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qualidade de suplente, a Comissão de Economia,
Indústria e Comércio... 14697
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PMDB/PSDIPSUPMNIPSC, comunicando que o integrar a Comissão Especial destinada a "apre-
Deputado Pedro Yves passa a integrar, na quali- ciar a PEC n2173-A/95, do Poder Executivo, que
dade de titular, a Comissão de Fiscalização Fi- modifica o Capítulo da Administração Pública,
nanceira e Controle e, na qualidade de suplente, acrescenta normas às Disposições Constitucio-
a Comissão de Seguridade Social e Famflia. 14698 nais Gerais e estabelece nonnas de transição".

N2 307/96 - Do Senhor Deputado Michel Solicitando, ainda, tornar sem efeito a indicação
Temer, Líder do Bloco Parlamentar do referido Parlamentar como suplente. 14699
PMDB/PSDIPSLlPMNIPSC, comunicando que o Nº 399/96 - Do Senhor Deputado Odelmo
Deputado Marcelo Teixeira passa a integrar, na Leão, Líder do Bloco Parlamentar PPB/PL, indi-
qualidade de suplente, a Comissão Especial des- cando os Deputados Jofran Frejat, Pedro Corrêa
tinada a apreciar e dar parecer sobre o PL nº e Robério Araújo, como titulares, e o Deputado
1.125195, do Poder Executivo, que ·dispõe sobre Adhemar de Barros Filho, como suplente, para
a ordenação do transporte aquaviário e dá outras integrarem a Comissão Especial destinada a
providências·. 14698 ·apreciar a PEC n223-AI95, que revoga os §§ 1!!

N2 310/96 - Do Senhor Deputado Michel e 32do art. 199, e altera a redação do inciso I do
Temer, Líder do Bloco Parlamentar art. 200 da Constituição Federal·. 14699
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Deputado Marcelo Barbieri passa a integrar, na bal, Líder do PSDB, indicando os Deputados Pi-

. qualidade de titular; a Comissão de Rscalização mentel Gomes, Ceci Cunha e Carlos Mosconi,
Financeira e Controle. 14698 como membros titulares, e B. Sá, Márcia Marinho

N!! 311/96 - Do Senhor Deputado Michel e Osmânio Pereira, como membros suplentes,
Temer, Líder do Bloco Parlamentar para integrarem a Comissão Especial destinada
PMDBIPSD/PSUPMNIPSC, comunicando que o a apreciar a PEC n223-AI95, que ·revoga os §§
Deputado Marcelo Barbieri passa a integrar, na 12e 32do art. 199, e altera a redação do inciso I
qualidade de titular, a Comissão de Defesa Na- do art. 200 da Constituição Federal·..................... 14699
cional, em substituição ao Deputado Marquinho N2 256/96 - Do Senhor Deputado Luciano
Chedid. 14698 Zica, Vice-Líder do PT, no exercício da Liderança

N2 313/96 - Do Senhor Deputado Michel do PT, indicando o Deputado Haroldo Sabóia
Temer, Líder do Bloco Parlamentar para integrar, como suplente, a Comissão de Mi-
PMDB/PSDIPSLlPMNIPSC, comunicando que o nas e Energia.......... 14700
Deputado João Almeida deixa de participar, na N2 257/96 - Do Senhor Deputado Luciano
qualidade de titular, da Comissão de Fiscalização Zica, Vice-Líder do PT, no exercício da Liderança
Financeira e Controle, passando, na mesma que- do PT, indicando o Deputado Adão Pretto, para
Iidade, a integrar a Comissão de Ciência e Tec- ocupar vaga de suplente, da Comissão de Defe-
nologia, Comunicação e Infonnática..................... 14699 sa Nacional. 14700

N2 351/96 - Do Senhor Deputado Michel N2 258196 - Do Senhor Deputado Luciano
Temer, Líder do Bloco Parlamentar Zica, Vice-Líder do PT, no exercício da Liderança
PMDB/PSDIPSUPMNIPSC, enviando a relação do PT, indicando o Deputado Arlindo Chinaglia
de nomes dos Deputados que integrarão a Co- para integrar, como suplente, a Comissão Espe-
missão Especial destinada a apreciar a PEC n2 cial destinada a apreciar o PL n21.125/95............ 14700
23-AI95, do Senhor Deputado Adhemar de B~r- N!! 132196 - Do Senhor Deputado Matheus
ros Filho e outros, que ·revoga os §§ 12e 3º do Schmidt, Líder do PDT, indicando o Deputado
art. 199, e altera a redação do inciso I do art. 200 Ênio Bacci para integrar, na qualidade de mem-
da Constituição Federal·. 14699 bro suplente, a Comissão Especial destinada a

N2 381/96 - Do Senhor Deputado Odelmo apreciar e emitir parecer sobre a PEC n217-AI95,
Leão, Líder do Bloco Parlamentar PPB/PL, indi- que ·altera os §§ 12e 2!! do art. 45 da Constitui-
cando o Deputado José Egydio, como titular, e os ção Federal·........................................................... 14700
Deputados Eujácio Simões e Júlio Redecker, N2 134196 - Do Senhor Deputado Matheus
como suplentes, para integrarem l:1- Comissão Es- Schmidt, Líder do PDT, indicando os Deputados
pecial destinada a apreciar e dar parecer sobre o Vicente André Gomes e Wolney Queiroz para in-
PL n21.125195, do Poder Executivo, que ·dispõe tegrarem, na qualidade de membros titular e su-
sobre a ordenação do transporte aquaviário e dá plente, respectivamente, a Comissão Especial
outras providências·. 14699 destinada a apreciar e emitir parecer sobre a

NQ 387196 - Do Senhor Deputado Odelmo PEC n223-AI95, que ·revoga os §§ 1!! e 32do art.
Leão, Líder do Bloco Parlamentar PPB/PL, indi- 199, e altera a redação do inciso I do art. 200 da
cando o Deputado Flávio Derzi, como titular, para Constituição Federal·. 14700



Maio de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 23

Nº 135/96 - Do Senhor Deputado Matheus 11- Leitura e assinatura da ata da sessão
Schmidt, Líder do PDT, indicando os Deputados anterior
Severiano Alves e Leonel Pavan para integrarem, 111- Leitura do Expedien'te
na qualidade de membros titular e suplente, res- IV - Breves Comunicações
pectivamente, a Comissão Especial destinada a NILSON GIBSON - Privatização da Light
apreciar e emitir parecer sobre a PEC nº 198- Serviços de Eletricidade S/A ..
Al95, que "acrescenta parágrafo e dá nova reda- CLÁUDIO CAJADO _ Ingresso da Vene-
ção ao art. 54, inciso 11, alínea d, da Constituição zuela no Mercado Comum do Sul- MERCOSUL.
Federa'". 14700

N2 57196 - Do Senhor Deputado Femando PADRE ROQUE - Reivindicações da Fe-
Lyra, Líder do PSB, indicando os nomes dos De- deração das Associações de Moradores do Esta-

do do Paraná - FAMOPAR. Repúdio ao trata-
putados Raquel Capiberibe (titular) e Beto Lélis mento dispensado a mutuários do Sistema Na-
(suplente), como membros da Comissão Especial cional da Habitação em Brasnia, Distrito Federal.
destinada a apreciar a PEC n9 198-AI95, do Se-
nhor Deputado Silvio Abreu, que ·acrescenta pa- IVAN VALENTE - Realização, pela Comis-
rágrafo e dá nova redação ao art. 54, inciso I, alí- são de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e •
nea d, da Constituição Federal·............................ 14701 Minorias da Câmara dos Deputados, de seminá-

N2 58/96 _ Do Senhor Deputado Femando rio sobre a questão dos planos de saúde e das
Lyra, Líder do' PSB, indicando os nomes dos De- mensalidades escolares .
putados Alexandre Cardoso (titular) e Pedro Va- CUNHA BUENO (Pela ordem) - Reclama-
ladares (suplente), como membros da Comiss~o ção sobre demora de decisão da Presidência so-
Especial destinada a apreciar a PEC n2 23-AI95, bre questão de ordem, formulada pelo orador,
do Senhor Adhemar de Barros Filho, que "revoga acerca da obrigatoriedade de resposta, pelo Po-
os §§ 12 e 32 do art. 199, e altera a redação do in- der Executivo, a requerimentos de informações
ciso I do art. 200 da Constituição Federal·. 14701 encaminhados pela Casa .

Homenagem póstuma aos funcionários do ELIAS MURAD - Críticas à importação,
Banco do Brasil S/A., vitimados por suicídio......... 14701 pelo Deputado Femando Gabeira, de sementes

PRESIDENTE (Marconi Perillo) - Presença de maconha da Hungria. Impossibilidade de reti-
de convidados no plenário...................................... 14701 rada do princípio ativo THC da planta .

GERVÁSIO OLIVEIRA - Homenagem pós- JOSÉ GENOíNO - Efeitos negativos para
tuma aos funcionários do Banco do Brasil S/A., a democracia brasileira da prevalência de inte-
vitimados por suicídio. 14701 resses particulares nas votações da Casa .

PRESIDENTE (Marconi Perillo) - Presença MÁRIO MARTINS - Urgente adoção, pelos
de convidados no plenário...................................... 14703 Ministros Adib Jatene, da Saúde, e Paulo Renato

ANA JÚLlA, GONZAGA PATRIOTA, JOSÉ Souza, da Educação e do Desporto, de medidas
PINOTII, ARTHUR VIRGíLIO, ALDO REBELO - para reversão da crise reinante no Hospital Uni-
Homenagem póstuma aos funcionários do Banco vesitário João de Barros Barreto, em Belém, Es-
do Brasil S/A., vitimados por suicídio. 14703 tado do Pará .

AUGUSTO CARVALHO, CORAUCI SO- CLÁUDIO CHAVES - Obrigatoriedade da
BRINHO - Homenagem póstuma aos funcioná- inclusão do ensino de Educação Física no currí-
rios do Banco do Brasil S/A., vitimados por suicí- culo da educação básica .
dio. 14712 GEDDEL VIEIRA LIMA - Transcurso das

BETO LÉLlS (Pela Ordem) - Homenagem Bodas de Prata do casal José Calmito Fagundes
póstuma aos funcionários do Banco do Brasil Ledo, no Município de Igaporã, Estado da Bahia.
S/A., vitimados por suicídio. 14714 JOSÉ EGYDIO - Indicação do Ministro

PRESIDENTE (Marconi Perillo) - Agradeci- Marco Aurélio Mello para a Presidência do Tribu-
mentos da Presidência aos Parlamentares e con- nal Superior Eleitoral. '"
vidados presentes no plenário. 14714 V - Ordem do Dia

IV - Encerramento FERNANDO GABEIRA (Pela ordem) -
2 - ATA DA 81 1 SESSÃO, DA CÂMARA Apoio ao uso da maconha para a criação de pro-

DOS DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA, MA- dutos industrializados .
ruTINA, DA 21 SESSÃO LEGISLATIVA, DA 5()1 PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Discussão,
LEGISLATURA; EM 22 DE MAIO DE 1996......... em segundo turno, da Proposta de Emenda à

1- Abertura da sessão Constituição nº 233-B, de 1995, que modifica o ,
art. 34 e o Capítulo 111, Seção I da Constituição
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~ed~ral ~ O art. ~~ ?o Ato das Disposições Cons- mente do Secretário Estadual de Planejamento,
tltuclOnals Transltonas: : _: :....... 14730 Sr. Marco Aurélio Alencar, à iniciativa................... 14746

Usaram da pálávra para discussão os ROBERTO PAULlNO - Realização, em
Srs. DEPUTADOS L1NDBERG FARIAS, OS- Brasnía, do Fórum Nacional de Entidades de Se-
VALDO BIOLCHI, IVAN VALENTE, SEVE- gurança Pública. Precariedade das rodovias bra-
RIANO ALVES, ESTHER GROSSI, PEDRO sileiras. Destinação de maiores recursos ao setor
WILSON, MARCONI PERILLO, AYRTON viário nacional........................................................ 14746
XEREZ................................................................... 14730 IVO MAINARDI- Apoio à proposta que fa-

PRESIDENTE (João Henrique) - Encerra- culta a reeleição dos detentores de mandatos de
mento da discussão............................................... 14736 cargos executivos.................................................. 14747

SOCORRO GOMES (PeJa ordem) - Li- UBALDINO JÚNIOR - Necessidade de mu-
bertação do comandante da operação respon- danças na política econômica do Governo. Con-
sável pelo massacre de trabalhadores rurais veniência da dinamização do segmento das mi-
sem-terra no Município de Eldorado dos Cara- cro e pequenas empresas. Importância dos Pro-
jás, Estado do Pará. Atribuição, peJo Governa- jetos de Lei nºS 31 e 32, de 1996, do Senado Fe-
dor do Estado do Pará e por autoridade do Ins- deral, sobre novo regime tributário e tratamento
tituto Nacional de Colonização e Reforma Agrá- jurídico diferenciado para estas empresas............ 14748
ria - INCRA; e do Instituto de Terras do Pará - PAULO PAIM - Debate sobre o salário mí-
ITERPA, de culpabilidade às vítimas da violên- nimo na Comissão de Trabalho, de Administra-
cia ocorrida. 14736 ção e Serviço Público da Casa. Insignificância do

OSVALDO BIOLCHI (Pela ordem) _ Artigo reajuste salarial concedido pelo Governo aos tra-
"Inacreditável", de autoria de Paulo Brossard, ex- balhadores. 14749
Presidente do Supremo Tribunal Federal, publi- PAULO FEIJÓ- Descrédito de "Garotinho",
cado na coluna "Opinião", do jomal Zero Hora.... 14737 candidato do Partido Democrático Trabalhista à

DOMINGOS LEONELLI (Pela ordem) _ In- Prefeitura de Campos, Estado do Rio de Janeiro.
justa atribuição, pela Deputada Socorro Gomes, (PE 09)................................................................... 14750
de responsabilidade ao Governador do Estado do GONZAGA PATRIOTA - Criação da Frente
Pará pelo massacre de trabalhadores rurais sem- Parlamentar em Defesa da Segurança Pública
terra no Município paraense de Eldorado dos Ca- Nacional................................................................. 14751
rajás. 14738 CONFÚCIO MOURA - Estruturação, pelo

PRESIDENTE (João Henrique) _ Encerra- Instituto Nacional de Colonização e Reforma
menta da sessão por inexistência de quorum Agrária - INCRA, de projetos de assentamento
para votação.......................................................... 14738 no Estado de Rondônia......................................... 14752

VI- Encerramento IVAN VALENTE - Abaixo-assinado enca-
3 - ATA DA 821 SESSÃO, DA CÂMARA minhado ao Ministério da Educação e do Despor-

DOS DEPUTADOS, DA 2' SESSÃO LEGISLA- to pelos professores das redes públicas de edu-
TIVA, DA 50' LEGISLATURA, EM 22 DE MAIO cação estadual e municipal e do magistério parti-
DE 1996 cular de São Paulo em favor do resgate da me-

I _ Abertura da sessão mória dos líderes revolucionários Carlos Marig-
11_ Leitura e assinatura da ata da sessão hella e Car10s Lamarca.......................................... 14753

anterior JOÃO FASSARELLA - Indefinição do Go-
111_ Leitura do Expediente vemo Femando Henrique Cardoso em relação ao
IV - Pequeno Expediente desenvolvimento social do País. 14753
NILSON GIBSON _ Inauguração, pelo Go- CARLOS MAGNO - Sugestões dos G~ver-

vemador Miguel Arraes, de obras de eletrificação nadores nordestinos ao Govemo Federal, refe-
rural no sertão do Estado de Pemambuco. 14744 rentes à adoção de estratégias para inserção da

LAEL VARELLA _ Implantação de política região Nordeste no processo de desenvolvimento
agrícola consistente no Brasil. Presença na Câ- nacionaL.... 14754

MIGUEL ROSSETTO - Sacrifícios impos-
mara dos Deputados do Sr. Gentil Cameiro da tos à classe trabalhadora consubstanciados em
Rocha, candidato a Vereador na cidade de Mu- projeto de lei encaminhado à Casa pelo Poder
riaé, Estado de Minas Gerais. 14745 Executivo. Protesto contra a concessão do regi-

SIMÃO SESSIM - Lançamento, pelo Presi- me de urgência urgentíssima para tramitação da
dente da Associação Comercial do Rio de Janei- proposta. 1'4756
ro, Sr. Humberto Mota, da campanha "O Rio no CLÁUDIO CHAVES -Importância da priori-
Real". Apoio do Governo do Estado, particular- dade à educação infantiL...................................... 14756
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MOISÉS L1PNIK - Mandamentos religioso.s
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da atuação política do orador................................ 14757

CORIOLANO SALES - Aprovação do Pro
jeto de Lei Complementar n!l27, de 1995, de au
toria do orador, sobre supressão da expressão
"salvo se a questão houver sido ou estiver sendo
submetida à apreciação do Poder Judiciário" de
dispositivo da Lei Complementar nº 64, de 1990.. 14758

ALCIDES MODESTO - Problemática das
grandes bacias hídricas do Brasil, com destaque
para a do São Francisco. 14759

RICARDO BARROS - Mobilização de em
presários para cobrança do Govemo Femando
Henrique Cardoso e do Congresso Nacional de
ações em prol do desenvolvimento econômico. ... 14761

NILMÁRIO MIRANDA - Problemática da
seca no Vale do Jequitinhonha, Estado de Minas
Gerais. Defesa da aprovação do Projeto de Lei nº
4.695, de 1994, sobre a inclusão da região na
área de atuação da Superintendência do Desen
volvimento do Nordeste - SUDENE. Sugestões
ao Govemador Eduardo Azeredo quanto a medi-
das emergenciais para os municípios atingidos... 14762

EDSON SOARES - Adoção de políticas
planejadas para alteração da estrutura socioeco
nômica do Vale do Jequitinhonha, Estado de Mi
nas Gerais. Necessidade de sua inclusão na área
de abrangência da Superintendência do Desen
volvimento do Nordeste - SUDENE. Apoio do
Banco do Brasil aos pequenos produtores da re-
gião........................................................................ 14763

ARY VALADÃO - Situação caótica da edu-
cação no País. Correção de distorções no setor.. 14763

SARAIVA FELIPE - Divulgação, pela Orga-
nização Mundial da Saúde - OMS - de quadro
sombrio para a saúde do homem.......................... 14764

ALDO REBELO - Queda nos índices de
popularidade do Governo Femando Henrique
Cardoso. Repúdio à pressão de empresários so
bre o Congresso Nacional em favor da votação
das reformas constitucionais................................. 14765

OSMÂNIO PEREIRA - Apreciação do pro-
, jeto de lei sobre inclusão do Vale do Jequitinho

nha na área de abrangência da Superintendência
do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE - e
da proposta de criação da Contribuição Provisó-
ria sobre Movimentação Financeira - CPMF. ....... 14765

JOSÉ GENOíNO - Razões da queda nos
índices de popularidade do Presidente Femando
Henrique Cardoso. 14766

HAROLDO LIMA - Entrevista do Sr. Luiz
Felipe Serpa, Reitor da Universidade Federal da
Bahia, ao jornal A Tarde, de Salvador, sobre o
ensino público superior no Brasil. 14767

PEDRO WILSON - Greve nas universida
des federais. Artigo "Eldorado da impunidade"; de
autoria de Luiz Eduardo Greenhalgh e Aton Fon
Filho, publicado no jornal Folha de S.Paulo. ....... 14771

JOÃO PIZZOLATTI - Demissão de funcio
nários de órgãos vinculados à Secretaria de Agri
cultura do Estado de Santa Catarina. Conveniên-
cia da exoneração do titular da Pasta. 14772

ALDO ARANTES - Protesto contra a con
cessão de regime de urgência para tramitação do
Projeto de Lei nl! 1.724, de 1996, sobre adoção
de contrato temporário de trabalho, e da proposta
de extinção de benefícios dos trabalhadores ru-
rais apresentada pelo Deputado Odelmo Leão.." 14773

ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO - Necessi
dade de empenho do Ministério da Saúde no
combate à dengue na cidade de Campina Gran-
de, Estado da Paraíba. 14774

JOÃO COSER": Repúdio à concessão de
regime de urgência para a tramitação de projetos
de lei referentes a condições de trabalho. 14776

VANESSA FELlPPE - Assinatura de con
vênio entre o Govemo do Estado do Rio de Ja
neiro e a iniciativa privada para recuperação das
Delegacias de Polícia do Estado........................... 14776

ARNALDO FARIA DE SÁ - Conveniência
da aprovação de destaque relativo à supressão
do limite de idade de 55 anos para os homens e
50 para as mulheres, no caso de aposentadoria
no serviço público.................................................. 14777

ALBÉRICO CORDEIRO - Encontro da
bancada do Nordeste com funcionários dos esca
lões intermediários do Govemo Federal para a
obtenção de esclarecimentos referentes à ações
governamentais destinadas à região. 14777

JOSÉ COIMBRA - Crise financeira nas
santas casas de misericórdia. Artigo "A saída
para a saúde", de autoria de Carlos Gross Miran-
da, publicado no Jornal do Brasil. 14779

ANA JÚLlA - Reivindicações dos trabalha-
dores rurais contidas no 111 Grito da Terra Brasil... 14780

EURIPEDES MIRANDA - "Reforma da
Previdência: um negócio de bilhões", trabalho
elaborado pela Assessoria da Liderança do Parti-
do Democrático Trabalhista................................... 14781

FEU ROSA - Êxito do Plano Real. Cumpri
mentos ao Presidente Femando Henrique Cardo
so por sua atuação à frente da administração fe-
deral....................................................................... 14783

LUIZ MAINARDI - Anúncio de apreSenta
ção de projeto de lei sobre alteração de dispositi
vo da Lei de Execuções Penais, permitindo a pro
gressão do regime carcerário inde
pendentemente de parecer da Comissão Técnica
de Classificação..................................................... 14784
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FÁTIMA PELAES - Contratação tempo. < JOSÉ CARLOS LACERDA - Rejeição do
ria de mão-de-obra e redução da jomada de tr. .' veto presidencial ao Projeto de Lei nº 407, de
balho para o combate ao desemprego. Anúncio, 1991, sobre redução da jornada de trabalho dos
pelo Presidente Femando Henrique Cardoso, da profissionais de enfermagem. 14796
abertura de linha de crédito para criação de no- V - Grande Expediente
vos empregos........................................................ 14785 CHICO FERRAMENTA - Análise do de-

PAULO ROCHA - Reivindicações dos Tra- sempenho do Governo Fernando Henrique Car-
balhadores rurais no 111 Grito da Terra Brasil. 14786 doso. Privatizações no setor siderúrgico............... 14797

LUIZ DURÃO - Continuidade do Programa MÁRCIO FORTES - Problemática econô-
Nacional do Á1cool- PROÁLCOOL. 14786 mica, humana, urbana e de serviços públicos no

SERAFIM VENZON -Instalação de cabine Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro............. 14799
refrigerada nos ôlJibus. Obrigatoriedade do uso WIGBERTO TARTUCE (Pela ordem) - Es-
do fio terra nos equipamentos eletrônicos. 14787 clarecimentos acerca da incidência de suicídios

JOÃO RIBEIRO - Necessidade de aprova- entre funcionários do Banco do Brasil S/A............ 14803
ção do novo Estatuto das Microempresas. Artigo MATHEUS SCHMIDT (Pela ordem) _ Pro-
"Apoio à microempresa", publicado no Jornal do testo contra a privatização da Light Serviços de
Tocantins.............................................................. 14788 Eletricidade S/A. Apresentação de requerimento

MARTA SUPLlCY - Defesa da inclusão do de informações sobre a atuação do Banco Nacio-
crime de assédio sexual no Código Penal bras;- nal do Desenvolvimento Econômico e Social _
leiro. Repúdio da bancada feminina do Congres- BNDES - no leilão. 14804
so Nacional aos argumentos usados pelo Minis-
tro Marco Aurélio de Mello, do Supremo Tribunal ALEXANDRE CARDOSO (Pela ordem) -
Federal, para absolver o Sr. Márcio Luís de Car- Assombro do orador com a pretendida relação
valho, condenado em primeira instância pelo cri- entre a ajuda governamental prestada a bancos
me de estupro praticado contra menina de 12 privados e a exigência de aprovação da reforma

14789 previdenciária '" 14805anos de idade .
NELSON MARQUEZELLI - Oportunidade CHICO VIGILANTE (Pela ordem) - Nota do

d I, , I B'I 14790 Sindicato dos Servidores do Poder Legislativoa nova po ltica agnco a para o rasl .
ROBÉRIO ARAÚJO _ Visita do Presidente Federal e do Tribunal de Contas da União - SIN-

DlLEGIS - sobre inclusão na pauta do requeri-
da Venezuela, Rafael Caldera, ao Brasil. Expec- menta de urgência urgentíssima para votação do
tativa de conclusão das negociações para com- projeto de isonomia salarial entre os servidores
pra de energia venezuelana, em benefício dos da Câmara dos Deputados e os do Senado Fe-
Estados de Roraima é do Amazonas.................... 14790 dera!. Tratamento isonômico, pelo Presidente da

JORGE TADEU MUDALEN - Crescimento República, a empresários e representantes do
da violência no País. Repúdio à edição do Decre- movimento Grito da Terra BrasiL......................... 14806
to nQ 1.860, de 1996, concessivo de liberdade
condicional a presos condenados a penas inferio- AYRTON XEREZ (Pela ordem) - Inconfor-

14791 tnismo com as acusações de Parlamentares opo-
res a seis anos........................................................ sicionistas ao Governo Federal. Importância das

PAUDERNEY AVELlNO - Encaminhamen- reformas para obtenção de equilíbrios nas contas
to ao orador, pela Confederação Nacional da In- públicas. 14807
dústria - CNI, do documento "Custo Brasil - VI- Ordem do Dia
Agenda no Congresso Nacional". Edição de me-
didas pelo Presidente Femando Henrique Cardo- MATHEUS SCHMIDT - Questão de ordem,

d ~ d ha d C t B'I 14792 sobre a lista de presença dos Parlamentares....... 14811so para re uçao o c ma o us o rasl .
JOÃO MENDES - Problemática da mortali- PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Resposta

dade materna......................................................... 14793 ao Deputado Matheus Schmidt. 14811

WELlNTON FAGUNDES - Pronuncia- PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Continua-
menta do Sr. Paulo Brossard, ex-Ministro do ção da votação, em primeiro turno, da Proposta
Supremo Tribunal Federal, sobre posiciona- de Emenda à Constituição nl! 33-D, de 1995, que
menta da Frente Parlamentar da Agricultura modifica o sistema de Previdência Social, estabe-
com relação à Medida Provisória nQ 1.410, de Ieee normas de transição e da outras providên-
1996....................................................................... 14794 elas......................................................................... 14811

PEDRO IRUJO - Desempenho do Sr. Am- Requerimento de Destaque n!2 24 para su-
sio Vieira Lima à frente da Companhia Docas do pressão das expressões "e aos 55 anos de ida-
Estado da Bahia - CODEBA. 14795 de" e "e aos 50 anos de idade", constante da alí-
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nea a, 111, § 1Q, do art. 40, integrantes do art. 1Q

da emenda aglutinativa substitutiva. 14811

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados HUM
BERTO COSTA, ALEXANDRE CARDOSO,
MIRO TEIXEIRA, JANDIRA FEGHALI, GERSON
PERES, MARCONI PERILLO, HÉLIO ROSAS,
INOCÊNCIO OLIVEIRA, MICHEL TEMER, MAR
CONI PERILLO, ODELMO LEÃO, MARCONI PE
RILLO, JANDlRA FEGHALI, HUMBERTO COS
TA, MARCONI PERILO, ALEXANDRE CARDO
SO, MARCONI PERILLO, HUMBERTO COSTA,
PEDRINHO ABRÃO, MARCONI PERILLO, INO
CÊNCIO OLIVEIRA, MATHEUS SCHMIDT, AU
GUSTO NARDER, ALEXANDRE CARDOSO,
JOSÉ GENOíNO, HUMBERTO COSTA, RU
BENS COSAC, LEONEL PAVAN, ODELMO
LEÃO, MARCONI PERILLO, HUMBERTO COS
TA, INOCÊNCIO OLIVEIRA, RUBENS COSAC,
MARCONI PERILLO, ODELMO LEÃO, LEONEL
PAVAN, ODELMO LEÃO, MARCONI PERILLO,
RUBENS COSAC, MARCONI PERILLO, INO
CÊNCIO OLIVEIRA, LEONEL PAVAN, RUBENS
COSAC. 14811

Usou da palavra pela ordem, para retifica
ção de voto, o Sr. Deputado EMERSON OLAVO
PIRES. 14815

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas do Srs. Deputados MAR
CONI PERILLO, MIRO TEIXEIRA, HUMBERTO
COSTA, INOCÊNCIO OLIVEIRA, MARCONI PE
RILLO, SIMARA ELLERY, ODELMO LEÃO,
HUMBERTO COSTA, MARCONI PERILLO. 14815

Usou da palavra pela ordem, para retifica-
ção de voto, o Sr. Deputado PAULO CORDEIRO. 14816

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados WOLNEY
QUEIROZ, GERSON PERES, MARCONI PERIL-
LO, HUMBERTO COSTA, RUBENS COSAC. 14816

Usou da palavra pela ordem, para retifica-
ção de voto, o Sr. Deputado JAIR SOARES......... 14816

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados MAR-
CONI PERILLO, HUMBERTO COSTA, INOCÊN-
CIO OLIVEIRA, RUBENS COSAC, MARCONI
PERILLO, HUMBERTO COSTA, BENITO GAMA,
RUBENS COSAC, JOSÉ CARLOS ALELUIA,
ODELMO LEÃO, JOSÉ ANíBAL, RUBENS CO-
SAC, HUMBERTO COSTA, ODELMO LEÃO,
MARCONI PERILLO, INOCÊNCIO OLIVEIRA. .... 14816

Usou da palavra pela ordem, para retifica
ção de voto o Sr. Deputado ADROALDO
STRECK. 14817

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados RU-

BENS COSAC, AYRTON XEREZ, HUMBERTO
COSTA, RUBENS COSAC, MARCONI PERILLO,
RUBENS COSAC, WOLNEY QUEIROZ, HUM
BERTO COSTA, INOCÊNCIO OLIVEIRA, RU
BENS COSAC, BENITO GAMA, MARCONI PE
RILLO, WOLNEY QUEIROZ, RUBENS COSAC,
ALEXANDRE CARDOSO, HUMBERTO COSTA,
MARCONI PERILLO, RUBENS COSAC, HUM-
BERTO COSTA, INOCÊNCIO OLIVEIRA............. 14817

Usou da palavra pela ordem, durante o pro-
cesso de orientação das bancadas o Sr. Deputa-
do HUMBERTO COSTA........................................ 14818

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados WAG-
NER SALUSTIANO, MARCONI PERILLO, ALE
XANDRE CARDOSO, BENITO GAMA, GERSON
PERES, RUBENS COSAC, MARCONI PERILLO,
HUMBERTO COSTA, RUBENS COSAC, INO
CÊNCIO OLIVEIRA, EDSON EZEQUIEL, MAR-
CONI PERILLO, HUMBERTO COSTA, RUBENS
COSAC, ALEXANDRE CARDOSO, HUMBERTO
COSTA, BENITO GAMA, MARCONI PERILLO,
ODELMO LEÃO, RUBENS COSAC, INOCÊNCIO
OLIVEIRA, AYRTON XEREX................................ 14818

Usou da palavra pela ordem, durante o pro
cesso de orientação das bancadas, o Sr. Deputa-
do BENITO GAMA................................................. 14819

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados HUM
BERTO COSTA, RUBENS COSAC, BENITO
GAMA, ALEXANDRE CARDOSO, INOCÊNCIO
OLIVEIRA, RUBENS COSAC. 14819

Usou da palavra pela ordem, durante o pro-
cesso de orientação das bancadas, a srª Deputa-
da JANDIRA FEGHALI. 14820

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados MAR
CONI PERILLO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, RU-
BENS COSAC, MARCONI PERILLO.................... 14820

Usaram da palavra pela ordem, durante o
processo de orientação das bancadas, os Srs.
Deputados MARCELO DEDA, INOCÊNCIO OLI-
VEIRA, HUMBERTO COSTA, RUBENS COSAC. 14820

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado MARCONI PE-
RILLO.............. 14820

Usou da palavra pela ordem, durante o pro
cesso de orientação das respectivas bancadas, o
Sr. Deputado HUMBERTO COSTA. 14821

- Ús6u da palavra para oriéntação da res-
pectiva bancada 6 Sr. Depbtado RUBENS CO-
SAC........................................................................ 14821

Usou da palavra pela ordem, durante o pro
cesso de orientação das bancadas, o Sr. Deputado
MILTON TEMER.................................................... 14821
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Usaram da palavra para orientação das res- CÊNCIO OLIVEIRA, IVAN VALENTE, MARCONI
pectivas bancadas os Srs. Deputados MARCONI PERILLO, L1NDBERG FARIAS............................. 14831
PERILLO, ODELMO LEÃO, INOCÊNCIO OLlVEI- Usou da palavra pela ordem, para registro
RA, RUBENS COSAC, MARCONI PERILLO.......... 14821 de voto, o Sr. Deputado JAIR SOARES................ 14832

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerra- Usaram da palavra para orientação das
menta da votação. 14821 respectivas bancadas os Srs. Deputados UND-

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Exclusão BERG FARIAS, CARLOS SANTANA. 14832
da expressão do texto. 14821 Usou da palavra pela ordem, para retifica-

Usou da palavra pela ordem, para retifica- ção de voto, o Sr. Deputado EDSON EZEQUIEL 14832
ção de voto, o Sr. Deputado EDSON EZEQUIEL. 14827 Usou da palavra pela ordem, para registro

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação de voto, o Sr. Deputado PEDRO VALADARES.... 14832
de Subemenda Aglutinativa n9 21 à Emenda Usou da palavra para orientação da res-
Aglutinativa n9 6..................................................... 14827 pectiva bancada a SfI Deputada MARIA ELVIRA. 14832

EDUARDO JORGE - Pedido de retirada de Usou da palavra pela ordem, para registro
emenda aglutinativa. 14827 de voto, o Sr. Deputado .HAROLDO SABÓiA. 14832

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Acolhimen- Usou da palavra para orientação da res-
to do pedido. 14827 pectiva bancada o Sr. Deputado GILNEY VIANA. 14832

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Requeri- Usou da palavra pela ordem, para registro
mento de Destaque n2 25...................................... 14827 de voto, o Sr. Deputado BOSCO FRANÇA........... 14832

ALEXANDRE CARDOSO - Pedido de reti- Usaram da palavra para orientação das
rada do destaque................................................... 14827 respectivas bancadas os Deputados MARCONI

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Acolhimen- PERILLO, MARIA ELVIRA, PEDRO VALADA-
to do pedido........................................................... 14828 RES, ODELMO LEÃO, INOCÊNCIO OLIVEIRA... 14833

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Destaque nll Usou da palavra pela ordem, para retifica-
26 para votação em separado da expressão "na ção de voto, o Sr. Deputado PAULO CORDEIRO. 14833
pré-escola, no primeiro grau ou no segundo grau, Usaram da palavra para orientação das
constante da alínea b do inciso 111 do art. 40. 14828 respectivas bancadas os Deputados MARCONI

Usou da palavra a autora, Deputada JAN- PERILLO, SIMARA ELLERY, MARCONI PERIL-
DIRA FEGHALI :............................................ 14828 LO, BENITO GAMA, MARCONI PERILLO, HUM

