os Deputados, porque acho que é um trabalho mais nosso, e acho
que vamos ter que fazer uma reunião com o Presidente da Casa.
Porque, depois de todo o trabalho que vamos fazer aqui, de ouvir
as pessoas e discutir, nós é que vamos ter que nos deslocarmos
para os Estados, porque várias questões... Eu tenho um requeri
mento meu em que peço que já convoquemos aqui para esta C0
missão dois auditores do TCU, da Receita, porque estou trabalhan
do com a experiência que já tive nesta Casa, eu já participei de ou
tras CPI nesta Casa. Vou ser sincero, se não tiver esse tipo de Co
missão aqui de CP]". é muito mais no local, porque nós vamos ver
o jogo e tal, essa coisa toda, mas se quisermos realmente fazer um
trabalho, vai ser um trabalho muito mais extemo do que interno. E
se nós, Deputados, os dez ou os onze que estão participando desta
Comissão, conseguirmos de fato instalar esta Comissão, não tem
nada contra nós, a não ser essas brigas aí que "ab, que isso, aquilo
outro, e n6s não vamos entrar nisso". Isso parece até ''briga de la
vadeira", desculpem as lavadeiras. A pessoa de morro 6 que fala
isso, "briga de lavadeira".

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Colxa) - Mas la
vadeira é mais digna, não 6?

O SR. DEPlITADO CARLOS SANTANA - Claro, 6 mais
digna.

Então, estou dizendo isso do que 6 que acontece. Então n6s
vamos ter que sentar para discutir com o Presidente da Casa se va
mos ter autonomia de começar a partir do depoimento. A única
coisa que vai restar para n6s é começarmos a viajar para os Esta
dos - e os três Estados mais importantes já têm pelo menos ePI,
que é Rio, São Paulo e Paraná - vamos ter que descer a esses Esta
dos para ver as questões. Porque 6 um pouco receoso de estar le-



O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Instituto o
quê, Deputado?

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Instituto
de Pesquisas Tecnológicas. O IPT tem técnicos que poderiam afe
rir aleatoriamente em qualquer bingo o peso das bolinhas, que es
tão dentro daquelas chamadas "pipoqueiras", para verificar se
existe uma bolinha mais pesada ou menos pesada do que a outra.
A gente escuta falar, principalmente, nos salões de bingo, que de
terminadas pedras não saem nunca e que outras pedras saem mui
to. Então, o IPT poderia fazer... e se o relatório for positivo, pelo
menos se afasta uma grande dúvida que existe. Requeiro uma soli
citação ao IPT, que faça a aferição das bolinhas aleatórias de qual
quer bingo, para saber se existe ou não essa jogada.

A SR" PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Muito
bem, Deputado, eu quero fazer uma ressalva...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Desculpe.
Esse instituto é de São Paulo?

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Instituto
de Pesquisas Tecnológicas é de São Paulo - IPT.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Então, cada
Estado deve ter UDl...

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Não, é
só o Estado de São Paulo que tem o IPT. Mas o IPT poderia fazer
em qualquer bingo. Não precisa determinar qual. Aleatoriamente,
o IPT iria a um determinado bingo e faria a pesquisa, se as boli
nhas têm ou não peso igual.

A SR" PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Deputado
Cunha Bueno, não precisa ficar enciumado porque, quando o se
nhor pediu a palavra, o senhor pediu a palavra ao Relator e não à
Presidente. Eu faço, também, considerações a sua pessoa de ami
go, de respeito e de um homem de muita consideração no meu Es
tado. Eu dou a palavra... Pois não, Padre Roque.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - SI" Presidente, Sr.
Relator, gostaria de pedir apenas um esclarecimento quanto à con
vocação para os dias 5 e 6 de julho. Na eventualidade de haver o
recesso, evidentemente, isso aqui será prejudicado.

A SR" PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Automat
icamente, vai para agosto.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Não seria possível,
também, convocar o Secretário de Estado da Fazenda de Porto
Alegre? Lá, também, nós já estamos investigando um pouco a si-
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nenhuma. Então, na verdade, Deputado, em relação a esse requeri- O SR. DEPUTADO RICARDO GOMYDE - Fui eu quem
mento do Deputado Carlos Santana, na reunião anterior, nós já fi- me equivoquei, SI"" Presidente. A CPI hoje não dispõe de verbas
zemos a colocação que, no devido tempo, nós mesmos vamos soli- para pagar a Jlllssagem desses que vão depor aqui na Câmara dos
citar, também, que aqui seja votada e aprovada a requisição desses Deputados.? E o primeiro esclarecimento que peço. Pois, então, eu
assessores. peço confirmação. E, segundo, se a Mesa da CP!, se a Assessoria

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - Bom, eu agrade- da CPI é que fará essa convocação ou se demanda um convite.
ço o aparte ao Deputado Eurico Miranda, mas eu queria pedir per- O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Não, já está
missão para continuar insistindo no meu ponto de vista. Eu, real- feito, já está aprovado. A convocação vai ser feita oficialmente.
mente, considero de fundamental importância que esta CPI tenha O SR. DEPUTADO RICARDO GOMYDE - A todos os...
uma auditoria oficial, fora dos quadros até do Legislativo, até para O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Vai, vai.
nos orientar no tipo de documentação que nós devemos solicitar, A SR" PRESIDENTE (Deputada Zulaiê) - Pois não. Com a
porque virão aqui pessoas a serem convidadas a prestarem deter- palavra o Deputado e ilustre amigo, bem que eu gosto, da minha
minados depoimentos e que, talvez, não seja o caso do Deputado terra, do meu respeito, Arnaldo Faria de Sá.
Eurico Miranda. talvez seja o meu caso, eu não tenha percepção e O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Só que
não tenha conhecimento e não tenha uma orientação pragmática ria sugerir, nobre Presidente, ao Relator que oficiasse ao Instituto
para poder sugerir que tipo de documento, que tipo de coisas nós de Pesquisas Tecnológicas para que fizesse uma avaliação a res
devemos solicitar. Então, pergunto ao inverso: que mal fará se nós peito daquelas máquinas em que a bolinha corre, porque eu já ouvi
pudermos ter, a partir do momento zero do início desses trabalhos, dizer diversas vezes que uma bolinha pesa menos do que a outra,
essa comissão técnica? Se ela não ajudar, prejudicar não prejudi- pesa mais do que a outra, e que aí poderia ter qualquer.•. Eu não
cará! Não é? Sem sombra de dúvida. E eu, acho de fundamental compactuo com essa colocação, mas ela...Corre solto que existe
importância no resguardo da CPI, no resguardo dos Deputados, no bolinha mais pesada e bolinha menos pesada.
resguardo dos trabalhos a serem elaborados, que eles sejam os
mais cristalinos possíveis e que sejam acompanhados, realmente,
pelos órgãos que, depois, oferecerão subsídios para que esta CPI
possa dar resultado. Se nós fizermos isso, correremos o risco de,
ao serem apresentados determinados documentos, já na fase final
dos trabalhos desta CPI, aqueles documentos não serem os que se
riam importantes para levantar determinados indícios e que iriam
ser, por esses auditores, em chegando no fmal do trabalho, solici
tados e, talvez, sem mais tempo para poder, dentro do prazo da
CPI com proscrastinação, com tudo. Então, eu queria, se a Presi
dente, regimentalmente, achar que cabe, e pedindo permissão ao
Deputado Carlos Santana, que convenceu-se da inoportunidade de
ser convocado agora, para que ele revalidasse o requerimento dele
e nós colocássemos em votação para, a partir do momento zero,
pudéssemos ter esses auditores nesta CPL Muito obrigado.

A SR" PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Muito
bem. O requerimento do Deputado Carlos Sautana já foi colocado
em votação e já foi aprovado. Apenas e tão-somente nós estáva
mos aguardando o momento propício para que nós chamássemos o
auditor, mas diante da sua intervenção, já que está aprovado o re
querimento, nós já vamos convocar um auditor.

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - Eu agradeço, De
putada-Presidente, e acho até que realmente foi uma decisão sábia
do Plenário, respaldada pela Presidente, porque o momento opor
tuno s6 Deus sabe quando será. E se ainda ficasse esse momento
oportuno no limpo, nós poderlamos ter a oportunidade de na hora
que surgir, convocá-lo ou não. Muito obrigado.

A SR" PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - De mais a
mais, Deputado, eu gosto de lembrar mais uma vez que esta CPI já
começou muito conturbada. Nós temos que estar muito atentos à
CP!, com todos os cuidados que ela requer. Com a palavra o De
putado Ricardo Gomyde.

O SR. DEPUTADO RICARDO GOMYDE - Eu quero um
esclarecimento do Relator no que diz respeito à convocação desses
Presidentes de Assembléias Legislativas e os futuros depoentes
que a gente vai ter aqui nessa CPL

A SR" PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Presiden
tes das CPIs, não é, das Assembléias.

O SR. DEPUTADO RICADO GOMYDE - Presidentes de
CPIs estaduais das Assembléias Legislativas.

A SR" PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Ah bom,
porque entendi Presidentes de Assembléias.
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tuação dos bingos de lá e há, também, um bocado de problemas,
que já foram denunciados pela ~prensa e que, aos poucos, v.ão
sendo investigados mais a fundo. E uma pergunta que faço, pedro-
do, se eventualmente for possível. ,

A SR" PRESIDENIE (Deputada Zulaiê Cobra) - E, já está
anotado com relação ao Secretário de Segurança Pública de Porto
Alegre e com relação às datas... ,

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - E da Fazenda do
Rio Grande do Sul.