BERTO COSTA, SIMARA ELLERY, WOLNEY
Usou da palavra pela ordem, durante o pro- QUEIROZ, INOCÊNCIO OLIVEIRA, ODELMO

~~~~~~~~;~b~s~: ..~~.~~~~~~:.~.~~:.~.~~~~ 14828 LEÃO. 14833
Usaram da palavra para orientação das Usou da palavra pela ordem, para registro

respectivas bancadas os Srs. Deputados IVAN de voto, o Sr. Deputado EDUARDO JORGE........ 14833
VALENTE, ALEXANDRE CARDOSO, SÉRGIO Usaram da palavra para orientação das
MIRANDA, MIRO TEIXEIRA, ODELMO LEÃO, respectivas bancadas os Srs. Deputados MAR-
JOSÉ ANÍBAL, MARIA ELVIRA, INOCÊNCIO CONI PERILLO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, SIMA-
OLIVEIRA, MICHEL TEMER, MARIA ELVIRA, RA ELLERY. 14833
INOCÊNCIO OLIVEIRA, ALEXANDRE CARDO- Usou da palavra pela ordem, para registro
SO, JANDIRA FEGHALI, INOCÊNCIO OLlVEI- de voto, Sr. Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA. 14833
RA, MARCONI PERILLO, ODELMO LEÃO, Usaram da palavra para orientação das
MARCONI PERILLO, MATHEUS SCHMIDT, respectivas bancadas os Srs. Deputados MAR-
ALEXANDRE CARDOSO. 14828 CONI PERILLO, INOCÊNCIO OLIVEIRA. 14834

Usou da palavra peta'ordem, para encami- Usou da palavra pela ordem, para registro
nhar declaração de voto, o Sr. Deputado JOSÉ de voto, o Sr. Deputado JOSÉ MAURíCIO. 14834
GENOíNO. 14831 Usaram da palavra para orientação das res-

Usaram da palavra para orientação das peetivas bancadas os Srs.. Deputados RUBENS
respectivas bancadas os Srs. Deputados L1ND- COSAC, MARCONI PERILLO, MARIA ELVIRA,
BERG FARIAS, JOSÉ ANÍBAL, ALEXANDRE MARCONI PERILLO, INOCÊNCIO otIVEIRA........ 14834
CARDOSO............................................................. 14831 Usou da palavra pela ordem, durante o pro-

Usou da palavra pela ordem, para registro cesso de orientação das bancadas, o Sr. Deputa-
de voto, o Sr. Deputado GONZAGA PATRIOTA.. 14831 do ALEXANDRE CARDOSO................................. 14834

Usaram da palavra para orientação das Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados INo- respectivas bancadas os Srs. Deputados MAR-
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CONI PERILLO, HUMBERTO COSTA, ODELMO MO LEÃO, SANDRA STARLlNG, MARCONI PE-
LEÃO. 14834 RILLO, ODELMO LEÃO, RUBENS COSAC......... 14848

Usou da palavra pela ordem, para registro Usaram da palavra pela ordem, durante o
de voto, o Sr. Deputado HÉLIO ROSAS............... 14834 processo de orientação das bancadas, os Srs.

Usaram da palavra pela ordem, durante o Deputados JOSÉ GENOÍNO, JOSÉ ANÍBAL. 14848
processo de orientação das bancadas, os Srs. Usou da palavra pela ordem, para registro
Deputados RICARDO GOMYDE, HAROLDO de voto, os Srs. Deputado ALBERTO GOlD-
LIMA. 14834 MAN....................................................................... 14849

PRESIDENTE (luís Eduardo) - Retirada Usaram da palavra para orientação das
da expressão. Prejudicialidade dos Destaques respectivas bancadas os Srs. Deputados MAR-
para Votação em Separado nS!s 27, 28 e 29. Reti- CONI PERllLO, SANDRA STARLlNG, L1ND-
rada dos Destaques para Votação em Separado BERG FARIAS, MIRO TEIXEIRA, GEDDEL
- nlls 30, 31,32,33,34,35,36,37,38,39. 14840 VIEIRA LIMA, MARCONI PERILLO, GERSON

PRESIDENTE (luís Eduardo) - Anúncio da PERES, ALEXANDRE CARDOSO, RUBENS
retirada do Destaque nll 40. Retirada dos Desta- COSAC, INOCÊNCIO OLIVEIRA, GIOVANNI,
ques n1l 41, 42, 43, 44 e 45. 14842 QUEIROZ, JANDIRA FEGALI, MARCONI PE

RILLO, RUBENS COSAC, MARCONI PERIL-
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Anúncio da LO, CHICO VIGILANTE, ODELMO LEÃO, GIO-

retirada do Destaque nS! 46. Retirada do Desta- VANNI QUEIROZ, MARCONI PERILLO, RU-
que nS! 47................................................................. 14843 BENS COSAC, MARCONI PERILLO, RUBENS

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Destaque COSAC, MARCONI PERILLO, INOCÊNCIO
para Votação em Separado nS! 48, visando à su- OLlVEIRA.............................................................. 14849
pressão da expressão "a fim de preservar o seu
valor real", do § 22 do art. 40, integrante do art. 1S! Usaram da palavra pela ordem, durante o
da Emenda Aglutinativa oferecida pelo Relator à processo de orientação das bancadas, os Srs.

Deputados HUMBERTO COSTA, ALEXANDRE
PEC nS! 33/95. 14844 CARDOSO............................................................. 14850

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- Usaram da palavra para orientação das
do ARNALDO FARIA DE SÁ................................. 14844 respectivas bancadas os Srs. Deputados ODEL-

Usaram da palavra para orientação das MO LEÃO, RUBENS COSAC, MARCONI PERIL-
respectivas bancadas os Srs. Deputados ARLlN- LO. 14851
DO CHINAGLlA, ALEXANDRE CARDOSO,
MIRO TEIXEIRA, SÉRGIO MIRANDA, GERSON Usou da palavra pela ordem, durante o pro-
PERES, JOSÉ ANÍBAL, GEDDEL VIEIRA LIMA, cesso de orientação das bancadas, a srª Deputa-
INOCÊNCIO OLIVEIRA, MICHEL TEMER, WOL- daJ~NDIRA FEGHALI.......................................... 14851
NEY QUEIROZ, MARCONI PERILLO, ODELMO Usou da palavra para orientação da res-
LEÃO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, SANDRA STAR- pectiva bancada o Sr. Deputado INOCÊNCIO
L1NG, MARCONI PERILLO, JANDIRA FEGHALI, OLIVEIRA. 14851
INOCÊNCIO OLIVEIRA, SIMARA ELLERY, SAN- Usou da palavra pela ordem, durante o pro-
ORA STARLlNG, MARCONI PERILLO, ALEXAN- cesso de orientação das bancadas, o Sr. Deputa-
ORE CARDOSO, WOLNEY QUEIROZ. 14844 do HUMBERTO COSTA........................................ 14851

Usou da palavra pela ordem, para retifica- PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerra-
ção de voto, a SI'" Deputada YEDA CRUSIUS. 14847 mento da votação. 14851

Usaram da palavra para orientação das INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem) - In-
respectivas bancadas os Srs. Deputados MAR- dagação à Presidência sobre existência de re-
CONI PERILLO, SANDRA STARLlNG, SIMARA querimento para prorrogação da sessão. 14851
ELLERY, MARCONI PERILLO, SANDRA STAR- PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Retirada a
L1NG, INOCÊNCIO OLIVEIRA, RUBENS CO- expressão. 14851
SAC, FERNANDO ZUPPO, CECI CUNHA, AR· Usou da palavra pela ordem, para retifica-
NALDO FARIA DE SÁ, ARLINDO CHINAGLlA, ção de voto, o Sr. Deputado HUMBERTO COS-
MARCONI PERILLO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, TA. 14856
ARNALDO FARIA DE SÁ...................................... 14847 Apresentaram proposições os Srs. Deputados

Usou da palavra pela ordem, para registro ANIVALDO VALE, L1NDBERG FARIAS, CUNHA
de voto, o Sr. Deputado DOMINGOS lEONELLI. 14848 BUENO, NEWTON CARDOSO, MIGUEL ROSSET-

Usaram da palavra para orientação das TO, SERAFIM VENZON, LUIZ MAINARDI, JOÃO
respectivas bancadas os Srs. Deputados ALE- NATAL, CARLOS NELSON, MARTA SUPLlCY,
XANDRE CARDOSO, RUBENS COSAC, ODEl- VALDEMAR COSTA NETO, LUCIANO ZICA, OS-
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8 - LíDERES E VICE-LíDERES

9 - COMISSÕES
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MIR LIMA E CARLOS AIRTON, JAIR BOLSONA--- a) Comissão de Defesa Nacional, n210, em
RO, MARIA VALADÃO, NEDSON MICHELETI.... 14856 22-5-96................................................................... 14880

VII - Encerramento b) Comissão de Desenvolvimento Urbano
4-ATOS DO PRESIDENTE e Interior, n2s 3, em 23-4-96 e 4, em 22-5-96.... 14880
a) Nomeação: Tomar sem efeito: Elza --- c) Comissão de Finanças e Tributação,

Soares Ribeiro Helou. 14879 n2 12, em 22-5-96................................................. 14881
b) Nomeação: Beatriz Marcelino Valença, -

Lígia Lopes Ferreira Fregapani, Rosária Maria 6 - REDISTRIBUIÇAO DE PROJETOS
Mendes Lemes, Maria do Carmo Vale Tavares, a) Comissão de Desenvolvimento Urbano e
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COMISSÕES

5 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

Ata da 80ª Sessão, Solene, Matutina, em 22 de maio de 1996
Presidência dos Srs., Wilson Campos, 19 Secretário; Marconi Peril/o:

§ 2 9 do artigo 18 do Regimento Interno

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

O SR. PRESIDENTE (Marconi PeriHo) - Ha
vendo número regimental.

Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo

brasiletFo iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à Le.i!ura da ata da

sessão anterior.

11- LEITURA DA ATA

O SR. GERVÁSIO OUVEIRA, servindo como
22 Secretário, procede à leitura da ata da sessão an
tecedente, a qual é, sem observações aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Marconi PeriHo) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

O SR. GONZAGA PATRIOTA, servindo como
12 Secretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

OFíCIOS

Do Sr. Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do
Bloco Parlamentar PFLJPTB, nos seguintes termos:

OFíCIO Nº 515-L-BL.PARL./96

Brasília, 8 de maio de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a V. Exª que o Deputado Benito

Gama deixa de fazer parte, como membro titular, da
Comissão Especial "Destinada a examinar os pro
jetos de lei, em trâmite nesta Casa, que versam so-

bre matéria relativas ao Sistema Financeiro Nacio
nal, regulamentadoras do art. 192 da Constituição
Federal".

Indico para referida vaga o Deputado Manoel
Castro - PFL.

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Olivei
ra, Líder do Bloco Parlamentar.

Defiro.
Em, 22-5-96 - Luís Eduardo, Presidente.

OFíCIO N2 522-L-BL.PARL.l96

Brasília, 13 de maio de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a V. Exª que a Deputada Zila Bezer

ra deixa de fazer parte, como membro suplente da
Comissão de Minas e Energia.

Indico a referida Deputada para ocupar, como
membro suplente a Comissão de Seguridade Social
e Família. '

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do Bloco Parlamentar.

Defiro.
Em, 22-5-96 - Luís Eduardo, Presi

dente.

OFíCIO Nº 523-L-BL.PARL.196

Brasília, 14 de maio de 1996
Senhor Presidente,
Informo a V. Exª o nome dos Deputados do

Bloco Parlamentar PFLlPTB que integrarão a Co
missão Especial destin~da a apreciar a Proposta de
Emenda à Constituição n2 198~N95, que "acrescen-
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Brasília, 15 de maio de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex!! que a Deputada Maria Va

ladão deixa de fazer parte, como membro suplente,
da Comissão Especial destinada a apreciar e proferir
parecer sobre o Pr<;>jeto de Lei nº 1.151/95, que "dis
ciplina a união civil entre pessoas do mesmo sexo e
dá outras providências".

Indico para a referida vaga o Deputado Ursici
no Queiroz - PFL.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli
veira, Líder do Bloco Parlamentar.

Defiro.
Em, 22-5-96. - Luís Eduardo, Presidente.

Do Sr. Deputado Michel Temer, Líder do
Bloco Parlamentar PMDBIPSDIPSLJPMNlPSC,
nos seguintes termos:

OF/GAB/lINº 297

Brasília, 10 de maio de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Jurandyr Paixão, passa a integrar, na qualidade de
Suplente, a Comiss~o de Economia, Indústria e Co
mércio, em vaga existente.

Renovo, na oportunidade, protestos de consi
deração e apreço. - Deputado Michel Temer, Líder
do Bloco PMDBIPSDIPSL/PSCIPMN.

Defiro.
Em, 22-5-96. - Luís Eduardo, Presidente.

OF/GAB/lINº 298

Brasíl.ia, 15 de maio de 1996
Senhor Presidente,
Indico a V. Exª o Deputado Hilário Coimbra,

como membro suplente, para ocupar a Comissão de
Minas e Energia, em vaga existente.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli·
veira, Líder do Bloco Parlamentar.

Defiro.
Em, 22-5-96. - Luís Eduardo, Presidente.

OFíCIO Nº 607-L-BL.PARL./96

Brasília, 10 de maio de 1996
$enhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Mário Martins passa a integrar, na qualidade de Ti
tular, a Comissão de Fiscalização Financeira e Con
trole, e na qualidade de Suplente, a Comissão de
Viação e Transportes, em vagas existentes.

Brasma, 14 de maio de 1996.
Senhor Presidente,
Informo a V. EXª, o nome dos Deputados do Blo

co Parlamentar PFUPTB que integrarão a Comissão
Especial destinada a apreciar a Proposta de Emenda à
Constituição nº 23-Al95, que Nrevoga os §§ 1º e 3º do
art. 199, e altera a redação do inciso I do art. 200, da
Constituição Federal" (assistência à saúde).

Titulares:
Deputado Carlos Magno - PFL
Deputado Jairo Azi - PFL
Deputado Ursicino Queiroz - PFL
Deputado Roberto Jefferson - PTB
Suplentes:
Deputado Aroldo Cedraz - PFL
Deputado Cláudio Chaves - PFL
Deputada Zila Bezerra - PFL
Deputado Fernando Gonçalves - PTB
Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli-

veira, Líder do Bloco Parlamentar.

OFíCIO Nº 601-L-BL.PARL./96

Brasília, 14 de maio de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a V. EXª que o Deputado José Jorge

deixa de fazer parte, corno membro suplente, da Comis
são Especial destinada a apreciar a Proposta de Emen
da à Constituição nº 169-Al95, que "Dispõe sobre a re
muneração de Vereadores e Prefeitos Municipais".

Indico para a referida vaga o Deputado Antônio
Geraldo.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli
veira, Líder do Bloco Parlamentar PFUPTB.

Defiro.
Em, 22-5-96. - Luís Eduardo,Presidente.

ta parágrafo e dá nova redação ao art. 54, inciso 11, OFíCIO Nº 605-L-BL.PARL./96
alínea d, da Constituição FederalN.

Titulares:
Deputado Luciano Pizzatto - PFL
Deputado Maluly Netto - PFL
Deputado Efraim Morais - PFL
Deputado Nelson Trad - PTB
Suplentes:
Deputado Raul Belém - PFL
Deputado José Múcio Monteiro - PFL
Deputado Rubem Medina - PFL
Deputado Rodrigues Palma - PTB
Atenciosamente, Deputado Inocêncio Olivei-

ra, Líder do Bloco Parlamentar.

OFíCIO Nº 525-L-BL.PARL./96
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Renovo, a oportunidade, protestos de conside- Renovo, na oportunidade, protesto de conside-
ração e apreço. - DepJ,.ltado Michel Temer, Líder do ração e apreço. - Deputado, Michel Temer, Líder
Bloco PMDBlPSD/PSUPSC/PMN. do Bloco PMDBIPSDIPSUPSCIPMN.

Defiro.
Em, 22-5-96. - Luís Eduardo, Presi

dente.

OF/GAB/IINº 300

Brasnia, 10 de maio de 1996.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Moreira Franco passa a integrar, na qualidade de Ti
tular, a Comissão Especial destinada a apreciar e
dar parecer sobre o Projeto de Lei nº 1.125/95, do
Poder Executivo, que "dispõe sobre a ordenação do
transporte aquaviário e dá outras providências", em
substituição ao Deputado Noel Oliveira.

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência
protestos de consideração e apreço. - Deputado Mi
chel Temer, Líder do Bloco PMDBlPSDIPSUPMN.

Defiro.
Em: 22-5-96..- Luís Eduardo, Presi

dente.

OF/GABIJ/Nll 302

Brasília, 9 de maio de 1996
Senhor Presidente,
Em atenção ao ofício SGMlP nll 1.340, envio

a Vossa Excelência a relação de nomes dos Depu
tados que passarão a integrar a Comissão Espe
cial destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição nll 01-A, de 1995, do Sr.
Deputado Mendonça Filho e outros, que "dá nova
redação ao § 5ll do artigo 14 da Constituição Fede
ral".

Titulares Suplentes
Ary Kara
Carlos Nelson Hélio Rosas
Geddel Vieira Lima Tete Bezerra

Outrossim informo-lhe que a vaga restante
será preenchida oportunamente.

Atenciosamente, - Deputado Michel Temer,
Líder do Bloco PMDBIPSDIPSUPSCIPMN.

OF/GABlJlNll305

Brasília, 13 de maio de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Pedro Yves passa a integrar, na qualidade de Titu
lar, a Comissão de Fiscalização Financeira e Con
trole e, na qualidade de Suplente, a Comissão de
Seguridade Social e Família, em vagas existentes.

Defiro.
Em: 22-5-96. Luís Eduardo, Presi

dente.

OF/GABIJINº 307

Brasília, 14 de maio de 1996

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Marcelo Teixeira passa a integrar, na qualidade de
Suplente, a Comissão Especial destinada a apreciar
e dar parecer sobre o Projeto de Lei nº 1.125/95, do
Poder Executivo, que "dispõe sobre a ordenação do
transporte aquaviário e dá outras providências", em
vaga existente.

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência
protestos de consideração e apreço.- Deputado Michel
Temer, Líder do Bloco PMDB/PSD/PSUPSC/PMN.

Defiro.
Em: 22-5-96. - Luís Eduardo, Presidente.

OF/GAB/llNll310

Brasília, 16 de maio de 1996

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Marcelo Barbieri passa a integrar, na qualidade de
Titular, a Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle, em vaga existente.

Renovo, na oportunidade, protesto de conside
ração e apreço. - Deputado Michel Temer, Líder do
Bloco PMDBlPSD/PSLlPSC/PMN.

Defiro.
Em: 22-5-96. - Luís Eduardo, Presi

dente.

OF/GAB/llNll311

Brasília, 16 de maio d~ 1996

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Depu

tado Marcelo Barbieri passa a integrar, na quali
dade de Titular, a Comissão de Defesa Nacio
nal, em substituição ao Deputado Marquinho
Chedid.

Renovo, na oportunidade, protestos de considera
ção e apreço. - Deputado Michel Temer, Líder do
Bloco PMDBlPSDIPSUPSCIPMN.

Defiro.
Em: 22-5-96. - Luís Eduardo, Presidente.
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Suplentes
Armando AbRio
Pedro Yves

OF/GAB/lINº 313

Brasília, 16 de maio de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

João Almeida deixa de participar, na qualidade de Ti
tular, da Comissão de Fiscalização Financeira e Con
trole, passando, na mesma qualidade, a integrar a Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática, em substituição ao Deputado Marcelo Barbieri.

Renovo, na oportunidade, protestos de consi
deração e apreço. - Deputado Michel Temer, LíQer
do Bloco PMDBIPSDIPSUPSCIPMN.

Defiro.
Em: 22-5-96. - Luís Eduardo, Presidente.

OF/GAB/ltNº 351

Brasília, 20 de maio de 1966
Senhor Presidente,
Em atenção ao ofício SGMlP n2 393, envio

Vossa Excelência a relação de nomes dos Deputa
dos que integrarão a Comissão Especial destinada a
apreciar a Proposta de Emenda à Constituição n2

23-A, de 1995, do Sr. Deputado Adhemar de Barros
Filho e outros, que "revoga os §§ 12e 32 do art. 199,
e altera a redação do inciso I do artigo 200, da
Constituição Federal" (assistência à saúde).

Titulares
Alberto Goldman
José Aldemir
Olavo Calheiros

Informo-lhe, ainda, que a vaga restante será
preenchida oportunamente.

Atenciosamente, - Deputado Michel Temer,
Líder do Bloco PMDBIPSDIPSUPSCIPMN.

Do Sr. Deputado Odelmo Leão, Líder do
Bloco Parlamentar PPBIPL, nos seguintes ter
mos:

OFíCIO N2 381/96

Brasília, 6 de maio de 1996
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência

pelo Bloco PPBIPL, o Deputado José Egídio como ti
tular, e os Deputados Eujácio Simões e Júlio Redec
ker como suplentes, para integrarem a Comissão
Especial destinada a apreciar e dar parecer sobre o
Projeto de Lei nº 1.125, de 1995, do Poder Executi
vo, que "dispõe sobre a ordenação do transporte
aquaviário e dá outras providênciasM.

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão,
Líder do Bloco PPBIPL.

Defiro.
Em: 22-5-96. - Luís Eduardo, Presidente.

OFíCIO N2 387/96

Brasília, 8 de maio de 1996
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência pelo

Bloco PPBlPL o Deputado Flávio Derzi como titular, em
substituição ao Deputado Francisco Dornelles para inte
grar a Comissão Especial destina a "apreciar a Proposta
de Emenda à Constituição nº 173-A, de 1995, do Poder
Executivo que "modifica o Capítulo da Administração
Pública, acrescenta normas às Disposições Constitucio
nais Gerais e estabelece normas de transição". Na opor
tunidade solicito tomar sem efeito a indicação do referi
do Parlamentar corno suplente (Ofício nº 279196).

Atenciosamente, - Deputado OdeImo Leão, Líder
do Bloco PPBlPL.

Defiro.
Em 22-5-96. - Luís Eduardo, Presidente.

OFíCIO Nll399196

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

pelo Bloco PPB I PL os Deputados Jofran Frejat, Pe
dro Corrêa e Robério Araújo como titulares, e o Depu
tado Adhemar de Barros Filho como Suplente, para
integrarem a Comissão Especial destinada a Mapreciar
a Proposta de Emenda à Constituição n2 23-A, de
1995, do Sr. Deputado Adhemar de Barros Filho e ou
tros, que Mrevoga os § 12e 32do art. 199, e altera a re
dação do inciso I do art. 200, da Constituição Federal"
(assistência à saúde).

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão, lí
der do Bloco PPB I PL.

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

DF. PSOOJVN!! 915196

Brasília, 16 de maio de 1996
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência,

nos termos regimentais, os Deputados Pimentel Go
mes, Ceci Cunha e Carlos Mosconi, como membros
Titulares, e B. Sá, Márcia Marinho e Osmânio Perei
ra, com menbros Suplentes, para integrarem a Co
missão Especial destinada a apreciar a Proposta de
EmendaàConstituíção n2 23-A, de 1995, que Mrevo
ga os §§ 12e"Q2 do art. 199, e altera a redação do in
ciso I do art. 200, da Constituição Federal" ( assis-
tência à saúde ). .
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- José Aníbal, Líder do Do Sr. Deputado Matheus Schmidt, Líder do
PDT, nos seguintes termos:

Atenciosamente,
PSDB.

Do Sr. Deputado Luciano Zica, Vice-Uder no
exercício da Liderança do PT, nos seguintes termos:

OFíCIO Nº 256/PT

Brasília, 9 de maio de 1996
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência

a fim de incflCar o Deputado Harok:io Sabóia ( PT - Ma )
para integrar, como Suplente, a Comissão de Minas e
Energia, em substituição ao Deputado Adão Pretto
(PT - RS).

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de consideração e apreço. 
Deputado Luciano Zica, Líder em exercício.

Defiro.
Em: 22-5-96. - Luís Eduardo, Presidente.

OFíCIO Nº 257/PT

Brasília, 10 de maio de 1996
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência

a fim de indicar o Deputado Adão Pretto ( PT-RS )
para ocupar vaga de Suplente da Comissão de Defe
sa Nacional, em substituição ao Deputado José For
tunati ( PT-RS ).

Aproveito a oportunidade para apresentar a
Vossa Excelência protestos de elevada estima e
consideração. - Deputado Luciano Zica, Líder em
exercício.

Defiro.
Em: 22-5-96. - Luís Eduardo, Presidente.

OFíCIO Nº 258/PT

Brasília, 9 de maio de 1996
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia a fim de indicar o Deputado Arlindo Chinaglia
(PT-SP) para integrar, como Suplente a Comissão
Especial destinada a apreciar o Projeto de Lei nº
1.125/95 ( transporte aquaviário ).

Aproveito a oportunidade para apresentar a
Vossa Excelência protestos de elevada estima e
consideração. - Deputado Luciano Zica, Líder em
exercício.

Defiro.
Em: 22-5-96. - Luís Eduardo, Presidente.

OFíCIO Nº 132/96

Brasília, 8 de maio de 1996
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência o Senhor Deputado Ênio Bacci para integrar,
na qualidade de membro Suplente, em vaga existen
te, a Comissão Especial destinada a apreciar e emi
tir parecer sobre a Proposta de Emenda Constitucio
nal nº 17-A, de 1995, que "altera os §§ 112 e 212 do art.
45 da Constituição Federal".

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

Defiro.
Em: 22-5-96. - Luís Eduardo, Presi

dente.

OFíCIO Nº 134/96

Brasília, 10 de maio de 1996
Senhor Presidente,
Nos termos régimentais, indico a Vossa Exce

lência os Senhores Deputados Vicente André Go
mes e Wolney Queiroz para integrarem, na qualida
de de membros Titular e Suplente, respectivamente,
a Comissão Especial destinada a apreciar e emitir
parecer sobre a Proposta de Emenda Constitucional
nº 23-A, de 1995, que "revoga os §§ 1Q e 312 do art.
199, e altera a redação do inciso I do art. 200, da
Constituição Federal".

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

OFíCIO Nº 135/96

Brasília, 13 de maio de 1996
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os Senhores Deputados Severiano Alves e
Leonel Pavan para integrarem, na qualidade de
membros Titular e Suplente, respectivamente, a Co
missão Especial destinada a apreciar e emitir pare
cer sobre a Proposta de Emenda Constitucional nº
198-A, de 1995, que "acrescenta parágrafo e dá
nova redação ao art. 54, inciso ,li, alínea d, da Cons
tituição Federal".

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



OF/AlPSB/58/96

IV - HOMENAGEM

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo) - Con
cedo a palavra ao Deputado, autor da proposição,
Gervásio Oliveira.

Brasília, 14 de maio de 1996

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência

os nomes dos Deputados Raquel Capiberibe (titular)
e Beto Lélis (suplente) como membros da Comissão
Especial destinada a apreciar a Proposta de Emen
da à Constituição n9 198-A, de 1995, do Sr. Deputa
do Silvio Abreu, que "acrescenta parágrafo e dá
nova redação ao art. 54, inciso I, alínea d, da Consti
tuição Federal":

Atenciosamente, - Deputado Fernando Lyra,
Líder.
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Do Sr. Deputado Fernando Lyra, Líder do O SR. GERVÁSIO OLIVEIRA (PSB - AP. Sem
PSB, nos seguintes termos: revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"ls e Srs. De-
OF/AlPSB/57/96 putados, inicialmente quero agràdecer a todos os '

presentes, a todos os funcionários do Banco do Bra
sil, às srªs e aos Srs. Deputados que representam
seus partidos neste momento.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, senho
res presentes e familiares, venho a esta tribuna colo
car em pauta uma situação que constrange e enver
gonha qualquer cidadão deste País.

O Banco do Brasil, comprovadamente, dispõe
de um dos mais capacitados e qualificados quadros
funcionais das instituições nacionais, e, no entanto,
este Governo que aí está os trata como bode expia
tório, tentando justificar ações personalistas d.e polí
ticos e empresários brasileiros.

Levando em conta as afirmações do Supermi
nistro José Serra, publicadas na revista Conjuntura
Econômica, em 15 de setembro de 1994, o ex-Líder
do PSDB na Câmara dos Deputados argumentava
que "os indicadores contrariam a idéia corrente de
que o BB carrega uma estrutura funcional inchada".

No entanto, o contraditório Governo "social-de
mocrata" implanta, com aspectos sempre combati
dos por suas lideranças, um carrasco "Programa de
Demissão Voluntária" para seus funcionários.

Começa o plano instituindo a empresa de con
sultoria DBM - Drake Bean Morin do Brasil - para
assessorar o trâmite das demissões.

Em auditoria, o Tribunal de Contas da União,
através de sua Secretaria de Controle Externo, con
siderou, primeiramente, irregular a contratação sem
licitação da referida empresa.

Além disso, revelou "indícios de superfatura
mento" no convênio entre o Banco e o Sebrae, rela
cionado para promover cursos de treinamento aos
funcionários demitidos que optassem por abrir em
presas particulares. O valor de 1 milhão e 200 mil
reais referentes ao contrato é, segundo o TCU, su
perior ao necessário para a compra de materiais ne
cessários à capacitação oferecida pelo Sebrae.

As irregularidades demostram, ainda, vários
atentados à legislação trabalhista que desrespeitam
o art. 99 da CLT, que torna nulo todo ato capaz de
impedir a aplicação de preceitos trabalhistas bási
cos. A área do Banco, respaldada pelo poder cen
traI, com uma atitude casuista e fisiológica, que se
perpetua em outras áreas da mão amputada do Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso, descaracteri
zou o rel~tório.

Estabelecidas as diretrizes e instaurado o pro
cesso de demissões, aplica-se no quadro funcional

Brasília, 14 de maio de 1996
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência

os nomes dos Deputados Alexandre Cardoso (titu
lar) e Pedro Valadares (suplente) como membros da
Comissão Especial destinada a apreciar a Proposta
de Emenda à Constituição n9 23-A, de 1995, do Sr.
Adhemar de Barros Filho, que "revoga os §§ 19 e 39

do art. 199, e altera a redação do inciso I do art. 200,
da Constituição Federal" (assistência à saúde).

Atenciosamente, - Deputado Fernando Lyra,
Líder.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo) - Finda
a leitura do expediente, passa-se à

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo) - A pre
sente sessão solene tem como objetivo homenagear
os funcionários do Banco do Brasil vitimados pelo
suicídio.

Trata-se de uma homenagem póstuma; o autor
do requerimento é o ilustre Deputado Gervásio Oli
veira, subscrito por outros Parlamentares. Gostaria
de registrar, em nome da Presidência da Câmara, as
presenças do Sr. Fernando Cortonesi Filho, funcio
nário do Banco do Brasil, irmão de outro funcionário
do Banco, suicida, Sr. Carlos Astuti, e da srª Maria
Helena Feitosa, também funcionária do Banco do
Brasil, dentre outras ilustres presenças nesta ses
são.



"Não agüento mais trabalhar no Banco.
É muita pressão. Sempre procurei fazer as
coisas mais certas possíveis, mas o Banco
mudou muito e sinto-me desamparado. Não
existe qualquer falcatrua e nunca roubei
nada do Banco. Apenas o fardo está muito
pesado para mim. Espero que a minha famí
lia entenda que eu escolhi esta atitude e me
perdoe. Não sei viver assim. Perdão."

Deixo aqui, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,
senhoras e senhores presentes, na íntegra, para todos
refletirem sobre a vida humana, a carta deixada a seus
familiares por um gerente de agência do Banco do Brasil
que, com dignidade e honra, prestou serviços durante 23
anos à instituição e que, devido ao clima de terror implan
tado entre seus funcionários, não suportou a amarga re.
tribuição destinada a todos esses anos de dedicação.

Esta carta foi enviada ao meu gabinete por
seus familiares, e diz o seguinte:
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do Banco, sensações de inquietação e tensão gera- de duas empresas, a Cooperativa Agrícola de Cotia,
das pelos boatos de demissão". Com o desenvolvi- devedora de 464 milhões de reais, e a DETASA IneJús-
menta da inquisição, os sentimentos passam a ser tria e ComélCio, com seus 416 milhões de débitos, bas-
de choque, confusão; temor, raiva, tristeza e depres- taria para pagar por um ano, segundo cálculo do Banco,
são. As etapas seguintes seriam as de assimilação, a todos os funcionários cJemitidos pelo famigerado PDV,
comprometimento e envolvimentos dos que escapa- Plano de Demissão Voluntária, patrocinado pela referida
ram da guilhotina. Pasmem, Sr. Presidente, senha- instituição, um presente salgado de mais 5 bilhões e 500
ras e senhores presentes, essa tarefa agressiva foi milhões referentes a transações efetivadas pelo Tesouro
descrita em gráficos elaborados pela própria DBM, Nacional, que não paga um centavo desde outubro do
na chamada "montanha-russa da transição", Nos ca- ano passado.
sos de 21 seres humanos e cidadãos deste País, a Englobam-se nesse saldo negativo 800 milhõ-
transição foi entre uma vida dedicada ao Banco e à es, embolsados pelo Tesouro, referentes a ações
morte. que o Banco detinha da privatizada ACESITA e, no-

É assegurado nos incisos 111 e IV do art. 12 da vamente, não pagos.
Constituição Federal, como fundamentos primários Mais grave que essa relação devassa foi a im-
da vida humana, "a dignidade da pessoa humana" e posição carimbada ao Banco da compra de 5 bilhõ-
"os valores sociais do trabalho". Assegurou-se qual- es e 500 milhões de títulos da dívida extema brasi-
quer coisa, menos o respeito ao ser humano. leira. A aplicação desse montante a juros domésti-

Estima-se que, do universo de 107 mil funcio- cos renderia 1 bilhão e 500 milhões anuais aos co-
nários do Banco, foram cortados 13 mil e fechadas fres do Banco, o que equivaleria a quase dois pro-
94 agências, correspondendo a uma suspeita eco- gramas de demissão.
nomia de 810 milhões de reais anuais, ou seja, 13% As operações de lesa-pátria cometidas por go-
de sua folha de pessoal. vemantes e seus braços fisiológicos, clientelistas,

Qualquer instituição financeira deve atingir ne- empreguistas, patrimonialistas e outros Mistas" exis-
cessidades de racionalidade financeira. O problema tentes no Brasil da viciada politicagem brasileira ne-
do Banco do Brasil, na verdade, é outro, e fica ca- cessitam de uma drástica retomada de rumos.
racterizado no filme "Carlota Joaquina", que apre- Não é, portanto, através de programas açoda-
senta a criação do Banco com o claro intuito de aco- dos e carentes de estudos técnicos e éticos que se
modar situações de promiscuidade financeira patro- encontra a saída para a administração das contas
cinadas pelo Imperador. do Banco do Brasil, e de qualquer outra instituição

O prejuízo levantado pelo Banco no ano passado pública, como já está em estudo pela equipe econô-
foi de 4 bilhões e 200 milhões de reais, e neste primei- mica do Govemo.
ro semestre de 1996 já acumula um rombo de 6 bilhõ
es de reais. As demissões "salvadoras da pátria" já fo
ram implantadas, e o déficit financeiro aumentou em 1
bilhão e 800 milhões de reais em menos de um ano. O
expurgo de funcionários, e em certos casos o paga
mento da conta veio com a vida, não resolveu e não
resolverá de forma alguma essa dívida.

Temos, sim, uma relação incestuosa entre o
Governo e o Banco que se vem arrastando por mui
to tempo. O discurso de enxugamento administrativo
deveria voltar-se para a liquidação dos 18 bilhões de
reais resultantes de empréstimos vencidos do Go
verno, que foram socados goela abaixo do passivo
do Banco.

Como qualquer instituição financeira, o Banco
do Brasil deve primar pela racionalidade patrimonial.
Tendo como base essa correção, a iniciativa. do maior
"saco sem fundo· do País deveria ater-se à redução do
índice de inadimplência de sua carteira de crédito, que
totaliza 7 bilhões de reais. Somente a cobrança efetiva
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Esperando, ainda, que este dia seja lembrado las quais o ser humano tem-se fragilizado a tal pon-
pela defesa dos direitos da pessoa humana -do Ban- to. É imperioso determo-nos na avaliação do tipo de
co do Brasil, deixo essa mensagem a toda a sacie- sociedade que se está construindo' no-Brasil; socie-
dade brasileira para sua reflexão sobre a política dade insensível e cínica, onde, em nome da adequa-
econômica adotada pelo atual Govemo Fernando ção do País a regras gestadas fora de suas frontei-
Henrique Cardoso. ras, tem-se levado o povo brasileiro a conviver com

Era o que tinha a dizer. (Palmas.) várias formas de indignidade; sociedade na qual a
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo) - A Pre- vida humana vale tão pouco, e os assassinatos no

sidência registra também as presenças honrosas do campo se contam às dezenas todos os anos, e os
Sr. Fernando Amaral, membro eleito pelos funcioná- excluídos se contam aos milhares.
rios do Banco do Brasil para o Conselho de Adminis- São milhares de trabalhadores sem-terra; são
tração; Sr. Alencar Rodrigues Ferreira, funcionário milhares os trabalhadores hoje lançados na amargura
do Banco do Brasil e Diretor do Sindicato dos Ban- do desemprego, dos quais alguns, talvez estejam ano-
cários de São Paulo; Sr. Aureliano Ramos Filho, Di- nimamente se suicidando neste momento. São milha-
retor do Sindicato dos Bancários do Ceará; Sr. José res os sem-teto; são milhares as crianças abandona-
Wilson da Silva, Diretor de Administração do Sindi- das; são milhares os deserdados neste País.
cato dos Bancários de Brasnia; Sr. Sérgio Dutra Enquanto isso, os responsáveis peios destinos
Vianna de Oliveira, Secretário-Geral do Sindicato do País falam em modernidade e acusam de retró-
dos Bancários de BrasOia; srª Graciela Paula, fun- grados os defensorês da vida, ao mesmo tempo em
cionária e Assessora da ANABB - Associação Na- que continuam a sua marcha batida rumo a um futu-
cional dos Funcionários do Banco do Brasil; srª Ma- ro que nos parece terrível pelas conseqüências ne-
rinês Gaia, Assessora da ANABB; Sr. Emílio Ribas fastas verificadas no presente. Às suas vítimas, in-
Rodrigues, Presidente da ANABB. capazes de compreender a necessidade imperiosa

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo) - Dando do sofrimento e da angústia para a conquista de um
seqüência à sessão, convidamos a fazer uso da pa- paraíso na Terra, chamam de loucos.
lavra a ilustre Deputada Ana Júlia, que representa o Àqueles aos quais faltam informações para en-
Partido dos Trabalhadores. tender minhas palavras devo dizer que as profiro por

A SRA. ANA JÚUA (PT - PA. Sem revisão da me recordar de uma audiência pública, realizada
oradora.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, nesta Casa, na Comissão de Direitos Humanos, no
senhoras e senhores convidados e familiares das ví- decorrer do ano passado, cuja convocação deveu-se
timas, representantes do Banco do Brasil, demais ao PDV (Programa de Demissões Voluntáriàs), im-
presentes, é com pesar que compareço a esta se5- plementado pela direção do Banco do Brasil, com o
são solene de homenagem póstuma aos funcioná- objetivo de adequá-lo à nova realidade do mercado
rios do Banco do Brasil que cometeram suicídio. financeiro nacional, após o advento da estabilização
Meu pesar é motivado, primeiramente, pela perda de econômica e da queda da inflação; e às várias de;.
vidas humanas - ocorreram dezoito suicídios nos úl- núncias, chegadas ao nosso conhecimento, acerca
timos dois anos -, mas o é também por compreen- da existência de pressões sobre o corpo funcional,
der que essas vidas poderiam ter sido poupadas. para forçar a adesão à relação de demissionários, a

Esta sessão ocorre por razões muito claras. fim de completar o número estimado pela direção de
Esses companheiros de jornada - também sou fun- empresas como sendo o ideal para avançar-se no
cionária do Banco do Brasil - foram levados a aten- processo de reestruturação da instituição.
tar contra a própria vida pelo desespero ocasionado Ouço, com prazer, a nobre Deputada Marta
pelo processo de endividamento que atinge, ainda Suplicy.
hoje, larga parcela dos funcionários do Banco pela A SI" Marta Suplicy - Presto minha solidarie-
ausência de perspectivas profissionais dentro da dade aos funcionários do Banco do Brasil, ao tempo
própria empresa e, em alguns casos, pela antevisão em que lembro a V. Exi' que, desde o ano passado,
das dificuldades existentes fora dela para manterem, denunciamos o aumento do número de suicídios
com dignidade, a si próprios e a seus familiares. ocorridos no Banco do Brasil. Essa é uma situação

Não nos basta lamentar as perdas irreparáveis; muito particular. Sob a vestimenta da compaixão, do
não nos devem bastar homenagens póstumas como auxOio - como dizia V. Exi' -, implantaram-se as de-
a de hoje, embora inequivocadamente devidas. Faz- missões voluntárias. Mas a questão não se traduz
se necessário nos debruçarmos sobre as razões pe- nisso. Acabou havendo uma enorme pressão. Te-



o Sr. Luiz Gushiken - Deputada, este assun
to traz à baila uma análise que exige uma melhor
compreensão sobre o gesto do trabalhador que
toma a iniciativa do suicídio. Guardo na memória
uma frase de um filósofo alemão que dizia o seguin
te: ·0 indivíduo é, por essência, convivência". Ou
seja, o indivíduo é um ser social; é um ser q~e atua
no mundo externo, influenciando e sendo influencia
do por ele. A ciência médica, quando analisa os ca
sos de suicídio, geralmente tende a uma visão unila
teral, como se o indivíduo fosse unicamente o res
ponsável pelo gesto, e arrola várias explicações,
como distúrbio psíquico, endividamento, tendência
natural ao suicídio, problemas familiares ou proble
mas de trabalho. A ciência médica, na verdade,
oculta um fato: que o mundo do trabalho é o univer
so privilegiado das relações sociais do indivíduo. E,
~e o mundo do trabalho é um mundo tenso, desequi
librado, opressor, o indivíduo recebe essa influência.
De modo que o Banco do Brasil, ou melhor, os diri
gentes do Banco do Brasil devem observar melhor o
que estão provocando nessa empresa. Minha espo
sa é funcionária do Banco do Brasil. Converso todo
dia com ela-sobre esse assunto. O grau de desespe
ro dos funcionários do Banco do Brasil, diante da po
lítica que a atual direção vem implementando, a in
tranqüilidade e o descrédito só podem levar o indiví
duo a ações extremas. Vejo esta homenagem como
uma advertência à direção do Banco do Brasil. Não
é possível imaginar que as atitudes das pessoas se
jam entendidas apenas como ação individual, sem
que a empresa tenha qualquer responsabilidade.
Acredito que não nos devemos ater às explicações
médicas, que normalmente atribuem ao indivíduo
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mos recebido inúmeras denúncias de tamiliares de ção para lembrar um ano de aniversario de morte de
funcionários, de que estes se vêem extremamente uma gerente do Banco do Brasil, no Estado, a cole-
abatidos. Quando não recorrem ao suicídio, por total ga Sílvia Lopes, assassinada em um assalto a uma
desestruturação, são internados, devido à pressão agência bancária.
que sofrem. Chamo a atenção da Casa para o fato As empresas estatais funcionam com base em
de que a culpa da política econômica, a culpa dos um tripé formado pelo Governo, pela sociedade e
políticos que fazem do Banco do Brasil um instru- pelos funcionários. No caso do Banco do Brasil, os
menta de proveito próprio, acaba sendo paga pelos últimos têm constantemente cumprido e até supera-
funcionários, pelas suas famílias e muitas vezes do as metas estabelecidas pela direção do Banco.
pela vida desses funcionários de um banco que foi Porém, mesmo assim, o Banco deixa de apresentar
criado para ser um instrumento social e que vem aqueles resultados que conhecemos. Constata-se,
sendo utilizado com outros fins. realmente, que os problemas da instituição não es

tão nos funcionários. Estão em que essa relação do
Banco com o Governo é que está prejudicando os
outros dois pés deste tripé: a sociedade e o funcio
nalismo; esta é a relação promíscua que existe.

Concedo o aparte, com prazer, ao Deputado
Luiz Gushiken.

A SRA. ANA JÚUA - Muito obrigada, Deputa
da.lnsiro o seu aparte em meu pronunciamento.

Lembro-me perfeitamente da presença do Pre
sidente do Banco do Brasil, Sr. Paulo César Xime
nes, e do Diretor de Recursos Humanos, Sr. João
Batista Camargo - até comentávamos que mais pa
recia um diretor de recursos desumanos -, sobretu
do da frieza deste, quando respondeu ao questiona
mento de um Parlamentar acerca das razões do atí
pico aumento do número de suicídios entre os fun
cionários da empresa. Naquela ocasião o Diretor de
Recursos Humanos alegou que os suicídios, dos
quais tinha conhecimento, haviam sido praticados
por funcionários portadores de desequilíbrios emo
cionais ou que atravessavam problemas pessoais,
nada tendo a ver com a política administrativa que
estava sendo implementada no Banco do Brasil.
Acho que ficou muito claro que isso não é verdadei
ro. É óbvio que para alguém chegar a esse momen
to supremo de desespero, de tirar sua própria vida,
precisa estar passando por uma série de problemas,
mas, sem dúvida nenhuma, o número de suicídios,
depois desta política implementada neste País e no
Banco do Brasil, aumentou. As mortes não cessa
ram a partir daquela ocasião.

No mês de abril deste ano, o funcionário Eugê
nio Carlos Gu~ão Cortonesi, lotado na Agência Ca
juru, em São Paulo, cometeu suicídio. No bilhete em
que pedia perdão aos seus familiares pelo ato defini
tivo, alegou que o cometia por não mais suportar as
pressões em seu local de trabalho. No último dia 15
de maio, Flávio Brum Rubbert, um companheiro sin
dicalista, suplente da comissão de empresa que ne
gocia pelos funcionários do Banco do Brasil, lotado
no Rio Grande do Sul, também pôs fim à própria
vida. Hoje, inclusive, em centenas de agências do
Banco do Brasil espalhadas por este País afora, faz
se um minuto de silêncio em homenagem póstuma
àqueles que tiraram a própria vida. Amanhã também
será feita, no Estado do Pará, uma hora de paralisa-
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toda a responsabilidade. É eVloente que o ser huma
no é, em essência, convivência. Se essa convivên
cia não é positiva, o mundo externo tem responsabi
lidade. Creio que a direção do Banco do Brasil deve
ficar mais atenta, porque a situação hoje naquela
instituição é muito delicada. Muito obrigado.

A SRA. ANA JÚUA - Muito obrigada, Deputa
do Luiz Gushiken.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado José Pi
mentel.

O Sr. José Pimentel- Quero, inicialmente, pa
rabenizar o nobre Deputado que teve a iniciativa da
convocação desta sessão. Registro um estudo feito
pela empresa Drake Beam Morim do Brasil, subsi
diária holandesa, contratada pelo Banco do Brasil
para montar exatamente esse processo de repres
são e demissão que levou ao suicídio de funcioná
rios. Esse estudo num dos seus quadros fala de: -A
montanha russa da tranSição-o E diz que essa políti
ca implementada pelo Banco do Brasil causaria, en
tre outros problemas, confusão, tristeza e depres
são. E traça todo um gráfico, analisado por psicólo
gos que declaram que aquilo é um suicídio. Portan
to, quando o Banco do Brasil tomou conhecimento
desse estudo da empresa subsidiária holandesa,
teve clareza de que o plano levaria os seus funcio
nários ao suicídio. Nesse estudo também se declara
que o seu objetivo era quebrar a lealdade dos fun
cionários ao Banco e a segurança que a empresa
lhes transferia, ao mesmo tempo deprimindo-os para
que, em seguida, a direção pudesse implementar
nova política à luz do que interessava à gestão que
ali chegava. Portanto, a direção do Banco do Brasil,
na pessoa do seu Presidente, Paulo César Ximenes,
sabia por esse estudo que o plano levaria os compa
nheiros ao suicídio, e é também responsável por suas
mortes. Quero registrar que sou do Banco do Brasil há
vinte e dois anos. Já assisti a vários planos de ajusta
mento, mas nenhum, sob encomenda, detenninava le
var os meus colegas ao suicídio, como demonstra o
estudo da Drake Beam Morim do Brasil, empresa con
tratada pelo Banco para essa finalidade.

A SRA. ANA JÚUA - Muito obrigada, Deputa
do José Pimentei. I

Ouço, com prazer, o Deputado Hélio Bicudo.
O Sr. Hélio Bicudo - Nobre Deputada, a Co

missão de Direitos Humanos da Câmara dos Depu
tados, por mim representada neste instante, na qua
lidade de seu Presidente, vem aqui expressar a nos
sa solidariedade a este ato, que é um desagravo à
memória dos companheiros que, por pressões do

próprio Banco, por pressões do Poder Público, che
garam ao ato extremo de tirar a própria vida. Queira
V. Exil receber as nossas homenagens e as home
nagens da Comissão de Direitos Humanos da Câ
mara dos Deputados por este evento.

A SRA. ANA JÚUA - Muito obrigada, nobre
Deputado Hélio Bicudo.

Continuando a análise do que representa e a
quem deve servir um banco estatal, que tem como
base a sociedade, os funcionários e o Governo, dizia
que a relação do Governo com o Banco tem prejudi
cado os funcionários e a sociedade.

Sem dúvida alguma, a indefinição hoje de um
plano de recursos humanos dentro do Banco do Brasil,
onde há cerca de 100 mil funcionários, é no mínimo
um absurdo. Como que se vai gerir uma empresa des
se tamanho, se não houve uma política de recursos
humanos? O que aconteceu? O Banco hoje demite
funcionários, prejudica o atendimento à sociedade. E
esses funcionários que estão hoje se sacrificando, que
vestiram a camisa - também sou funcionária do Banco
e sei o que significa para nós vestir a camisa do Banco
do Brasil- e que entram na empresa sem hora de sair,
estão pagando por tudo. São os que conhecem no dia
a-dia o mau atendimento, gerado pela política atual
neste País, para todas as empresas, para todo o públi
co, que está sendo colocado em prática, infelizmente.
E temos cobrado reiteradamente uma definição, levan
do em conta essa relação promíscua entre Tesouro
Nacional e Banco do Brasil. Queremos, sim, um Banco
do Brasil forte e que possa servir à sociedade brasilei
ra. Não queremos mais prestar homenagens póstu
mas a colegas que se suicidaram.

Embora corra o risco de mais uma vez ser cha
mada de defensora do atraso, ouso socorrer-me de
Charles Chaplin: -Loucos são os que não percebem
que não somos máquinas. Homens e Mulheres é o
quesomos-.

Este dia e a lamentável perda dessas vidas hu
manas não podem resumir-se ao ato formal de uma
homenagem póstuma. Isso não evita outras doloro
sas perdas e tampouco repõe as já sofridas. Que o
sacrifício desses funcionários do Banco do Brasil sir
va ao menos para refletirmos melhor sobre os cami
nhos que o nosso País está trilhando, para que tra
balhemos de forma mais humana os benefícios que
o desenvolvimento econômico, o tecnológico e o au
mento do lucro trazem para a humanidade e, final
mente, para que a condução das questões econômi
cas levem em consideração a felicidade dos homens
e mulheres e a celebração da vidé}.. (Palmas.)



·Não agüento mais trabalhar no Banco.
É muita pressão. Sempre procurei fazer as
coisas mais certas possíveis, mas o Banco
mudou muito e sinto-me desamparado. Não
existe qualquer falcatrua e nunca roubei do
Banco um centavo. Apenas o fardo está
muito pesado para mim."

As palavras de Engênio são repetidas diutuma
mente por muitos outros bancários, não apenas do
Banco do Brasil, mas de outras instituições financei
ras do País, de outras instituições govemamentais
ou não. Deve haver uma reflexão do Governo e des
ta Casa, que é a Casa do povO'.

Esse, o ônus que se paga pela reestruturação
da empresa, pela reengenharia - para usar um ter
mo da moda - que busca transformá-Ia em estabele-
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Durante o discurso da SrM Ana Júlia, o Ihor do que ninguém que as metas econômicas ja-
Sr. Marconi Peril/o, § 2B do art. 18 do Regi- mais se podem sobrepor ao interesse social, que
menta Interno, deixa a cadeira da presidên- não se devem privilegiar os objetivos da administra-
eia, que é ocupada pelo Sr. Wilson Campos, ção em detrimento dos anseios da sociedade, por-
1Il Secretário. que só se compreende a economia quando orienta-

o SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) _ Com da para o homem. Só se entendem os programas
a palavra o Deputado Gonzaga Patriota, que falará governamentais quando visam ao bem comum, à
pelo PSB. valorização do trabalho, à proteção da vida.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE. Infelizmente, o que acontece hoje é a defesa
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente Wilson do real a qualquer custo, mesmo ao preço da perda
Campos, SrBs e Srs. Deputados, Dr. Fernando, rep- da dignidade humana, do sacrifício de vidas que se
resentante do Conselho de Administração, Diretores perdem, como se não importassem as pessoas, mas
de Sindicatos, Diretores da ANABB, funcionários do os números; não a sociedade, mas os planos econô-
Banco do Brasil, minhas senhoras, meus senhores, micos. Essa total inversão de valores é que nos ate-
instituição que se confunde com a nossa história, o moriza pelo amanhã de amargura e de desesperan-
Banco do Brasil transformou-se, ao longo do tempo, ça a que poderá ser levado o povo brasileiro.
em verdadeiro patrimônio nacional, pelo relevante Se fosse um gesto inexplicável, o suicídio de
papel que tem exercido em prol do desenvolvimento servidores do Banco do Brasil já nos causaria dó.
econômico e da justiça social. Revoltante, porém é sabê-lo fruto da incompetência,

É, dessa maneira, mais do que um simples da irresponsabilidade, da inépcia com que a institui-
banco, pois não somente financia a agricultura, ção vem sendo conduzida, sob as ordens de direto-
apoia a indústria e incentiva o comércio, mas, sobre- res que condenam os subalternos a sacrifícios insu-
tudo, porque se integrou ao nosso cotidiano, toman- portáveis em favor de ganhos polêmicos e de resul-
do-se um estabelecimento digno do respeito e da tados duvidosos.
confiança do povo brasileiro. Grande parte do êxito Há pouco mrps de um mês, no dia 11 de abril,
do Banco do Brasil se deve, não há dúvida, aos mi- o Sr. Eugênio Carlos Gu~ão Cortonesi, gerente do
Ihares de servidores que se espalham por todo o Banco do Brasil na cidade de Cajuru, no Estado de
País, profissionais competentes cuja dedicação fez São Paulo, pôs fim à própria vida, deixando palavras
do Banco do Brasil um dos maiores agentes econô- que nos comovem pela tristeza e pela aflição com
micos da América latina. que foram escritas. Suas palavras nos lembra tam-

Não se concebem, portanto, Sr. Presidente, o bérn as palavras de Getúlio Vargas na sua ·Carta-
desgosto, a angústia e o sofrimento por que passam Testamento·, as quais comoveram o País inteiro. As
hoje os que trabalham no Banco do Brasil. Em nome palavras de Eugênio também ficaram escritas nas
do sucesso do Plano Real, do controle da inflação e agências e no coração dos bancários do Banco do
do equilíbrio dos gastos públicos, milhares de famí- Brasil e em toda a sociedade:
lias vivem horas de desespero e. de dor, pagando o
preço da política cruel e desumana praticada pela
atual diretoria do Banco. O problema é de tal forma
assustador, que pelo menos dezoito servidores se
mataram nos últimos meses, situação nunca antes
vivida no meio bancário do País.

Em memória desses mortos é que se reúne a
Câmara dos Deputados, não apenas para lhes de
plorar a perda, mas para repudiar com veemência
ações administrativas que con~ituem verdadeira
afronta aos servidores públicos, aos trabalhadores e
a toda a sociedade brasileira.

O que mais nos choca, Sr. Presidente, SrBs e
Srs. Deputados, é ver que essa é a filosofia do Go
verno do Presidente Fernando Henrique Cardoso,
um cidadão que, por sua obra acadêmica, por seu
ideário político e por seu passado de lutas, sabe me-
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cimento dinâmico"moderno e lucrativo. É pena que Senhoras e senhores, falávamos sobre a infor-
os tecnocratas do Governo não se dêem conta de matização do Banco. Entendemos que, mais caro do"
que, por mais informatizados que sejam os siste- que os computadores, mais importante do que o pa-
mas, por mais sofisticados que sejam os processos, trimônio, mais significativo do que a própria história
um banco não existe sem seres humanos. Sem pes- do Banco do Brasil são os funcionários, que por ele
soas, não funcionam as agências. dão o melhor de si e por causa dele chegamos ao

Ouço, com prazer, o Deputado Augusto Carvalho. sacrifício da própria vida.
O Sr. Augusto Carvalho - Deputado Gonzaga Sr. Presidente, Sr.5\s e Srs. Deputados, esta é

Patriota, peço a V. Ex.iI este aparte para, como fun- a homenagem que prestamos às famílias enlutadas
cionário licenciado do Banco do Brasil e falando em e aos companheiros, que choram as perdas dos co-
nome da Liderança do Partido Popular Socialista, legas do Banco do Brasil.
externar minhas condolências aos familiares do ex- Que o exemplo dos servidores mortos nos dê
funcionário do Banco do Brasil chamado Gu~ão, aos ânimo, nos dê força na luta que travamos para que o
familiares de outros tolegas que não resistiram a Banco do Brasil volte a ser motivo de admiração, de
essa pressão brutal que vêm sentindo, principalmen- confiança, de orgulho para todos nós brasileiros.
te quando o Banco do Brasil, através da sua direção, Que a homenagem de hoje possa refletir, possa ser-
pretendeu implementar um plano de demissão vo- vir de advertência para os que administram o Banco
luntária, mas que, na verdade, se converteu num e o País, para que outros bancários do Banco do
plano de terror a que jamais os 120 mil funcionários Brasil, outros brasileiros empregados, desemprega-
do Banco puderam assistir ao longo da história des- dos, industriários ou comerciários, não dêem a sua
sa instituição. Ainda ontem estávamos aqui para lou- própria vida em sacrifício.
var o trabalho fabuloso que os colegas do Banco do Nossa homenagem aos familiares e a todos os
Brasil vêm fazendo à frente da Fundação Banco do bancários do Banco do Brasil. (Palmas.)
Brasil, em prol da sociedade brasileira. São milhões O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Conce-
de reais que são aplicados na ciência, no apoio à do a palavra ao Sr. Deputado José Pinotti, que falará
arte, no apoio a pequenas comunidades espalhadas pelo Bloco Parlamentar PMDBIPSDIPSl/PSCIPMN.
pelo País. Mas hoje, Deputado Gonzaga Patriota, O SR. JOSÉ PINOlTl (Bloco/PMDB - SP.
nós aqui nos irmanamos nesta condenação veemen- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Dire-
te a uma política de recursos humanos que vem tores e funcionários do Banco do Brasil aqui presen-
sendo implementada no Banco do Brasil, qúe levou tes, familiares das pessoas que homenageamos
ao terror boa parte dos que pediram o seu desliga- hoje... em nome do PMDB, dos demais partidos aqui
mento voluntário. Não houve esse voluntarismo em nominados e em meu próprio, quero expressar mi-
grande medida, e os que permanecem no Banco se- nha solidariedade, minhas condolências e minha
guem resistindo, conscientes da necessidade de im- tristeza pelo falecimento das pessoas que aqui ho-
pedir a ação dos que hoje estão com esse projeto menageamos.
estratégico que visa quebrar a espinha dorsal de re- Tenho certeza de que nenhuma desculpa, ne-
sistência, que une funcionários e sociedade brasilei- nhum argumento, nenhum fato político, nenhum res-
ra ao Banco do Brasil. Esta é uma homenagem aos sarcimento, tampouco esta homenagem poderá di-
colegas que não suportam tamanha pressão, tama- minuir a dor que está no coração e na alma dos fa-
nho terror. É também a nossa homenagem àqueles miliares, porque a perda de um ente" qLJérido, de um
que resistem no Banco do Brasil para que essa insti- familiar, é alguma coisa que nem o tempo vai trazer
tuição continue tendo um papel de destaque na vida o consolo devido.
da sociedade brasileira. Muito obrigado. Espero que a lembrança dos momentos felizes

O SR. GONZAGA PATRIOTA - Agradeço ao vividos juntos e o exemplo desses trabalhadores pú-
Deputado Augusto Carvalho o aparte. Outros com- blicos que hoje se tomam paradigmas para nós pos-
panheiros também desejam fazer apartes, mas sam pouco a pouco ir mitigando essa dor, e este é o
peço-lhes que o façam a outros oradores. Incorpo- sentido maior da nossa homenagem e das nossas
ramos à nossa homenagem o aparte que V. Ex.ª faz condolências.
com tanta competência, pois, além de funcionário Ouço, com prazer, o nobre Deputado Osmir

, do Banco do Brasil, V. Ex.iI também é grande defen- Lima.
sor, nesta Casa, das coisas certas na administração O Sr. Osmir Lima - Sr. Presidente, inicialmen-
federal. te, manifestamos nossa solidariedade pessoal às fa-



ro.

Quero deixar claro, ao lado das minhas condo
lências e solidariedades às famílias, que tudo o que
ocorreu não foi em vão. Lamentavelmente, os ho
mens, a sociedade e o mundo são assim mesmo. É
preciso haver algo extremamente grave como a mor
te de uma pessoa para que se preste atenção naqui
10 que levou à perda. No caso em tela, houve incom
preensão generalizada do que é ser funcionário pú
blico neste País.

Ouço, com prazer, o Deputado Fernando Fer-

O Sr. Fernando Ferro - Deputado José Pinotti,
Sr. Presidente, senhoras e senhores sindicalistas, fa
miliares de funcionários do Banco do Brasil envolvidos
nesses acontecimentos, venho acompanhando a ma
téria desde uma reunião que fizemos na Comissão
de Direitos Humanos, para a qual foi convidada, in
clusive, uma representação da direção do Banco do
Brasil. Desde aquele momento, identificamos uma
certa tentativa de minimizar esses acontecimentos,
como se fossem algo natural, sem maior conseqüên
cia ou vinculação com o processo de reestruturação
que se impõe às empresas públicas na busca da re
forma do Estado brasileiro. Na verdade, esses acon
tecimentos não estão restritos ao Banco do Brasil.
Tenho acompanhado outras empresas estatais,
onde há todo um processo de degradação e depre
ciação de suas condições internas, das relações hu
manas que se estabelecem no ambiente de traba·
lho, o que tem provocado, além do suicídio, proble
mas de alcoolismo, depressão e a mais variada
gama de doenças aos funcionários que compõem o
quadro funcional das empresas. Recentemente, li
um artigo na revista Veja, se não me engano, acerca
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mOias e a todo o corpo funcional do Banco do Brasil. dos, muitas vezes indigno, e que arca com respon·
Para mim, é extremamente constrangedor· fazer par- sabilidades que, neste caso exemplar do Banco do
te de uma sessão como esta. Na qualidade de fun- Brasil, fizeram com que muitas vidas fossem rouba·
cionário aposentado do Banco do Brasil, sempre es- das, com um grande sofrimento para os funcionários
tivemos, nós funcionários, acostumados a ver o Ban- e para as suas famílias.
co do Brasil e seus funcionários, quer no Congresso Não podemos permitir que uma doutrina neoli-
Nacional, quer nas Assembléias Legislativas, quer beral e que a globalização, que é um determinismo
nas Câmaras Municipais, receberem homenagens histórico, nos atinjam de modo tão acrítico, que pas-
em sessões de engrandecimento e agradecimento semos a agredir as instituições públicas como coisas
pelo grande papel que a instituição sempre desem- podres, ineficientes, que precisam terminar para que
penhou neste País: o de agente de desenvolvimento o País progrida. Muito pelo contrário, a instituição
nacional. Lamento profundamente essa situação. pública é essencial até no processo de globalização,
Tenho consciência absoluta de que essa é uma polí- quando vista de um modo crítico e positivo. A insti-
tica deliberada que há muito vem tentando acabar tuição pública, fazendo parte de um Governo forte e
com as instituições financeiras nacionais, notada- enxuto, é extremamente importante e vital para um
mente no Governo Fernando Henrique Cardoso, que País que quer desenvolver-se. E a instituição públi-
hoje tenta acabar com o Banco do Brasil. Qual o pri- ca, a meu ver, é o funcionário público, que precisa
meiro ato que visa acabar com uma instituição à ser defendido.
qual durante toda a vida nos dedicamos? Enfraque
cer sua principal força: o seu corpo funcional. Isso é
o que o Governo está fazendo com o Banco do Bra·
sil. Não devemos ficar apenas na solidariedade; pre·
cisamos, acima de tudo, trabalhar não só pelo corpo
funcional do Banco, mas também pela sociedade
brasileira, no sentido de soerguê-lo. Nunca vi banco
privado algum cumprir qualquer papel social neste
País, notadamente nas regiões mais remotas como
a de onde venho.

O SR. JOSÉ PINOm - Agradeço a V. Ex.i! o
aparte e o incorporo ao meu pronunciamento.

Aproveitando o que V. Ex.1I enfoca, quero dar
meu testemunho em relação à questão, que conhe
ço de perto, dos funcionários do Banco do Brasil,
pois tenho a honra de ter meu sogro como funcioná
rio - aposentado - do Banco do Brasil. Ele, aliás, já
falecido, com enorme orgulho de ser funcionário
dessa instituição, trouxe para mim e para a nossa fa
mOia também um enorme orgulho do Banco do Bra
sil corno instituição nacional, com finalidades sociais.
Também, como dirigente público, como Reitor da Ui
nicamp, como Secretário de Saúde do Governo do
Estado de São Paulo e como Secretário de Educa
ção do Governo do Estado de São Paulo, conheço a
situação dos funcionários do Banco do Brasil.

Sempre tive, ao lidar com os funcionários públi
cos, uma visão completamente divergente da visão
que há algumas décadas a imprensa brasileira vem
tentando dar àquilo que é o funcionário público.

Precisamos, sem dúvida alguma, recuperar a
imagem do funcionário público, que, na grande
maioria das vezes, é um trabalhador dedicado, ho
nesto, que ganha salários extremamente apouca-



Maio de 1996 DIÁRro DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 23 14709

dos funcionários do Banco do Brasil que estariam
tendo sucesso público na vida privada. No artigo, há
todo um processo de exaltação que me parece ser
procedimento para estabelecer um outro mundo, e
se nega a outra realidade dos funcionários do Banco
do Brasil. Esse ato deveria ser observado pela dire
ção do Banco do Brasil. Portanto, estamos indigna
dos e é com pesar que participamos desta sessão
solene. É necessário dizer isso porque tais procedi
mentos demonstram que a culpa deve-se às políti
cas aqui praticadas. Isso também deve tocar o cora
ção e a mente de cada representante público, que
são os Parlamentares desta Casa, porque todos nós
participamos dos acontecimentos e somos também,
direta ou indiretamente, culpados. Por isso parabeni
zamos a iniciativa do Deputado Gervásio Oliveira
pela realização desta importante sessão. Manifesta
mos também a nossa disposição em levar adiante
essa denúncia que deve ser demonstrada com tran
qüilidade, pois efetivamente há responsáveis por
essa situação. Dessa forma, não podemos ficar
omissos e calados quando sabemos da existência
de determinadas políticas que conduziram a esse
processo.

O SR. JOSÉ PINOTTI - Agradeço o aparte a
V. Ex.ª nobre Deputado Fernando Ferro.

Sr. Presidente, concluo usando exatamente as
palavras e o pensamento do Deputado Fernando
Ferro.

Que esta sessão seja uma homenagem de so
lidariedade às famílias daqueles que deram suas vi
das, no verdadeiro sentido da palavra, à causa públi
ca brasileira; e que esse exemplo nos sirva, tam
bém, para preservar, homenagear e valorizar a dig
nidade do trabalhador público brasileiro, que somos
todos nós. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Con
cedo a palavra ao Deputado Arthur Virgnio, pelo
PSDB.

O SR. ARTHUR VIRGíLIO (PSDB - AM) - Sr.
Presidente, Sr.ªS e Srs. Deputados, tenho como carac
terística fundamental, na minha carreira pública, em
nenhum momento cometer o pecado da omissão.

Erros há, e muitos, ao longo dela; talvez al
guns acertos. Agora, tenho absoluta convicção de
que posso olhar de frente para os meus compatrio
tas e dizer-lhes que jamais me omiti em defender
as minhas convicções, em nenhuma circunstância,
em nenhum momento, em nenhuma quadra da
história deste País, no período por mim vivido e vi
venciado.

Começo transmitindo aos familiares dos faleci
dos a minha mais profunda consternação'. Sei o que
é a morte, sei o que é a morte perto de mim, na mi
nha famOia. Quando se cresce e se chega à adoles
cência a sensação que dá é de que somos imortais.
Eu já me senti imortal. Achava que desastres acon
teciam com os outros, que doença tinham os distan
tes de mim. Não pensava que a "coisa" pudesse ba
ter sequer na minha vizinhança.

Perdi meu pai no dia 31 de março de 1987, jo
vem ainda, com muita coisa a dar pelo País. Meu
pai, aliás, foi cassado duas vezes: pelo movimento
militar de 31 de março de 1964 e em sua vida no dia
31 de março de 1987. Sei o que é isso, pois me deu
uma enorme sensação de perda, e hoje começo a
ver que pessoas da minha geração, da minha idade,
aqui e acolá morre um, morre outro, sinal de que
mais dia menos dia não seria nada de mais que eu
também pudesse pensar que meu momento de des
pedida da vida estaria chegando. Imagino o que de
vem sentir os familiares dos cidadãos que morreram,
e pela via autodestrutiva, pela via trágica, cruel do
suicídio. Portanto, é com sincera emoção que me di
rijo aos senhores.Mas devo fazer aqui algumas ob
servações - e esta é uma reunião política, infeliz
mente misturando as coisas, mas é uma reunião po
lítica - de cunho político. Não julgo que o pano de
fundo para se discutir a política econômica deste
Governo deva ser uma sessão carregada com toda