A SR" PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Da Fa
zenda, desculpe-me. Com relação às datas 5 e 6, nós tínhamos ini
cialmente marcado tendo em vista a possibilidade de esta Casa tra
balhar nesse início de julho. Mas nós informamos que o recesso
suspende a CP!. Se nós quisermos que a CPI trabalhe no recesso,
nós temos que fazer hoje, aqui, uma votação e eu não sei se os
nossos ilustres Deputados gostarão de trabalhar no recesso. Então,
gostaria de deixar para a semana que vem, Padre Roque, na sema
na que vem, nós vamos decidir isso. Dia 28, nós já vamos saber
com certeza, se vai haver ou não recesso da Casa. Nós vamos co
locar em votação o requerimento feito pelo Deputado Padre Roque
até porque faz parte do nosso Regimento. Está colocado em vota
ção. Se todos permanecerem como estão, está aprovado, então, o
requerimento para que venha depor na CPI o Secretário da Fazen
da de Porto Alegre.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Do Rio Grande do
Sul.

A SR" PRESIDENIE (Deputada Zulaiê Cobra) - Sim, do
Rio Grande do Sul. Ele fica em Porto Alegre e nós já estamos fa-
lando Porto Alegre, mas é do Rio Grande do Sul. ,

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - E do Rio
Grande do Sul.

A SRA. PRESIDENIE (Deputada Zulaiê Cobra) - Mais al
guém deseja fazer uso da palavra?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Veja bem, eu
queria fazer uma colocação no sentido de que se não vamos ter...
Eu recebi um pedido do Carlos Santana com dez ou doze nomes.
Um requerimento do Marquinhos Chedid com mais de vinte. Eu
deixei passar, sem interferir, o requerimento do Padre Roque, mas
eu acho que esse pedido de convocação a gente deve tentar sub
meter antes, que é para a gente fazer uma avaliação. Senão nós
não vamos ter tempo para ouvir todas essas pessoas. Eu tenho
aqui, por exemplo, um que a presidente também me incaminhou
do Deputado Vicente André Gomes, para convocar o Secretário de
Segurança Pública do Estado de Pernambuco, mas tem que ser...
Se possível, a gente vai tentar encaixar o Secretário do Rio Grande
do Sul junto com os outros Secretários de Fazenda, que aí viriam
juntos e na mesma data.

A SRA. PRESIDENIE (Deputada Zulaiê Cobra) - Ma§ não
tem importância, nós estamos só aprovando o requerimento. E cla
ro que, depois isso tudo vai ser colocado em discussão e nós va
mos ver a possibilidade das datas desses depoimentos. Mais al
guém? Pois não, Deputado Cunha Bueno.

O SR. DEPUTADO CUNHA BUENO - Está confirmado
esse roteiro, essa agenda?

A SRA. PRESIDENIE (Deputada Zulaiê Cobra) - Está
confirmada por V.Exa. também, que votou o roteiro.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Se dia 5 ou 6
nós já estivermos em recesso, fica automaticamente adiado para
agosto.

(Intervenção fora do microfone)

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Não, só que
ele pediu. Ele diz que lá em Pernambuco quem tem atribuição é o
Secretário de Segurança Pública. Nós temos que analisar.

A SRA. PRESIDENIE (Deputada Zulaiê Cobra) - Bom, se
ninguém mais quiser fazer uso da palavra, vamos encerrar a reu
nião de hoje, convocando, então, para o dia 28 de junho, aliás, 27
de junho, que é terça-feira que vem.

O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA - Sr" Presiden
te, só para uma questão de ordem. Não sendo chato, queria até elo
giar o trabalho no Relator no sentido... E ao mesmo tempo queria
dizer no sentido de que, hoje, entrei com várias propostas. Sei
que... Queria que o Relator visse com carinho essas propostas que
a gente fez aqui, internamente que, no fundo, estão no mesmo es
pírito do que o Relator está trabalhando. Acho que toda a nossa
Comissão está trabalhando no sentido da gente ter o máximo pos
sível de informação, para depois a gente começar a... Tem dez
itens internamente, e, depois, queria que o Relator...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Cinco foram
atendidos.

O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA - Ciuco já fo
ram atendidos. Veremos com calma todo esse nível de trabalho in
ternamente.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - Bom
quero, então, continuar e dizer o seguinte: no dia 27 de junho, às
14h e 30min, não esquecendo que são dois depoimentos, do Zico e
do Arthur da Távola. Agora, no dia 28 de junho eu achei que ficou
um pouco extensa essa pauta, porque ficaram os Presidentes da
CPI do Rio de Janeiro de São Paulo e do Paraná e ainda, também,
o Sr. Everardo Maciel. Eu acho que nós vamos, então, tirar o de
poimento do Everardo Maciel desse dia para não ficar muita gente
depondo no mesmo dia e, conseqüentemente, ele iria para o dia 5
ou 6 de julho.

O SR. DEPUTADO RICARDO GOMYDE - Eu só queria
um esclarecimento do Sr. Relator: o depoimento desses Presiden
tes de CPL os três vão depor ao mesmo tempo ou eles vão ser...

A SRA. PRESIDENIE (Deputada Zulaiê Cobra) - Não,
são horários diferentes. Não sei se você observou, são horários di
ferentes.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Não, está no
mesmo horário, mas você... Mas na convocação, nós vamos...

A SRA. PRESIDENIE (Deputada Zulaiê Cobra) - Tirando,
agora, o Everardo, nós vamos colocar, então, em horários diferen
tes.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Nós vamos
dar meia hora para cada um.

A SRA. PRESIDENIE (Deputada Zulaiê Cobra) - Vai de
pender de todos do Plenário, os depoimentos.

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - Queria oferecer
uma sugestão, se couber. É que no oficio a ser enviado para esses
Presidentes de CPL para que eles pudessem, em aqui vindo, trazer
documentação ou relatório do que ocorreu nas CPL que eles presi
dem até então, porque isso serviria até de subsídio, para orientar os
nossos debates.

O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA - Só um mo
mentinho. Eu acho que deveria ter antes esses relatórios, porque a
partir dos relatórios nós podemos elencar uma série de perguntas,
porque ele vai falar e, depois, nós vamos fazer as nossas pergun
tas. Então, esse relatório deveria estar anteriormente... O que já
tem na CPI deveria já estar aqui.

A SRA. PRESIDENIE (Deputada Zulaiê Cobra) - Deputa
do Carlos Santana e Deputado Nelson Otoch, eu acho que nós es
tamos convocando os Presidentes de CPI até para eles trazerem o
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que estã sendo examinado naqueles locais. Tenho certeza absoluta Em 20-6-95
de que eles vão vir depor com todos os conhecimentos a respeito
do que estã sendo feito nos seus Estados. Agora, também, Sr. De- Ao Sr. Deputado Adelson Salvador - Projeto de Lei nO
putado Carlos Santana, eu não posso dizer aos ilustres Presidentes 546195 - do Sr. José Carlos Coutinho, - que "Dispõe sobre o en
de CPI para eles trazerem pronto os relatórios deles, porque eles quadramento sindical de pequenos proprietãrios rurais".
estão também investigando ainda. Ao Sr. Deputado Domingos Dutra - Proposta de Fiscaliza-

o SR DEPUTADO EURICO MIRANDA - Eles nem ela- ção e Controle - do José Aldemir - que ''Solicita que as Comissõ-
boraram ainda! es de Agricultura e Política Rural e de Direitos Humanos apurem a

O SR. PRESIDENfE (Deputada Zulaiê Cobra) - Até por- denubada de casas dos plantadores de cana por parte dos usineiros
que eles também estão ainda em plena investigação das suas res- nordestinos".
pectivas CPI. Ao Sr. Deputado Ivo Mainardi - Projeto de Lei nO 535/95 -

O SR. DEPUTADO RICARDO GOMYDE- Para fInalizar, do Sr. Wilson Braga - que ''Dispõe sobre aquisição de alimentos,
eu quero fazer uma solicitação no sentido de que esses requeri- por parte da União, de pequenos produtores rurais, destinados ao
memos que foram respondidos pelas Secretarias de Fazenda dos programa alimentar de famílias carentes". .
diversos Estados fossem encaminhados, através do escaninho, Ao Sr. Deputado Júlio César - Projeto de Lei n° 508/95 -
para todos os Deputados Titulares desta Comissão. do Sr. José Fortunati - que "Acrescenta parágrafo único ao artigo

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Eu já disse a 1° da Lei nO 8.176, de 8 de fevereiro de 1991, que defme crimes
V. Ex- antes, que todos vão receber uma cópia. À medida·que eu contra a ordem econômica e cria o Sistema de Estoques de Com-
for recebendo... bustíveis, e dá outras providências".

O SR. DEPUTADO RICARDO GOMYDE - Não, não ha- Ao Sr. Deputado Valdir Colatto - Reclamação nO 4/95 - do
via me dito. . Sr. Augusto ~ardes - contra "Ato comissivo e omissivo do Minis-

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA''':<Eu disse a tp-'" tériô da Agricultura".
dos. O Deputado estava cuidandoda"agendinha e Dão ouviu isso. Sala da Comissão, 20 de junho de 1995. - Moizes Lobo da

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiê Cobra) - O se- Cunha, Secretãrio.
nhor está pedindo apenas e tão somente para os Deputados da CPI.
O senhor não quer que comunique a todos os Deputados dos Esta- COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
dos. MEIO AMBIENTE E MINORIAS

O SR. DEPUTADO RICARDO GOMYDE - Não, apenas
aos Deputados Titulares da CPL

A SRA. PRESIDENfE (Deputada Zulaiê Cobra) - Pois
não. Estã encerrada a reunião.

DISTRmUIçÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLÍTICA RURAL

O Deputado Alcides Modesto, Presidente da Comissão de
Agricultura e Politica Rural, fez a seguinte:

Distribuição nO 14195

O Senhor Deputado Sarney Filho, Presidente da Comissão
fez a seguinte

Distribuição nO 2W5

Em 20-6-95:

Ao Senhor Deputado Pimentel Gomes - Projeto de Lei nO
528195 - do Sr. Sérgio Carneiro - que ''Dispõe sobre as exigências
ambientais para a concessão de fmanciamentos ofIciais."

Sala da Comissão, 20 de junho de 1995. - Aurenilton Ara
runa de Almeida, Secretãrio.
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Roberto Balestra
Ibrabim Abi-Ackel

Viee-oLíderes:
Edson Queiroz
Laprovita Vieira
Carlos Camurça
Valdenor Guedes

Vice-Líderes:
Arlindo O1inaglia
GilneyViana
José Machado
Marcelo Deda
Milton Temer
Paulo Rocha
Tilden Santiago

, José Carlos Aleluia
Alvaro Gandêncio Neto

Aracely de Paula
César Bandeira

Eliseu Moura
Félix Mendonça
Hilário Coimbra

Jairo Soares
José Múcio Monteiro

Marilu Guimarães
Osório Adriano

Paes Landim
Roberto Brant

Theodorico Ferraço
Vilmar Rocha

Werner Wanderer

Freire Júnior
Henrique Eduardo Alves

José Priante
José Thomaz Nonô

Marcos Lima
Nilton Baiano
Pedro Novais
Sandro Mabel

Edinho Araújo
Jurandyr Paixão
José Luiz Clerot

PMDB

Viee-oLíderes:
Nelson Trad (10 Vice)
Aberlardo Lupion
Antônio dos Santos
Carlos Alberto
Efraim Morais
Fátima Pelaes
Heráclito Fortes
Jaime Martins
José Borba
Maluly Netto
Ney Lopes
Osvaldo Bilchi
Paulo Bornhausen
Rubem Medina
Vicente Cascione

Viee-oLíderes:
Geddel Vieira Lima
Adelson Ribeiro
Andre Puccinelli
Cássio Cunha Lima
Chicão Brlgido
Confúdio Moura
Elias Abrabão
Euler Ribeiro
Aloysio Nunes Ferreira
Fernando Diniz
Tetê Bezerra

Líder: MIRO TEIXEIRA

PSDB

Líder: JOSÉ ANÍBAL
Vice-Líderes:
Ubiratan Aguiar (1o Vice) Yeda Crosms

Viee-oLíderes:
Giovanni Queiroz (1o Vice)

PDT

Antônio Joaquim



BLOCO PARLAMENTAR (PLlPSDJPSC)
Líder: VALDEMAR COSTA NETO

Alexandre CardosoEdson Ezequiel
Magno Bacelar
Wolney Queiroz

EuripedesMiranda
Matheus Schmidt

Sílvio Abreu
Sérgio Carneiro

Vice-Líderes:
Haroldo Lima
Aldo Arantes

PCdoB
Líder: ALDO RIBEIRO

Sérgio Miranda

BLOCO PARLAMENTAR (PSBIPMN)
Vice-Líderes:
José Carlos Sabóia (lO Vice) Ubaldino Júnior

Vice-Líderes:
Comuci Sobrinho (lo Vice)
Elton Rohnelt
Eujácio Simões

Pedro Canedo
Luiz Buaiz

PARÁGRAFO 4°, ART. 9° RI
PPS
PV

PRP
LIDERANÇA DO GOVERNO
Líder: LUlZ CARLOS SANfOS

AImino Affonso Benito Gama
Jaclcson Pereira



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO:pE AGRICULTURA
E POLITICA RURAL

Presidente: Alcides Modesto (PT)
10 Vice-Presidente: José Fritsch (PT)
20 Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PSDB)
30 Vice-Presidente: Julio Cesar (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB

1 vaga (s)

Roland Lavigne

Gervásio Oliveira
Raquel Capiberibe

Antônio Geraldo
Aracely de Paula

Bonifácio de Andrada
Carlos Alberto
César Bandeira

Heráclito Fortes
LeurLomanto

Luciano Pizzatto
Mauro Fecury

Mendonça Filho
Vilson Santini

1 vaga (s)

Barbosa Neto
Edinho Aral1jo

Euler Ribeiro
Geddel Vieira Lima

Henrique Eduardo Alves
Jorge Tadeu Mudalen

Laire Rosado
Mauricio Requião

Zaire Rezende
2 vaga (s)

Adroaldo Streck
Antônio Balhmann

Antônio Carlos Pannunzio
Arthur Virgílio Neto

Ayres da Cunha
FlávioArns

PPR

PSDB

PMDB

PCdoB

PSBlPMN
Adelson Salvador
BentoLelis

Nelson Meurer (PP)

Zé Gomes da Rocha

Domingos Leonelli
José de Abreu
Koyu Iha
Roberto Santos
Rommel Feij6
Salvador Zimbaldi

Aloysio Nunes Ferreira
Carlos Apolinário
Cássio Cunha Lima
Gastão Vieira
Hélio Rosas
João Almeida
Marcelo Barbieri
Pedrohujo
Pinheiro Landim
Roberto Rocha
Roberto Valadão
Wagner Rossi

PPS
Luís Barbosa (PTB) Augusto Carvalho

Secretária: Moizes Lobo da Cunha
Reunião: quartas e quintas-feiras - 9 horas
Local: Plenário 114 (Bloco das Lideranças)
Telefones: 318-697&'6979/6981

COMISSÃO DE cIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Marcelo Barbieri (pMDB)
10 Vice-Presidente: Paulo Heslander (PTB)
2° Vice-Presidente: Luiz Moreira (PFL)
3° Vice-Presidente: Ivan Valente (PT)

Titulares Suplentes
PFIJPTB

Antônio Joaquim Araújo
Arolde de Oliveira
Humberto Souto
João Iensen
José Jorge
José Mendonça Bezerra
Luiz Moreira
Maululy Netto
Paulo Bornhausen
Paulo Cordeiro
Paulo Heslander
Vic Pires Franco

Albérico Cordeiro
Antônio Deno

Benedito de Lira
Betinho Rosado

Eliseu Moura
Jonival Lucas

José Múcio Monteiro
Lael Varella
Luiz Braga

Marilu Guimarães
Philemon Rodrigues

Roberto Pessoa

Célia Mendes
Enivaldo Ribeiro

Maria Valadão
Mário Cavallazzi

Telmo Kirst

Fernando Ferro
João Coser

Luiz Mainanli
Paulo Rocha

Waldomiro Fioravante

Dilso Sperafico
Fernando Comes

Marisa Serrano
Newton Cardoso
Noel de Oliveira

Pedrohujo
Ddson Bandeira

Wilson Branco
Wilson Cignachi

2 vaga (s)

Dolores Nunes
João Maia

Marroni Perillo

Amon Bezerra
Augusto Nardes (PPR)

Carlos Mosconi
Herculano Anghinetti

Salvador Zimbaldi
Saulo Queiroz (PFL)

Aberlardo Lupion
Adauto Pereira
Carlos Melles
Davi Alves Silva (PMN)
Hugo Rodrigues da Cunha
João Ribeiro
José Borba
José Rocha
Júlio César
Mendonça Filho
Nelson Marquezelli
Pedrinho Abrão

Anivaldo Vale
Cleonâncio Fonseca (PSDB)
HugoBiehl
José Teles
Roberto Balestra

PSDB

PT

Antônio Aureliano
Eduardo Barbosa
Elias Murad
Ezidio Pinheiro
Ivo Mainardi (pMDB)
Osvaldo Coelho (PFL)

PP

PPR

PMDB

AdãoPretto
Alcides Modesto
Domingos Dutra
José Fritsch
PadreRoqu~

Augustinho Freitas
Dilceu Sperafico
Romel Anizio

Andre Puceinelli
Anibal Gomes
Armando Costa
João Thomé Mestrinho
José Aldemir
Olávio Rocha
Oreino Gonçalves
Silas Brasileiro
Tetê Bezerra
Valdir Colatto
1vaga (s)

PDT

Luiz Durão
Odílio Balbinotti (S/ Part.)
Oscar Goldoni

Ronivon Santiago

AirtonDipp
Carlos Cardinal

Giovanni Queiroz

PlIPSDJPSC
Hilário Coimbra (PTB)

Mfonso Camargo (PFL)
Alzira Ewerton
Roberto Campos
Ubaldo Correa (pMDB)
Welson Gasparini

AnaJúlia

PT

Carlos Airton
Cunha Bueno
Gerson Peres

Nelson Marchezan
Raimundo Santos (PP)

Chico Ferramenta



Ivan Valente Esther Grossi Eduardo Mascarenhas Émerson Olavo Pires
Milton Temer Jair Meneguelli Régis de Oliveira Franco Montoro
Tilden Santiago Paulo Lima (PFL) Vicente Arruda TIdemar Kussler
Werner Wanderer (PFL) Pedro Wilson Zulaie Cobra Rommel Feijó

PP PPR
Edson Queiroz Laprovita Vieira Jarbas Lima Adhemar de Barros
Flávio Derzi Sérgio Naya Adylson Motta Alma Ewerton
VadãoGomes Silvernani Santos Gerson Peres Nelson Marchezan

PDT Ibrahim Abi-Ackel Ricardo Izar
Prisco Viana Roberto Balestra

Eurípedes Miranda Antônio Joaquim
PTItamar Serpa Cunha Lima (S/Part.)