essa tonalidade de emoção. Não julgo. Sinceramen
te não julgo. É legítimo alguém discordar do modelo
econômico que está sendo posto em prática, embo
ra eu com ele concorde e o defenda. Relacionando
com esses fatos trágicos, que têm conseqüências
familiares devastadoras, não me parece que seja o
melhor cenário para se chegar às conclusões sintéti
cas a que leva obrigatoriamente à discussão demo
crática.

Eu poderia dar dados frios, dados estatísticos
frios, Sr. Presidente. Dizer que o Brasil é um dos
países onde há uma das menores taxas de suicídio
no mundo, nesse campo levando vantagem no cote
jo com países desenvolvidos, países de economia e
de crises sociais resolvidas. O Brasil registra cerca
de 13,3 suicídios por grupo de 100 mil habitantes. A
Rússia .quarenta casos; a Alemanha 25, os Estados
Unidos um pouco abaixo de nós, 12,5 casos. Eu po
deria oferecer dados mais frios ainda. Não gostaria
de tratar esta sessão com dados nem com frieza,
até porque quero que a sinceridade com que falo a
quem me ouve seja minha forma profunda e absolu
tamente inarredável de prestar solidariedade às fa-



O Sr. Fernando Ferro - A partir de 1992 este
País passou a viver uma fase - daí os dados q'ue V.
Ex.A levanta, do Governo Collor para cá -, um perío
do em que passamos a conviver, efetivamente, com
u:na série de transformações que trouxeram implica
çoes para o mundo do trabalho, que são reconheci
das como provocadoras de transtornos. Além do
mais, Deputado Arthur Virgnío, acho que não nos
compete - e no Brasil isso está ficando muito ruim 
medir as tragédias pelo número de vítimas. Qual é a
diferen~ de uma tragédia envolvendo cinqüenta,
dez, qUinze ou duzentas mil pessoas? O fato é que
seres humanos morreram. Não podemos banalizar a
violência e a tragédia e passar a tratá-Ias como me
ros números. Penso que para todos nós dói e indig
na a morte de uma, duas, cinco, cinqüenta ou cem
pessoas. Os massacres que acontecem diariamente
neste País não podem, dada a turbulência a violên
cia e a quantidade com que se sucedem, ~os tomar
tão insensíveis a ponto de começarmos a analisar
esses fatos de forma puramente quantitativa. Reco
nheço o esforço de V. Ex.A, mas é evidente que esse
tipo de acontecimento não pode nos deixar omissos
e tranqüilos. Penso que a consciência dos brasilei
ros não pode ficar tranqüila diante dessa realidade.
Portanto, permita-me, com todo o respeito, divergir
de suas observações, porque me parece que algo
de anormal está acontecendo e compete exatamen
te a nós não tentar minimizar os problemas, mas, ao
contr~rio, enfrentá-los corajosamente, uma vez que
tambem é nossa responsabilidade reduzir esse tipo
de acontecimento. (Palmas.)

O SR. ARTHUR VIRGíLIO - É muito honroso
para mim o aparte de V. Ex.A, que divergiu com a ho
nestidade e a elegância habituais, que o fazem cre
dor, mais até que das palmas eventuais do Plenário
do respeito até dos seus adversáiios. '

De fato, sensibilizo-me e me comovo com qual
quer morte. Não trabalho com a ferramenta do ran
cor, não trabalho olhando para trás, não trabalho
com a ferramenta do ódio. Jamais isso fez parte da
minha vida. Trabalho com enorme sensibilidade, ,
com enorme sentimento pelo mundo, pelas pessoas.
Toca-me o que houve em Eldorado dos Carajás, no
Governo do meu correligionário Almir Gabriel, que, a
meu ver, foi vítima de uma ordem injusta que levou
àquele quadro escabroso, que tem de ser denuncia
do e posto como exemplo a partir da punição de to-
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mOias algumas aqui presentes - dos que se suici- O Sr. Fernando Ferro - ... gostaria de comen-
daram e que eram funcionários do Banco do Brasil. tar algumas observações que V. Ex.ª fez.
Mas para ficar num só ponto, em 1992 não havia O SR. ARTHUR VIRGíLIO - Faça-o com a
esse plano de recuperação do banco do Brasil e dez maior liberdade.
bancários de lá se suicidaram. Em 1993, foram
onze; .em 1995, onze outra vez; em 1996, ano que
estamos vivendo, infelizmente, mais dois casos.
Agora, há um registro - ainda por um minuto sou ob
rigado a falar de números - sete dos onze casos
ocorridos em 1995 se deram no primeiro semestre e
quatro no segundo. Ou seja, a maior parte quando
não tinha ainda sido implementado o tal programa.
Mas se eu tivesse que relacionar com alguma coisa
- não quero apontar aqui culpados, não farei isso 
o infausto acontecimento dos suicídios, lamentável
por todos os títulos, Sr. Presidente, Sr.l!s e Srs. De
putados, senhoras e senhores familiares dos faleci
dos, diria que esse banco vinha sendo muito ~altra

tado p~r direções de muita pouca responsabilidade,
há mUito tempo. O Banco vinha sendo dilapidado
nos seus recursos, na sua capacidade de investi
":lento, na sua obrigação de se reciclar,na sua capa
Cidade de se tomar um banco produtivo para a so
ciedade, ero,função de atitudes políticas e politiquei
ras que ali dentro se tomaram. E aí estão as dívidas
enormes que nababos se recusam a pagar. E se ti
vesse que relacionar as coisas, mas não o farei' se
tivesse que ligar o infausto acontecimento à direção
do Banco do Brasil, diria que isso haveria de estar
em direções passadas porque hoje o que se vive é
um momento de capitalização do Banco. Um mo
mento necessário de, enfrentando com realismo a crise
do Banco do Brasil, não deixar soçobrar, porque se ele
perde permanentemente competitividade, termina por
perder a própria razão de ser. É hora de ele se pôr à al
tura dos bancos privados, porque acreditamos funda
mente que ele haverá de continuar sendo a maior insti
tuição de crédito deste País, da. América Latina, do n0s

so subcontinente latino-americano por muito tempo. O
Banco do Brasil tem serviços prestados, tem sido, mui
tas vezes, saqueado, e tem resistido a esses saques,
como também tem resistido a perfídias. Tem resistido a
tudo isso. Mas o Banco do Brasil, agora, tem um projeto
que lhe norteia rumos, indica caminhos.

0Lç0 com prazer, o nobre Deputado Femarx:lo Feno.
Discurso sem aparte, para mim, é como a feli

cidade incompleta.

O Sr. Fernando Ferro - Deputado Arthur Vir
gílio, com ,todo o respeito que tenho ao brilhante
Parlan;ll~ntar que V. Ex.- é...

.' .o SR. ARTHUR VIRGíuo - Agradeço a V.
Ex.- pela consideração. " , . ,



Durante o discurso do Sr. Arthur Virgí
lio, o Sr. Wilson Campos, 19 Secretário, dei
xa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Marconi Perillo, § 29 do art. 18 do
Regimento Interno.

Sinceramente, aos parentes dos falecidos, mi
nha mais efetiva ternura. A quem diverge de mim, o
respeito de sempre. Mas que esta sessão sirva para
que meditemos um pouco melhor sobre qual deva
ser o papel do Parlamento. Para mim não é "home
nagear" a tragédia de Chemobyl; para mim não é
procurar tomar mais emotivo um quadro que deve
ser discutido sóbria e respeitosamente, com vistas a
se chegar à síntese que leve o País à efetiva demo
cracia.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo) - Sr.lIs e
Srs. Deputados, a sessão extraordinária prevista
para as 11 horas já está atrasada, e nós a começa
remos logo após esta sessão solene, para cumpri
mento da pauta de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo) - Con
cedo a palavra ao ilustre Deputado Aldo Rebelo,
pelo PC do B.

O SR. ALDO REBELO (PC do B - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, senhoras e se
nhores familiares de trabalhadores desaparecidos
do Banco do Brasil, fato que proporcionou a convo
cação desta sessão, Sr.lIs e Srs. Deputados, cabe
me, em primeiro lugar, registrar que o Banco do Bra
sil é uma instituição centenária do nosso País. Pode
ríamos até afirmar que ele se confunde com a pró
pria formação, com o próprio surgimento da naGlooa
lidade bràsileira. Ao lado das Forças Armadas, do
ltamaraty e de outras instituições semelhantes, o
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dos os culpados e da investigação funda das razões mOias dos mortos. Não vim aqui em busca de aplau-
que levaram à tragédia e dos efeitos do que ali se 50S; vim pará manifestar, como é do meu dever, a
passou para podermos, efetivamente, dizer que res- posição do meu partido. O meu partido não se omi-
piramos o ar de um País democrático. te; pessoalmente, eu não me omito. Não deixamos

Sensibilizei-me, profundamente, quando vi o de colocar as nossas posições em nenhuma circuns-
Governo do meu querido amigo, ex-colega de Câ- tância, mesmo as mais duras.
mara dos Deputados, do Partido Socialista Brasilei- Francamente, repito e concluo, Sr. Presidente:
ro, Governador Miguel Arraes, envolvido com aquela sentir-me-ia muito mais à vontade se este mesmo
coisa lamentável que foi a "chacina" da hemodiálise. tema, se tudo que aqui tivesse que ser arrolado pu-
Qualquer morte, venha de onde vier, me sensibiliza. desse ter sido feito não numa sessão que trouxesse

Agora eu queria fazer um lembrete a V. Ex.-: esta carga emocional, pois para mim significa cons-
não podemos desconhecer - e eu não desconheço trangimento a presença das famOias dos falecidos,
- as transformações que o mundo está a todos nós mas no funcionamento normal do Parlamento, por-
impondo. V. Ex.i! falou do Governo Collor, falou em que não gostaria de relacionar o triste fato com polí-
seguida do Govemo Itamar e do Govemo Fernando tica.
Henrique Cardoso. Muito bem. Digo, Deputado Fer
nando Ferro, que temos toda a obrigação e todo o
dever de discutir, com a elegância que é peculiar a
V. Ex.!!, com a veemência peculiar a outros tantos,
cada tópico desses em qualquer recinto. Eu apenas
gostaria, até em homenagear às famílias enlutadas,
em homenagem ao bom gosto, que a discussão se
fizesse no dia-a-dia das nossas sessões plenárias,
sem se colocar como pano de fundo a tragédia pes
soal dos cidadãos. Creio que teria sido talvez mais
limpo, mais sensível, teria sido uma homenagem até
de efetiva mais pungente...

Quero associar-me à homenagem, mas o Ban
co do Brasil vai tomar seu rumo, vai ajudar a econo
mia deste País. Ele está entrando em uma fase de
efetiva moralização e racionalização dos seus servi
ços. O Banco do Brasil é uma instituição que não
gostaria de ver arranhada. Não gostaria que esta
sessão, que esta reunião servisse como objetivo,
qualquer que fosse, para se arranhar algo que é
caro para o País e muito caro para mim, que é a
imagem do Banco do Brasil, enquanto instituição. É
com isso que não posso concordar. E é disso que
discordo de forma veemente, quando agradeço a V.
Ex.a o aparte. E, antes de concluir, concedo apartes
aos Deputados Domingos Leonelli e Agnaldo Timóteo.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo) - Solici
to ao orador que conclua seu pronunciamento, já
que começaremos agora a sessão extraordinária
desta manhã.

O SR. ARTHUR VIRGíLIO - Por mim, teria
concedido com muito prazer a palavra aos Deputa
dos Domingos Leonelli e Agnaldo Timóteo e a quem
mais me quisesse apartear, para apoio ou discor
dância.

Encerro com poucas palavras, dizendo que a
sinceridade é a minha forma de homenagear as fa;'



CARTA A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo) - Con
cedo a palavra ao Deputado Augusto Carvalho, pelo
PPS.

O SR. AUGUSTO CARVALHO ( PPS - DF.
Pronuncia o seguinte discurso. ) - Sr. Presidente,
Sr.&s e Srs. Deputados, há uns poucos dias ocupei
esta tribuna para louvar o magnífico trabalho que,
sem maiores alardes, vem sendo realizado peios c0

legas da Fundação Banco do Brasil

Hoje, no entanto, é um dia mais para condenar
do que para louvar. É que o colega Eugênio Carlos
Gurjão Cortonesi, Gerente da agência do Banco do
Brasil em Cajuru, São Paulo, suicidou-se. E deixou a
seus familiares um documento que, por sua dolorosa
mensagem, acaba pertencendo a todos nós que, um
dia, escolhemos servir ao Banco do Brasil e, nele,
ao Brasil.

"Esta não é uma sessão para falar de suicí
dios! Não faremos deste momento apenas mais um
motivo para o discurso da compaixão e da tristeza.
É a hora de indignação e da revolta! 17 (dezessete)
companheiros, funcionários exemplares de uma ins
tituição na qual acreditaram poder dedicar seus
ideais de vida, e seu p'rofissionalismo não suporta
ram a crueldade de uma política mesquinha e hipó
crita.

O Banco do Brasil já não servia mais ao Brasil.
Era, sim, instrumento de favorecimentos e barga
nhas articuladas na calada da noite.

Não podiam suportar tamanha pressão, se a
cada momento a dire,Ção do Banco do Brasil exigia
mais dedicação, ameaçando o funcionalismo com
planos de demissão e transferências, como se cul
pados fossem dos prejuízos da instituição. Foram
cruelmente assassinados pela funesta política neoli
beral deste Governo.

Da mesma forma que se matam os sem-terra, os
sem-teto, sem-trabalho, assim também morreram os
companheiros do Banco do Brasil, sem- esperança.·

José Alves da Silva, Presidente do Sindicato
dos Bancários de BrasRia.

la a dizer. (Palmas.)

14712 Quinta-feira 23 DIÁRIO DA CÂMARA OOS DEPUTADOS Maio de 1996

Banco do Brasil, ao longo de mais de 150 anos de O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo) - Esta
existência, erigiu, diante do povo e da sociedade, o Presidência autoriza a transcrição nos Anais da
respeito que sempre mereceu da parte de todos os Casa do documento a que V. Ex.1I acabou de se re-
brasileiros. ferir.

Cabe registrar ainda, Sr. Presidente, que a
causa fundamental do presUgio e do respeito de que
goza o Banco do Brasil reside exatamente no seu
corpo de funcionários. Como instituição democrática,
o Banco do Brasil, através de concurso público - e
foi uma das primeiras instituições a estabelecê-lo em
nosso País -, permitiu que jovens inteligentes e pa
triotas pudessem canalizar sua vontade de servir à
sociedade, como funcionários de carreira daquela
instituição. Já houve, inclusive, quem dissesse que é
possível governar o Brasil apenas através da sele
ção dos quadros que compõem o ~nco do Brasil.

O que ocorre, Sr. Presidente, é que ultima
mente a política de destruição e desestruturação
do Estado brasileiro e a crença fundamentalista
no mercado levaram a que se praticasse, contra
o Banco do Brasil, conseqüentemente contra
seus funcionários, uma política criminosa, irres
ponsável, uma política de pressão sobre os tra
balhadores dessa instituição. Esse fato teve
como resultado as atitudes trágicas - tragédias
coletivas, individuais e familiares - que todos
nós testemunhamos nos últimos anos, nos últi
mos meses, principalmente nesse último perío
do, no qual algumas alterações foram sendo im
postas ao Banco do Brasil.

Queremos manifestar, Sr. Presidente, em pri
meiro lugar, nossa solidariedade aos familiares aqui
presentes e aos que não puderam comparecer, nos
sa solidariedade às entidades sindicais que têm re
si~tido a essa ofensiva, mas, muito mais do que a
solidariedade, queremos manifestar anossa confian
ça em que o povo brasileiro, os trabalhadores do
Banco do Brasil e esU/. Casa saberão responder a
essa ofensiva e à atitude irresponsável daqueles
que pensam que, destruindo uma instituição como o
Banco do Brasil, destruirão a própria capacidade de
o povo brasileiro resistir.

Por último, Sr. Presidente, solicito a V. Ex.- a
transcrição nos Anais da Casa de certa enviada a
esta sessão pelo Presidente do Sindicato dos Ban
cários de Brasília, Sr. José Alves da Silva, na qual S.
S.- manifesta a posição do Sindicato dos Bancários

, -, deverá também ser a posição dos
'iros, sobre a sessão do dia de hoje,
'.,ódios decorrentes, naturalmente,
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Permitam-me ler a carta:
"Não agüento mais trabalhar no Banco.
É muita pressão.
Sempre procurei fazer as coisas mais

certas possíveis mas o Banco mudou muito
e sinto-me desamparado.

Não existe qualquer falcatrua e nunca
roubei nada do Banco.

Apenas o fardo está muito pesado para
mim. No ano passado fiz tratamento com
psiquiatra mas não melhorei.

Espero que minha família entenda que
eu escolhi esta atitude e me perdoe.

Estou doente. Não sei viver assim,
Perdão.

Eugênio"

Já alguns companheiros Parlamentares, aqui
mesmo desta tribuna, estiveram denunciando a
onda de suicídios emergida no Banco do Brasil, as
sim que posto em prática um plano que se pretendia
fosse de demissões voluntárias, mas que, na verda
de, transformou-se num movimento de terror jamais
visto por seus mais de 120 mil servidores.

Mais ainda: recorremos ao Tribunal de Contas
e apresentamos projeto de decreto legislativo, tudo
na pretensão de reverter o quadro do malsinado pIa
no, já que a administração da empresa se mostrava
de uma insensibilidade que rondava o cinismo.

Sabíamos, e o dissemos várias vezes, que se
procurava quebrar a espinha dorsal de um sistema
único de defesa da Casa, compoSto por funcionários
e clientes. Estes, quando não eram ricos, tiveram
seus bens arrestados. Se ricos, apenas compunham
o elevado grau de inadimplência do BB. E os funcio
nários viram romper-se aquele elo que acreditáva
mos insuperável e que nos unia, a todos e a cada
um, ao destino do Banco. Seus atuais dirigentes sa
bem que não foi fácil fazer isso, sabem das dificulda
des que enfrentaram, dificuldades que não se redu
ziram a protestos singulares, mas a um movimento
de repulsa de que eles são ao mesmo tempo causa
e alvo.

Para nós, o que ocorre estava mais que previs
to. Os servidores que deixaram o Banco o fizeram
revoltados ou aterrorizados. E os que permanece
ram ainda não se livraram de todo daquela sensa
ção de desamparado a que o Carlos Gurjão se refe
riu pouco antes de dar fim à própria vida.

É lamentável. É lamentável que a meio de tan
tas lutas tenhamos que nos ocupar, uma vez mais,
de um processo de ruptura que ainda fará danos

maiores ao BB. Mas não podemos desistir. À família
do Gurjão enviamos mais que nossas condolências:
aqui estão nossas palavras de revolta e· nosso grito
de basta! O Carlos Gurjão já não nos pode mais ou
vir. Mas os colegas que permanecem, estejam todos
certos, aqui permaneceram para resistir, para impe
dir que se retalhe o Banco e que seus pedaços se
jam entregues à voracidade de uma concorrência
que sabe usar quaisquer instrumentos, inclusive os
atos mais abjetos, as pessoas mais sórdidas, para
levar a cabo um plano que, tenho certeza, há de
naufragar. Porque esta, mais que minha certeza, é a
advertência magnífica do grande poeta Jorge de
Lima:

"Também há as naus que não chegam
mesmo sem ter naufragado: não porque
nunca tivessem quem as guiasse no mar ou
não tivessem velame ou leme ou âncora ou
vento ou porque se embebedassem ou rotas
se despregassem, mas simplesmente por
que já estavam podres no tronco da árvore
de que as tiraram."

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo) - Con
cedo a palavra ao Deputado Couraci Sobrinho, pelo
Bloco Parlamentar PFUPTB.

O SR. CORAUCI SOBRINHO (Bloco/PFl 
SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sr.lls e Srs. Deputados, já ocupei várias vezes
esta tribuna para falar sobre a situação do Banco do
Brasil.

A mídia tem dedicado um generoso espaço
para enfocar este assunto. lamentavelmente, a
preocupação maior tem sido com os números, ou
seja, com a situação financeira da instituição, e não
com os milhares de seres humanos que lá traba
lham.

Pouca gente se deu conta do drama que os
funcionários do Banco do Brasil têm vivido nos últi
mos anos. Há uma pressão constante ao funciona
lismo e, particularmente, aos gerentes, que recebem
instruções e diretrizes contraditórias e incoerentes
da direção geral e da superintendência. Pressão
constante para camuflar o clima de pânico estabele
cido por uma cruel política de recursos humanos. Os
atuais dirigentes do Banco chegaram a propor um
plano de demissões voluntárias, como que os fun
cionários fossem os responsáveis pelos constantes
prejuízos contabilizados pela instituição.

O resultado deste descalabro não poderia ter
sido pior. Muitas famílias foram destruídas. E o mais
chocante: no perío.qq,dE3. pOlJçç).lllais de um ano de-



(Encerra-se a Sessão às 11h38min.)

v- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo) - Está
encerrada a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a Sessão.
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zessete funcionários do Banco do Brasil cometeram c1uo, no rol dos homenageados desta manhã, não
suicídio por causa·da pressão de~mana que vi- somente os funcionários do Banco do Brasil, mas
nham sofrendo. também os sem-terra e os agricultores que têm sido

Peço a atenção de todos para registrar a carta massacrados, vítimas da ação da polícia e em con-
de despedida deixada por Eugênio Carlos Gurjão seqüência da falta de uma política agrária neste
Cortonesi, gerente do Banco do Brasil na cidade de País. Somente em Irere, minha região, vinte agricul-
Cajuru, Estado de São Paulo, que se suicidou no dia tores já tiraram suas vidas, por endividamento agrí-
11 de abril passado: cola.

"Não aguento mais trabalhar no Banco Protesto contra o plano ora em curso e da tri-
do Brasil. É muita pressão. Sempre procurei buna desta Casa, assim como o orador que me an-
fazer as coisas mais certas possíveis, mas o tecedeu, digo que já senti na pele a perda de um
Banco mudou muito e sinto-me desampara- ente querido. Aos onze anos, tive o desprazer de
do. Não existe qualquer falcatrua e nunca tomar-me órfão e ser retirado nas ruas de Brasília,
roubei nada do Banco. Apenas o fardo está para sobreviver. Sei o que os funcionários do Banco
muito pesado para mim. No ano passado fiz do Brasil sentem neste momento. Contudo, ao con-
tratamento com psiquiatra mas não melho- trário do orador que me antecedeu, não só lamento
rei. Espero que minha família entenda esta e sinto por esses desmandos, como também conti-
minha atitude e me perdoe. Estou doente. nuarei lutando para que eles não continuem mais a
Não sei viver assim." perdurar por este Brasil afora.

É esta a situação, Sr. Presidente, Sr.iIs e Srs. Enquanto tiver forças, lutarei por urna reforma
Deputados. Alguma providência precisa ser tornada agrária neste País, para que os trabalhadores rurais
para devolver a tranqüilidade aos funcionários do Ban- não tenham a vida tirada pela Polícia Militar, que
co do Brasil. Funcionários que foram contratados atra- lhes deveria assegurar tranqüilidade. Continuarei lu-
vés de concurso público e que são, sem dúvida nenhu- tando para que planos de demissão voluntária fami-
ma, o maior patrimônio do Banco do Brasil. gerados como esses, que agora já ameaçam os fun-

A matança e o massacre provocados por esta cionários públicos, não continuem sendo postos em
malfadada política de recursos humanos vigente tem prática, para que outros também, nobre Deputado
que parar. As famílias enlutadas exigem justiça. Va- Gervásio Oliveira, não venham a tirar a própria vida.
mos colocar um basta nesta impunidade. Quero dizer que luto e continuarei lutando por

uma política agrícola justa, para que nossos agricul-
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo) - Para tores possam fixar-se no campo, produzir alimentos,

encerrar, a Mesa concederá, por três minutos, a pa- gerar empregos e ter uma vida tranqüila e decente.
lavra ao ilustre Deputado Beto Lélis, do PSB, numa
deferência especial a S. Ex.i , já que seu partido utili- Era o que tínhamos a dizer. (Palmas.)
zou a tribuna. Logo após, encerraremos os traba- O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo) - Esta
lhos, para início da sessão extraordinária. Presidência agradece a todos os familiares presen-

Com a palavra o ilustre Deputado Beto Lélis. tes nesta sessão solene, agradece ao autor da pro
positura, agradece aos partidos políticos que indica-

o SR. BETO LÉUS (PSB - BA. Sem revisão ram representantes para prestar homenagem aos
do orador.) - Sr. Presidente, agradeço a deferência, suicidas do Banco do Brasil e encerra a presente
mas faço questão de deixar claro que não foi meu sessão, antes, porém, lembrando que daqui a cinco
partido, mas sim um de seus membros que, com a minutos iniciaremos sessão extraordinária, com pau-
conivência da Mesa, cassou o tempo de cinco minu- ta preliminarmente decidida.
tos a que eu teria direito, inclusive trazendo-me pre-
juízos, com relação à ordem de espera.

Sr. Presidente, parabenizo o Deputado Gervá
sio Oliveira, do Partido Socialista Brasileiro, pela ini
ciativa de realizar esta sessão solene, em homena
gem póstuma às vítimas dos famigerados planos
econômicos ora praticados pelo Governo Fernando
Henrique Cardoso.

Nobre Deputado Gervásio Oliveira, se V. Ex.- e
os compan~ir:os do Banco do ,BIâ$ÍI me permitem, in-
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Atada 81 ~ Sessão Extraordinária,
Matutina, em 22 de maio de 1996

Presidência dos Srs. Luís Eduardo, Presidente, João Henrique, 4Q Secretário;
Wilson Braga; 4Q Suplente de Secretário

ÀS 11 HORAS E 44 MINUTOS COMPARE
CEM OS SENHORES:

Luís Eduardo
Ronaldo Perim
Beto Mansur
Wilson Campos
Leopoldo Bessone
João Henrique
Vanessa Felippe
Luiz Piauhylino
Wilson Braga

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PPB; Elton Rohnelt
- Bloco - PSC; Luis Barbosa - Bloco - PPB; Moises
Upnik - Bloco - PTB; Salomão Cruz - PSDB.

Amapá

Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade - Blo
co - PPB; Gervásio Oliveira - PSB; Sérgio Barcellos
- Bloco - PFL; Valdenor Guedes - PPB.

Pará

Ana Júlia - PT; Antônio Brasil - Bloco 
PMDB; Benedito Guimarães - Bloco - PPB; Elcio
ne Barbalho - Bloco - PMDB; Gerson Peres - Blo
co - PPB; Giovanni Queiroz - PDT; Hilário Coim
bra - Bloco - PTB; Mario Martins - Bloco - PMDB;
Olávio Rocha - PSDB; Paulo Rocha - PT; Paulo
Titan - Bloco - PMDB; Raimundo Santos - Bloco
- PFL; Socorro Gomes - PCdoB; Vic Pires Franco
- Bloco - PFL.

Amazonas

Arthur Virgílio - PSDB; Claudio Chaves 
Bloco - PFL; Euler Ribeiro - Bloco - PMDB; João
Thomé Mestrinho - Bloco - PMDB; Luiz Fernando
- PSDB; Pauderney Avelino - Bloco - PPB.

Rondônia

Carlos Camurça - Bloco - PPB; Confúcio
Moura - Bloco - PMDB; Emerson Olavo Pires - Blo
co - PMDB; Eurípedes Miranda - PDT; Expedito Jú-

nior - Bloco - PPB; Oscar Andrade - Bloco 
PMDB; Silvernani Santos - Bloco - PPB.

Acre

Célia Mendes - Bloco - PFL; Mauri Sérgio 
Bloco - PMDB; Osmir Uma - Bloco - PFL.

Tocantins

Ary Valadão -. Bloco - PPB; Darci Coelho 
Bloco - PPB; Dolores Nunes - Bloco - PPB; Eudoro
Pedroza - Bloco ;- PMDB; Freire Júnior - Bloco 
PMDB; João Ribeiro - Bloco - PPB; Melquiades
Neto - Bloco - PPN; Paulo Mourão - PSDB.

Maranhão

Albérico Filho - Bloco - PMDB; Antônio Joa
quim Araújo - Bloco - PFL; César Bandeira - Bloco
- PFL; Domingos Dutra - PT; Eliseu Moura - Bloco
- PFL; Jayme Santana - PSDB;Magno Bacelar -
Bloco - PFL; Márcia Marinho - PSDB; Nan Souza 
Bloco - PSL; Pedro Novais - Bloco - PMDB; Remi
Trinta - Bloco - PMDB; Roberto Rocha - PSDB;
Sarney Filho - Bloco - PFL; Sebastião Madeira 
PSDB.

Ceará

Antônio Balhmann - PSDB; Arnon Bezerra 
P8DB; Edson 8i1va - P8DB; Firmo de Castro 
P8DB; Inacio Arruda - PCdoB; José Unhares - Blo
co - PPB; José Pimentel - PT; Leônidas Cristina 
P8DB; Marcelo Teixeira - Bloco - PMDB; Nelson
Otoch - P8DB; Paes de Andrade - Bloco - PMDB;
Pimentel Gomes - P8DB; Pinheiro Landim - Bloco 
PMDB; Rommel Feijó - P8DB; Ubiratan Aguiar 
PSDB; Vicente Arruda - P8DB; Zé Gerardo - P8DB.

Piauí

Alberto Silva - Bloco - PMDB; Ari Magalhaes 
Bloco - PPB; B. Sá - PSDB; Ciro Nogueira - Bloco
- PFL; Felipe Mendes - Bloco - PPB; Júlio Cesar 
Bloco,- PFL; Mussa Demes - Bloco - PFL.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveir6s - Bloco - PFL; Betinho Rosa
do - Bloco - PFL; Carlos Alberto - Bloco.;.. PFL'
Henrique Eduardo 1\lvés - Bloco - PMDB; Iberê Fer~
reira - Blàco - PFL; Laire Rosado - Bloco - PMDB.
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Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL; Alvaro Gaudên
cio Neto - Bloco - PFL; Armando AbOio - Bloco 
PMDB; Efraim Morais - Bloco - PFL; Enivaldo Ribei
ro - Bloco - PPB; Ivandro Cunha Lima - Bloco 
PMDB; José Aldemir - Bloco - PMDB; José Luiz
Clerot - Bloco - PMDB; Roberto Paulino - Bloco 
PMDB.

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL; Fernando Fer
ro - PT; Gonzaga Patriota - PSB; Inocêncio Oliveira
- Bloco - PFL; José Chaves - PSDB; José Jorge 
Bloco - PFL; José Mendonça Bezerra - Bloco 
PFL; José Múcío Monteiro - Bloco - PFL; Nilson
Gibson - PSB; Pedro Correa - Bloco - PPB; Ricar
do Heráclio - PSB; Sérgio Guerra - PSB; Severino
Cavalcanti - Bloco - PPB; Wolney Queiroz - PQT.

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB; Augusto Fa
rias - Bloco - PPB; Benedito de Lira - Bloco - PFL;
Ceci Cunha - PSDB; Fernando Torres - PSDB;
Moacyr Andrade - Bloco - PPB; Talvane Albuquer
que - Bloco - PPB.

sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco França - Blo
co - PMN; Carlos Magno - Bloco - PFL; Cleonâncio
Fonseca - Bloco - PPB; Wilson Cunha - Bloco 
PFL.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - Bloco 
PFL; Beto Lelis - PSB; Claudio Cajado - Bloco 
PFL; Coriolano Sales - PDT; Domingos Leonelli 
PSDB; Félix Mendonça - Bloco - PTB; Fernando
Gomes - Bloco - PTB; Geddel Vieira Lima - Bloco 
PMDB; Haroldo Lima - PCdoB; Jaime Fernandes 
Bloco - PFL; Jairo Azi - Bloco - PFL; João Almeida
- Bloco - PMDB; João Leão - PSDB; Jonival Lucas
- Bloco - PFL; José Rocha - Bloco - PFL; José
Tud~ - Bloco - PTB; Luiz Braga - Bloco - PFL; Luiz
Moreira - Bloco - PFL; Manoel Castro - Bloco 
PFL; Marcos Medrado -·Bloco - PPB; Mário Negro
monte - PSDB; Nestor Duarte - Bloco - PMDB; Pe
dro lrujo - Bloco - PMDB; Prisco Viana - Bloco 
PPB; Roberto Santos - PSDB; Roland Lavigne 
Bloco - PFL; Sérgio Carneiro - PDT; Severiano Al
ves - PDT; Simara Ellery - Bloco - PMDB; Ubaldino
Junior - PSB; Ursicino Queiroz - Bloco - PFL.

Minas Gerais

Antônio Aureliano - PSDB; Antônio do Valle 
Bloco - PMDB; Aracely de Paula - Bloco - PFL;
Carlos Mosconi - PSDB; Chico Ferramenta - PT;
Edson Soares - PSDB; Elias Murad - PSDB; Eliseu
Resende - Bloco - PFL; Fernando Diniz - Bloco 
PMDB; Francisco Horta - Bloco - PL; Herculano
Anghinetti - Bloco - PSDB; Hugo Rodrigues da Cu
nha - Bloco - PFL; Ibrahim Abi-Ackel - Bloco 
PPB; Jair Siqueira - Bloco - PPB; João Fassarella 
PT; José Rezende - Bloco - PTB; José Santana de
Vasconcellos - Bloco - PFL; Lael Varella - Bloco 
PFL; Márcio Reinaldo Moreira - Bloco - PPB; Mar
cos Lima - Bloco - PMDB; Maria Elvira - Bloco 
PMDB; Mário de Oliveira - Bloco - PPB; Maurício
Campos - Bloco - PL; Mauro Lopes - Bloco - PFL;
Newton Cardoso - Bloco - PMDB; Nilmário Miranda
- PT; Odelmo Leão - Bloco - PPB; Osmânio Pereira
- PSDB; Paulo Delgado - PT; Paulo Heslander -
Bloco - PTB; Philemon Rodrigues - Bloco - PTB;
Roberto Brant - Bloco - PSDB; Saraiva Felipe - Blo
co - PMDB; Sérgio Miranda - PCdoB; Sérgio Naya
- Bloco - PPB; Sílvio Abreu - PDT;

Tilden Santiago - PT; Vittorio Medioli - PSDB;
laire Rezende - Bloco - PMDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PMDB; João Co
ser - PT; Jorge Anders - P8DB; Luiz Buaiz - Bloco
- PL; Luiz Durão - PDT; Nilton Baiano - Bloco 
PPB; Rita Camata - Bloco - PMDB; Roberto Vala
dão - Bloco - PMDB.

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - Bloco - PPB; Alcione At
hayde - Bloco - PPB; Alexandre Cardoso - PSB;
Arolde de Oliveira - Bloco - PFL; Ayrton Xerez 
PSDB; Carlos Santana - PT; Cidinha Campos 
PDT; Edson Ezequiel - PDT; Fernando Gabeira 
PV; Fernando Gonçalves - Bloco - PTB; Fernando
Lopes - PDT; Francisco Silva - Bloco - PPB; Jair
Bolsonaro - Bloco - PPB; Jandira Feghali - PCdoB;
Jorge Wilson - Bloco - PMDB; José Carlos Lacerda
- PSDB; José Maurício - PDT; Laprovita Vieira 
Bloco - PPB; Laura Carneiro - Bloco - PPB; Lima
Netto - Bloco - PFL; Mareio Fortes - PSDB; Maria
da Conceição Tavares - PT; Milton Temer - PT;
Paulo Feijó - PSDB; Rubem Medina - Bloco - PFL;
Sérgio Arouca - PPS; Simão Sessim - PSDB; Sylvio
Lopes - PSDB.
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São Paulo

Adhemar de Barros Filho - Bloco - PPB; Alberto
Goldman - Bloco - PMDB; Aldo Rebelo - PCdoB;
Almino Affonso - PSDB; Aloysio Nunes Ferreira 
Bloco - PMDB; Antônio Carlos Pannunzio - PSDB"
Arlindo Chinaglia - PT; Arnaldo Faria de Sá - Bloc~
- PPB; Arnaldo Madeira - PSDB; Ary Kara - Bloco 
PMDB; Carlos Apolinário - Bloco - PMDB; Carlos
Nelson - Bloco - PMDB; Celso Daniel - PT; Celso
Russomanno - PSDB; Corauci Sobrinho - Bloco 
PFL; Cunha Bueno - Bloco - PPB; Cunha Lima 
Bloco - PPB; De VaIasco - Bloco - PSD; Delfim
Netto - Bloco - PPB; Duilio Pisaneschi - Bloco 
PTB; Edinho Araújo - Bloco - PMDB; Franco Monto
ro - PSD8; Hélio Bicudo - PT; Hélio Rosas - Bloco
- PMDB; Ivan Valente - PT; Jair Meneguelli - PT;
Jorge Tadeu Mudalen - Bloco - PPB; José Aníbal
PSDB; José Augusto - PT; José Coimbra - Bloco 
PTB; José de Abreu - PSDB; José Genoíno - PT;
José Machado - PT; Luiz Gushiken - PT; Maluly
Netto - Bloco - PFL; Marquinho Chedid - bloco 
PSD; Marcelo Barbieri - Bloco - PMDB; Marta Supli
cy - PT; Maurício Najar - Bloco - PFL; Michel Te
mer - Bloco - PMDB; Paulo Lima - Bloco - PFL;
Pedro Yves - Bloco - PMDB; Régis de Oliveira 
Bloco - PFL; Ricardo Izar - Bloco - PPB; Salvador
Zimbaldi - PSDB; Silvio Torres - PSDB; Tuga Ange
rami - PSDB; Vadão Gomes - Bloco - PPB; Valde
mar Costa Neto - Bloco - PL; Vicente Cascione 
Bloco - PTB; Wagner Rossi - Bloco - PMDB; Zulaiê
Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Gilney Viana - PT; Murilo Domingos - Bloco 
PTB; Pedro Henry - PSDB; Roberto França 
PSDB; Rodrigues Palma - Bloco - PTB; Rogério Sil
va - Bloco - PFL; Tetê Bezerra.- Bloco - PMDB;
Welinton Fagundes - Bloco - PL.

Distrito Federal

Augusto Carvalho - PPS; Jofran Frejat - Bloco
- PPB; Osório Adriano - Bloco - PFL; Wigberto Tar
tuce - Bloco - PPB.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; João Natal - Bloco 
PMDB; Jovair Arantes - PSDB; Lidia Quinan - Bloco
- PMDB; Marconi Perillo - PSDB; Maria Valadão 
Bloco - PFL; Nair Xavier Lobo - Bloco - PMDB; Pe
drinho Abrão - Bloco - PTB; Pedro Wilson - PT; Ro
berto Balestra - Bloco - PPB; Vilmar Rocha - Bloco
- PFL; Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSD.

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - Bloco - PMDB; Dilso Spera
fico - Bloco - PMDB; Marilu Guimarães - Bloco 
PFL; Marisa Serrano - Bloco - PMDB; Nelson Trad
- Bloco - PTB; Oscar Goldoni - Bloco - PMDB;
Saulo Queiroz - Bloco - PFL.

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Affonso Ca
margo - Bloco - PFL; Antonio Ueno - Bloco - PFL"
Chico da Princesa - Bloco - PTB; Dilceu Sperafico ~
Bloco - PPB; Flávio Arns - PSDB; João Iensen 
Bloco - PTB; José Borba - Bloco - PTB; José Janene
Bloco - PPB; Luciano Pizzatto - Bloco - PFL; Luiz Car
los Hauly - PSDB; Maurício Requião - Bloco - PMDB;
Max Rosenmann - Bloco - PMDB; Nelson Meurer
Bloco - PPB; Odnio Balbinotti - Bloco - PTB; Padre Ro
que - PT; Paulo Bernardo - PT; Paulo Cordeiro - Bloco
- PTB; Renato Johnsson - Bloco - PPB; Ricardo Barros
- Bloco - PFL; Ricardo Gomyde - PCdoB; Valdomiro
Meger - Bloco - PPB; Vilson Santini - Bloco - PTB·
Werner Wanderer - Bloco - PFL. '

Santa Catarina

Edinho Bez - Bloco - PMDB; Hugo Biehl - Bloco
- PPB; João Pizzolatti - Bloco - PPB; José Carlos Viei
ra - Bloco - PFL; José Fritsch - PT; Leonel Pavan 
PDT; Luiz Henrique - Bloco - PMDB; Mário Cavallazzi 
Bloco - PPB; Milton Mendes - PT; Paulo Bauer - Bloco
- PFL; Paulo Bornhausen - Bloco - PFL; Paulo Gouvea
- Bloco - PFL; Rivaldo Macari - Bloco - PMDB; 8erafim
Venzon - PDT; Valdir Colatto - Bloco - PMDB.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB;
Adylson Motta - Bloco - PPB; Aírton Dipp - PDT;
Augusto Nardes - Bloco - PPB; Enio Bacci - PDT;
Fetter Junior - Bloco - PPB; Hugo Lagranha - Bloco
- PTB; Ivo Mainardi - Bloco - PMDB; Jair Soares 
Bloco - PFL; Jarbas Lima - Bloco - PPB; José For
tunati - PT; Luiz Mainardi - PT; Matheus Schmidt 
PDT; Nelson Marchezan - PSDB; Osvaldo Biolchi 
Bloco - PTB; Paulo Paim - PT; Paulo Rítzel - Bloco
- PMDB; Renan Kurtz - PDT; Waldomiro Fioravante
- PT; Wilson Branco - Bloco - PMDB; Wilson Cigna-
chi - Bloco - PMDB; Veda Crusius - PSDB.

1- ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - A lista
de presença registra na Casa o comparecimento
de 387 Senhores Deputados.
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Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo

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

sessão anterior.

11- LEITURA DA ATA

O SR. MARCONI PERILLO, servindo como 22

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

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Passa
se à leitura do expediente.

11I - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Passa

se às

IV - BREVES COMUNICAÇÕES

Tem a palavra o Sr. Nilson Gibson.

O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.l!s e
Srs. Deputados, o BNDES salva o leilão de privatiza
ção da Light; o Banco oficial comprou, vendeu e vai
financiar aquisição de ações da estatal. Num leilão
que durou apenas sete minutos, dirigido pelo Sena
dor José Serra, Ministro do Planejamento, o Gover
no Fernando Henrique Cardoso vendeu ontem
54,67% do capital da Light por R$2,2 bilhões. O con
sórcio fonnado pela estatal francesa EDF e os gru
pos americanos Houston e AES foi o principal com
prador, adquirindo 34,04%, As ações foram vendi
das pelo preço mínimo e, se não fosse o BNDES,
que entrou no último minuto comprando 9,14% do
capital, o leilão seria anulado, porque não houve
comprador para todo o lote que transferia o controle
da Light, o BNDES, que também organizou o leilão,
financiará a venda de 10% das ações aos emprega
dos da Light.

Em 1950, o Presidente Charles de Gaulle afir
mou que "O Brasil não é um País sérfo".

Sr. Presidente, na sede da EDF, em Paris, o
clima ontem era de euforia. Comemorava-se a entra
da da estata~ de energia francesa no Brasil, pois a

,avaliação é de que foi um excelente negócio com
prar parte do capital da Light, uma empresa saudá
vel e lucrativa:

Disse Frédéric poitier, dirigente da EDF: •Ainda
é cedo para falar em projetos, já que acabamos de

fazer um granae investimento no Brasil. Em princí
pio, achamos que a estratégia empresarial da Light
é ótima, pois a empresa é lucrativa. A tendência é
de nos fundinnos nesta estratégia".

Detentora há 50 anos do monopólio da produ
ção de energia na França, a EDF é um peso-pesado
da indústria mundial, que teve um faturamento de
188,6 bilhões de francos ano passado (US$37,7 bi
lhões) e um lucro de 3,2 bilhões de francos (US$640
milhões).

A EDF é também décima sétima maior empre
sa exportadora da França e foi graças ao aumento
de 16,6% das vendas de energia ao exterior que
conseguiu crescer 2,8% ano passado, apesar da es
tagnação da economia francesa. Com 116.909 em
pregados, a EDF é também uma potência nuclear,
com 55 usinas em operação, que respondem por
81 % da produção de energia do grupo e por 75% do
abastecimento francês.

A outra companhia americana a entrar no pa
cote, a AES, de Arlington, no Estado de Virgínia, di
vulgou apenas um curto comunicado sobre a transa
ção, dizendo que ela deverá estar concluída até o
dia 30 de maio. ,.

Portanto, o Governo Fernando Henrique Car
doso privatizou a Light, vendeu-a em hasta pública à
outra estatal, in casu, francesa.

Oportunamente, voltaremos ao assunto.
O SR. CLÁUDIO CAJADO (BlocolPFL - BA.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr.l!s e Srs. Deputados, o Mercosul, como é conheci
do o acordo do Cone Sul, do qual fazem parte Para
guai, Uruguai, Argentina e Brasil, passará a contar, a
partir dos próximos meses, com a Venezuela, con
fonne conversação entre o Presidente Fernando
Henrique Cardoso e o Presidente da Venezuela, Ra
fael Caldera, o qual tive a honra de conhecer em al
moço no dia de ontem nesta Casa Legislativa.

A entrada no Mercosul do país vizinho trará be
nefícios para o Nordeste, pois aumentará o inter
câmbio comercial entre os dois países e, como con
seqüência, um aumento das exportações de produ
tos manufaturados no Brasil, e com isso haverá uma
sensível melhora na balança comercial.

O Congresso Nacional não pode ficar, Sr. Pre
sidente, Sr.1is e Srs. Deputados, alheio a essa situa
ção. É um crime que se comete c0ntra o povo brasi
leiro deixar que esses grupos de medicina privada
ajam a seu bel-prazer, sem nenhum tipo de controle,
e, mais do que isso, que se prolifere esse sistema
em detrimento do atendimento público de saúde em
nosso País.



Sr. Presidente, no tempo que me resta ainda
gostaria de comentar este assunto. Tendo visitado
inúmeras dessas espeluncas, que os estrangeiros
comparám a canis, a casas de cães, constatamos
que não são casas de gente as casas populares de
18, 24 ou 27 metros quadrados que se construiu
aqui neste Brasil. É uma indignidade. São casas de
quarto, sala e banheiro, sem divisória, sem forro,
sem piso. As portas e outras aberturas absolutamen
te não funcionam. Uma indignidade!

Sr. Presidente, o SFH cobra, neste instante,
em tomo de 60 reais ao mês por uma casa que, na
verdade, não deveria custar nada, por ser malfeita,
inadequada, indigna, indecente para uma população
que merece viver melhor.

Estamos fazendo, pessoalmente, uma expe
riência de construção de casas populares e há mui
tos anos temos trabalhado nisso. Uma casa muito
bem construída e razoavelmente acabada custa em
tomo de 800 reais, tirando-se os custos de mão-de
obra, já que ascasas podem ser feita em mutirão. O
material não custa muito mais do que isso. São ca-
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Entendemos que o projeto que trata da regula- Central puxam para cima as prestações e o .
mentação desses planos, que hoje tem como Rela- saldo devedor. A rec~ssão, o desemprego, a
tor o Deputado José Fortunati, deve ser discutido destruição da agricultura e o arrocho do sa-
imediatamente aqui, mas, mais do que isso, o Go- lário mínimo só fazem aumentar a inadim-
vemo deve agir duramente contra os violentos abu- plência.
sos desses convênios médicos, que se transformam Os mutuários querem pagar pelas ca-
no terror dos trabalhadores e da classe média brasi- sas que compraram. Mas querem pagar o
leira. Que se resgate o Sistema Único de Saúde! valor justo e correto. A Justiça Federal tem

Por isso, Sr. Presidente, os Deputados desta reconhecido as reivindicações deles, aca-
Casa não podem mais deixar que essa questão cor- tando inúmeras ações e reduzindo as pres-
ra dessa forma. Temos uma responsabilidade que tações. Mas é preciso uma solução definiti-
atinge 40 milhões de famOias; temos responsabilida- va, garantindo às famílias o seu direito à
de para com os 160 milhões de brasileiros excluídos moradia e dando a elas paz para construir o
desse bem indisponível que é a saúde. A saúde não seu futuro. .
depende da pessoa, é um bem indisponível, e temos A Famopar defende, desde o início da
responsabilidade sobre isso. luta há três anos, a redução da prestação

Não é possível que o Congresso Nacional se para no máximo 20% do salário mínimo, a
curve diante das pressões desses grupos privados incorporação de 100% da dívida ao saldo
de medicina, e que o Governo Federal venha trazer devedor e a punição dos responsáveis pelo
para cá empresas estrangeiras a fim de competir e supertaturamento com a devolução aos co-
de diminuir os custos dos planos de saúde nacio- fres do FGTS do dinheiro desviado.
nais. É uma grande mentira! Esta é uma solução possível. Depende

Era o que tinha a dizer. de vontade política e compromisso com as
O SR. PADRE ROQUE (PT - PR) - Sr. Presi- necessidades do povo. Os recursos neces-

dente, Sr.lIs e Srs. Deputados, faço uma breve co- sários para garantir a adoção dessas medi-
municação sobre uma nota produzida pela Federa- das representam uma ninharia perto de 20
ção das Associações de Moradores do Estado do bilhões de reais usados para salvar bancos
Paraná, que neste instante se encontra em Brasília falidos e banqueiros fraudadores.
para, juntamente com os demais envolvidos com o Contamos com o apoio de toda a banca-
Sistema de Habitação do País, reivindicar algumas da do Paraná e do Brasil para esta causa.·
soluções emergenciais para acabar com as distorçõ
es, que já se tornam inaceitáveis.

Diz o seguinte a nota:

·Cerca de 35 mil mutuários do Paraná
foram lesados durante o Governo Collor.
Eles adquiriram suas casas, financiadas
com recursos do FGTS pelos planos PAIH,
PEP e PROHAP. São cubículos de 18m2 a
27m2, com evidência de supertaturamento
na compra dos terrenos e na construção.

Os mutuários não conseguem pagar as
prestações, muito acima do real valor dos
imóveis. Metade deles estão inadimplentes,
sofrendo a ameaça de despejo e perda de
suas casas.

O descaso de FHC com as questões
sociais não tem permitido resolver o proble
ma. Quando Ministro da Fazenda, ele invia
bilizou negociações iniciadas com o Gover
no Itamar Franco. Sua política de privilégios
aos banqueiros só tem agravado o drama
das famfiias. Os juros alucinados do Banco



Tal disposição da Venezuela em participar do
Mercosul, além de contar com o apoio brasileiro, tem
também a aquiescência da Argentina, faltando, tão
somente, o pronunciamento do Paraguai e Uruguai
para que ela seja 'aceita no mercado do Cone Sul e
com isso termos a união entre o sul daquele país
com o Norte e Nordeste do Brasil.

Era o que tinha a dizer.

o SR. IVAN VALENTE (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr.!ls e Srs. Deputados,
a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Am
biente e Minorias está realizando um seminário so
bre a atual problemática dos planos de saúde e tam
bém sobre as mensalidades escolares. O debate
agora é sobre os planos de saúde, num dia em que
toda a grande imprensa divulga que os planos de
medicina de grupo estão sendo multados por au
mento abusivo das suas mensalidades.

Sr. Presidente, Sr.ªs e Srs. Deputados, trami
tam aqui na Câmara dos Deputados vários projetos
que regulamentam os planos de saúde no País. O
Governo sabe dos abusos e da iniqüidade da atual
política de medicina neste País. A grande maioria da
população, excluída, depende do Sistema Único de
Saúde, que está sendo sucateado em todo o País, e
quem tem dinheiro, uma minoria, paga planos de
saúde, que não são iguais às apólices de saúde, os
seguros de saúde.

Muito bem. As irregularidades, que vão dos au
mentos abusivos de mensalidade até o não-atendi
mento de doenças, são uma ofensa à opinião públi
ca e ao direito à saúde, que o cidadão brasileiro tem.

Se a Constituição de 1988 determinou que a
saúde é um direito do cidadão e um dever do Esta
do, assistimos hoje a uma violação permanente da
norma constitucional. Uma política de Estado suca
teia os serviços públicos deliberadamente, e ainda
os hospitais, o atendimento, a situação precária dos
médicos e todos os setores que cuidam da saúde
pública no nosso País.

Hoje, 80% dos médicos brasileiros depen
dem de convênio; 40 milhões de pessoas, na
prática, fazem esses planos de saúde, e multipli
cam-se diariamente as reclamações nos Procon
quanto à conduta desses planos de saúde e
quanto aos enganos - contidos nos contratos e
que, sem dúvida, ludibriam o trabalhador brasi
leiro - de que são acometidos os conveniados
de planos de saúde.

14720 Quinta-feira 23 DIÁRIO DA CÂMARA OOS DEPUTADOS Maio de 1996

sas de 40 a 45 metros quadrados, portanto o dobro assim um déficit de abastecimento pelo qual passa
ou mais desses cubfculos, dessas espeluncas, que aquela faixa do território nacional.
o Govemo construiu para pessoas de baixa renda.

Sr. Presidente, quero neste instante manifestar
minha indignação contra a forma como, ontem, foi tra
tado o grupo de pessoas que, justa, legítima e correta
mente veio à Capital Federal reivindicar um direito sa
grado, pois a moradia é um dos mais elementares di
reitos humanos e constitucionais deste País.

Portanto, Sr. Presidente, quero deixar registra
da aqui esta nota da Famopar e, também, toda a mi
nha indignação oontra a desapropriação indébita
que está sendo feita neste instante a essas famílias
carentes, pobres, muitas vezes desempregadas e
abandonadas pelos Poderes desta Nação.

Era o que tinha a dizer.

Além desse benefício, o Norte e o Nordeste po
derão contar também com uma fonte energética que
cubra as suas necessidades, pois a Venezuela é um
dos maiores fornecedores de petróleo para o Brasil.

Gostaríamos de salientar, também, que quanto
mais acordos forem feitos pelo Mercosul ou bilate
rais, as alternativas de se aumentar a oferta de em
pregos nas indústrias brasileiras poderão, sem dúvi
da, minimizar um problema crucial que hoje temos
no País que é o desemprego.

Da maneira hoje como o mundo se acomoda
no sentido de resolver os problemas em suas regiõ
es, fazem com que apareçam acordos e mercados
como o NAFTA - Acordo de Livre Comércio da
América do Norte e o MCE - Mercado Comum Euro
peu; vemos com isto que a maior preocupação dos
povos no mundo é preservar os interesses regionais
e com isso evitar a pirataria nas indústrias, que infe
lizmente é um mal dos dias atuais.

As indústrias brasileiras, ao se adaptarem às
necessidades dos países da América Latina, come
çam a alcançar o seu lugar de destaque que efetiva
mente têm que ocupar no Mercosul, e eventualmen
te tornarem-se o carro-chefe desse mercado ainda
em crescimento.

Todo parceiro, como é o caso da Venezuela,
deve ser olhado com bons olhos, pois é um país em
potencial para consumo de bens manufaturados, e
em contrapartida poderá, dentre outras coisas, for
necer-nos o petróleo, que tanto impulsiona o pro
gresso nas indústrias.

Conforme disse o seu Presidente, e com o qual
concordamos, a estatal de petróleo venezuelano
fará uma parceria com a Petrobras para a instalação
de uma usina de refino na Região. Norte, cobrindo
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que a mesma seja uma vez mais registrada nos
Anais da Casa, pois o que estou reclamando não é
em meu nome, mas em nome do cumprimento da
Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - A Mesa
registra a reclamação de V. Ex.ª e a fará chegar ao
conhecimento do Presidente titular.

Com base nas disposições do § 4º do
art. 95 do Regimento Interno desta Casa, re
queiro a Vossa Excelência me seja permiti
do apresentar "questão de ordem" nos se
guintes termos: até quando eSiE,remos impe
didos de exercer nossos mandatos de Parla
mentares?

Senhor Presidente,
Refiro-me à persistente e inaceitável conduta

dos Senhores Ministros de Estado, que, freqüente e
invariavelmente, alegam todo tipo de sigilo para não
atender aos Requerimentos de Informações oriun
dos deste Congresso Nacional.

Diz a Constituição Federal, no § 2º do art. 50,
que "as Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal poderão encaminhar pedidos escritos
de informação aos Ministros de Estado, importando
crime de responsabilidade a recusa, ou o n'ão-aten
dimento no prazo de trinta dias, bem como a presta
ção de informações falsas".

Sem dúvida, Senhor Presidente, trata-se da es
sência e finalidade maiores desta Casa, quais sejam
a de fiscalizar os atos do Poder Executivo, função
essa à qual não podemos de forma alguma abdicar,
na medida em que aqui chegamos por vontade do
Povo brasileiro para, entre outras coisas, cumprir o
que determina a Constituição Federal.

Porém a realidade dos fatos tem sido bem dife
rente. Os Ministros de Estado insistem na não pres
tação de muitas das informações solicitadas, alegan
do sigilo bancário, sigilo fiscal, sigilo comercial e ou
tros mais, em evidente desrespeito e descaso à nos
sa obrigação de fiscalizar. Sem se falar aqui no pra
zo constitucional de trinta dias para atendimento aos
pedidos, sistematicamente desrespeitado.

Esta questão do sigilo já foi objeto de várias
consultas à Comissão de Constituição e Justiça des
ta Casa, que emitiu Pareceres conclusivos afirman
do literalmente que: "os Requerimentos de Informa
ção que contenham matérias de caráter sigiloso de-

Não há nenhum controle, não há nenhuma ca
pacidade de enfrentamento por parte do Governo
quanto a isso. Há rusgas e escaramuças que aca
bam sempre com o consumidor tentando ir à Justiça,
individualmente, e perdendo essas causas. Enquan
to isso, temos uma brutal concentração desse tipo
de atividade na mão de grupos econômicos ligados
a bancos e ao sistema financeiro, para garantir
maiores lucros e a ganância sobre o que eles estão
tratando como mercadoria, que é a saúde.

O SR. CUNHA BUENO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Tem V.
Ex.ª a palavra.

O SR. CUNHA BUENO (Bloco/PPB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, há mais de ses
senta dias, apresentei à Mesa questão de ordem a
respeito dos requerimentos de informações que, no
momento em que são encaminhados pela Mesa da
Câmara ao Poder Executivo, deixam de ser requeri
mentos de informações do Deputado que os reque
reu para ser requerimentos de informações da pró
pria Casa, com base na Constituição da República
Federativa do Brasil.

Entretanto, o Poder Executivo, quando se sen
te incomodado com as perguntas que lhe são feitas
pela Câmara dos Deputados sobre assuntos que en
tende não deva dar explicações, sonegando infor
mações a quem tem o dever constitucional de fiscali
zar, ou seja, à Câmara dos Deputados, com o auxí
lio do Tribunal de Contas da União, tem respondido
que o assunto está sob o sigilo bancário, ou sob o
sigilo fiscal e, mais recentemente, segundo informa
ções, sob o sigilo comercial.

Ora, Sr. Presidente, o que tem um funcionário
do Banco Central a mais do que um Parlamentar,
para guardar um sigilo bancário? Será que o Parla
mentar, conforme determina a Constituição, não
pode também guardar um sigilo bancário?

É preciso, Sr. Presidente, que a Câmara dos
Deputados, reafirmando o seu poder, eÁija que o Po
der Executivo responda aos requerimentos de infor
mações e não aceite desculpas, pois não há amparo
constitucional de sigilo fiscal, bancário e, agora, co
merciai para sonegar informações a esta Casa.

Sr. Presidente, há mais de sessenta dias, apre
sentei requerimento de informações à Mesa para
que decida essa questão. Aproveitando a oportuni
dade, gostaria de fazer uma reclamação, por inter
médio de V. Ex.ª, para que a Mesa responda à mi
nha questão de ordem. Para ficar bem claro, peço

QUESTÃO DE ORDEM A
REFERE O ORADOR:

QUESTÃO DE ORDEM

QUE SE



Outro caso: expedi os Requerimentos de Infor
mação n9s 1.127 e 1.131, ambos de 1995 e dirigidos
ao Ministro da Fazenda, perguntando sobre a atua
ção do BB Corretora de Seguros. Como respostas
recebi os Avisos nºs 1.108 e 1.111, todos de 4-12
95, sem atendimento a qualquer das informações
que solicitei, alegando "sigilo comercial".

Hoje com 4 bilhões de prejuízo, o Banco do
Brasil, provavelmente se fiscalizado por esta Casa,
não teria incorrido em tão vultoso déficit.

Um outro caso: enderecei ao Ministro da Fa
zenda o Requerimento de Informação nº 758/95,
perguntando sobre denúncias publicadas pela im
prensa de que estaria ocorrendo subfaturamento na
importação do carro modelo "Tipo" pela montadora
de automóvel Fiat. A resposta do Ministro, mais uma
vez, não trouxe as informações solicitadas, Iimitan
do-se a dizer, Sua Excelência, que a Secretaria da
Receita Federal estava apurando a denúncia, mas
que as informações estariam resguardadas pelo sigi
lo fiscal.

Ainda outro caso: solicitei ao Ministro da Fa
zenda informações sobre dívidas vencidas de finan
ciamentos agrícolas concedidos pelo Banco do Bra
sil, divulgadas amplamente pela imprensa, conforme
os termos do meu Requerimento de Informação nº
536, de 1995. De novo o Ministro Pedro Sampaio
Malan negou-se a prestar as informações, sempre
escondendo-se atrás do sigilo bancário.

Assim como esses, Senhor Presidente, tenho
inúmeros outros casos em que os Ministros, em es
pecial o da Fazenda, negam-se a prestar as informa
ções por mim solicitadas e a eles encaminhadas
pela Mesa da Câmara dos Deputados.

Interessante notar que na maioria dos casos a
imprensa já havia divulgado informações detalhadas
sobre os assuntos questionados, como nos casos do
subfaturamento na importação de automóveis e no
caso dos devedores inadimplentes do crédito agríco
la do Banco do Brasil, por exemplo. O Ministro alega
sigilo para a Câmara dos Deputados, que tem obri
gação legal de fiscalizar seus atos, porém não se
sabe bem como faculta as informações aos órgãos
da imprensa, sem mencionar questões de sigilo.

Não que a imprensa deva ser cerceada, pois,
sem dúvida, tem ela desempenhado papel de relevo
ao denunciar "maracutaias" que vêm a público todos
os dias, todas as horas e em todos os lugares, sob
os olhos míopes do Govemo Federal. Mas o traba-
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vem ser encaminhados, sem a necessidade de apro- Malan e o Presidente do Banco do Brasil negaram-
vação pelo Plenário da Casa." se a prestar as informações, alegando "sigilo comer-

T d · - c·lal".ai Parecer da Comissão e Constltuiçao e
Justiça e de Redação data de 2-12-92 e foi exarado
em face da Consulta n2 3, de 4-8-92, cujo relator, o
Excelentíssimo Sr. Deputado José Genuíno Neto,
acatou solicitação do também Excelentíssimo Sr.
Deputado Rubens Bueno, que através do Requeri
mento de Informação nº 965/91 viu indeferido pelo
Ministro da Fazenda o atendimento às questões
que levantou sobre empréstimos do Banco do Brasil
à Empreiteira Mendes Júnior.

O Ilustre Relator concluiu em seu relatório, que
a Comissão aprovou nos termos acima, que a Lei n9

4.595/64 (Lei dos Bancos) considera-se derrogada
naquilo que contraria a Constituição Federal, de
1988.

Cópias desse e de outro Parecer similar, relati
vo a consulta dirigida àquela mesma Comissão pelo
então Presidente desta Câmara, Deputado Ibsen Pi
nheiro, também em 1992, relatado pelo Excelentíssi
mo Sr. Deputado Prisco Viana e relativo a Requeri
mento de Informação n2 127/88, de autoria do Exce
lentíssimo Sr. Deputado Paulo Ramos, entrego nes
te momento à Mesa.

Ora: se esta Casa concluiu que devem, os Re
querimentos de Informação, serem encaminhados, é
evidente que devem eles serem respondidos. Caso
contrário estaríamos diante de situação totalmente
despropositada.

Não fosse o alegado sigilo bancário, certamen
te teríamos como ter fiscalizado com a antecedência
necessária casos como o do Banco Econômico, do
Banco Nacional etc. O Ministério da Fazenda, o
Banco Central, a Secretaria da Receita Federal e o
Banco do Brasil sempre alegam o sigilo bancário
para se negarem a prestar as informações que soli
citamos.

Até mesmo o "sigilo comercial" tem sido apre
sentado como desculpa para não informar.

Farei alusão a alguns casos específicos meus,
em que o Sr. Ministro da Fazenda impediu-me ca
balmente de exercer mandato parlamentar, sone
gando informações necessárias à fiscalização que
venho empreendendo.

Solicitei informações ao Ministro da Fazenda,
com vistas ao Banco do Brasil, conforme meu Re
querimento de Informação nl! 536/95, sobre devedo
res inadimplentes cujos nomes e valores haviam
sido denunciados pela imprensa. Muito embora já ti
vessem sido divulgados pela imprensa, o Ministro



O teor de THC, por sinal, varia enormemente
com a parte do vegetal. Assim, ele é maior na óleo
resina obtida por compressão da planta e que, endu
recida, constitui o haxixe, bem como nas flores e nas
folhas. Outrossim, o teor de THC é menor no caule e
nas sementes.

Uma coisa, no entanto, posso afirmar com a se
gurança de um bioquímico e farmacólogo que estuda
as drogas de abuso - principalmente a maconha - há
mais de três décadas: "Não existem, em lugar algum,
variedades de maconha que não contenham THC".
Aliás, o THC não é só uma droga biologicamente ativa
presente na planta, nem tampouco a única droga psi
coativa. Existem cerca de onze tipos de THC na mari
juana, além de outros canabinóis (cerca de 61). Por
tanto, é uma utopia, uma ilusão, uma pesquisa desti
nada ao fracasso querer obter, por mutações genéti
cas ou manipulação bioquímica, uma maconha sem
canabinóis. Se um dia isso for obtido, não será maco
nha. Será um placebo qualquer.

Não se deve esquecer também que ninguém
pode importar ou exportar drogas psicoativas sem li
cença especial da Secretaria Nacional de Vigilância
Sanitária do Ministério da Saúde e do CONFEN,
Conselho Federal de Entorpecentes, do Ministério
da Justiça. Além disso, o Brasil e a Hungria são sig
natários das Convenções e Tratados Internacionais
das Nações Unidas que controlam as drogas de
abuso. Sem permissão especial desses órgãos,
mesmo para pesquisas, qualquer importação ou ex
portação constitui um ilícito penal. Assim, mesmo
um Parlamentar com toda sua imunidade não pode
importar qualquer droga psicoativa sem a permissão
das autoridades competentes. Como bem diz o adá
gio latino Pacta sunt servanda, os tratados devem
ser cumpridos, e ninguém está acima da lei para
rompê-los.

Quanto a obter uma maconha sem canabinóis
- principalmente o THC -, é uma pesquisa inglória,
destinada ao fracasso total. Tarefa mais fácil tinham
os alquimistas no passado quando tentaram, com a

Cópia dos Requerimentos citados e das res
postas oriundas do Executivo passo à Mesa. Aliás,
coloco também à disposição da mesa, caso assim
deseje, muitos outros Requerimentos que fiz e que
não foram atendidos sob o manto do sigilo.

Desta forma, objetiva esta "questão de ordem",
exatamente solicitar à Mesa que se posicione, de
forma definitiva e de uma vez por todas quanto a ob
rigação do Executivo em atender os requerimentos
de informação oriundos desta Casa, de maneira a
que nós Deputados possamos cumprir nossos man
datos em sua plenitude, respeitando, desta forma, a
Constituição Federal, nossos eleitores e a sociedade
brasileira como um todo.

Plenário da Câmara, em de março de 1996.
- Deputado Cunha Bueno.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Sr. De
putado, registro a reclamação de V. Ex'! e a farei
chegar ao conhecimento do Presidente titular.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Conce
do a palavra o nobre Deputado Elias Murad.

O SR. ELIAS MURAD (PSDB - MG. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, não concordo com muitas posições do
nobre Deputado Fernando Gabeira. No entanto, de
mocraticamente as respeito. Agora, contudo, o ilus
tre Parlamentar exagerou; ultrapassou as suas pró
prias posições; extrapolou as afirmações dos mais
exarcebados propugnadores da liberação e legaliza
ção da maconha, deixando para trás, a quilômetros
de distância, os ativistas da NORML (National Orga
nization for the Reform of Marijuana Laws, Organiza
ção Nacional para a Reforma das leis sobre a maco
nha), que atua nos Estados Unidos há décadas 
sem sucesso, diga-se de passagem - visando à le
galizagão da cannabis.

E que o ilustre Deputado resolveu importar al
guns quilos de semente de maconha da Hungria,
alegando que elas são de baixo teor de THC (delta
9-tetrahidrocanabinol), princípio ativo da droga, e
pretende entregá-Ias à ElTlbrapa, a fim de que pos
sam fazer pesquisas visando obter uma variedade
isenta deste princípio alucinógeno.

Julgo que há necessidade de alguns esclareci
mentos ao ilustre Deputado, pois ele labora em um
enorme equívoco. Pesquisas têm sido feitas no
mundo inteiro através de mutações genéticas na
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lho da imprensa e o dever de fiscalizar da Câmara planta, cultivo especial com adubos químicos, e o
não são excludentes, mas sim complementares, que se tem conseguido é exatamente o contrário,
cada um deles exercendo seu papel frente à soeie- isto é, uma elevação substancial do teor de THC da
dade. planta que, de 0,5 a 1% que apresentava em mea

dos da década de 70, atingiu 12 a 20% nesta déca
da de 90, como acontece com a variedade mexicana
sinsemila, que corresponde a um tipo que se tornou
mais potente por técnicas variadas de cultivo, que
incluem a destruição da planta macho, que não con
tém flor, e remoção de planta feminina não-fertilizá
vel.



14724 Quinta-feira 23

pedra filosofai, transformar ferro em ouro. S eu esti
ver errado, estou em boa companhia, com colega
e amigo Prof. Cartton Turner, professor de Farma
cognosia da Universidade do Mississipi, que afirma
que "de mais de dois mil artigos científicos que com
pilou sobre a maconha no mundo inteiro, em três dé
cadas, nenhum deles sequer deu a ela o atestado
de inofensiva".

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Elias Murad,
o Sr. Wilson Braga, 49 Suplente de Secretá
rio, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Luís Eduardo, Presidente

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce
do a palavra ao Sr. José Genoíno.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa
dos, quero rapidamente tratar aqui de um assunto
que tem sido objeto de debate nesta Casa e também
na imprensa. De que o Congresso Nacional, de uma
certa maneira, é a representação de vários interes
ses econômicos e sociais do País e da sociedade,
não há a menor dúvida. O Congresso Nacional, em
certa medida, legitima o espaço público para a expli
citação desses interesses.

O outro aspecto da função do Congresso Na
cional - é exatamente a questão universal - diz res
peito aos direitos dos cidadãos, às reivindicações da
sociedade. Ele arbitra, fiscaliza, legisla e toma posi
ção em relação ao que é geral na sociedade.

Estou abordando essa questão, Sr. Presidente,
para chegar ao ponto das negociações com as ban
cadas que defendem interesses econômicos aqui
dentro. Negociam a medida provisória e a votação
de uma emenda à Constituição, a 'partir de certos in
teresses.

A explicitação desses interesses é algo legíti
mo; mas a troca, votar numa emenda para atender
aos interesses de um projeto ou de Uma medida pro
visória, do ponto de vista democrático, não é legíti
mo.

É importante esse debate, dentro do Con
gresso Nacional, porque a Câmara dos Deputa
dos, particularmente, está pagando o preço de
um desgaste muito grande na sociedade, na me
dida em que explicita esses interesses diferen
tes, esses interesses corporativos. Tanto do lado
sindical como do lado patrimonialista, esta Casa
não pode ficar prisioneira, por exemplo, das rei
vindicações de empreiteiras, de ruralistas ou de
banqueiros.
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O Congresso Nacional têm que examinar suas
agendas, suas pautas, suas prioridades, pensando
nos interesses globais da sociedade e do cidadão,
sob pena de esta Casa legitimar o particularismo, le
gitimar aquilo que, na negociação política, vira moe
da de troca, vira uma barganha de interesses parti
cularistas, de interesses pequenos.

Acho que esse é o grande dilema que estamos
vivendo, porque, se a democracia explicita esses in
teresses, isto é positivo. A democracia não pode fi
car prisioneira de interesses particulares, porque aí
estaremos fazendo a reforma do Estado pelo viés do
particularismo, patrimonialista de uma elite econômi
ca, e ao mesmo tempo pelo viés corporativo das en
tidades sindicais, que, por uma questão de sobrevi
vência, se defendem .em relação ao que existe hoje
de garantias mínimas por parte do Estado. Romper
essa lógica, discutir a universalidade do Estado bra
sileiro, discutir o que é universal nos direitos e, a
partir daí, o Congresso Nacional e o Brasil mediarem
essa universalidade, é o grande desafio da demo
cracia nos dias e na fase pós-moderna. Ou a demo
cracia fica prisioneira de uma pinça ou a democracia