Wolney Queiroz Edson Ezequiel Hélio Bicudo Milton Temer

PLlPSDIPSC José Genoíno Sandra Starling
Marcelo Deda Severino Cavalcanti (PFL)

Augusto Farias João Colaço (PSB) Milton Mendes Tilden Santiago
Marquinho Chedid Romel Anízío (PP) Paulo Delgado 1 vaga (s)
Pedro Canedo Valdemar Costa Neto PP

PSBJPMN Marconi Perillo Alcione Athayde
Jerônimo Reis Gonzaga Patriota Talvane Albuquerque Mário de Oliveira
Sérgio Guerra Ubaldino Junior Valdenor Guedes Raimundo Santos

PCdoB PDT
Inácio Anuda Socorro Gomes Coriolano Sales Euripedes Miranda

Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo Matheus Schmidt Magno Bacelar (S/ Part.)

Reunião: quartas-feiras - lOh Enio Bacci. Severiano Alves

Local: Plenário, sala 14-A PLlPSDIPSC
Telefones: 318-6908 a 69lO Francisco Rodrigues Augusto Farias

COMISSÃO DE CONSTITUI,ÇÃO Roland Lavigne De Velasco
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO PSBJPMN

Presidente: Roberto Magalhães (PFL) Alexandre Cardoso Jerônimo Reis
1° Vice-Presidente: Nestor Duarte (pMDB) Nilson Gibson 1 vaga
2° Vice-Presidente: Valdenor Guedes (PP)
3° Vice-Presidente: Zulaie Cobra (PSDB) PCdoB

PFlJPTB Aldo Arantes Haroldo Lima

PPS
Jairo Carneiro (PFL) Sérgio Arouca

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - lOh
Local: Plenário, Sala 1
Telefones: 318-6922 a 6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Sarney Filho (PFL)
1° Vice-Presidente: Celso Russomanno (pSDB)
2° Vice-Presidente: Maria Valadão (PPR)
3° Vice-Presidente: Remi Trinta (pMDB)

Titulares Suplentes
PFlJPTB

Titulares
Antônio dos Santos
Antônio Geraldo
Benedito de Lira
Bonifácio de Andrada
Cláudio Cajado
Jair Siqueira
Ney Lopes
Paes Landim
Roberto Magalhães
Rodrigues Palma
Vicente Cascione
Vilmar Rocha

AryKara
Edinho Araújo
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
João Natal
Jorge Wilson
José Luiz Clerot
Luiz Carlos Santos

Nestor Duarte
Nicias Ribeiro
Udson Bandeira

Almino Affonso
Danilo de Castro

PMDB

PSDB

Suplel}tes
AtilaLins

Ciro Nogueira
Jair Soares

JairoAzi
José Carlos Aleluia

José Rezende
Júlio César

Maluly Netto
Mauricio Najar
Moisés Lipnik

Murilo Pinheiro
1 vaga

Alberico Filho
Alberto Goldman

Aloysio Nunes Ferreira
Elias Abrahão

Fernando Diniz
João Thome Mestrinho

José Priante
Luiz Fernando
Michel Temer

Roberto Valadão
Wagner Rossi

Ayrton Xerez
Celso Russomanno

FátimaPelaes
Luciano Pizzatto
Raquel Capiberibe (PSB)
SalomãoCrnz
Sarney Filho
Vilson Santiní

Alberico Filho
Freire Júnior
Remi Trinta
Socorro Gomes (PCdoB)
Wilson Branco

PMDB

Aroldo Cedraz
Carlos da Carbras

Hilário Coimbra
José Carlos Vieira

Ricardo Barros
TeIma de Souza (PT)

Chicão Brigido
Inácio Anuda (PCdoB)

Marcos Lima
Tete Bezerra

Valdir Colatto



PSDB Laura Carneiro Wigberto Tartuce

PSBlPMN
Gervásio Oliveira João Colaço

Secretário: Aurenilton Aranma de Ahneida
Reunião: quartas-feiras - lOh
Local: Sala 3, Anexo lI, Plenário 13
Telefones: 318-6930 a 6935

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Nilmário Miranda (PT)
1°Vice-Presidente: Hélio Bicudo (PT)
2° Vice-Presidente: Ubaldino Junior (PSB)
3° Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)

Titulares Suplentes
PFLIPTB

Álvaro Gaudêncio Neto Antônio Geraldo
Benedito de Lira Jair Siqueira
Fátima Pelaes José Rocha
Marilu Guimarães Severino Cavalcanti
Theodorico Ferraço 2 vaga (s)
Vilmar Rocha

PMDB
Elcione Barbalho Agnelo Queiroz (PCdoB)
Gilvan Freire João Thome Mestrinho
Paes de Andrade Rubens Cosac
Rita Camata Nilton Baiano
Roberto Valadão 1 vaga (s)

PSDB
FlávioArns Domingos Leonelli
lldemar Kussler Sebastião Madeira
José Aníbal Tuga Angerami

PPR
Fernando Gabeira (PV) Fernando Ferro (PT)
Raimundo Santos (PP) Maria Valadão
Zé Gomes da Rocha (PSD) Marta Suplicy (pn

PT
Hélio Bicudo Domingos Dutra
Nilmário Miranda Pedro Wilson

PP
Francisco Silva Valdomiro Meger

PDT
Cunha Lima (S/Part.) Max Rosenmann (SI Part.)
Magno Bacelar (SI Part.) Vicente André Gomes

PLlPSDIPSC

PSBlPMN
Ubaldino Júnior Adelson Salvador

COMJSSÃO DE ECO~OMIA,
INDUSTRIA E COMERCIO

Presidente: Pauderney Avelino (PPR)
1°Vice-Presidente: Mário Cavallazzi (PPR)
2° Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (pMDB)
3° Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)

Titulares Suplentes
PFLIPTB

Aldo Arantes

1 vaga (s)

Bosco França

Cidinha Campos
Sérgio Carneiro

João Pizzolatti (PPR)

PDT

PLlPSDIPSC
Robson Tuma (S/Part.)De Velasco

Fernando Lopes
José Carlos Coutinho

Betinho Rosado Carlos Melles
José Múcio Monteiro Félix Mendonça
Luiz Braga Hugo Rodrigues da Cunha
Roberto Fontes Jaime Martins
Roberto Pessoa João Ribeiro
Rubem Medina Roberto Brant
Severino Cavalcanti 1 vaga (s)

PMDB
Antônio do Valle Francisco Diógenes
Dilso Sperafico Gonzaga Mata
Enivaldo Ribeiro (PPR) Jurandyr Paixão
Marcelo Teixeira Maria Elvira
Nair Xavier Lobo Ricardo Rique
Paulo Ritzel Sandro Mabel

PSDB
HerClllano Anghinetti Antônio Kandir
José Aníbal Domingos Leonelli
Nelson Otoch Fernando Torres
Vittorio Mediolli José de Abreu

PPR
Júlio Redecker Mfonso Camargo
Mário Cavallazzi Alzira Ewerton
Paudemey Avelino Fausto Martello

PT
João Fassarella José Machado
Luiz Mainardi Luciano Zica
WagnerSalustiano (PPR) Miguel Rosseto

PP
Laprovita Vieira Dilceu Sperafico
Renato Johnsson José Janene

PRP

Ricardo Heráclio

PCdoB

Francisco Horta

Aldo Rebelo

PSBIPMN

Adhemar de Barros Filho

Nelson Otoch
Roberto França

Zulaie Cobra

Elton Rohnelt

Itamar Serpa

Domingos Dutra
Ivan Valente

Marta Suplicy

Francisco Silva
Valdenor Guedes

Eurico Miranda
Jair Bolsonaro

José Carlos Lacerda

PT

PP

PPR

PDT

PLlPSDIPSC

Gilney Viana
José Machado
1 vaga

Celso Russomanno
Pimentel Gomes
Vanessa Felippe

Agnaldo Timóteo
Fernando Gabeira (PV)
Maria Valadão

Robson Tuma (PSL)

Sérgio Carneiro

Laura Carneiro
Silvernani Santos



Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Reunião: quarta-feira - Hh
Local: Plenário, Sala 112 - Bloco das Lideranças
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Severiano Alves (pDT)
1° Vice-Presidente: Fernando Zuppo (pDT)
2° Vice-Presidente: Marisa Serrano (pMDB)
3° Vice-Presidente: Paulo Lima (PFL)

Titulares Suplentes
PFIJPTB

Carlos Alberto
Expedito Júnior (PL)
Lindberg Farias (PCdoB)
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima
Ricardo Barros

Elias Abrahão
Lidia Quinan
Maria Elvira
Marisa Serrano
Maurício Requião

Alexandre Santos
FlávioArns
Sílvio Torres

Jairo Carneiro
José Jorge

Osvaldo Coelho
Paes Landim

Roberto Jefferson
Vicente Cascione

PMDB
Fernando Gonçalves (PTB)

Ivandro Cunha Lima
Rita Camata

Símara Ellery
1 vaga (s)

PSDB
Osmânio Pereira
Ubiratan Aguiar
Vicente Anuda

Benito Gama
Felix Mendonça
Jaime Fernandes
Jósé Carlos Vieira
Manoel Castro
Mussa Demes
Osório Adriano
Roberto Brant (PSDB)

EdinhoBez
Geddel Vieira Lima
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Hermes Parcianello
Homero Oguido
Luís Roberto Ponte
Pedro Novais

Antônio Kandir
Jackson Pereira
Matcio Fortes
Saulo Queiroz (PFL)
YedaCmsius

Basílio Villani
DelfJDl Netto
Francisco Dornelles
Paulo Mourão

Alexandre Ceranto
Efraim Morais

Hugo Lagranha
João Mendes

LiJtI.a Netto
Mauro Lopes

Roberto Magalhães
Wilson Cunha

PMDB
Anibal Gomes

Antônio do Valle
João Almeida

Paulo Ritzel
Pinheiro Landim

3 vaga (s)

PSDB
Antônio Aureliano

Arnaldo Madeira
Danilo de Castro

Jorge Anders
Regis de Oliveira

PPR
Anivaldo Vale
Ari Magalhães

Roberto Campos
Rogério Silva

PT

PSBlPMN
Ubaldino Júnior Adelson Salvador

Secretária: Célia Maria de Oliveira
Reunião: quartas-feiras - 10h
Telefones: 318-6900'69051701117012

COMISSÃO DE Fll'iANÇAS
E TRIBUTAÇAO

Presidente: Gonzaga Mota (pMDB)
1° Vice-Presidente: Mussa Demes (PFL)
2° Vice-Presidente: Márcio Fortes (pSDB)
3° Vice-Presidente: Max Rosenmann (SI Part.)