perde o sentido da universalidade para o cidadão,
para o contribuinte 'é principalmente para o excluído,
que começa a se perguntar o que ganhou, o que
está levando e em que sua vida está mudando com
as instituições democráticas.

Quero continuar fazendo essa reflexão, mas
gostaria de sucintamente pontuar esse debate no
pinga-fogo desta sessão extraordinária.

Era o que tinha a dizer.

O SR. MÁRIO MARTINS (Bloco PMD8-PA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a crise crônica que atinge a
saúde no País está prestes a fazer mais uma vítima
fatal: o Hospital Universitário João de Barros Barre
to, de Belém do Pará. Lá, já se fala em colapso total,
e para tanto já se deu início à contagem regressiva,
pois já começam a faltar medicamentos e comida
para os internos. O motivo: a falta de verbas míni
mas para que o Hospital possa manter um atendi
mento decente e eficaz.

Na semana passada, o Ministério da Saúde li
berou 200 mil reais verba que se refere a atendi
mentos ambulatoriais e internações já realizadas,
mas esse dinheiro será usado mesmo é para repor
medicamentos essenciais e alimentos, e, mesmo as
sim, o suficiente apenas para mais uma semana de
sobrevida.

Outros SOO mil reais já estão prometidos pelo
Ministério da Educação há cerca de quinze dias,
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mas esse total dará somente para honrar dívidas deixando-se sem atendimento quaisquer outros pa-
contraídas, no total de 400 mil reais, em remédios e cientes de outros males. A internação tomou-se a
comida, já escasseando nos depósitos. Veja-se, por- prioridade única, daí a necessidade vital de verbas
tanto, que não se trata, por exemplo, de aperfeiçoa- para, pelo menos, manter vivos os que se encon-
mento de pessoal, modernização de equipamentos, tram nos seus leitos, ainda que precariamente.
melhoria de instalações, ou algo semelhante, mas, Porém, a sua manutenção torna-se extrema-
pura e simplesmente, da sobrevivência da própria mente difícil com os minguados repasses do SUS,
instituição. obrigando a direção a um constante exercício de

Quem conhece de perto o trabalho realizado criatividade em favor da sobrevivência, como, por
no Hospital Barros Barreto sabe o que significaria o exemplo, empréstimos de remédios de outros hospi-
seu fechamento para a população da Capital e de tais, repostos quando chega o dinheiro do Sistema
outros Municípios do Estado, sobretudo a mais ca- Único; ou, melhor dizendo, não exatamente emprés-
rente. O Hospital Barros Barreto foi fundado há exa- timos, mas um verdadeiro sistema de intercâmbio,
tos cinqüenta anos, já com a destinação de tratar porque outros hospitais, como as Santas Casas, os
pacientes portadores de tuberculose; era, como à militares, os de servidores, aos quais o Barros Bar-
época se conhecia, um "sanatório". reto recorre, também se vêem obrigados ao mesmo

Em pouco tempo ganhou o reconhecimento da exercício e a ele também recorrem nessa estranha,
população paraense, por ter-se transformado num mas necessária barganha.
dos mais notáveis formadores de recursos humanos Na verdade, sabemos bem que a crise por que
no Estado, ainda de maneira informal.' Expandiu o passa o Hospital Universitário João de Barros Barre-
leque de atuação, tornando-se, com o tempo, um to é comum a outros hospitais públicos, e, principal-
grande centro de pesquisa e tratamento de doenças mente, a outros hospitais universitários. E é por isso
endêmicas e epidêmicas da região. No entanto, foi que faço, de público, um apelo ao Sr. Ministro da
só em 1990 que formalizou com a Universidade Fe- Saúde e ao Sr. Ministro da Educação em favor do
deral do Pará as suas atividades de ensino e exten- hospital paraense, e, de um modo geral, dos hospi-
são, passando a se denominar Hospital Universitá- tais que têm por finalidade a formação de médicos e
rio. a sua especialização.

Suas atividades hoje se concentram no ensino, É no hospital universitário, no serviço de resi-
pesquisa e assistência em Pneumologia e Infectolo- dência, que se dá o mais importante aprendizado,
gia, sem deixar de cuidar de outras especialidades. que forma e define o trabalho do futuro profissional.
De fato, a destinação natural de um centro desse Tais entidades dispõem de um corpo discente dos
porte seria a de se tornar um hospital geral, mas os mais insignes e experientes do País já que congre-
graves problemas por que vem passando o impe- gam a elite da medicina em cada especialidade em
dem de atingir tal meta. todas as unidades da Federação, passando esse co-

Nem por isso fica desmerecido o trabalho no nhecimento aos jovens estudantes.
Hospital Barros Barreto. Muito pelo contrário, dirigido O futuro da medicina no País, e, portanto, a
com extrema dedicação e eficiência pelo pneumolo- saúde do povo brasileiro, depende, de maneira inso-
gista Anselmo Oliveira e pelo infectologista Pedro de fismável, do presente dos hospitais universitários. E,
Oliveira Pardal, realiza um trabalho incessante no assim, temos de admitir, não é dos mais esperanço-
campo das endemias amazônicas, como a malária, sos esse futuro.
a leptospirose, ou outras como a tuberculose, me- Portanto, rogo a atenção dos nobres Ministros
ningite, e mesmo a AIDS. Adib Jatene e Paulo Renato Souza para a situação

E é todo esse trabalho, já cinqüentenário, que se precária do Hospital Universitário João de Barros
vê ameaçado a ir por água abaixo, e deixar desassisti- Barreto, sobretudo pelo serviço que oferece aos
da uma parcela considerável da população do Pará, amazônidas carentes no tratamento das doenças da
sobretudo a camada mais carente, em geral mais atin- sua região.
gida pelas doenças endêmicas e epidêmicas, e sem E, para que a minha débil capacidade de con-
recursos de buscar a assistência privada. vencimento, através da minha descolorida capacida- .

Para se ter uma idéia da penúria atual em que de oratória, não seja motivo de insucesso do grito de
se encontra o Barros Barreto, basta dizer que lá só angústia que lanço nesta Casá de répr~sentantes do
são atendidos os pacientes com infecções e proble- povo brasileiro, pedindo ajuda para' qué não desma-
mas pulmonares, doenças de referência do Hospital, rone de vez o Hospital Universitário João de Barros



"Na escola, pelo formalismo de que se
reveste, a Educação Física não logrou até
hoje ocupar o lugar que naturalmente lhe
cabe nas preferências de crianças e jovens
e, conseqüentemente, no efetivo desenvolvi
mento do currículo. Fora da escola regular,
e em grande parte como seu prolongamen
to, a esmagadora maioria contenta-se com o
circo, ao comportar-se como espectadora
passiva de alguns esportes, sobretudo fute
bol, que ficam a cargo de uns poucos profis
sionais."

Aliado a essa constatação, a precariedade físi
ca e material em que se encontra a maioria de nos
sas escolas, sobretudo as do setor público, contribui
para a quase total inexistência de uma prática des
portiva para nossos alunos. Vejamos o que publicou
o jornal Folha de S.Paulo, em sua edição do último
dia 11 de maio de 1996, sobre este assunto:

"Falta telha na quadra poliesportiva,
mas a antena parabólica está no teto da
EEPG Ascânio de Azevedo Castilho, na Ci
dade Líder (zona leste de São Paulo)."

Este trecho iniciava a matéria sobre a situação
de precariedade e abandono das escolas do Estado
mais rico da Federação brasileira, que convive com
antenas parabólicas, mas os alunos não dispõem de
um espaço decente para a prática de esportes e am
biente de lazer. Há videocassetes, mas os livros di
dáticos prometidos para este ano pela Fundação de
Assistência ao Estudante (FAE), do MEC, ainda não
chegaram, e os alunos são obrigados a copiar do
quadro-negro o conteúdo das aulas.

Acrescente-se a isso que, nessa mesma esco
la, não havia professores de Educação Física. Em
outro trecho da reportagem, o aluno César Roberto
Aparecido dos Santos, de 11 anos de idade, fazia a
seguinte reclamação: "A cadeira é muito ruim. Fica
indo pra baixoU. Esse é um outro aspecto importante
que as escolas descuidam, referente à correta pos
tura corporal de nossos educandos, levado, muitas

o SR. CLÁUDIO CHAVES (Bloco/PFL - AM.
Pronuncia o seguinte discurs'J.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, a ninguém é dado desconhe
cer o papel da escola e, por extensão, da educação
para o desenvolvimento e fonnação integral do cida
dão. Nossa atual Constituição, consentânea com o
ideário da modernidade, estabeleceu, em seu art.
205, que a educação, como direito de todos e dever
do Estado e da família, objetiva o pleno desenvolvi
mento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho.

No tocante ao desenvolvimento integral de
nossos educandos, consideramos que a prática des
portiva em nossas escolas deva-se constituir num
instrumental importante para a consecução desta fi
nalidade.

Como professor universitário, e a partir de mi
nha atuação médica, a forma como nossas escolas
trabalham a prática desportiva e o ensino de educa
ção física tem-me preocupado bastante. Podemos
até considerar que há uma certa comodidade ou
uma postura das escolas que leva ao sedentarismo
de nossos alunos.

Meus caros Deputados, todos sabemos da im
portância do cultivo do corpo como fator de equilíbrio
físico e mental, ainda mais em se tratando de crian
ças, adolescentes e jovens que estão em processo
de formação e desenvolvimento de seu físico e de
sua personalidade. A par de uma crescente cons
ciência acerca da necessidade e importância da prá
tica desportiva para o alcance de uma vida mais
saudável, as escolas ainda hoje parecem não dar
muita relevância a esse aspecto.

As escolas, muitas vezes por cobrança dos
próprios pais, dão ênfase excessiva à formação do
intelecto em detrimento de outros aspectos que tam
bém contribuem para uma formação integral do ser
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Barreto, dirijo-me ao respeitávél companheiro Presi- humano. A concepção reinante na educação escolar
dente desta Câmara, Deputado Luís- Eduardo, com a é de uma visão conteudística, que prioriza o ensino
fé dos crentes na generosidade divina, para pedir- de determinadas disciplinas. Pergunta-se: qual o es-
lhe, encarecidamente, que se digne mandar tomar paço da Educação Física e da prática esportiva em
providências para que chegue às mãos do ExmQ Sr. nossas escolas?
Presidente da República, Dr. Fernando Henrique Permitimo-nos, Srs. Deputados, transcrever a
Cardoso, e dos eminentes Ministros Adib Jatene, opinião abalizada de um eminente educador, o Praf.
Paulo Renato Souza e também do Ministro do Pla- Valnir Chagas, para elucidar melhor a questão. São
nejamento e Orçamento, Dr. José Serra, este meu suas as seguintes palavras:
pronunciamento, para que a sensibilidade dessas
autoridades mencionados seja tocada e despertada
para o grave problema aqui focalizado, ensejando
ao final sua decisão em resolvê-lo com a urgência
de que tanto carece.

Era o que tinha a dizer.
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vezes, pela existência de carteiras e mobiliário ina
dequado à faixa etária dos alunos.

No momento em que o Ministério da Educação
e do Desporto, através de sua Secretaria de Ensino
Fundamental, está elaborando um novo currículo em
nível nacional, a ser adotado por todas as escolas
do País, urge que seja dado um espaço relevante na
estrutura desses "Novos Parâmetros Curriculares"
para a disciplina "Educação Física" e a prática des
portiva, em suas várias modalidades.

Consideramos, como educador e médico, que
o ensino da Educação Física deve ser integrado à
proposta pedagógica de cada escola, como compo
nente curricular obrigatório da Educação Básica, de
vendo, também, ajustar-se às faixas etárias e às
condições da clientela escolar.

Só assim, Srs. Parlamentares, estaremos con
tribuindo para que se acabe com o sedentarismo em
nossas escolas e para que a prática da Educação
Física e dos esportes, nos diferentes sistemas de
ensino, possibilite a formação integral de nossas
crianças, jovens e adolescentes para a cidadania e o
lazer.

Era o que tinha a dizer.

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (Bloco/PMDB 
BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, srªs e Srs. Deputados, os antigos gregos tinham
o costume de honrar seus cidadãos ilustres ofertan
do-lhes um coroa de ouro. Essa outorga dava ao ho
menageado uma série de privilégios, que o distin
guiam dos demais cidadãos da acrópole.

Hoje, a coroa de ouro são o respeito e a admi
ração de que me valho para homenagear um ho
mem cuja grandeza consiste na simplicidade e reti
dão com que sempre conduziu sua vida pessoal e
pública; esposo dedicado, pai extremoso, irmão,
amigo e, acima de tudo, cidadão exemplar, que fez
de sua vida o exercício do servir ao bem comum, e,
ao fazê-lo, abriu mão dos interesses pessoais, não
como demonstração de servilismo, mas tão-somente
como opção de vida voltada para valores humanis
tas, dos quais, atualmente, os homens se distancia
ram tanto!

No último dia 19 de maio, participei das Bodas
de Prata de José Calmito Fagundes Ledo, ilustre lí
der do Município de Igaporã, situado na Serra Geral,
sudoeste da Bahia, região do semi-árido castigada
pela seca, mas povoada por uma gente forte, deste
mida, que se autoproduz pelo trabalho e se repre
senta por uma liderança operosa e dedicada aos in
teresses da comunidade.

Assim é José Calmito Fagundes ledo, um dos
mais conceituados representantes de Igaporã" que,
ao comemorar vinte e cinco anos de casamento, ao
lado de Leninha, sua companheira e grande incenti
vadora, recebeu o carinho e as homenagens dos
munícipes, numa cerimônia na qual se reuniram lí
deres, políticos, familiares e amigos, que o admiram,
não só por seu passado honroso na condução da
Prefeitura de Igaporã, como também porque vêem
nele a esperança de um novo futuro para o Municí
pio. Aliás, as últimas pesquisas realizadas apontam
o nome de Calmito como o favorito nas próximas
eleições municipais.

Calmito Fagundes, quando Prefeito, ou durante
o exercício do mandato de Deputado Estadual, sem
pre demonstrou que a temperança é uma das quali
dades fundamentais para se enfremar as adversida
des da vida pública e que uma administração efi
ciente se faz pelo respeito e promoção da dignidade
humana.

Assim, srªs e Srs. Deputados, rendo minhas
homenagens a esse líder, unindo minha voz à de to
dos os cidadãos igaporanenses, pois como repre
sentante daquele Município, sinto-me no dever de
registrar nos Anais desta Casa o trabalho edificante
deste homem, que, embora enfrentando grandes di
ficuldades, não esmoreceu em face da luta pelo de
senvolvimento de Igaporã.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JOSÉ EGYDIO (Bloco/PL - RJ. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, o Tribunal Superior Eleitoral, que é
um dos órgãos de maior lisura e credibilidade de
nosso País, conseqüência de perfeita administração
e responsabilidade de seus dirigentes, está mais
uma vez muito bem representado com a indicação,
não oficial pelo menos ainda, do Ministro Marco Au
rélio Mello para ocupar a Presidência do Tribunal,
que será confirmada no próximo mês.

Confirmo minhas palavras com elevada satisfa
ção, baseado na firmeza e autoridade que sempre vi
presentes na pessoa do Ministro Marco Aurélio Mel
lo, que em muitos momentos, ainda no Supremo Tri
bunal Federal, ousou e usou destas qualidades para
impor sua visão perante os mais divergentes assun
tos çle interesse da Nação, surgindo com certeza daí
o inquestionável respeito de todos os Ministros e
membros do Judiciário, Parlamentares desta Câma
ra Legislativa e respectivamente da população de
um modp geral.

Gostari~ de àqescentar ~ este pronunciamen
to, aproveitartdoque estou falando sobre o TSE,
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meu incentivo às inovações que estão sendo promo
vidas no campo da informatização dentro do Tribu
nal, que já serão testadas nas próximas eleições
que teremos este ano para Prefeito e Vereador.

Estamos na época em que se usam os compu
tadores até para comunicação de pessoas que estão
em lugares distantes, através da Internet. A informa
ção de eleições, além de muito rápida e eficiente, é
uma necessidade, considerando que se tenha total
controle e garantia nas informações prestadas, para
acabarmos de uma vez por todas com as sucessivas
fraudes com que estamos convivendo, como, por
exemplo, podemos citar as da última eleição ocorri
da no Estado do Rio de Janeiro no ano de 1994, que
teve de ser anulada. Lá as fraudes eram tantas, que
o próprio TRE ficou absolutamente envolvido, sendo
obrigado a convocar novas eleições.

Sendo assim, para concluir, desejo qué o novo
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Ministro
Marco Aurélio Mello, utilize toda sua competência
para concretizar esse trabalho sério da informatiza
ção eleitoral, para que possamos confiar definitiva
mente nas apurações das eleições realizadas em
nosso País.

Era o que tinha a dizer.

ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPU
TADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PPB; Elton Rohnelt
- Bloco - PSC; Francisco Rodrigues - Bloco - PPB;
Luciano Castro - PSDB; Luis Barbosa - Bloco 
PPB; Moises Lipnik - Bloco - PTB; Robério Araújo 
PPB; Salomão Cruz - PSDB.

Amapá

Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade 
Bloco PPB; Fátima Pelaes - PSDB; Gervásio Oli
veira - PSB; Murilo Pinheiro - Bloco - PFL; Ra
quel Capiberibe - PSB; Sérgio Barcellos - Bloco 
PFL; Valdenor Guedes - Bloco - PPB.

Pará

Ana Júlia - PT; Anivaldo Vale - Bloco - PPB;
Antônio Brasil - Bloco - PMDB; Benedito Guimarães
- Bloco - PPB; Elcione Barbalho - Bloco - PMDB;
Gerson Peres - Bloco - PPB; Giovanni Queiroz 
PDT; Hilário Coimbra - Bloco - PTB; José Priante 
Bloco - PMDB; Mario Martins - Bloco - PMDB; Ni
cias Ribeiro - PSDB; Olávio Rocha - PSDB.

Amazonas

Arthur Virgílio - PSDB; Claudio Chaves - Blo
co - PFL; Euler Ribeiro - Bloco - PMDB; João Tho
mé Mestrinho - Bloco - PMDB.

Rondônia

Carlos Camurça - Bloco - PPB; Confúcio Mou
ra - Bloco - PMDB; Emerson Olavo Pires - Bloco 
PMDB; Eurípedes Miranda - PDT; Expedito Júnior 
Bloco-PPB.

Acre

Carlos Airton - Bloco - PPB; Célia Mendes 
Bloco - PFL; Chicão Brígido - Bloco - PMDB; João
Maia-PFL.

Tocantins

Ary VaJadão - Bloco - PPB; Darci Coelho 
Bloco - PPB; Dolores Nunes - Bloco - PPB; Eudoro
Pedroza - Bloco - PMDB; Freire Júnior - Bloco 
PMDB; João Ribeiro - Bloco - PPB;.

Maranhão

Albérico Filho - Bloco - PMDB; Antônio Joa
quim Araújo - Bloco - PFL; César Bandeira - Bloco
- PFL; Costa Ferreira - Bloco - PFL; Domingos Du
tra - PT; Eliseu Moura - Bloco - PFL; Haroldo Sa
boia - PT; Jayme Santana - PSDB.

Ceará

Anibal Gomes - Bloco - PMDB; Antônio Balh
mann - PSDB; Antônio dos Santos - Bloco - PFL;
Amon Bezerra - PSDB; Edson Queiroz - PPB; Ed
son Silva - PSDB; Firmo de Castro - PSDB; Inacio
Arruda - PCdoB.

Piauí

Alberto Silva - Bloco - PMDB; Ari Magalhães
- Bloco - PPB; B. Sá - PSDB; Ciro Nogueira 
Bloco - PFL; Felipe Mendes - Bloco - PPB; Hera
clito Fortes - Bloco - PFL; João Henrique - Bloco
-PMDB.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL; Betinho Rosa
. do - Bloco - PFL; Carlos Alberto - Bloco - PFL; Ci
priano Correia - PSDB; Henrique Eduardo Alves 
Bloco - PMDB; Iberê Ferreira - Bloco - PFL.

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL; Alvaro Gaudên
cio Neto - Bloco - PFL; Armando Abmo - Bloco
PMDB; Cássio Cunha Lima - Bloco - PMDB; Efraim
Morais - Bloco - PFL; Enivaldo Ribeiro - Bloco -
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PPB; Gilvan Freire - Bloco - PMDB; Ivandro Cunha
Lima - Bloco - PMDB; José Aldemir - Bloco 
PMDB; Wilson Braga - PDT.

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL; Fernando Fer
ro - PT; Fernando Lyra - PSB; Gonzaga Patriota 
PSB; Humberto Costa - PT; Inocêncio Oliveira 
Bloco - PFL; João Colaço - PSB; José Chaves 
PSDB; Luiz Piauhylino - PSDB; Nilson Gibson 
PSB; Wilson Campos - PSDB.

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB; Augusto Fa
rias - Bloco - PPB; Benedito de Lira - Bloco - PFL;
Ceci Cunha - PSDB; Fernando Torres - PSDB.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco França - Blo
co - PMN; Carlos Magno - Bloco - PFL; Cleonâncio
Fonseca - Bloco - PPB.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - Bloco 
PFL; Benito Gama - Bloco - PFL; Beta Lelis - PSB;
Claudio Cajado - Bloco - PFL; Coriolano Sales 
PDT; Domingos Leonelli - PSDB; Eujácio Simões 
Bloco - PL; Félix Mendonça - Bloco - PTB; Feman
do Gomes - Bloco - PTB; Geddel Vieira Lima - Blo
co - PMDB; Haroldo Lima - PCdoB; Jaime Feman
des - Bloco - PFL; Jairo Azi - Bloco - PFL; Jairo
Carneiro - Bloco - PFL; Jaques Wagner - PT; João
Almeida - Bloco - PMDB; João Leão - PSDB; Joni
val Lucas - Bloco - PFL; José Carlos Aleluia - Bloco
- PFL; Luís Eduardo - Bloco - PFL.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Antônio Aureliano 
PSDB; Antônio do Valle - Bloco - PMDB; Aracely
de Paula - Bloco - PFL; Armando Costa - Bloco 
PMDB; Bonifácio de Andrada - Bloco - PPB; Car
los Mosconi - PSDB; Chico Ferramenta - PT; Da
nilo de Castro - PSDB; Edson Soares - PSDB;
Elias Murad - PSDB; Eliseu Resende - Bloco 
PFL; Fernando' Diniz - Bloco - PMDB; Francisco
Horta - Bloco - PL; Genésio Bernardino - Bloco 
PMDB; Herculano Anghinetti - Bloco - PPB; Hugo
Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL; Ibrahim Abi
Ackel - Bloco - PPB; Jair Siqueira - Bloco - PPB;
João Fassarella - PT; Leopoldo Bessone - Bloco
- PTB; Odelmo Leão - Bloco - PPB; Ronaldo Pe
rim - Bloco - PMDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PMDB; Feu Rosa
- PSDB; João Coser - PT; Jorge Anders - PSDB.

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - Bloco - PPB; A1cione Athayde
- Bloco - PPB; Alexandre Cardoso - PSB; Alvaro Valle
- Bloco - PL; Arolde de Oliveira - Bloco - PFL; Ayrton
Xerez - PSDB; Carlos Santana - PT; Cidinha Campos
PDT; Edson Ezequiel - PDT; Eurico Miranda - Bloco 
PPB; Fernando Gabeira - PV; Femando Gonçalves 
Bloco - PTB; Fernando Lopes - PDT; Francisco Silva 
Bloco - PPB; Itamar Serpa - PSDB; Jair Bolsonaro 
Bloco - PPB; Jandira Feghali - PCdoB; João Mendes 
Bloco - PTB; Jorge Wilson - Bloco - PPB; José Carlos
Coutinho - Bloco - PFL; José Carlos Lacerda - PSDB;
Vanessa Felippe - PSDB.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - Bloco - PPB; Al
berto Goldman - Bloco - PMDB; Aldo Rebelo 
PCdoB; Almino Affonso - PSDB; Aloysio Nunes
Ferreira - Bloco - PMDB; Antônio Carlos Pannun
zio - PSDB; Antônio Kandir - PSDB; Arlindo Chi
naglia - PT; Arnaldo Faria de Sá - Bloco - PPB;
Arnaldo Madeira - PSDB; Ary Kara - Bloco 
PMDB; Ayres da Cunha - Bloco - PFL; Beta Man
sur - Bloco - PPB; Carlos Apolinário - Bloca
PMDB; Carlos Nelson - Bloco - PMDB; Celso Da
niel - PT; Celso Russomanno - PSDB; Corauci
Sobrinho - Bloco - PFL; Cunha Bueno - Bloco 
PPB; Cunha Lima - Bloco - PPB; De Valasco 
Bloco - PSD; Delfim Netto - Bloco - PPB; Duilio
Pisaneschi - Bloco - PTB; Edinho Araújo - Bloco
- PMDB; Eduardo Jorge - PT; Fausto Martello 
Bloco - PPB; Fernando Zuppo - PDT; Franco
Montara - PSDB; Hélio Bicudo - PT; Hélio Rosas
- Bloco - PMDB; Ivan Valente - PT; Jair Mene
guelli - PT; João Paulo - PT; Jorge Tadeu Muda
len - Bloco - PPB; José Aníbal - PSDB; José Augusto
- PT; Michel Temer - Bloco - PMDB; Robson Turna
Bloco - PSL; Valdemar Costa Neto - Bloco - PL.

Mato Grosso

Gilney Viana - PT.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvalho 
PPS; Benedito Domingos - Bloco - PPB; Chico Vigi
lante - PT; Jofran Frejat - Bloco - PPB.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; Barbosa Neto - Bloco
- PMDB; João Natal- Bloco - PMDB.
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Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - Bloco - PMDB; Dilso Spera
fico - Bloco - PMDB; Flávio Derzi - Bloco - PPB.

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Affonso Ca
margo - Bloco - PFL; Antonio Ueno - Bloco - PFL;
Chico da Princesa - Bloco - PTB; Dilceu Sperafico 
Bloco - PPB; Elias Abrahão - Bloco - PMDB; Fer
nando Ribas Carli - PDT; Flávio Arns - PSDB; Her
mes Parcianello - Bloco - PMDB; Homero Oguido 
Bloco - PMDB; João Iensen - Bloco - PTB; José
Borba - Bloco - PTB.

santa Catarina

Edinho Bez - Bloco - PMDB; Hugo Biehl- Blo
co - PPB; João Pizzolatti - Bloco - PPB; José Car
los Vieira - Bloco - PFL.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB;
Adylson Motta - Bloco - PPB; Aírton Dipp - PDT;
Augusto Nardes - Bloco - PPB; Carlos Cardinal 
PDT; Darcísio Perondi - Bloco - PMDB; Eliseu Padi
lha - Bloco - PMDB; Enio Bacci - PDT; Esther
Grossi - PT; Ezídio Pinheiro - PSDB; Fetter Junior
Bloco - PPB; Germano Rigotto - Bloco - PMDB;
Hugo Lagranha - Bloco - PTB; Ivo Mainardi - Bloco
- PMDB; Jair Soáres - Bloco - PFL; Jarbas Lima 
Bloco-PPB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A lista
de presença registra o comparecimento de 260 Se
nhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce
do a palavra, para uma questão "de ordem, ao Depu
tado Fernando Gabeira.

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado
Elias Murad fez uma longa citação, e vim do meu"
gabinete apressadamente para responder-lhe. mas
o Deputado Elias Murad é um fiel interlocutor, e terei
a oportunidade de responder-lhe pessoalmente, Só
queria lembrar que S. EXª tem posição um pouco an
tiquada a respeito do uso da maconha. Hoje a Adi
das me mandou tênis, que está no mercado mun
dial, feita em 100% de maconha, como existem ma
teriais de construção, isolantes e inúmeros outros
produtos de maconha. E logo hoje Pernambuco de
cide criar sua agência nuclear! Num momento em
que poderia criar sua agência para pesquisa de ma
conha, Pernambuco entra na era nuclear, fugindo
das grandes tendências universais.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) -

-1-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 233-C, DE 1995

(Do Poder Executivo)

Discussão, em segundo turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição nQ 233-B,
de 1995, que modifica o art. 34 e o Capítulo
111, Seção I, da Constituição Federal e o art.
60 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias tendo parecer da Comissão Es
pecial, pela aprovação. (Relator: Sr. José
Jorge).

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há ora
dores inscritos, para emitir a matéria.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Lind
berg Farias, que falará contra.

O SR. lINDBERG FARIAS (PC do B - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, já tivemos oportunidade de discutir este
terna na votação em primeiro tumo no Plenário da
Câmara dos Deputados.

Acredito que há um grande desconhecimento
sobre o teor da Proposta de Emenda à Constituição
nQ 233. Acho, também, que vários Parlamentares
acabam, por engano, votando a favor de uma pro
posta que vai prejudicar seus Municípios.

Argumento isso, Sr. Presidente, porque a idéia
do fundo pretendido baseia-se em confisco de di
nheiro dos Municípios. Qual a lógica do fundo? Hoje,
os Municípios e Estados brasileiros são obrigados a
investir 25% da receita líquida dos impostos em edu
cação. Pois bem, com a introdução do Fundo de De
senvolvimento da Educação, o que acontecerá, Sr.
Presidente? O Governo Federal vai pegar 15% des
ses 25% e vai deixar apenas 10% no Município. O
Prefeito que tinha 25% para aplicar em eaucação só
vai ficar com 10%. Os outros 15% saem do Municí
pio e vão para o Fundo de Desenvolvimento da Edu
cação.

Sr. Presidente, alguns Parlamentares podem
perguntar: esse dinheiro não volta ao Município? A
resposta é: pode voltar ou não.

É muito importante que os Parlamentares aqui
presentes analisem essa proposta que cria o Fundo
de Desenvolvimento da Educação, que é um confis
co de dinheiro dos Municípios.
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Quero dizer, ainda, Sr. Presidente, que o estra
nho é que a união não entra com praticamente nada
nesse seu projeto. A União, segundo vozes do Go
verno, entraria com aproximadamente 800 milhões.
mas, vejam bem, desses 800 milhões, 700 são do
salário-educação, já investidos em educação. O Go
verno fica com apenas 100 milhões de investimento.
Aliás, é preciso citar dados, como o anuário estatísti
co da UNESCO, que coloca o Brasil, em 1994, na
80ª posição do mundo em investimentos em educa
ção. Investimos apenas 3,76% do PIB. Ficamos
atrás da Etiópia, de Ruanda, de Lesoto e de Gâm
bia. Não podemos deixar que a conta seja paga ape
nas pelos Municípios e pelos Estados. O Governo
Federal tem de arcar com a responsabilidade de in
vestir em educação.

Na votação no primeiro turno, mostrei que nos
dados do MEC sobre os investimentos em educação
existem itens como defesa terrestre. Miryha pergunta
é simples: o que tem a ver defesa terrestre com edu
cação? Também estão incluídos outros itens, como
previdência e telecomunicações. O que têm a ver te
lecomunicações com a educação brasileira?

A União fica numa situação muito fácil, ou seja,
joga a responsabilidade para os Municípios e Esta
dos, que têm de se virar. Ela não investe um tostão.

Nossa briga neste debate sempre foi fazer com
que a União invista mais em educação.

Sr. Presidente, pedimos o voto contrário à PEC
nº 233.

o Sr. Luís Eduardo, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. João Henrique, 4Q Secretário.

O SR. PRESIDENTE (João Henrique) - Para
falar a favor, tem a palavra o Deputado Osvaldo Bio
Ichi.

O SR. OSVALDO BIOLCHI (BlocolPTB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, a Casa vai votar hoje, em segundo tur
no, a PEC nº 233 - proposta de emenda constitucio
nal que cria o Fundo de Desenvolvimento da Educa
ção, que consideramos extremamente importante.

Srs. Deputados, de nada adiantarão as refor
mas constitucionais se não fizermos uma verdadei
ra, autêntica e profunda reforma na área da educa
ção, que é a base do crescimento econômico de
todo país. A educação é a base do crescimento so
cial e econômico das nações. A partir da formação
intelectual o cidadão tem condições de avaliar me
lhor a sua vida, a sua convivência, o seu planeja
mento familiar e, especialmente, o seu planejamento

na área do trabalho. A escola prepara também a
mão-de-obra qualificada, "isto é, a competência do
homem para o trabalho.

Haverá, também, uma melhor distribuição de
renda através da. educação. E através de melhor dis
tribuição de renda, especialmente de salários justos
e honestos, é que o cidadão brasileiro poderá não
somente sobreviver dignamente, mas também
acrescentar um plus ao seu patrimônio.

Aí está a importância dessa reforma, que traz
inúmeros avanços, acima de tudo por que a União
vai contribuir com a complementação de 300 reais
por criança que freqüente escola fundamental. Não
é verdadeira a afirmação de que a União'esteja se
eximindo dessa responsabilidade. Ela vai comple
mentar o gesto atual, até fazê-lo chegar aos 300
reais. Hoje estamos aplicando somente 159 reais
para a educação do jovem no ensino fundamental.

Há mais um avanço nessa proposta, Srs. De
putados. É que o salário básico, o salário inicial do
professor deve ter um teto mínimo de 300 reais.
Hoje, o salário básico nacional do professor é de so
mente 88 reais.

Não há confisco nenhum. Srs. Deputados. Há
simplesmente uma transferência. O Estado vai
equalizar, vai ter um parâmetro para redistribuição
desses valores. Esses valores não serão tirados dos
25%, mas sim das transferências gerais. Por isso,
deve estar claro na cabeça de cada um de nós que,
com a aprovação dessa proposta, estaremos dando
uma contribuição para o Brasil sair do 80º lugar que
ocupa em termos de educação no mundo e ser um
dos países que mais investem na educação, a
exemplo da Itália, da Alemanha e do Japão, que
transferiram riquezas, fizeram a distribuição de ren
da e, acima de tudo, fizeram uma economia forte ba
seando-se na educação.

Por isso, faço um apelo a todos os Deputados
no sentido de que, realmente, pensem, reflitam e,
com muita seriedade, dêem sua contribuição para
que a educação brasileira, especialmente o ensino
fundamental, melhore. Com a aprovação dessa
PEC, hoje, daremos um longo passo para o cresci
mento econômico-social do Brasik---

Era o que tinha a dizer.
\ O SR. PRESIDENTE (João Henrique) - Con

ce~o a palavra, para falar contra, ao Deputado Ivan
Valente.

O SR. IVAN- VALENTE (PT - SP. Sem n:~yisão

do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,, ,
a Câmara dps Deputados volta a discutir e parte
para a segundavotàÇão da Proposta de Emenda à
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Constituição nQ 233, que trata-da reforma da educa- dade orçamentária para a educação, combater a so-
ção brasileira. negação fiscal e, aí sim, falar em valorização do ma-

Nós já votamos, em primeiro tumo, este projeto gistério e desenvolvimento da educação.
do Govemo, que mexia também com a autonomia Mas faço ressalvas quanto a uma emenda po-
universitária, com a quebra da gratuidade no ensino sitiva, referente ao salário-educação e que nos mos-
superior para cursos de pós-graduação. tra a vontade do Congresso Nacional de avançar no

Mexia ainda nos direitos das crianças no curso sentido da complementação de recursos para o en-
pré-escolar e na creche e retirava a obrigação cons- sino fundamental, objetivo central do salário-educa-
titucional com a erradicação do analfabetismo pre- ção. Essa emenda foi incorporada. Ela é muito im-
vista no art. 60 das Disposições Constitucionais portante, porque, sem dúvida, resgata as origens do
Transitórias. salário-educação. Mais do que isso, direciona-se ao