Titulares Suplentes
PFLIPTB

PT

PDT

PP

Sérgio Miranda

Enio Bacci
Eunpedes Miranda

José Augusto
José Coimbra (PTB)

Marcelo Deda
Nedson Micheleti

Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Márcio Reinaldo Moreira

PP

PDT

Sérgio Guerra

Francisco Horta
Luiz Piauhylino (SI Part.)

PSBlPMN

PLlPSDIPSC

Márcia Cibilis Viana
Max Rosenmann

Celso Daniel
Conceição Tavares
Fernando Torres (PSDB)
Jose Fortunati

Eujácio Simões
João Colaço (PSB)

José Chaves (SI Part.)

PCdoB
Jurandyr Paixão (pMDB)

José Janene
Sérgio Naya

PV

João Pizzolatti (PPR) José Carlos Lacerda (PPR)

Secretária: Maria Linda Magalhães
Reunião: quartas-feiras-lOh
Local: Plenário, sala 5
Telefones: 318-696<Y6989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZACÃO
FINANCEIRA E CONTROtE

Presidente: Filmo de Castro (PSDB)
1° Vice-Presidente: Lima Netto (PFL)
2° Vice-Presidente: Fenando Diniz (pMDB)
3° Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PP)

Luiz Buaiz

Adauto Pereira

João Fassarella
Padre Roque

B.Sá(pSDB)
José Linhares

Luiz Durão
Wolney Queiroz

PPR
Cleonâncio Fonseca (PSDB)

Paulo Bauer
Ronivon Santiago (PSD)

PLlPSDIPSC

Mário de Oliveira
Ricardo Gomyde (PCdoB)

Esther Grossi
Pedro Wilson

Augusto Nardes
Eurico Miranda
Nelson Matchezan

Álvaro Valle

Fernando Zuppo
Severiano Alves

Augusto Viveiros



PFl.JPTB

Titulares

Álvaro Gaudênclo Neto
Augusto Carvalho (PPS)
Efraim Morais
Heráclito Fortes
Jaime Martins
João Mendes
Lima Netto
Marilu Guimarães
Maurício Najar
Pedro Correa

Adelson Ribeiro (PSDB)
Confúcio Moora
Fernando Diniz
Fernando Gomes
José Priante
Luiz Fernando
Olavo Calheiros
Ricardo Rique
1 vaga (s)

Antonio Balhmann
Arnaldo Madeira
Arthur Virgílio Neto
Emerson Olavo Pires
Finno de Castro
Jayme Santana

Arlindo Chinaglia
Jaques Wagner
Paulo Bernardo
Waldomiro Fiomvante

PMDB

PSDB

PT

PPR

Suplentes

Antônio dos Santos
Carlos Magno

JoséTude
Mussa Demes

Ney Lopes
Osório Adriano

Paulo Heslander
Sarney Filho

Ursicino Queiroz
Vic Pires Franco

Carlos Apolinário
Freire Júnior
Hélio Rosas

Luiz Carlos Santos
Pedro Novais

Roberto Rocha
3 vaga (s)

Alexandre Santos
Cipriano Correia

José Aníbal
Roberto Santos

Vittorio Mediolli
YedaCrosíus

Ana Júlia
Chico Vigilante

José Genoíno
Luiz Gushiken

CONUSSÃODEMmNASEENERGM
Presidente: Eliseu Resende (PFL)
1°Vice-Presidente: Paulo Titan (pMDB)
2° Vice-Presidente: Antônio Feijão (psDB)
3° Vice-Presidente: Elton Rohnelt (pSC)

Titulares Suplentes
PFl.JPTB

Antônio Feijão (PSDB) Abelardo Lupion
Amcely da Paula João Iensen
Eliseu Resende João Mellão Neto
José Santana de Vasconcellos Pedro Correa
Moisés Lipnik SalomãoCroz
Murilo Píuheiro Werner Wanderer

PMDB
Francisco Diogenes Edinho Bez
Jorge Tadeu Mudalen Marcelo Barbieri
Marcos Lima Zila Bezerra
PauloTitan 2 vaga(s)
Rivaldo Macari

PSDB
Adroaldo Streck Finno de Castro
Luciano Zica (PT) Márcio Fortes
Sylvio Lopes Marinha Raupp

PPR
Fausto Martello Benedito Guimarães
José Tude (PTB) Júlio Redecker
Sérgio Barcellos (PFL) Nelson Marquezelli (PTB)

PT
Chico Ferramenta AdãoPretto
Fernando Ferro Milton Mendes

PP
Carlos Camurça Edson Queiroz
Salatiel Carvalho Marcos M(;dmdo

PDT

PSBIPMN
Marquíuho Chedid (PSD)

PCdoB

PSBlPMN
Bosco França José Carlos Sabóia

Secretária: Valda D. S. Lobo
Reunião: quartas-feiras - lOh
Local: Plenário, sala 15-B
Telefones: 318~94LV6946

CO~ÃODERELAÇÕES
EXTERIORES

Presidente: Franco 1,1ontoro (PSDB)
1°Vice-Presidente: Atila Lins (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Cardinal (pDT)
3° Vice-Presidente: Haroldo Lima (PCdoB)

Titulares Suplentes
PFl.JPTB

Luciano Castro
Moacyr Andmde
Raimundo Santos (PP)
Ricardo Izar

PP
Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Márcio Reinaldo
Osvaldo Reis

PDT
Fernando Lopes
Gíovanni Queiroz
José Carlos Coutinho (S/Part.)

PLlPSDIPSC

Valdemar Costa Neto
1vaga (s)

José Carlos Sabóia

Basílio Villani
Delfim Netto

Pauderney Avelino
Simão Sessim

Carlos Camurça
Flávio Derzi

1vaga(s)

Cidinha Campos
Coriolano Sales

Renan Kurtz

Eujácío Simões
Welinton Fagundes

Airton Dipp
José Mauricio

Elton Rohnelt

Antônio Joaquim
José Carlos Coutinho (SlPart.)

PLlPSDIPSC

Zé Gomes da Rocha

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo
Local: 5" - lO:00h - Plenário 9, sala % 1
Telefone: 318-6888

Sérgio Miranda 1 vaga (s) Antônio Ueno
4rüldo Cedraz
AtilaLins
Ciro Nogueira
José Rezende

Benito Gama
Paulo Cordeiro

Paulo Gouvea
Pedrinho Abrão
Roberto Fontes



PCdoB
Haroldo Lima Ricardo Gomyde

Secretária: Andréa Maura Versiani de Miranda
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - lOh
Local: Plenário, sala 2
Telefones: 318-6993 a 6996

COMISSÃO DE SEGÇRIDADE
SOCIAL E FAMIUA

Presidente: Roberto Jefferson (PfB)
1°Vice-Presidente: Mauri Sérgio (pMDB)
2° Vice-Presidente: Iberê Ferreira (PFL)
3° Vice-Presidente: Sebastião Madeira (PSDB)

Titulares Suplentes

Genésio Bernardino
José Thomaz Nonô
Luiz Henrique
Paes de Andrade
Robério Araújo (PSDB)

Jandira Feghali Agnelo Queiroz

Secretária: Míriam Maria Bragança Santos
Renião: quartas-feiras - lOh
Local: Plenário, sala 9
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156

COMISSÃO_DE TRABALHO,:pE
ADMINlSTRAÇAO E SERVIÇO PUBliCO

Presidente: Wigberto Tartuce (PP)
1°Vice-Presidente: Marcos Medrado (PP)
2° Vice-Presidente: José Pimentel (Pf)
3° Vice-Presidente: Zila Bezerra (pMDB)

Titulares Suplentes

Pf
Eduardo Jorge Arlindo Chinaglia
Humberto Costa Gilney Viana
José Augusto José Fritsch
Marta Suplicy José Pimentel

PP
B.Sá(pSDB) Alcione Athayde
Jofran Frejat Laura Carneiro
José Linhares Renato Johnsson

PDT
Cidinha Carnpos Fernando Zuppo
Seraflm Venzon Wilson Braga
Vicente André Gomes

PLlPSDJPSC
Luiz Buaiz José Egydio
Nilton Baiano (pMDB) Pedro Canedo

PSBJPMN
Luiz Piauhylino (S. Part.) Alexandre Cardoso
Sérgio Arouca (PPS) BetoLelis

PCdoB

Eduardo Barbosa
Elias Murad

Ezídio Pinheiro
FeuRosa

Jovair Arantes
Robério Araujo

Lídia Quinan
Olavo Calheiros

Remi Trinta

Jair Siqueira
Luiz Moreira

Manoel Castro
Osvaldo Biolchi

Paulo Bornhausen
Sergio Barcellos

João Natal
Jorge Wilson

José Thomaz Nono
Sylvio Lopes (PSDB)

Agnaldo Timóteo
Eurico Miranda

Moacyr Andrade
Pimentel Gomes (PSDB)

PPR

PSDB

PMDB

PFIJPTB
Inocêncio Oliveira
João Mellão neto
José Carlos Aleluia
José Pimentel (PT)
Paulo Paim (PT)
Paulo Rocha (PT)

Michel Temer
Paulo Feijó (PSDB)
Sandro Mabel
Wilson Cunha (PFL)

Arnaldo Faria de Sá
Ayres da Cunha (PFL)
Célia Mendes
1 Vaga(s)

Rita Camata
Rubens Cosac
Saraiva Felipe

Arnon Bezerra
Carlos Mosconi
Cipriano Correia
Osmânio Pereira
Sebastião Madeira
'fuga Angemmi

Álvaro Valle

Ricardo Heráclio

André Puccinelli
Armando Abílio
Armando Costa

Confúcio Moura
Darcísio Perondi

José Aldemir

Álvaro Gaudêncio Neto
Antônio Joaquim Araújo

Augusto Viveiros
Duílio Pisaneschi

Fátima Pelaes
Fernando Gomes (pMDB)

Inocêncio Oliveira
Márcia Marinho (PSDB)

Paulo Paim (PT)
Vilmar Rocha

Theodorico Ferraço
PMDB

Adelson Ribeiro (PSDB)
AryKara

Freire Junior
Rubens Cosac

1 vaga (s)

PSDB
Jayme Santana

Koyu Iha
Sílvio Torres

PPR
Adylson Motta

Wagner Salustiano

PT
Conceição Tavares

Eduardo Jorge

PP
Jofran Frejat

Salatiel C81Valho

PDT
José Mauricio
Oscar Goldoni

PMDB

PFUPTB

PSBJPMN

PLlPSDJPSC

Ushitaro Kamia

Chicão Brigido
Elcione Barbalho
Euler Ribeiro
José Pinotti
Laire Rosado
Mauri Sérgio

De Velasco

Alexandre Ceranto
Carlos Magno
Ceci Cunha (PSDB)
Fernando Gonçalves
Iberê Ferreira
Jair Soares
Jonival Lucas
José Coimbra
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

Leur Lomanto

Carlos Cardinal
RenanKurtz

Aécio Neves
Franco Montoro

Luiz Gushiken
Sandra Starling

Cunha Bueno
Paulo Bauer

Costa Ferreira
Raul Belém (PFL)



PCdoB
Agnelo Queiroz Aldo Rebelo

Secretária: Talita Yeda de Almeida
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - lOh
Local: Plenmo, sala 11
Telefones: 318-6987/6990/700417007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

Presidente: Moreira Franco (pMDB)
1° Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
2° Vice-Presidente: Philemon Rodrigues (PTB)
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPR)

Zaire Rezende Ubaldo Correa
Zila Bezerra 1 vaga (s)

PSDB
lldernar Kussler Almino Affonso
Roberto França Jackson Pereira
Ubiratan Aguiar Tuga Angerami

PPR
Ari Magalhães Benedito Guimarães
Jair Bolsonaro Luciano Castro
Miguel Rossetto (PT) Paulo Mourão

Pf
Chico Vigilante José Fortunati
Jair Meneguelli Paulo Bernardo
Maria Laura I vaga (s)

PP
Valdomiro Meger Costa Ferreira
Wigberto Tartuce 1 vaga (s)

PDT
Miro Teixeira Coriolano Sales
Wilson Braga Silvio Abreu

PLlPSDIPSC
Marcos Medrado (PP) NanSOIlza

PSBlPMN
1 vaga Ushitaro Kamia

Euler Ribeiro
Luiz Henrique

Marcelo Barbieri
Noel de Oliveira
Pinheiro Landim

Abelardo Lupion
Carlos Magno

Júlio César
Maluly Netto

Paulo Cordeiro
Roberto Jefferson

Antônio Aureliano

Corauci Sobrinho
Francisco Rodrigues

José Chaves (SI Part.)

PSDB
Ayrton Xerez Eduardo Mascarenhas
Jorge Anders João Leão
Jovair Arantes Sebastião Madeira
Leônidas Cristina Paulo Feij6
Marinha Raupp Vanessa Felippe
Mário Negromonte Zé Gerardo

PPR
Antônio Jorge Affonso Camargo SJPart.)
Benedito Guimarães Eurico Miranda
Simão Sessim Felipe Mendes
Telmo Kirst José Teles

Pf
Carlos Santana Alcides Modesto
Hugo Lagranha (PTB) Jaques Wagner

João Coser João Paulo
TeIma de Souza Paulo Delgado

PP
Dolores Nunes Augustinho Freitas
Francisco Silva 2 vaga (s)
João Maia

PDT
Antônio Joaquim Matheus Schmidt
Edson Ezequiel Odilio Balbinotti (SI Part.)
LeonelPavan Serafim Venzon

PLlPSDIPSC
José Carlos Lacerda (PPR)
José Egydio

Elton Rohnelt (pSC)
Hélio Rosas
João Thomé Mestrlnho
José Pinotti
José Thomaz NollÔ

PMDB

PSDB
Arnaldo Madeira

PFIJPfB
Davi Alves Silva (PMN)
Jaime Martins
Luciano Pizzatto
Moises Lipnik
Paulo Heslander
Werner Wanderer

PSBlPMN
Candinho Mattos (pMDB)

PCdoB
Paulo Gouvêa (PFL) Jandira Feghali

Secretário: Rui Ornar Prudencio da Silva
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, sala 12
Telefones: 318-6973 a 6976

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
Presidente: Maurício Campos (PL)
1° Vice-Presidente: Elton Rohnelt (pSC)
2° Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
3° Vice-Presidente: Marquinho Chedid (PSD)

Titulares Suplentes

Luiz Henrique
Marcelo Teixeira

Mauri Sérgio
Nestor Duarte
Nicias Ribeiro
Olavio Rocha

Ushitaro Kamia (PSB)

2 vaga (s)

Alceste Almeida
Cláudio Cajado
Eliseu Resende

Iberê Ferreira
Jaime Fernandes

José Santana de Vasconcellos
Luís Barbosa

Rodrigues Palma
Rubem Medina

Suplentes

PMDB

PFIJPfB

Alberto Goldmann
Alberto Silva
Antônio Brasil
Barbosa Neto
Carlos Nelson
Darcísio Perondi
Henrique Eduardo Alves
Moreira Franco
Newton Cardoso

Titulares

Chico da Princesa
Duilio Pisaneschi
Hilário Coimbra
JairoAzi
Lael Varel1a
Mauro Fecury
Mauro Lopes
Melquiades Neto (PMN)
Philemon Rodrigues
Theodorico Ferraço



1 vaga (s) Osvaldo Reis

PDT
Silvio Abreu Fernando Lopes
1 vaga (s) LeonelPavan

PINSD/PSC
Welinton Fagundes 1 vaga

PSBJPMN
Gonzaga Patriota 1 vaga

Secretário: Estevam dos Santos Silva
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 17
Telefone: 318-7071

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR A

ARRECADAÇÃO E DESTINAÇÃO DE VERBA
REFERENTE A DffiEITOS AUTORAIS,

PRINClPALMENTE NO QUE SE REFERE A
ATUAÇÃO DO ESCRITÓRIO CENTRAL DE

ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD.

Proposição: REQ-0005J95 Autor: Eraldo Trindade
Presidente: Hermes Parcianello (pMDB)
1° Vice-Presidente: Carlos Alberto (PFL)
2° Vice-Presidente: Paulo Rocha (PT)
3° Vice-Presidente: Eduardo Mascarenhas (PSDB)
Relator: Eraldo Trindade (PPR)

Titulares Suplentes
PFUPTB

Elias Murad Celso Russomanno
Nelson Otoch Finno de Castro

PT
José Genoíno Hélio Bicudo
Paulo Delgado José Fortunati

PPR

Arnaldo Faria de Sá Anivaldo Vale
Jair Bolsonaro Augusto Nardes
Pauderney Avelino Luciano Castro

PP

Marquinho Chedid (PSD) Valdenor Guedes
1 vaga(s) 1 vaga

PDT

Antônio Joaquim AirtonDipp
Eurípedes Mirauda Cunha Lima (S/ Part.)