O Relator, Deputado José Jorge, ouvindo a so- ensino fundamental.
ciedade, bem como vários especialistas, em audiên- Emendas de Deput~dos do PMDB, p.articular-
cias nos Estados, houve por bem recuar em diver- mente da Deputada Mansa Serrano, precisam ser
sas questões, como na parte do 3Q grau e também aprovados, para que tenhamos mais verbas para o
na referente ao ensino infantil, centrando seu projeto ensino fundamental e possamos falar no desenvolvi-
no ensino fundamental. O projeto governamental mento da educação em nosso País.
que cria os fundos estaduais de educação, Sr. Presi- A Câmara dos Deputados tem a obrigação de
dente, Srs. Deputados, não significa melhora do en- mostrar ao Presidente da República que suas pro-
sino, mas, na prática, a piora do ensino infantil, do messas de palanque, no sentido de que a educação
ensino médio e do ensino superior, porque nos três seria prioritária, infelizmente não estão manifestas
níveis há desobrigação do Estado. nem no Orçamento, nem na proposta que ora apre-

E, no tocante à proposta original, que é refe- ciamos. Falta vontade política.
rendar o ensino fundamental como prioridade, que- O SR. PRESIDENTE (João Henrique) - Para
remos dizer que, à medida que o Governo só tem falar a favor, concedo a palavra, por cinco minutos,
800 milhões de reais para suplementar verbas para ao Sr. Deputado Severiano Alves.
o ensino fundamental e define que qualidade do en- O SR. SEVERINO ALVES (PDT - BA. Sem re-
sino no Brasil é gastar 300 reais/aluno/ano e que um visão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu-
professor vai ganhar em média apenas 300 reais por tados, parece até uma incoerência que eu, sendo do
vinte horas/aula semansis, podemos afirmar, catego- PDT, venha falar a favor da emenda, mas isso mos-
ricamente, que se pode chamar isso de socialização tra que o PDT não está fazendo oposição por fazer.
da miséria na educação. Conseqüentemente, nos Quando o assunto é coerente e quando há discus-
Municípios onde já se paga mais a professores e já são com a base, o PDT tem a liberdade de discutir
se tem custo/aluno maior do que esse, como aconte- ou de manifestar-se favorável a uma emenda. Co-
ce em São Paulo, que gasta mais de 600 reais alu- nheço muito bem a Proposta da Emenda à Constitui-
no/ano, ou em Brasnia, que gasta mais de mil reais ção nQ 233.
aluno/ano, vamos ter um saque de 60% da arreca- Como Presidente da Comissão de Educação
dação de impostos referida no art. 212 da Constitui- que fui, por um ano, tive a oportunidade de discutir
ção Federal para serem aplicados no ensino funda- não só essas questões salariais e de melhoria de
mental. Ou seja, teremos perdas no ensino infantil e qualidade, como todos os problemas da educação
no ensino médio, quando apenas 39% de jovens em nacional. Esta emenda, Sr. Presidente, passou por
idade própria estão matriculados em cursos do 22 uma discussão talvez das mais longas nesta Casa.
grau. E, sem dúvida, pretende-se privatizar o ensino O Presidente dessa Comissão, Deputado Elias
superior público e aniquilar qualquer proposta de ex- Abraão, como também o Sr. Relator da matéria, De-
pansão desse ensino. putado José Jorge, ampliaram a discussão não só

Por isso, Sr. Presidente, a bancada do Partido aqui do Congresso Nacional, como também em to-
dos Trabalhadores não se conforma com um projeto dos os Estados da Federação.
que não melhora o ensino fundamental, não respon- Eu, por exemplo, fiz parte de um grupo que dis-
de às necessidades do desenvolvimento da educa- cutiu por alguns Estados da Federação esta propos-
ção e não valoriza o magistério. Pelo contrário, pre- ta e gostaria de dizer que vejo que ela é positiva e é
cisamos arriscar mais e investir em educação, e não um sinal de política pública, talvez o primeiro sinal
gastar apenas 3,9% do PIB. Precisamos dar priori- de política pública para a educação. Na verdade, no
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Governo atual não temos políticas públiGas, mas favor, porque a meaida vai melhorar ª ~ducaçã~ no
esta proposta é um aceno positivo de polftica pública Nordeste e no Norte brasileiros.
para a educação. O SR. PRESIDENTE (João Henrique) - Para

Quanto à retenção dos recursos para a forma- falar contra, concedo a palavra à srª Deputada Es-
ção do fundo, discordo do Deputado Lindberg. Não é ther Grossí.
um seqüestro. A retenção é dos recursos do FPM e A SRA. ESTHER GROSSI (PT - RS. Sem re-
do ICMS. Só que não fica no cofre da União, é distri- visão da oradora.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De-
buída imediatamente aos Municípios. Ela não era putados, é com imensa responsabilidade, associada
um fundo contábil, passou a sê-lo a partir das nos- a uma paixão que me move há muitos anos em ativi-
sas emendas. Se retenho 15% do FPM de um Muni- dades de pesquisa, de formação e de execução na
cípio e tenho um custo educacional de 200 mil reais área governamental da educação, que faço este pro-
para manter a qualidade e o salário do professor, nunciamento, alertando os Srs. Deputados e a Na-
mas essa retenção foi de apenas 50 mil reais, cons- ção da gravidade da situação educacional do País e
titucionalmente, a União está obrigada a comple- da ineficácia dessa PEC 233, que nos é encaminha-
mentar esses recursos. da pelo Governo.

Sou favorável à emenda. De acordo com '0 que Sendo a vida um processo contínuo de mudan-
acabou de dizer o próprio Deputado Ivan Valente, ças, ela alterna entre dois tipos essenciais de mu-
como ela se apresentava, tirava recursos do comba- dança. Às vezes, mudamos no varejo. Outras vezes,
te ao analfabetismo. Na verdade, isso acontecia precisamos mudar no atacado. É como a construção
mesmo. Mas o Relator acolheu emenda de nossa de uma casa. Às vezes estamos na fase de, coloca-
autoria, e agora os recurs9s do combate ao analfa- das as estruturas, completá-Ias com paredes, por-
betismo estão garantidos. E importante observar que tas, aberturas. Outras vezes, precisamos colocar ali-
outra emenda, nossa e de outros parlamentares, foi cerces novos, desconstruir o que já temos, dada a
aprovada no que diz respeito à obrigação de a União obsolescência com que essa construção se apre-
também destinar recursos para o fundo. Antes, só senta para nossas necessidades.
havia retenção dos Estados e Municípios. No relató- É esse o caso da educação brasileira. A con-
rio e no parecer que aprovamos, a União também juntura nacional nos apresenta um quadro gravíssi-
destina recursos para o fundo. Esses recursos serão mo de incompetência em nossa escola, sobretudo a
tirados tanto do Imposto de Renda quanto do IPI. pública. Temos lugar apenas para 5% de brasileiros
Outra observação positiva é que esses recursos são entre zero e três anos em creche; 25% de brasileiros
vinculados. Ou seja, os Prefeitos não os poderão em pré-escola. No ensino fundamental, temos mais
desviar, pois eles estarão vinculados ao fundo. Os brasileiros repetindo da primeira à oitava série do
Prefeitos terão que prestar contas aos Tribunais de que aluno sem acesso ao 12 grau. No ensino'médio
Contas, tanto aos dos Municípios quanto ao da há uma lacuna gravíssima, realmente um buraco ne-
União, quando houver convênio. gro para nossa possibilidade de profissionalização,

Por isso, acho que a emenda é um sinal positi- que a terceira revolução industrial exige. Sem falar
vo de política pública para a educação, e não deve- na universidade, que está em crise, esclerosada,
mos ser contra aquilo que acena com melhoria não sem responder aos apelos da produção científica
só do salário do professor, mas também da qualida- que o mundo nos exige. Nossa situação educacional
de do ensino. contrasta com as características da atual conjuntura

Portanto, não sei qual é a orientação do meu internacional, em que a força do pensamento logica-
partido, mas já discuti o assunto com o Líder e com mente organizado e operatório constitui a única e
alguns companheiros, e meu voto favorável, como é verdadeira força de trabalho.
favorável a tudo aquilo que vier melhorar a qualida- As exigências das empresas quanto à escolari-
de da educação no Brasil, sobretudo no Nordeste zação qe seus empregados é cada vez maior. As
brasileiro, onde hoje a média do custo salarial é de mais conceituadas e produtivas empresas em vários
80 reais. Os Municípios que já atingem o patamar de países do mundo já não admitem trabalhadores que
300 a 600 reais de custo per capita não sofrerão não tenham pel0 menos dois anos de universidade.
prejuízo nenhum, porque, com a retenção, se não Daí, pode-se concluir facilmente quão precária é
houver complementação, vão receber o mesmo va- nossa capacidade atual de nos inserirmos no clima
lor. E os Municípios em que a retenção for inferior ao de globalização que domina as relações intemacio-
custo per capita vão receber mais recursos. Sou a nais.



Reafirmamos aqui, Sr. Presidente, a crítica aO'
Estado por querer eximir-se de sua responsabilida
de. E se o Estado não estabelece uma política de
educação para o Brasil, quem o fará? Como essas
políticas receberão ajuda?

O segundo ponto é, além da desconstitucionali
zação, desresponsabilização do Estado com a edu
cação brasileira. Ao invés de ampliar as verbas, os
recursos e os investimentos na educação básica e
fundamental, no ensino médio, no ensino técnico e
nas universidades, o Estado tenta, cada vez mais, li
vrar-se da sua responsabilidade histórica. Na Consti
tuição de 1988, a Constituição" cidadã, nas palavras
de Ulysses Guimarães, a educação foi estabelecida
como um dever do Estado, para que pudéssemos
sair não só do atraso na área de tecnologia, mas
principalménte de analfabetismo. Vinte e cinco mi
lhões de brasileiros maiores de 14 anos ainda são
analfabetos.
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Diante disso, segue-se que a educação brasi- O SR. PEDRO WILSON (PT - GO. Sem revi-
leira está doentíssima. Ela precisa de tratamento são do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa-
condizente com esse estado precário de saúde. dos, o Partido dos Trabalhadores reafirma a convic-

Atualmente com as verbas constitucionais dis- ção de que é importante mudar a educação brasilei-
poníveis, cada al~no brasileiro pode ter 625 reais e 5 ra. É preciso acabar com a balela de que há gastos
centavos por ano para a sua escolarização. Há ralos demasiados na educação. Poderá até haver gastos
por onde se escoam esses recursos sem que che- indevidos, mas a convicção que se tem atualmente,
guem aos seus reais objetivos. O próprio Governo, tanto em relação ao ensino superior, quanto ao ensi-
ao estabelecer o Fundo de Estabilização Fiscal, ca- no médio e fundamental, é de que o Brasil, especial-
naliza verbas da educação para outros fins. mente no âmbito do Governo Federal, investe pouco

Porém, pelo espírito da PEC nº 233, ele identi- em educação.
fica nos Municípios o principal desvio de recursos. A Reconhecemos que a PEC nº 233, principal-
fim de atacar esse desvio, cria um fundo para ser mente no relatório do Deputado José Jorge, traz
gerenciado pelos Estados, em que 15% dos recur- avanços, mas insuficientes e incapazes de resgatar
sos dos Municípios ficam retidos e são liberados a educação como um direito de todo cidadão brasi-
proporcionalmente ao número de alunos matricula- leiro e um dever do Estado. O Brasil não está se-
dos no ensino fundamental. guindo a trilha dos países que cresceram e se de-

Pela PEC 233, a União assumirá apen~s papel ser:volve~m no mundo. Tod?s os.países q.ue hoje
supletivo a esses recursos, quando o fundo estadual estão na liderança do mundo Investiram ma~lçamen-
não atingir 300 reais por alunos. E vejam a contradi- te, neste e no século passado, ~a educaçao,. como
ção: a Constituição brasileira assegura hoje 625 dad~ fu~damental para ~ melhona do conheCImento
reais e 5 centavos por aluno ao ano. E, importantís- da CiênCia e da tecnologia.
simo, eles são ainda insuficientes, pois a verdadeira Nesse sentido, Sr. Presidente, nós, do Partido
média internacional é de 2 mil dólares per capita ao dos Trabalhadores, avaliamos que o Governo quer,
ano. na verdade em primeiro lugar, tirar da Constituição

É bem verdade que mesmo os 625 reais ainda suas obrigações. Nossa Constituição ainda não tem
não chegam na sua totalidade para o aluno na sala dez anos e já está sendo modificada, com a transfe-
de aula, o que está a exigir fortíssimo esquema de rência de exigências para lei comum. Se mesmo
fiscalização e racionalização, sem falar no que ante- constando da Constituição não está havendo o cum-
cede a isso, a sonegação. primento das obrigações governamentais com a

Precisamos encaminhar, sim, com lucidez polí- educação, imaginem quando constar apenas de lei
ordinária!

tica, aumento real de recursos para a educação. É
vergonha nacional e uma condenação inexorável do
nosso ensino destinar apenas 2,8% do PIB para a
educação. A educação no Brasil precisa de plano
global e articulado, que trate estruturalmente da edu
cação infanil, da educação fundamental e média e
do ensino superior, e o seu lugar próprio neste Con
gresso é a Lei de Diretrizes e Bases.

É cristalino que a proposta do Governo, dentro
de sua forma global de tratar a área social, corres
ponde a analgésico para um doente que precisa de
antibiótico.

Com a minha história de educadora há mais de
trinta anos, advirto a Nação de que a educação con
tinuará em seu estado de terrível precariedade com
a aprovação da PEC, e apelo aos Sr~. Parlamenta
res que se posicionem contrários a ela.

O SR. PRESIDENTE (João Henrique) - Para
falar contra o projeto, concedo a palavra ao Deputa
do Pedro Wilson.



Uma lei ordinária disporá sobre a organiza(,;ão
destes fundos, bem como a distribuição dos seus re
cursos, a sua fiscalização e controle e o cálculo do
valor nacional por aluno.

Por último, fica assegurada a responsabilidade
da União pela erradicação do analfabetismo, que
corresponde a um importante compromisso da
Constituição de 1988.

Para encerrar, Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, é importante ressaltar que a partir desta
PEC não teremos os vergonhosos salários de 30,
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Agora mesmo discutíamos na Comissão de mais importantes personalidades ligadas ao desen-
Educação projeto para o ensino médio técnico. O volvimento do ensino e à educação no Brasil pude-
que percebemos é que o Governo se afasta, ao ram prestar depoimento, esta proposta volta ao Ple-
transferir responsabilidade para Estados e Municí- nário da Câmara, para a votação em segundo turno.
pios e para a iniciativa privada. Ora, se os Estados e Em nome, do PSDB, Sr. Presidente, srªs e
Municípios não têm condições de oferecer ensino, Srs. Deputados, ressalto e enalteço a posição adota-
de pagar os salários dos professores, quanto mais a da na discussão e na votação dessa matéria pelo
União se afastar dessa responsabilidade, mais esse ex-Presidente da Comissão de Educação desta
ensino será degradado no Brasil. Casa Deputado Severiano Alves, do PDT, que, de

Temos na história das escolas técnicas uma forma lícita, coerente e sábia, defendeu desta tribu-
grande contribuição, quase centenária, e elas estão na a aprovação da PEC 233.
ameaçadas de ver mudado o seu trajeto principal- Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, esta
mente com a imposição desse projeto de cima para PEC abriga uma nova distribuição de responsabili-
baixo. dade, aliás, complementares, entre os níveis da Fe-

O Prof. Otaviano Helene calcula que, com apli- deração: Municípios (prioritariamente o ensino fun-
cação do equivalente a 3,9% do PIB brasileiro em damental e educação infantil), Estados (ensino fun-
educação, estamos abaixo de muitos países da damental e médio) e União (organização do sistema
América Latina e da África. Estamos abaixo de todos federal de ensino, no qual cumprirá papel suplemen-
os países que querem se desenvolver e crescer na tar e redistributivo, de modo a assegurar a meta da
cidadania e na democracia. universalização do ensino obrigatório).

É nesse sentido, Sr. Presidente, que trazemos, Caberá também à União a responsabilidade
mais uma vez, nessa segunda votação, pedido para em relação ao ensino de 3º grau.
rejeição dessa PEC, porque ela contraria a cidada- Essa emenda representa um estímulo à muni-
nia e os interesses da educação brasileira. Não po- cipalização da educação infantil e do ensino funda-
demos apenas nos alegrar com migalhas. Ou se re- mental.
solve basicamente a questão da educação brasileira Cria o Fundo de Manutenção e Desenvolvi-
na universidade, no ensino médio, no ensino funda- mento do Ensino Fundamental e de Valorização do
mental e no ensino infantil, ou teremos cada vez Magistério, de natureza contábil, cuja finalidade é
mais um Brasil à deriva, como tem acontecido. promover a redistribuição dos recursos constitucio-

É nesse sentido, Sr. Presidente, que nos posi- nalmente destinados à educação entre os Estados e
cioilamos contra, considerando que não só a educa- Municípios, de forma proporcional ao número de alu-
ção é importante, mas também é importante o salá- nos das suas respectivas redes de ensino funda-
rio dos professores - não salário médio, mas o piso mental, cabendo à União complementar tais recur-
salarial. sos (Com não menos que 30% dos recursos estabe-

Não podemos fazer no Brasil, Sr. Presidente, lecidos pelo caput do art. 212 da Constituição Fe-
planos decenais de dois em dois anos. Já temos o deral) quando não estiver garantido o valor mínimo
plano decenal do Ministro Murilo de Avelar Hingel. por aluno definido nacionalmente, segundo o art. 5º

Queremos programas de investimentos na § 3º. Não menos de 60% dos recursos do Fundo se-
educação que obriguem a União, os Estados e os rão destinados ao pagamento dos professores do
Municípios a fazerem verdadeiros investimentos na ensino fundamental em efetivo exercício no magisté-
valorização do professor, na melhoria da escola, na rio.
instalação de equipamentos e laboratórios e na pes
quisa, para que tenhamos uma revolução na educa
ção brasileira.

O SR. PRESIDENTE (João Henrique) - Con
cedo a palavra, para falar a favor, ao Sr. Deputado
Marconi Perillo.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, depois de um exaustivo debate e de
uma discussão intensa na Comissão Especial que
analisou, discutiu e voltou a PEC 233, na qual as



o SR. PRESIDENTE (João Henrique) - Não
havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada
a discussão.

A SRA. SOCORRO GOMES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Henrique) - Tem
V. Ex'! a palavra.

A SRA. SOCORRO GOMES (PC do B - PA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, peço a
palavra por um motivo que considero muito grave.
Tendo sido Relatora de uma Comissão Externa des
ta Casa, que acompanhou a matança em Eldorado
dos Carajás, estou sabendo e quero comunicar à
Casa que o comandante da operação, o Cel. Panto
ja, foi simplesmente solto e que o Governador, o In
era e o Iterpa dizem nos jornais que os culpados dos
assassinatos foram as vítimas.

Ora, Sr. Presidente, é fundamental que o Le
gislativo brasileiro não fique omisso nessa questão.

o SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu
tados, estamos às v~speras da votação em segundo
tumo de uma proposta que introduz importantes mo
dificações no sistema educacional em nosso País.

Aliás, fala-se muito em educação. A causa de
todos os males que afligem a sociedade brasileira
normalmente é apontada como a falta da educação
em todos os níveis. É a falta da educação que con
duz a uma morte antecipada do brasileiro: é a falta
da educação que normalmente nos impõe padrões
extremamente baixos de dignidade humana. É a fal
ta da educação que nos remete invariavelmente a
uma posição incômoda no Terceiro Mundo.

O projeto que hoje temos em mãos para votar
redimensiona as responsabilidades do Estado pe
rante uma atividade da maior relevância. Da forma
como esse projeto nos é apresentado, melhora as
condições que terá o Poder Executh;o de redimen
sionar sua atribuição e sua responsabilidade perante
o ensino fundamental, o ensino médio e até o ensino
universitário, o ensino de nível superior.

Através da criação do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valo
rização do Magistério, o Poder Executivo estará me
lhor aparelhado e habilitado para realocar os recur
sos, escassos, no sentido de melhorar o ensino para

o SR. PRESIDENTE (João Henrique) - Como
último orador inscrito, para falar a favor, tem a pala
vra o Deputado Ayrton Xerez.

14736 Quinta-feira 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 1996

60, 80 reais pagos a professores em alguns Estados cada aluno e também em termos de valorização do
do Brasil. magistério.

A partir desta emenda, Municípios e Estados Basta uma simples leitura desse texto, aliás um
terão obrigação de recolher a este Fundo 15% da- texto simples, para que se compreenda a dimensão
quilo que devem recolher para educação. Com isso que se começa a dar à preocupação com o ensino
também evitaremos que recursos sejam destinados em nosso País, passados tantos e tantos anos em
a outras finalidades que não ao ensino, que não ao que tão pouco se fez nessa área.
pagamento e à valorização dos professores. E o compromisso fundamental do Governo Fe-

A partir desta emenda, já neste ano, nenhum deral se acha explicitado na medida em que uma
pro-lessor do ensino fundamental poderá receber proporção não inferior a 60% dos recursos de cada
menos de 300 reais. É uma emenda corajosa, auda- fundo será destinada ao pagamento dos professores
ciosa, é uma emenda que começa a recolocar a do ensino fundamental em efetivo exercício do ma-
educação no Brasil como uma prioridade nacional. gistério.
Este é um compromisso sério do Governo Fernando Por outro lado, também se explica que a União
Henrique Cardoso, é um compromisso do Ministro complementará os recursos dos fundos a que se re-
Paulo Renato. fere o texto sempre que em cada Estado e no Distri-

Não tenho dúvidas de que este significa, Sr. to Federal seu valor por aluno não alcançar o míni-
Presidente, um primeiro passo na direção de mos- mo definido nacionalmente.
trar efetivamente à sociedade brasileira que a edu- Por isso, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa-
cação no Brasil é mais do que nunca prioritária. Era dos, quero esclarecer que para nós, do PSDB, a
o que tinha a dizer. aprovação desse projeto emerge como uma provi

dência natural, elementar, no sentido de que se pos
sa redimensionar adequadamente a correta locação
dos recursos para é!' educação brasileira, notada
mente para o ensino fundamental. Eis que este deve
ser o objetivo principal de um Ministério que cuida
da educação.

Encareço desta tribuna aos Srs. Deputados
que votem favoravelmente, para que em segundo
tumo essa emenda possa ser aprovada e encami
nhada ao Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.



Paulo Brossard *
Caiu a máscara, se é que ainda havia máscara

a cair. Mais uma escandalosa medida provisória foi
editada, dessa vez para salvar o Banco do Brasil.
Para salvar a agricultura, não existe, mas existe di
nheiro para socorrer o banco que arrasou a agricul
tura. Nessa MP, porém, de inhapa, os bancos ga
nharam vantagens e tiveram ampliados como nunca
os seus poderes, enquanto os agricultores tiveram
amofinados os seus magros direitos. É de causar re
volta.

E, como o govemo só sai do seu imobilismo
quando uma reação forte se faz sentir, é preciso co
meçar a reação, frontal e decisiva. A MP 1.367, a
que se seguiu a de nº 1.410, revogando leis e pre
tendendo apagar a jurisprudência dos tribunais, in
clusive a do Superior Tribunal de Justiça, consagrou
algumas anomalias insignes, mercê das quais os
saldos devedores do cheque especial constantes
dos extratos de conta corrente passam a ser títulos
executivos extrajudiciais, ficando os bancos com a
faca e o queijo na mão para as cobranças onzená
rias, com juros que variam de 8.5% a 15% ao mês:
ficam autorizados os bancos a cobrar juros capitali
zados mês a mês e outros encargos com base em
juros flutuantes, encargos substitutivos a incidirem a
partir do vencimento do empréstimo, sem prejuízo
dos juros de mora e multa.

Essas medidas tirânicas, introduzidas à soca
pa, em MP destinada a amparar o BB, retratam a
alma do governo, dia a dia mais devoto da usura e
mais avesso ao esforço dos que trabalham e produ
zem. Nunca os bancos tiveram um governo tão com
placente com seus abusos e nunca os agricultores
tiveram govemo tão desalmado mesmo quanto aos
seus interesses mais modestos.

Nunca, jamais os bancos tiveram tratamento
mais generoso do governo do que hoje. Chegou ao
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Há uma chacina comprovada, assassinatos sumá- criar situações embaraçosas e desestimulantes para
rios, execução de pessoas que estavam sob a cus- o trabalho sério e fundado de homens de bem que,
tódia do Estado, o comandante é solto e dizem que preocupados com o setor produtivo, insurgiram-se
os culpados foram os que morreram! Sr. Presidente, contra a Medida Provisória nº 1.410. O deboche e o
isso é muito grave. achincalhe se propagam através dos meios de co-

Solicito à Mesa que se posicione e encaminhe municação, e, infelizmente, o pior de tudo, Sr. Presi-
a todas as instituições pedido de providências no dente, é que pares com a auréola da isenção e des-
sentido de se garantir a punição dos responsáveis. comprometidos com suas bases usam esta tribuna

Era o que tinha a dizer. para etiquetar Parlamentares e confundi-los com os
O SR. OSVALDO BIOLCHI - Sr. Presidente, verdadeiros picaretas.

peço a palavra pela ordem. ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA-
o SR. PRESIDENTE (João Henrique) - Tem DOR:

V. EXª a palavra. INACREDITÁVEL
O SR. OSVALDO BIOLCHI (BlocoIPTB - RS.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para sal
var a imagem desta Casa, tomo a liberdade, em
nome de meus pares, de pedir a transcrição nos
Anais da Câmara dos Deputados de artigo da coluna
"Opinião" do jomal Zero Hora sob o título "Inacredi
tável", do jurista Paulo Brossard, ex-Ministro do Su
premo Tribunal Federal, sobre um assunto que con
sidero de extrema relevância para o Congresso Na
cional, para a imagem desta Casa. Leio algumas li
nhas, dando ênfase ao artigo:

"Hoje (...) o homem público tem de
morrer na sarjeta e o produtor rural espolia
do, no guichê dos bancos."

Sr. Presidente, estas são as palavras textuais
do ex-Ministro Paulo Brossard:

•... a grande publicidade, inspirada não
sei por quem, chamou a resistência de bar
ganha, dando assim ao fato uma nota de es
cândalo, como se a chamada bancada rura
lista tivesse tirado proveito da sua resistên
cia ou tivesse reduzido as impagáveis dívi
das dos agricultores. É impressionante. En
tre o produtor rural endividado e os bancos,
estes são os beneméritos, aquele o malque
rido. Podem os bancos sangrá-los à vonta
de. E quando alguém reage e resiste está a
fazer barganha. Bendita barganha, digo eu,
que livrou o país da ignomínia de uma legis
lação executiva pérfida e diabólica..."

Conclui Paulo Brossard:

"Hoje, segundo a grande publicidade, o
homem público tem de morrer na sa~eta e o
produtor rural espoliado, no guichê dos bancos.
É espantoso, mas é o que se está vendo."

Sr. Presidente, nomes respeitáveis desta Casa,
que sempre honraram o Congresso, vêm à tribuna
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uma questão de ordem,

VI- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (João Henrique) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a Sessão.

O SR. PRESIDENTE (João Henrique) -

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Pará

Paulo Rocha - PT; Paulo Titan - Bloco 
PMDB; Raimundo Santos - Bloco - PPB; Socorro
Gomes - PCdoB; Vic Pires Franco - Bloco - PFL.

Amazonas

Luiz Fernando - PSDB; Paudemey Avelino 
IBloco -. PPB.

• Jurista, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal.

ponto de impedir o funcionamento de CPI que os in- ro Gomes. Se é que foi
vestigasse, a despeito da gravidade excepcional dos cabe a contestação.
fatos relacionada com a atuação do Banco Central. Quero dizer à Deputada Socorro Gomes que é
Ao lado disso, os escândalos na área bancária en- absolutamente lamentável que o tal Cel. Pantoja es-
contraram a solícita e carinhosa ajuda do governo, teja em liberdade. É uma coisa que agride até a
envolvendo coisa de R$20 bilhões, enquanto o de- consciência humanística do País inteiro. No entanto,
semprego cresce e a inadimplência se expande. E, tentar atribuir ou vincular isso à responsabilidade do
como se tudo estivesse no melhor dos mundos, as Governador do Pará é absolutamente injusto e incor-
tarifas bancárias cresceram em até 87%... reto. Só pode ser debitado a uma certa obsessão

Este artigo já estava escrito quando um fato oposicionista de atribuir a culpa de todos os males
ocorreu. O governo se preparava para reeditar mais ao Governo, seja Federal, Estadual ou Municipal.
uma vez a MP infame, quando, afinal, tornou corpo O problema, Sr. Presidente, é que no caso o
uma resistência à infâmia projetada, e o governo, Código Penal determina que o militar seja posto em
que precisa de votos, terminou por capitular, e na re- liberdade. Portanto, a lei é que está errada. Se há al-
petição da MP deixou de incluir os preceitos que, re- gum erro nisso, não é de responsabilidade do Go-
vogando leis moralizadoras, afrontavam igualmente vernador, que é obrigado a cumprir a lei. Evidente-
jurisprudências bancárias. Foi a primeira vez, salvo mente, nossa responsabilidade aqui é de enfrentar a
engano, que isso ocorreu. Até aqui as MP ou eram tarefa mais difícil e mais profunda, mas a única efi-
aprovadas servilmente, ou repetidas, de 30 em 30 caz, que é modificar a legislação.
dias, cinco, 10, 20 vezes, e até mais, passando de O SR. PRESIDENTE (João Henrique) - A Pre-
fato de provisórias e definitivas. sidência, levando em consideração que a proposta

Pois bem, a grande publicidade, inspirada não de Emenda à Constituição nQ 233-C é da maior rele-
sei por quem, chamou a resistência de "barganha", vância e que não temos aqui, apesar do número ex-
dando assim ao fato uma nota de escândalo, como pressivo no painel, número suficiente para a vota-
se a chamada "bancada ruralista" tivesse tirado pro- ção, declara adiada a votação para sessão a ser
veito da sua resistência ou tivesse reduzido as impa- oportunamente marcada e lembra que haverá ses-
gáveis dívidas dos agricultores. É impressionante. são ordinária da Câmara dos Deputados a partir das
Entre o produtor rural endividado e os bancos, estes 14h, tendo em pauta a PEC da Previdência.
são os beneméritos, aquele o malquerido. Podem os
bancos sangrá-los à vontade. E quando alguém rea
ge e resiste está a fazer "barganha". Bendita barga
nha, digo eu, que livrou o país da ignomínia de uma
"legislação" executiva pérfida e diabólica, que pare
ce ter saído do mesmo arsenal que assegurou aos
escândalos bancários a gorda recompensa do Te
souro Nacional.

Hoje, segundo a grande publicidade, o homem
público tem de morrer na sarjeta e o produtor rural
espoliado, no guichê dos bancos. É espantoso, mas
é o que se está vendo.

O SR. DOMINGOS LEONELLI - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Her)rique) - Tem
V. EXª a palavra.

O SR. DOMINGOS LEONELLI (PSDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
apenas, como me assegura o Regimento, contestar
a questão de ordem levantada pela Deputada Socor-

Rondônia

Oscar Andrade - Bloco - PMDB; Silvemani
Santos - Bloco - PPB.

Acre

Mauri Sérgio - Bloco - PMDB; Osmir Lima 
Bloco - PFL; Ronivon Santiago - Bloco - PFL; Zila
Bezerra - Bloco - PFL.
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Tocantins

Melquiades Neto - Bloco - PMN; Paulo Mou
rão- PSDB.

Maranhão

Magno Bacelar - Bloco - PFL; Márcia Marinho
- PSDB; Mauro Fecury - Bloco - PFL; Nan Souza 
Bloco - PSL; Pedro Novais - Bloco - PMDB; Remi
Trinta - Bloco - PMDB; Roberto Rocha - PSDB;
Sarney Filho - Bloco - PFL; Sebastião Madeira 
PSDB.

Ceará

José Linhares - Bloco - PPB; José Pimentel 
PT; Leônidas Cristina - PSDB; Marcelo Teixeira 
Bloco ~ PMDB; Nelson Otoch - PSDB; Paes de An
drade - Bloco - PMDB; Pimentel Gomes - PSDB;
Pinheiro Landim - Bloco - PMDB; Roberto Pessoa 
Bloco - PFL; Rommel Feij6 - PSDB; Ubiratan Aguiar
- PSDB; Vicente Arruda - PSDB; Zé Gerardo 
PSDB.

Piauí

Júlio Cesar - Bloco - PFL; Mussa Demes 
Bloco - PFL; Paes Landim - Bloco - PFL.

Rio Grande do Norte

Laire Rosado - Bloco - PMDB; Ney Lopes 
Bloco- PFL.

Paraíba

José Luiz Clerot - Bloco - PMDB; Roberto
Paulino - Bloco - PMDB.

Pernambuco

José Jorge - Bloco - PFL; José Mendonça Be
zerra - Bloco - PFL; José Múcio Monteiro - Bloco 
PFL; Mendonça Filho - Bloco - PFL; Osvaldo Coe
lho - Bloco - PFL; Pedro Correa - Bloco - PPB; Ri
cardo Heráclio - PSB; Roberto Fontes - Bloco 
PFL; Roberto Magalhaes - Bloco - PFL; Sérgio
Guerra - PSB; Severino Cavalcanti - Bloco - PPB;
Wolney Queiroz - PDT.

Alagoas

José Thomaz Nonô - PSDB; Moacyr Andrade
- Bloco - PPB; Talvane Albuquerque - Bloco - PPB.

sergipe

José Teles - Bloco - PPB; Marcelo Deda - PT;
Pedro Valadares - PSB; Wilson Cunha - Bloco 
PFL.

Bahia

José Rocha - Bloco - PFL; José. Tude - Blpco
- PTB; Leur Lomanto - Bloco - PFL; Luiz Braga 
Bloco - PFL; Luiz Moreira - Bloco .- PFL; Manoel
Castro - Bloco - PFL; Marcos Medrado - Bloco 
PPB; Mário Negromonte - PSDB; Nestor Duarte 
Bloco - PMDB; Pedro Irujo - Bloco - PMDB; Prisco