PSBJPMN
Francisco Rodrigues (PSD) 1 vaga

PLlPSD/PSC

Mauricio Campos Expedito Júnior

Secretário: Tercio Mendonça Vilar
Reunião: quartas-feiras - 9h
Local: Plenário, Sala 19
Telefones: 318-6998 a 318-7001

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: Eraldo Trindade (PPR)
1° Vice-Presidente: Carlos Airton (PPR)
2° Vice-Presidente: César Bandeira (PFL)
3° Vice-Presidente: Nedson Micheleti (PT)

Titulares Suplentes
PFIJPTB

Carlos Alberto
Corauci Sobrinho
João Iensen
Luiz Braga

Alberico Cordeiro
Antonio dos Santos

Antonio Ueno
Osório Adriano

Célia Mendes
Prisco Viana Antônio Joaquim

Welson Gasparini

Albérico Cordeiro
Carlos da Carbrás
César Bandeira
Eliseu Moura
Rogério Silva (PPR)

Annando Abílio
Edison Andrino
Noel de Oliveira
Simara Ellery
Wilson Cignachi

Antônio Carlos Pannunzio
João Leão
Zé Gerardo

Carlos Airton
Eraldo Trindade
Felipe Mendes

PMDB

PSDB

PPR

Antônio Jorge (PPR)
Davi Alves Silva (PMN)

Humberto Swto
José Mendonça Bezerra

José Rocha

Alberto Silva
Antônio Brasil
Carlos Nelson

Cassio Cunha Lima
Homero Oguido

Ceci Cunha
Leônidas Cristina

Mário Negromonte

Hemes Parcianello
Pedro Novais
1 vaga (s)

Celso Russomanno
Eduardo Mascarenhas

Eraldo Trindade
Wagner Salustiano

Chico Vigilante
Paulo Rocha

Wigberto Tartuce

PMDB

PSDB

PPR

PT

PP

PDT

PLlPSDIPSC

Confúcio Moura
Pinheiro Landim

1 vaga (s)

Emerson Olavo Pires
FeuRosa

Gerson Peres
Maria Valadão

Luiz Mainardi
Sandra Starling

Edson Queiroz

Sérgio Carneiro

De Velasco Welinton Fagundes
João Paulo
Nedson Micheleti
Nilmário Miranda

NanSouza

PT

PP

Carlos Santana
Celso Daniel

Humberto Costa

Nelson Meurer

PSBJPMN
Ubaldino Júnior

Secretário (a): Fátima Moreira
Local: Serviço de CPI - Sala 125 Anexo TI
Telefone: 318-7057

Nilson Gibson



COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A SITUAÇÃO

DOS BINGOS NO BRASIL
Proposição: REQ-0002l95 Autor: Marquinho Cbedid

Titulares Suplentes
PFIJPTB

Corauci Sobrinho
Roberto Jefferson
Severino Cavalcanti
Vic Pires Franco

Oscar Goldoni
Albérico Filho
Jorge Wilson

Nelson Otoch
Zulaiê Cobra

Gerson Peres
Eurico Miranda

Carlos Santana
Padre Roque

Nelson Meurer

Vicente Andre Gomes

Marquinho Chedid

PMDB

PSDB

PPR

PT

PP

PDT

PLlPSDIPSC

PCdoB

Fernando Gonçalves
João Ribeiro
Lael Varella

Murilo Pinheiro

Anibal Gomes
Antonio do Valle

1 vaga (s)

Jovaír Arantes
Salvador Zimbaldi

Cunha Bueno
Wagner Salustiano

João Fassarella
Pedro Wilson

Marcos Medrado

Severiano Alves

Roland Lavigne

PMDB
João Almeida Barbosa Neto
Marcelo Barbieri Chicão Brígido
Nicias Ribeiro Marisa Serrano
Olavo Calheiros Maurício Requião
Roberto Valadão Teté Bezerra
Ubaldo Correa Wilson Branco

PSDB
Jayme Santana Cipriano Correia
Roberto Santos Aécio Neves
FeuRosa Paulo Feijó
Silvio Torres Zé Gerardo

PPR
AIzira Ewerton Arnaldo Faria de Sá
Jarbas Lima Cunha Bueno
Prisco Viana Ricardo Izar

PT
João Paulo José Genoíno
Paulo Delgado Padre Roque
Sandra Starling Waldomiro Fioravante

PP
José Janene José Linhares
Romel Anízio Osvaldo Reis

PDT
Coriolano Sales Enio Bacci
Matheus Schmidt Euripedes Miranda

PLlPSDIPSC
Valdemar Costa Neto Marquinho C1ledid

PSBJPMN
Fernando Lyra José Carlos Sabóia

PCdoB

Efraim Morais
Luciano Pizzatto
Mendonça Filho

Aldo Arantes Haroldo Lima

Secretário: Bmnilde Liviero de Moraes
Local: Serv. Com. Especiais: Anexo li- Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-7067/706617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER A
EMENDA DO SENADO AO PROJETO DE LEI N°

3.981, DE 1993, QUE "DISCIPLINA A EXTRAÇÃO,
INDUSTRIALIZAÇÃO, UTILIZAÇÃO,

COMERCIALIZAÇÃO E TRANSPORTE DO
ASBESTO/AMIANTO E DOS PRODUTOS QUE O

CONTENHAM, BEM COMO DAS FmRAS NATURAIS
E ARTIFICIAIS, DE QUALQUER ORIGIEM,

UTILIZADAS PARA O MESMO FIM,
E DA OUTRAS PROVIDftNCIAS.

Proposição: PL-39SW3 Autor: Eduardo Jorge
Presidente: Rubens Cosac (pMDB)
1°Vice-Presidente: Lídia Quinan (pMDB)
2° Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Maria Valadão (PPR)
Relator: Vilmar Rocha (PFL)

Titulares Suplentes
PFUPTB

José Jorge
Pedrinho Abrão
Pedro Correa

Suplentes

Lindberg Farias

Iberê Ferreira
Paes Landim

Pedrinho Abrão
Ricardo Barros
Roberto Pessoa

Rodrigues Palma
Vilmar Rocha

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS

POLÍTICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE ESTAS,
A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO ELEITORAL E

MODIFICAÇÕES NA LEGISLAÇÃO
ELEITORAL.PARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS

NECE~ÁR1ASALTERAÇÕESNA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Presidente: Mondonça Filho (PFL)
1°Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
2° Vice-Presidente: Jayme Santana (PSDB)
3° Vice-Presidente: Alzira Ewerton (PPR)
Relator: João Almeida (pMDB)

Titulares

Ricardo Gomyde

Secretário:
Local:
Telefone:

PFIJPTB
Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada

.Couraci Sobrinho
José Santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Paulo Gouvea
Vicente Cascione



Vilmar Rocha Phillemon Rodrigues PPR
PMDB Hugo Biehl Júlio Redecker

Lídia Quinam Laire Rosado João Pizzolatti Mário Cavallazzi

Marcos Lima Nilton Baiano Nelson Marehezan Rogério Silva

Rubens Cosac Sandro Mabel PT
PSDB José Fortunati Luiz Gushiken

Adroaldo Streck Cipriano Correia Luiz Mainardi Miguel Rossetto

Jovair Arantes Elias Murad TeIma de Souza Sandra Starling

PPR PP

Maria Valadão Ricardo Izar Augustinho Freitas Nelson Meurer

Rogério Silva Roberto Balestra Dilceu Sperafico Romel Anízio

PI' PDT

Humberto Costa Arlindo Chinaglia Antonio Joaquim Itamar Serpa

Pedro Wilson Gilney Viana Carlos Cardinal I vaga(s)

PP PLlPSDIPSC

Marconi perillo Edcson Queiroz Francisco Rodrigues Roland Lavigne

PDT PSBlPMN

José Maurício Giovanni Queiroz Adelson Salvador Gonzaga Patriota

PLlPSDIPSC PCdoB
Elton Rohnelt Francisco Rodrigues Ricardo Gomyde Haroldo Lima

PPS Secretário: José Maria A. Castro
Augusto Carvalho Sérgio Arouca Local: Servo Com. Especiais - Anexo II - Sala 120 B - Ala Nova
Secretário: Maria Helena Coutinho de Oliveira Telefone: 318-70611706517052
Local: Sala 120 - Anexo II - Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIALTelefone: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER SOBRE

DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER AO TEX·
TODAS AS PROPOSIÇÕES, EM TRÂMITE NESTA

CASA, REFERENTES AOS JOGOS E A
TO DO PROTOCOLO RELATIVO AO REGULAMENTAÇÃO DOS CASSINOS NO BRASIL

CÓDIGO ADUANEIRO DO MERCOSUL,
CONCLuíDo EM OURO PRETO.MG, Proposição: Reg. Autor: Inocêncio Oliveira

ASSINADO PELO BRASIL EM 17·12-94. Presidente: Homero Oguido (pMDB)

Presidente: Paulo Bornhausen (PFL) 1° Vice-Presidente: Silas Brasileiro (pMDB)

1° Vice-Presidente: Augusto Viveiros (PFL) 2° Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)

2° Vice-Presidente: Yeda Crusius (pSDB) 3° Vice-Presidente: Ricardo Izar (PPR)

3° Vice-Presidente: Nelson Marehezan (PPR) Relator: Aracely de Panla (PFL)

Relator: Paulo Ritzel (pMDB) Titulares Suplentes
PFLIPTB

Titulares Suplentes Alberico Cordeiro Adauto Pereira

PFLIPTB Aracely de Paula Alceste Almeida
Carlos Magno Antonio Joaquim Araújo

Augusto Viveiros Alexandre Ceranto Ciro Nogueira Carlos da Carbrás
Jair Soares Átila Lins Cláudio Cajado Efraim Morais
Leur Lomanto Benito Gama José Rezende Hilário Coimbra
Osvaldo Biolchi João Iensen Paulo Lima Mauro Fecury
Paulo Bornhausen José Borba PMDBVilson Santini Paulo Gouvea
Werner Wanderer Roberto Fontes Candinho Mattos Aníbal Gomes

Maria Elvira José Aldemir
PMDB Homero Oguido Noel de Oliveira

Paulo Ritzel Armando Costa Ivo Mainardi Pinheiro Landim
Rivaldo Macari EdinhoBez Sandro Mabel Wilson Cignachi
Valdir Colatto Elias Abrahão Silas Brasileiro Wilson Cignachi
Wilson Branco Ivo Mainardi 1 vaga (s)
Zaire Rezende Silas Brasileiro PSDB
1 vaga (s) 1 vaga (s) Jovair Arantes Alexandre Santos

PSDB Arthur Virgílio Neto Domingos Leonelli

Antônio Kandir Adroaldo Streck Nelson Otoch Jackson Pereira

Eduardo Mascarenhas FeuRosa
Zulaie Cobra Marinha Raupp

FlávioAms Franco Montoro PPR
Yeda Crusius Mareio Fortes Gerson Peres Eurico Miranda



Agnaldo Tim6teo José Carlos Lacerda PSBJPMN
Ricardo Izar Wagner Salustiano BetoLélis Adelson Salvador

PT Secretário: Rejane S. Marques

Carlos Santana Hélio Bicudo Local: SelV. Com. Especiais - Anexo II - Sala 120- B - Ala Nova

João Fassarella José Augusto Telefone: 318-687417052

José Fortunati Pedro Wilson COMISSÃO ESPECIAL
PP DESTINADA A PROFERIR PARECER Á PROPOSTA

Nilton Cerqueira Marcos MedIado DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO N° 6, DE 1995, QUE
Silvemani Santos Nelson Meurer "ALTERA O PARÁGRAFO 1° DO ART. 177 "

PDT (MONOPÓLIO DO PETRÓLEO)

Fernando Lopes Enio Bacci Proposição: PEC-0006I95 Autor: Poder Executivo

Matheus Schmidt Wolney Queiroz Presidente: Alberto Goldman (pMDB)
PIJPSDIPSC 1° Vice-Presidente: Edinho Bez (pMDB)

Marquinho Chedid Welinton Fagundes 2° Vice-Presidente: Jackson Pereira (PSDB)
3° Vice-Presidente: Betinho Rosado (PFL)

PSBJPMN Titulares Suplentes
Nilson Gibson Gonzaga Patriota PFIJPTB

PCdoB Betinho Rosado Antonio Feijão

Sérgio Miranda Aldo Arantes José Mocio Monteiro Antonio Geraldo
JúlioCesar Carlos Magno

Secretário: Maria Helena C. de Oliveira Lima Netto Fernando Gonçalves
Local: SelV. Com. Esp. Anexo TI - Salas 124NI521A - Ala Nova Rodrigues Palma João Mellão Neto
Telefone: 318-687417066n067 Rubem Medina Osvaldo Coelho

COMISSÃO ESPECIAL Vicente Cascione Paulo Gouvea

DESTINADA A ESTUDAR ALTERNATIVAS PARA A
PMDB

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS NAS
Alberto Goldman Antonio do Valle
EdinhoBez Hélio Rosas

OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL, DESTINADAS A Ivo Mainardi Jorge Wilson
CUSTEIO, COMERCIALIZAÇÃO E INVESTIMENTO Paulo Titan Marcos Lima

Presidente: Abelardo Lupion (PFL) Rivaldo Macari Nicias Ribeiro
1° Vice-Presidente: Carlos Melles (PFL) Simara Ellery 1 vaga(s)
2° Vice-Presidente: Saulo Queiroz (pSDB) PSDB
3° Vice-Presidente: Roberto Balestra (PPR) Jackson Pereira Ayres da Cunha
Relator: Valdir Colatto (PMDB) Marcio Fortes Emerson Olavo Pires

Titulares Suplentes Salvador Zimbaldi Ezizio Pinheiro

PFUPTB Eduardo Mascarenhas Rommel Feij6

Abelardo Lupion Adauto Pereira PPR

Carlos Melles Benedito de Lira De1fJ.m Netto Basílio Villani
José Rocha Hugo Rodrigues da Cunha Julio Redecker Francisco Dornelles
Nelson Marquezelli Pedrinho AbIão Roberto Campos Maria Valadão

PMDB PT
André Puccinelli Edinho Araújo Luciano Zica Chico Ferramente
Nair Xavier Lobo Fernando Gomes Marcelo Deda Conceição Tavares
Valdir Colatto Silas Brasileiro Miguel Rossetto Fernando Ferro

PSDB PP

Antonio Aureliano Arnon Bezerra Salatiel Carvalho José Janene
Saulo Queiroz Ezídio Pinheiro Silvemani Santos VadãoGomes

PPR PDT

Hugo Biehl Augusto Nardes
Coriolano Sales EnioBacci
Edson Ezequiel Serafnn Venzon

Roberto Balestra Paulo'Mourão
PIJPSDIPSC

PT Augusto Farias Roland Lavigne
2 vaga (s) 2 vaga (s) PSBJPMN

PP Gonzaga Patriota Ushitaro Kamia

RomelAnízio Dilceu Sperafico PCdoB

PDT Haroldo Lima Lindberg Farias

Carlos Cardinal Odílio Baldinotti Secretário: Rejane S. Marques
PLlPSDIPSC Local: SelV. Com. Especiais: AnexolI-Sala 120-B-AlaNova

Roland Lavigne Zé Gomes da Rocha Telefones: 318-687417052



COMISSÃO ESPECIAL
ALTERA A REDAÇÃO DO PARÁGRAFO 1° DO

ARTIGO 53 DA CONSTITUIÇÃO FEDEAL
(lMUNIDADE PARLAMENTAR)

Presidente: Vicente Cascione (PTB)
I° Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)
2° Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
3° Vice-Presidente: Prisco Viana (PPR)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPR)

Proposição: PEC-0155193 Autor: Cidinha Campos

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECERÀ PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 169, DE 1993,
QUE"ALTERA O INCISO IV DO ARTIGO 167

E O ARTIGO 198 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
E PRE~ RECURSOS ORÇAMENTARlOS EM NÍVEL
DA uNIÃo, ESTADOS E MUNICÍPIOS PARA MANU
TENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE COM O

FINANCIAMENTO DAS REDES PÚBLICAS
FILANTRÓPICAS E CONVENIADAS".

Proposição: PEC-0169193 Autores: EDUARDO JORGE
E WALDIR PIRES

Titulares Suplentes
PFLIPTB

Adauto Pereira Aroldo Cedraz
Antonio Geraldo Jaime Fernandes
JairoAzi Luiz Braga
Theodorico Ferraço Philemon Rodrigues
Severino Cavalcanti Salomão Cruz
Vicente Cascione José Tude
Wilson Cunha Ursicino Queiroz

PMDB
Aloysio Nunes Ferreira Edinho Araujo
Gilvan Freire João Natal
Ivandro Cunha Lima Jorge Wilson
José Luiz Clerot José Priante
Luiz Fernando Nicias Ribeiro
Udson Bandeira Wagner Rossi

PSDB

Danilo de Castro Ezídio Pinheiro
Régis de Oliveira João Leão
Roberto Araújo Jorge Anders
Vicente Arruda Saulo Queiroz

PPR

Gerson Peres Adylson Motta
Ibrahim Abi-Ackel Roberto Balestra
Prisco Viana Welson Gasparini

Domingos Dutra Fernando Ferro
Hélio Bicudo José Machado
MaTcelo Deda Pedro Wilson

PP

Costa Ferreira Mário de Oliveira
Dolores Nunes Talvane Albuquerque

PDT

Cidinha Campos Magno Bacelar
Silvio Abreu RenanKurtz

PLlPSDIPSC

Francisco Rodrigues Paulo de Velasco

PSBJPMN
Beto Lelis Adelson Salvador

PCdoB
Aldo Arantes Haroldo Lima

Secretário (a): Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo n- Sala 120-B-Ala Nova
Telefones: 318-687417052

Titulares Suplentes
PFLIPTB

Ayres da Cunha Alexandre Ceranto
Carlos Magno Duílio Pisaneschi
Fernando Gonçalves Fátima Pelaes
Jair Soares José Coimbra
JairoAzi Luiz Moreira
Roberto Jefferson Maluly Netto
Ursicino Queiroz Pedro Corrêa

PMDB
Armando Abílio Aníbal Gomes
Confiício Moura AmôalGomes
Darcísio Perondi Elcione Barbalho
Fernando Gomes Rita Camata
José Pinotti 3 vagas
Saraiva Felipe

PSDB
Carlos Mosconi B.Sá
Ceci Cunha Pimentel Gomes
Jovair Arantes ' Roberto Araújo
Osmânio Pereira Sebastião Madeira

PPR
Adylson Motta Antônio Jorge
Moacyr Andrade Enivaldo Ribeiro
Sérgio Arouca (PPS) Fausto Martello

PT
Eduardo Jorge Arlindo Chinaglia
Humberto Costa José Fritsch
José Augusto Marta Suplicy

PP
Jofran Frejat Alcione Athayde
José Linhares Talvane Albuquerque

PDT
Serafim Venzon Wilson Braga
Vicente André Gomes Giovanni Queiroz

PLlPSDIPSC
Luiz Buaiz Pedro Canedo

PSBJPMN

Alexandre Cardoso Ubaldino Júnior

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandir" Feghali

Secretário(a): Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo II - sala 120-B - Ala
Nova
Telefone: 318-7067/7066/7052



COMISSÃO MISTA
COMISSÃO PARLAMENTAR
CONJUNTA DO MERCOSUL

Titulares Suplentes

Franco Montoro

Jl1lio Redecker

PSDB

PPR
Yeda Crusius

João Pizzolatti

Luciano Pizzatto
Paulo Bornhausen

PFLIPTB
Antonio Ueno

José Carlos Vieira
Miguel Rossetto

PP
Luiz Mainardi

Paulo Ritzel
Valdir Colatto

PMDB Dilceu Sperafico
Elias Abrahão Secretário:

Rivaldo Macari Local:
Telefone:

Augustinho Freitas



IEDIÇÃO DE HOJE: 200 PÁGINAS I