Viana - Bloco - PPB; Roberto Santos - PSDB; Ro
land Lavigne - Bloco - PFL; Sérgio Carneiro - PDT;
Severiano Alves - PDT; Simara Ellery - Bloco 
PMDB; Ubaldino Junior - PSB; Ursicino Queiroz -'"
Bloco- PFL. .

Minas Gerais

José Rezende - Bloco - PPB; José Santana
de Vasconcellos - Bloco - PFL; Lael Varella - Bloco
- PFL; Márcio Reinaldo Moreira - Bloco - PPB; Mar
cos Lima - Bloco =- PMDB; Maria Elvira - Bloco 
PMDB; Mário de Oliveira - Bloco - PPB; Maurício
Campos - Bloco - PL; Mauro Lopes - Bloco - PFL;
Narcio Rodrigues - PSDB; Newton Cardoso - Bloco
- PMDB; Nilmário Miranda - PT; Osmânio Pereira 
PSDB; Paulo Delgado - PT; Paulo Heslander - Blo
co - PTB; Philemon Rodrigues - Bloco - PTB; Ro
berto Brant - PSDB; Romel Anízio - Bloco - PPB;
Sandra Starling - PT; Saraiva Felipe - Bloco 
PMDB; Sérgio Miranda - PCdoB; Sérgio Naya - Blo
co - PPB; Snvio Abreu - PDT; Tilden Santiago - PT;
Vittorio Medioli - PSDB; Zaire Rezende - Bloco 
PMDB.

Espírito Santo

Luiz Buaiz - Bloco - PL; Luiz Durão - PDT;
Nilton Baiano - Bloco - PPB; Rita Camata - Bloco 
PMDB; Roberto Valadão - Bloco - PMDB.

Rio de Janeiro

José Egydio - Bloco - PL; José Maurício 
PDT; Laprovita Vieira - Bloco - PPB; Laura Carneiro
- Bloco - PFL; Lima Netto - Bloco - PFL; Lindberg
Farias - PCdoB; Marcio Fortes - PSDB; Maria da
Conceição Tavares - PT; Milton Temer - PT; Miro
Teixeira - PDT; Moreira Franco - Bloco - PMDB;
Paulo Feijó - PSDB; Roberto Campos - Bloco 
PPB Roberto Jefferson - Bloco - PTB; Rubem Medi
na - Bloco - PFL; Sérgio Arouca - PPS; Simão Ses
sim - PSDB; Sylvio Lopes - PSDB.

São Paulo

José Coimbra - Bloco - PTB; José de Abreu 
PSDB; José Genoíno - PT; José Machado - PT; José
Pinotti - Bloco - PMDB; Koyu lha - PSDB; Luciano



Rondônia

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Amazonas

Alzira Ewerton - Bloco - PPB; Átila Lins - Blo
co-PFL.

Rio Grande do Sul

José Fortunati - PT; Júlio Redecker - Bloco 
PPB; Luiz Mainardi - PT; Matheus Schmidt - PDT;
Miguel Rossetto - PT; Nelson Marchezan - PSDB;
Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB; Paulo Paim - PT;
Paulo Rítzel - Bloco - PMDB; Renan Kurtz - PDT;
Waldomiro Fioravante - PT; Wilson Branco - Bloco
- PMDB; Wilson Cignachi - Bloco - PMDB; Veda
Crusius - PSDB.

14740 Quinta-feira23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 1996

Zica - PT; Luiz Gushiken - PT; Maluly Netto - Bloco - PPB; Milton Mendes - PT; Paulo Bauer - Bloco -
- PFL; Marcelo Barbieri - Bloco - PMDB; Marquinho PFL; Paulo Bomhausen - Bloco - PFL; Paulo Gouvea
Chedid - Bloco -.,. PSD; Marta Suplicy - PT; Maurício - Bloco - PFL; Rivaldo Macari - Bloco - PMDB; Sera-
Najar - Bloco - PFL; Nelson Marquezelli - Bloco - fim Venzon - PDT; Valdir Golatto - Bloco - PMDB.
PTB; Paulo Lima - Bloco - PFL; Pedro Yves - Bloco
- PMDB; Régis de Oliveira - Bloco - PFL; Ricardo
Izar - Bloco - PPB; Salvador Zimbaldi - PSDB; Sil
vio Torres - PSDB; TeIma de Souza - PT; Tuga An
gerami - PSDB; Ushitaro Kamia - Bloco - PPB; Va
dão Gomes - Bloco - PPB; Vicente Cascione - Blo
co - PTB; Wagner Rossi - Bloco - PMDB; Wagner
Salustiano - Bloco - PPB; Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Murilo Domingos - Bloco - PTB; Pedro Henry
- PSDB; Roberto França - PSDB; Rodrigues Palma
- Bloco - PTB; Rogério Silva - Bloco - PFL; Tetê
Bezerra - Bloco - PMDB; Welinton Fagundes - Blo
co- PL.

Distrito Federal

Maria Laura - PT; Osório Adriano - Bloco 
PFL; Wigberto Tartuce - Bloco - PPB.

Goiás

Jovair Arantes - PSDB; Lidia Quinan - Bloco 
PMDB; Marconi Perillo - PSDB; Maria Valadão 
Bloco - PFL; Nair Xavier Lobo - Bloco - PMDB; Or
cino Gonçalves - Bloco - PMDB; Pedrinho Abrão 
Bloco - PTB; Pedro Canedo - Bloco - PL; Pedro
Wilson - PT; Roberto Balestra - Bloco - PPB; Ru
bens Cosac - Bloco - PMDB; Vilmar Rocha - Bloco
- PFL; Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSD.

Mato Grosso do Sul

Marilu Guimarães - Bloco - PFL; Marisa Serra
no - Bloco - PMDB; Nelson Trad - Bloco - PTB;
Oscar Goldoni - Bloco - PMDB; saulo Queiroz 
Bloco- PFL.

IIdemar Kussler - PSDB.

Maranhão
Davi Alves Silva - Bloco - PPB.

ceará
Gonzaga Mata - Bloco - PMDB.

Pernanbuco
Salatiel Carvalho - Bloco - PPB; Vicente An

dré Gomes - PDT.

Alagoas
Olavo Calheiros - Bloco - PMDB.

Paraná

José Janene - Bloco - PPB; Luciano Pizzatto
- Bloco - PFL; Luiz Carlos Hauly - PSDB; Maurício
Requião - Bloco - PMDB; Max Rosenmann - Bloco
- PMDB; Nedson Micheleti - PT; Nelson Meurer
Bloco - PPB; Odnio Balbinotti - Bloco - PTB; Padre
Roque - PT; Paulo Bemardo - PT; Paulo Cordeiro 
Bloco - PTB; Renato Johnsson - Bloco - PPB; Ri
cardo Barros - Bloco - PFL; Ricardo Gomyde 
PCdoB; Valdomiro Meger - Bloco - PPB; Vilson San
tini - Bloco - PTB; Werner Wanderer - Bloco - PFL.

santa Catarina

José Fritsch -.,. PT; Leonel Pavan - PDT; Luiz
Henrique - Bloco - PMDB; Mário Cavallazzi - Bloco

Minas Gerais
Carlos Melles - Bloco - PFL; Jaime Martins 

Bloco - PFL; Raul Belém - Bloco - PFL; Sila Brasi
leiro - Bloco - PMDB.

Espírito Santo

Theodorico Ferraço - Bloco - PTB.

Rio de Janeiro

Alexandre Santos - PSDB; Candinho Mattós 
PSDB; Eduardo Mascarenhas - PSDB; Marcia Cibi
Iis Viana - PDT; Noel de Oliveira - Bloco - PMDB.
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São Paulo

João Mellão Neto - Bloco - PFL; Jurandyr Pai
xão - Bloco - PMDB; Welson Gasparini - PSDB.

Goiás

Sandro Mabel- Bloco - PMDB.

Paraná

Basnio Villani - Bloco - PPB.

Santa Catarina

Edison Andrino - Bloco - PMDB.

o SR. PRESIDENTE (João Henrique) - Está
encerrada a sessão.

(Encerra-se a Sessão às 13 horas e
10 minutos.)

Ata da 82ª Sessão, em 22 de maio de 1996
Presidência dos Srs.: Luís Eduardo, Presidente; Ronaldo Perim, 1Q Vice-Presidente; Adyl

son Motta; Maurício Campos; § 2 Q do artigo 18 do Regimento Intemo

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS SENHO
RES:

Luís Eduardo
Ronaldo Perim
Beto Mansur
Wilson Campos
Leopoldo Bessone
Benedito Domingos
João Henrique
Robson Tuma
Vanessa Felippe
Luiz Piahylino
Wilson Braga

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PPB; Elton Rohnelt
- Bloco - PSC; Francisco Rodrigues - Bloco - PPB;
Luis Barbosa - Bloco - PPB; Moises Lipnik - Bloco
- PTB; Robério Araújo - Bloco - PPB; Salomão
Cruz-PSDB.

Amapá

Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade -'" Blo
co - PPB; Fátima Pelaes - PSDB; Gervásio Oliveira
- PSB; Murilo Pinheiro - Bloco - PFL; Raquel Capi
beribe - Bloco - PSB; Sérgio Barcellos - Bloco 
PFL; Valdenor Guedes - Bloco - PPB.

Pará

Ana Júlia - PT; Anivaldo Vale - Bloco - PPB;
Antônio Brasil - Bloco - PMDB; Benedito Guimarães
- Bloco - PPB; Elcione Barbalho - Bloco - PMDB;
Gerson Peres - Bloco - PPB; Giovanni Queiroz 
PDT; Hilário Coimbra - Bloco - PTB; José Priante 
Bloco - PMDB; Mario Martins - Bloco - PMDB; O/á-

via Rocha - PSDB; Paulo Rocha - PT; Paulo Titan 
Bloco - PMDB; Raimundo Santos - Bloco - PFL;
Socorro Gomes - PCdoB; Vic Pires Franco - Bloco
-PFL.

Amazonas

Arthur Virgílio - PSDB; Claudio Chaves - Blo
co - PFL; Euler Ribeiro - Bloco - PMDB; João Tho
mé Mestrinho - Bloco - PMDB; Luiz Fernando 
PSDB; Pauderney Avelino - Bloco - PPB.

Rondônia

Carlos Camurça - Bloco - PPB; Confúcio Mou
ra - Bloco - PMDB; Emerson Olavo Pires - Bloco 
PMDB; Eurípedes Miranda - PDT; Expedito Júnior 
Bloco - PPB; Oscar Andrade - Bloco - PMDB; SiI
vernani Santos - Bloco - PPB.

Acre

Célia Mendes - Bloco - PFL; João Maia - Blo
co - PFL; Mauri Sérgio - Bloco - PMDB; Osmir Lima
- Bloco - PFL.

Tocantins
Ary Valadão - Bloco - PPB; Darci Coelho 

Bloco - PPB; Dolores Nunes - Bloco - PPB; Eudoro
Pedroza - Bloco - PMDB; Freire Júnior - Bloco 
PMDB; João Ribeiro - Bloco - PPB; Melquíades
Neto - Bloco - PMN; Paulo Mourão - PSDB.

Maranhão

Albérico Filho - Bloco - PMDB; Antônio Joa
quim Araújo - Bloco - PFL; César Bandeira - Bloco
- PFL; Domingos Dutra - PT; Eliseu Moura - Bloco
- PFL; Jayme Santana - PSDB; Magno Bacelar -
Bloco - PFL; Márcia Marinho - PSDB; Nan Souza 
Bloco - PSL; Pedro Novais -- Bloco - PMDB; Remi
Trinta - Bloco - PMDB; Roberto Rocha - PSDB;
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Sarney Filho - Bloco - PFL; Sebastião Madeira 
PSDB.

Ceara

Anibal Gomes - Bloco - PMDB; Antônio Balh
mann - PSDB; Arnon Bezerra - PSDB; Edson Silva
- PSDB; Edson Queiroz - Bloco - PPB; Firmo de
Castro - PSDB; Inacio Arruda - PCdoB; José Unha
res - Bloco - PPB; José Pimentel - PT; Leônidas
Cristino - PSDB; Marcelo Teixeira - Bloco - PMDB;
Nelson Otoch - PSDB; Paes de Andrade - Bloco 
PMDB; Pimentel Gomes - PSDB; Pinheiro Landim 
Bloco - PMDB; Roberto Pessoa - Bloco - PFL;
Rommel Feijó - PSDB; Ubiratan Aguiar - PSDB; Vi
cente Arruda - PSDB; Zé Gerardo - PSDB.

Piauí

Alberto Silva - Bloco - PMDB; Ari Magalhaes 
Bloco - PPB; B. Sá - PSDB; Ciro Nogueira - Bloco
- PFL; Felipe Mendes - Bloco - PPB; Heraclito For
tes - Bloco - PFL; Júlio Cesar - Bloco - PFL; Mussa
Demes - Bloco - PFL; Paes Landim - Bloco - PFL.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL; Betinho Rosa
do - Bloco - PFL; Carlos Alberto - Bloco - PFL; Ci
priano Correia - PSDB; Henrique Eduardo Alves 
Bloco - PMDB; Iberê Ferreira - Bloco - PFL; Laire
Rosado - Bloco - PMDB; Ney Lopes - Bloco - PFL.

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL; Alvaro Gaudên
cio Neto - Bloco - PFL; Armando Abnio - Bloco 
PMDB; Cássio Cunha Lima - Bloco - PMDB; Efraim
Morais - Bloco - PFL; Enivaldb Ribeiro - Bloco 
PPB; Gilvan Freire - Bloco - PMDB; Ivandro Cunha
Lima - Bloco - PMDB; José Aldemir - Bloco 
PMDB; José Luiz Clerot - Bloco - PMDB; Roberto
Paulino - Bloco - PMDB.

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL; Fernando Fer
ro - PT; Gonzaga Patriota - PSBj, Humberto Costa 
PT; Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL; José Chaves 
PSDB; José Jorge -:- Bloco - PFL; José ~endonça

Bezerra - Bloco - PFL; José Múcio Monteíro - Bloco
- PFL;.Mendonça Filho - Bloco - PFL; Nilson Gib
son - PSB; Pedro Correa -Bloco - PPB; Ricardo
Heráclio - PSB; Roberto Fontes - Bloco - PFL; Sér
gio Guerra - PSB; Severino Cavalcanti - Bloco 
PPB; Wolney Queiroz - PDT.

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB; Augusto Fa
rias - Bloco - PPB; Benedito de Lira - Bloco - PFL;
Ceci Cunha - PSDB; Fernando Torres - PSDB;
Moacyr Andrade - Bloco - PPB; Talvane Albuquer
que - Bloco - PPB.

sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco França - Blo
co - PMN; Carlos Magno - Bloco - PFL; Cleonâncio
Fonseca - Bloco - PPB; José Teles - Bloco - PPB;
Marcelo Deda - PT; Pedro Valadares - PSB; Wilson
Cunha - Bloco - PFL.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - Bloco 
PFL; Benito Gama:'" Bloco - PFL; Beto Lelis - PSB;
Claudio Cajado - Bloco - PFL; Coriolano Sales 
PDT; Domingos Leonelli - PSDB; Félix Mendonça 
Bloco - PTB; Fernando Gomes - Bloco - PTB; Ged
dei Vieira Lima - Bloco - PMDB; Haroldo Lima 
PCdoB; Jaime Fernandes - Bloco - PFL; Jairo Azi 
Bloco - PFL; Jaques Wagner - PT; João Almeida 
Bloco - PMDB; João Leão - PSDB; Jonival Lucas 
Bloco - PFL; José Rocha - Bloco - PFL; José Tude
- Bloco - PTB; Luiz Braga - Bloco - PFL; Luiz Mo
reira - Bloco - PFL; Manoel Castro - Bloco - PFL;
Marcos Medrado - Blo~o - PPB; Mário Negromonte
- PSDB; Nestor Duarte - Bloco - PMDB; Pedro Irujo
- Bloco - PMDB; Prisco Viana - Bloco - PPB; Ro-
berto Santos - PSDB; Roland Lavigne - Bloco 
PFL; Sérgio Carneiro - PDT; Severiano Alves 
PDT; Simara Ellery - Bloco - PMDB; Ubaldino Ju
nior - PSB; Ursicino Queiroz - Bloco - PFL.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Antônio Aureliano 
PSDB; Antônio do Valle - Bloco - PMDB; Aracely de
Paula - Bloco - PFL; Armando Costa - Bloco 
PMDB; Cartos Mosconi - PSDB; Chico Ferramenta
- PT; Danilo de Castro - PSDB; Edson Soares 
PSDB; Elias Murad - PSDB; Eliseu Resende - Blo
co - PFL; Fernando Diniz - Bloco - PMDB; Francis
co Horta - Bloco - PL; Genésio Bernardino - Bloco
- PMDB; Herculano Anghinetti - Bloco - PPB; Hugo
Rodrigues da Cunhá - Bloco - PFL; Ibrahim Abi-Ac
kel - Bloco - PPB; Jair Siqueira - Bloco - PPB;
João Fassarella - PT; José Rezende - Bloco - PPB;
José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL; Lael
Varella - Bloco - PFL; Márcio Reinaldo Moreira 
Bloco - PPB; Marcos Lima - Bloco - PMDB; Maria
Elvira - Bloco - PMDB; Mário de Oliveira - Bloco 
PPB; Maurício Campos - Bloco - PL; Mauro Lopes
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- Bloco - PFL; Newton Cardoso - Bloco - PMDB;
Nilmário Miranda - PT; Odelmo Leão - Bloco - PPB;
Osmânio Pereira '- PSDB; Paulo Delgado - PT; Pau
lo Heslander - Bloco - PTB; Philemon Rodrigues 
Bloco - PTB; Roberto Brant - PSDB; Romel Anfzio 
Bloco - PPB; Sandra Starling - PT; Saraiva Felipe 
Bloco - PMDB; Sérgio Miranda - PCdoB; Sérgio
Naya - Bloco - PPB; Snvio Abreu - PDT; TUden
Santiago - PT; Vittorio Medioli - PSDB; zaire Re
zende - Bloco - PMDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PMDB; Feu Rosa
- PSDB; João Coser - PT; Jorge Anders - PSDB;
Luiz Buaiz - Bloco - PL; Luiz Durão - PDT; Nilton
Baiano - Bloco - PPB; Rita Camata - Bloco 
PMDB; Roberto Valadão - Bloco - PMDB.

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - Bloco - PPB; Alcione At
hayde - Bloco - PPB; Alexandre Cardoso - PSB;
Alvaro Valle - Bloco - PL; Arolde de Oliveira 
Bloco - PFL; Ayrton Xerez - PSDB; Carlos Santa
na - PT; Cidinha Campos - PDT; Edson Ezequiel
- PDT; Eurico Miranda - Bloco - PPB; Fernando
Gabeira - PV; Fernando Gonçalves - Bloco 
PTB; Fernando Lopes - PDT; Francisco - Silva 
Bloco - PPB; Itamar Serpa - PSDB; Jair Bolsona
ro - Bloco - PPB; Jandira Feghali - PCdoB; João
Mendes - Bloco - PTB; Jorge Wilson - Bloco 
PPB; José Carlos Lacerda - PSDB; José Egydio 
Bloco - PL; José Maurfcio - PDT; Laprovita Vieira
- Bloco - PPB; Laura Carneiro - Bloco - PFL;
Lima Netto - Bloco - PFL; Lindberg Farias 
PCdoB; Marcio Fortes - PSDB; Maria da Concei
ção Tavares - PT; Milton Temer - PT; Miro Teixei
ra - PDT; Moreira Franco - Bloco - PMDB; Paulo
Feijó - PSDB; Roberto Campos - Bloco - PPB;
Roberto Jefferson - Bloco - PTB; Rubem Medina
- Bloco - PFL; Sérgio Arouca ....., PPS; Simão Ses
sim - PSDB; Sylvio Lopes - PSDB.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - Bloco - PPB; Alber
to Goldman - Bloco - PMDB; Aldo Rebelo - PCdoB;
Almino Affonso - PSDB; Aloysio Nunes Ferreira 
Bloco - PMDB; Antônio Carlos Pannunzio - PSDB;
Antônio Kandir - PSDB; Arlindo Chinaglia - PT; Ar
naldo Faria de Sá - Bloco - PPB; Arnaldo Madeira -

PSDB; Ary Kara - Bloco - PMDB; Carlos Apolinário
- Bloco - PMDB; Carlos Nelson - Bloco - PMDB;
Celso Daniel- PT; Celso'Russomanno - PSDB; Co
rauci Sobrinho - Bloco - PFL; Cunha Bueno - Bloco
- PPB; Cunha Lima - Bloco - PPB; De Valasco 
Bloco - PSD; Delfim Netto - Bloco - PPB; DuiJio Pi
saneschi - Bloco - PTB; Edinho Araújo - Bloco 
PMDB; Eduardo Jorge - PT; Fausto Martello - Bloco
- PPB; Fernando Zuppo - PDT; Franco Montoro 
PSDB; Hélio Bicudo - PT; Hélio Rosas - Bloco 
PMDB; Ivan Valente - PT; Jair Meneguelli - PT; Jor
ge Tadeu Mudalen - Bloco - PPB; José Anfbal 
PSDB; José Augusto - PT; José Coimbra - Bloco 
PTB; José de Abreu - PSDB; José Genofno - PT;
José Machado - PT; José Pinotti - Blocó - PMDB;
Koyu lha - PSDB; Luciano Zica - PT; Luiz Gushiken
- PT; Maluly Netto - Bloco - PFL; Marcelo Barbieri 
Bloco - PMDB; Marquinho Chedid - Bloco - PSD;
Marta Suplicy - PT; Maurfcio Najar - Bloco - PFL;
Michel Temer - Bloco - PMDB; Paulo Lima - Bloco
- PFL; Pedro Yves - Bloco - PMDB; Régis de Oli
veira - Bloco - PFL; Ricardo Izar - Bloco - PPB;
Salvador Zimbaldi - PSDB; Silvio Torres - PSDB;
Teima de Souza - PT; Tuga Angerami - PSDB; Us
hitaro Kamia - Bloco - PPB; Vadão Gomes - Bloco
- PPB; Valdemar Costa Neto - Bloco - PL; Vicente
Cascione - Bloco - PTB; Wagner Rossi - Bloco 
PMDB; Wagner Salustiano - Bloco - PPB; Zulaiê
Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Gilney Viana - PT; Murilo Domingos - Bloco 
PTB; Pedro Henry - PSDB; Roberto França 
PSDB; Rodrigues Palma - Bloco - PTB; Rogério Sil
va - Bloco - PFL; Tetê Bezerra - Bloco - PMDB;
Welinton Fagundes - Bloco - PL.

Distrito Federal

Augusto Carvalho - Bloco - PPS; Chico Vigi
lante - PT; Jofran Frejat - Bloco - PPB; Maria Laura
- PT; Osório Adriano - Bloco - PFL; Wigberto Tartu
ce - Bloco - PPB.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; Barbosa Neto - Bloco
- PMDB; João Natal - Bloco - PMDB; Jovair Aran
tes - PSDB; Lidia Quinan - Bloco - PMDB; Marconi
Perillo - PSDB; Maria Valadão - Bloco - PFL; Nair
Xavier Lobo - Bloco - PMDB; Pedrinho Abrão 
Bloco - PTB; Pedro Canedo - Bloco ~, PL; Pedro
Wilson - PT; Roberto ,Balestra - Bloco "' Pl:'t:l; Vil
mar Rocha - Bloco - PFL; Zé Gomes da Hoch:?l 
Bloco-PSD.



111 - EXPEDIENTE

11- LEITURA DA ATA

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Passa
se ao

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Passa
se à leitural do expediente.

O SR. UBALDINO JÚNIOR, servindo como 22

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

Tem a palavra o Sr. Nilson Gibson.

O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, o Governador Miguel Arraes investe
em eletrificação rural e atende aos trabalhadores do
campo, no sertão do Pajéu, em Pernambuco. Ao
inaugurar obras de eletrificação rural em três cida
des do sertão do Pajéu o Governador Miguel Arraes
defendeu mais uma vez que o setor elétrico nacional
não deve ser privatizado. O Governador Miguel Ar
raes acredita que as companhias estaduais de ener
gia elétrica que passarem para as mãos de empre
sas privadas não terão interesse em atender os se
tores mais carentes da sociedade.

As companhias devem manter-se rentáveis,
mas o dinheiro ganho das áreas mais ricas tem que
ser empregado para dar energia aos setores mais
pobres da população.

Sr. Presidente, o Governador Miguel Arraes es
teve no final de semana, inaugurando obras de ele
trificação rural no Município de Flores, onde foram
beneficiadas cerca de 216 propriedades localizadas
em Fátima, Boqueirão, Carvalhada, Saco dos Cal
deiras, Malhada da Areia e Vanjota, atendendo um
total de 220 fammas.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB;
Adylson Motta - Bloco - PPB; Aírton Dipp - PDT;
Augusto Nardes - Bloco - PPB; Carlos Cardinal 
PDT; Darcísio Perondi - Bloco - PMDB; Eliseu Padi
lha - Bloco - PMDB; Enio Bacci - PDT; Esther
Grossi - PT; Ezídio Pinheiro - PSDB; Fetter Junior
Bloco - PPB; Hugo Lagranha - Bloco - PTB; Ivo
Mainardi - Bloco - PMDB; Jair Soares - Bloco 
PFL; Jarbas Lima - Bloco - PPB; José Fortunati 
PT; Júlio Redecker - Bloco - PPB; Luiz Mainardi 
oT: ~A",thp' .," 1midt - PDT; Miguel Rossetto - PT;

. - PSDB; Osvaldo Biolchi - Bloco
.- PT; Paulo Rítzel - Bloco 
- PDT; Waldomiro Fioravante 
Bloco - PMDB; Wilson Cigna-

Veda Cru$ius - PSDB.

santa Catarina

Edinho Bez - Bloco - PMDB; Hugo Biehl- Bloco
- PPB; João Pizzolatti - Bloco - PPB; José Carlos
Vieira - Bloco - PFL; José Fritsch - PT; Leonel Pavan
- PDT; Luiz Henrique - Bloco - PMDB; Mário Caval
lazzi - Bloco - PPB; Milton Mendes - PT; Paulo Bauer
- Bloco - PFL; Paulo Bornhausen - Bloco - PFL; Pau
lo Gouvea - Bloco - PFL; Rivaldo Macari - Bloco 
PMDB; Serafim Venzon - PDT; Valdir Colatto - Blo
co-PMDB.
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Mato Grossõ do Sul I - ABERTURA DA SESSÃO

Andre Puccinélli - Bloco - PMDB; Dilso Spera- O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - A lista
fico - Bloco - PMDB; Marilu Guimarães - Bloco - de presença registra na Casa o comparecimento de
PFL; Marisa Serrano - Bloco - PMDB; Nelson Trad 454 Senhores Deputados.
- Bloco - PTB; Oscar Goldoni - Bloco - PMDB; Está aberta a sessão.
Saulo Queiroz - Bloco - PFL. Sob a proteção de Deus e em nome do povo

Paraná brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Affonso Camar- O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
go - Bloco - PFL; Antonio Ueno - Bloco - PFL; Chico sessão anterior.
da Princesa - Bloco - PTB; Dilceu Sperafico - Bloco 
PPB; Elias Abrahão - Bloco - PMDB; Fernando Ribas
Carli - PDT; Rávio Ams - PSDB; João Iensen - Bloco
- PTB; José Borba - Bloco - PTB; José Janene - Blo
co - PPB; Luciano Pizzatto - Bloco - PFL; Luiz Carlos
Hauly - PSDB; Maurício Requião - Bloco - PMDB;
Max Rosenmann - Bloco - PMDB; Nelson Meurer 
Bloco - PPB; Odmo Balbinotti - Bloco - PTB; Padre
Roque - PT; Paulo Bernardo - PT; Paulo Cordeiro 
Bloco - PTB; Renato Johnsson - Bloco - PPB; Ri
cardo Barros - Bloco - PFL; Ricardo Gomyde 
PCdoB; Valdomiro Meger - Bloco - PPB; Vilson
Santini - Bloco - PTB; Werner Wanderer - Bloco 
PFL.



Repartir terras não é soluç§,,),
nas o início de um procez;.;;) que Cl.,n;::(,

dinheiro, que não existe. E I, .. ,~;n· ~II:' )nJ

ver deve ser destinado aos agwiüuii:úi l ;:; li [3

talados á sua própria custa, e que eS;i~~'Jldj

dos pelos juros escorchantes cobra,j')B ~".

los banqueirc.~s, ou até mesmo aos já :3::"

MA realização da reforma agrária, no
modelo petista de loteamente de terras, em
purrará o Brasil para a contramão da Histó
ria: enquanto o mundo moderno reduz sua
população rural a um mínimo, elevando sua
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Em Carnaíba, terra do compositor Zé Dantas, produtividade ao máximo, os nossos barbu-
foram eletrificados o Sítio Tamboril e as localidades dinhos sonham levar o home-rri para o éam-
de Riacho do Meio, Matinha, Chico Pereira e Catolé, po, em vez de tecnologia.
atendendo 234 propriedades. Empenhando apenas 1%de seus habi-

Sr. Presidente, a CELPE, responsável pela tantes na agropecuária, o problema dos
obra, implantou 311 postes, quarenta transformado- EUA é a superprodução, ao passo que te-
res, 8.685 quilômetros de linha de distribuição e mos perto de 40% de nosso povo no meio
10.815 quilômetros de baixa tensão. O custo total rural, com ridícula produção agrícola, e o
dessa eletrificação foi da ordem de R$ 205.610,00. que é pior, em queda. Aquele punhado de
A maioria da população beneficiada é formada de americanos, que abarrota o mundo de grã-
trabalhadores rurais que plantam mandioca, banana, os, dispõe, contudo, além de crédito barato,
feijão, caju e milho. de seguro de safra. O segredo de sua afi-

Em afogados da Ingazeira, sede da região do ciência é a transposição para as lavouras do
Pajéu, o Governador Miguel Arraes inaugurou as método de produção industrial, com a utiliza-
eletrificações dos Sítios Quixaba dos Liberais, Fave- ção intensa dos fatores.
la e Encruzilhada, atendendo 120 famílias através Em vez de lotes, as máquinas agríco-
da CELPE, o que possibilitará o incremento da irri- las precisam de grandes extensões de terra,
gação de lavouras e o surgimento de pequenas in- para o alcance da economia da escala. A
dústrias rurais. grande produção resultante promove a ab-

Além dessas inaugurações, que atendem 467 sorção de mão-de-obra, através da agroin-
famílias do sertão do Pajéu, o Governador Miguel dústria e seus segmentos, como comércio,
Arraes fez entrega de ambulâncias e de caminhão transportes e serviços, ao mesmo tempo em
caçamba destinado à limpeza urbana em Afogados que cria empregos para trás, na indústria de
da Ingazeira. máquinas e conexos.

Sr. Presidente, desta tribuna parabenizamos o A terra é apenas um entre os muiiDS
Governador Miguel Arraes pela série de serviços e fatores que compõem o sistema de produ-
obras inauguradas no Estado de Pernambuco, bene- ção agrícola. Sobre ela deve haver iloml3fis
ficiando o povo. Até os adversários políticos do Go- preparados e equipados. Os índios sempri?s
vernador atestam o excelente desempenho de sua dispuseram de muita terra, por mil~ares o1e
administração. anos, e nunca saíram da pobreza. Os sem-

Oportunamente voltaremos ao assunto. terra, infelizmente, têm nível semelhante,
Sr. Presidente, solicito a V. Ex" a divulgação do não passando seus conhecimentos das cu!-

meu pronunciamento no programa A Voz do Brasil turas de subsistência, como o milho, feijão e
e no jornal Hoje na Câmara. mandioca, tal como nossos indígenas, 819m

técnica avançada.
Se os sem-terra fossem assentados

em bancos escolares, para aprenderem téc
nicas agrícolas ou profissões voltadas p81wa
a agroindústria, poderiam ser absOi'viol21s
posteriormente em patamar produtivo de
melhor renda. A construção de agroilld(js
trias requer menos recursos que a 1":2') '~lj

ção de terra, péssimo investimento q",tO
gera resultados financeiros nem peT:' ... . "
sentados.

o SR. LAEL VARELLA (Bloco/PFL - MG. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr<'s e

> Srs. Deputados, tenho ouvido, lido, recebido grande
número de correspondência alusiva à reforma agrá
ria. Na sua maioria reflexões objetivas e sensatas,
cujo teor não posso deixar de levar ao conhecimento
da opinião pública.

Hoje, valho-me de apreciável artigo publicado
no prestigioso diário Estado de Minas de 6 do cor
rente sob o título "A ilusão de repartir a terra - a
construção de agroindústrias requer menos recur
sos", de autoria do economista Malthus de Paula.



O SR. ROBERTO PAULlNO (Bloco/PMDB 
PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srlls e
Srs. Deputados, inicialmente queremos registrar que
hoje nesta Casa se realizará encontro do Fórum Na
cional de Entidades de Segurança Pública e que
contamos com a presença do Dr. Paulo Josafá, rep
resentando a Paraíba.

Sr. Presidente, mais uma vez ocupo esta tribu
na para alertar as autoridades e externar minha
preocupação com as precárias condições das rodo
vias brasileiras. O quadro é caótico e preocupante.
Nosso patrimônio, avaliado em 150 bilhões de dóla
res, construído com o suor e o sacrifício do povo
brasileiro, está destruindo-se. As rodovias de todas
as regiões do País estão em precárias condições,
esburacadas, sem sinalização e conservação.

Vamos salvar nosso patrimônio! A solução
existe, depende de vontante política.
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tados pelo Incra, que continuam na pobreza, veis anteriores inviabilizaria a redução dos preços
ou já saíram das agrovilas, trocando seus 10- cobrados ao revendedor. Portanto, têm sido realiza-
tes por bicicletas ou violas." dos encontros entre representantes do setor e do

Sr. Presidente, o Governador nos enviou uma Governo, visando chegar a um denominador comum
medida provisória com mais 800 milhões de reais e aos acertos finais para garantir que o consumidor
para a reforma agrária. Mais uma vez, o nosso di- venha a ser, realmente e de modo mais amplo pos-
nheiro público é desperdiçado, jogado fora. São no- sível, beneficiado pelos descontos.
vas "favelas rurais- que se juntarão aos outros 1.200 Com início marcado para o dia 12 de julho e
assentamentos feitos pelo Incra. Por que não utilizar contando já com grande número de adesões, a cam-
esta verba para a produção agrícola e geração de panha idealizada pela Associação Comercial do Rio
empregos? acaba de ganhar outro excelente aliado: o Procon,

Delenda reforma agrária! É preciso acabar esta que se encarregou de divulgar uma listagem bastan-
reforma agrária e comeÇar uma política agrícola ver- te ampla com os preços de produtos referentes a ju-
dadeira no Brasil. lho de 1994. Assim, o consumidor poderá conferir se

Sr. Presidente, registro a presença nesta Casa os preços dos produtos incluídos na campanha es-
do nosso candidato a Vereador em Muriaé (cidade tão, de fato, iguais aos do mês em que o Plano Real
natal deste Deputado) pelo PPB, Sr. Gentil Carneiro entrou em vigor.
da Rocha, e de sua esposa, Marisa, que nos presti- Como prova da atenção ao principal objetivo da
giam com seu apoio. campanha, que consiste em beneficiar o consumidor,

E, por fim, solicito a publicação do meu pronun- não falta sequer o cuidado também de evitar o risco de
ciamento no programa -A Voz do Brasil" e nos de- os preços subirem, de forma que existe já a determina-
mais orgãos de Comunicação desta Casa. ção expressa de manter inalterada a situação daque-

Era o que tinha a dizer. les produtos que, a exemplo do frango, tiveram seus
preços diminuídos nestes dois anos de real.

Certo, enfim, da importância e da repercussão
positiva dessa campanha, resta-me somente reiterar
as merecidas congratulações e o devido apoio às
entidades e representantes da iniciativa privada e do
Poder Público Estadual, que, com o lançamento de
-O Rio no Real" reforçam a sua efetiva contribuição
para o bom êxito do plano de estabilização da eco
nomia, gerando, seguramente, grandes benefícios
para a sociedade.

o SR. SIMÃO SESSIM (PSDB - RJ. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sris e
Srs. Deputados, desejo me congratular com o Presi
dente da Associação Comercial do Rio de Janeiro,
Humberto Mota, pela iniciativa de lançar a campa
nha -O Rio no Real-, assinalando o decurso de dois
anos de Plano Real e tendo por objetivo beneficiar
os consumidores por intermédio de estímulos para
redução dos preços dos produtos e serviços em re
lação aos preços sobrados em julho de 1994.

A próposito, cumpre-me também parabenizar o
Governo do Estado e, em particular, o Secretário Es
tadual de Planejamento, Marco Aurélio Alencar, pelo
apoio prestado à campanha, ao confirmar a idéia no
sentido de, no mês do segundo aniversário do Plano
Real, determinar a redução das tarifas de água, gás
e energia elétrica. O retorno aos preços de julho de
1994 poderá, então, representar uma economia de
até 34% para o consumidor.

Visando aumentar a participação das empre
sas na campanha, o Presidente da Associação Co
merciai do Rio levou ainda. ao secretário Estadual
de Planejamento a sugestão para que o Imposto so
bre Circulação de Mercadorias (ICMS) das indústrias
que· entrarem na campanha .-O Rio no Real- seja
calculado com base nos preços promocionais do pe
ríodo: Esta é, sem dúvida, tlma preocupação razoá
vel, na medida que manter,o~ICMS nos mesmos ní-



Portanto, além de reconhecer o sentido positi
vo de todos os esforços já efetuados até o momento
por parte do Governo e do Congresso, reforço a dis
posição, a oportunidade e a conveniência de manter
o empenho para se chegar ao entendimento e ga
rantir o apoio necessário à aprovação de uma pro
posta legítima. Entretanto, no tocante à idéia de rea
lização de um plebiscito sobre o assunto, vale reite
rar a importância de o Congresso chamar a si a res
ponsabilidade de decidir sobre a emenda constitu
cional do Deputàdo Mendonça Filho.

o SR. IVO MAINARDI (Bloco/PMDB - RS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
S~s e Srs. Deputados, esta Casa, na condição de
um dos principais órgãos responsáveis pela defini
ção de questões da máxima importância para a or
ganização do País, deve proceder à apreciação,
com urgência, daquelas matérias que, a exemplo da
reeleição, mais de perto dizem respeito à justa ex
pectativa por melhoras e progressos efetivos no
campo institucional.

Por assim crer, reafirmo a minha posição favo
rável à emenda constitucional do Deputado Mendon
ça Filho (PFL-PE), que objetiva a reeleição para Pre
feitos, Governadores e Presidente da República. Já
aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça
da Câmara, a proposta tem ainda que receber pare
cer de uma comissão especial e ser submetida a
dois turnos de votação na Câmara e no Senado. É
preciso, porém, que isso se cumpra ainda neste se
mestre, de modo a garantir o aproveitamento pleno
da medida, o que significa reconhecer a necessid~

de de modificar o sistema atual, independentemente
de nomes ou interesses pessoais. A rigor, esta me
dida, por melhor representar o espírito democrático
e a confiança na capacidade de escolha do eleitor,
até já deveria ter sido adotada há muito tempo.

Como se não bastasse, não falta quem, restrin
gindo-se somente à preocupação de beneficiar ou
não o atual Presidente da República, acabe por ape
quenar a questão. Há, com efeito, outros pontos
muito mais relevantes a considerar na discussão,
cabendo lembrar em favor da idéia, por exemplo: a
maior extensão possível do benefício a ser produzi
do, caso se assegure, desde já, em todo o território
nacional, a continuidade das administrações que
vêm tendo atuaçãÇ> comprovadamente eficaz; o con
comitante fortalecimento do julgamento popular, o
que equivale dizer que o povo, de imediato e por in
termédio do voto, passa a poder conceder o não seu
aval ao governo no final de cada gestão, como
também nada impede que, em qualquer momento
do exercício do mandato, o povo venha· a, rejeitá-lo,
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A falta de segurança nas estradas tem provo- como aconteceu no Governo Collor. Outro dado dig-
cado em média 64.500 acidentes por ano, com 6 mil no de menção, inclusive confirmando as observaçõ-
mortes, e 42 mil acidentes somente nas rodovias fe- es anteriores, consiste na bem-sucedida experiência
derais. Estima-se que o País gaste cerca de 900 mi- americana com a reeleição, que tem funcionado
Ihões de reais por ano em face desses acidentes. como uma garantia imprescindível para a concretiza-

Pelos motivos expostos, Parlamentares de di- ção de grande número de planos e projetos no cam-
versas facções políticas com assento nesta Casa po político, social e econômico e que, aliada a outros
estão procurando os meios legais para que se desti- fatores, vem, realmente, se caracterizando como um
nem mais recursos para o setor viário nacional. instrumento importantíssimo para o engrandeeimen-

Era o que tinha a dizer. to da democracia naquele país.
Quanto à relação entre a nova medida, no Bra

sil, e a eventual possibilidade de esta vir a facilitar o
uso da máquina administrativa, cumpre salientar que
o controle dessa circunstância vai depender tão-so
mente de mecanismos bastante específicos de con
trole e fiscalização. Afinal de contas, caso não se ve
rifique a rigorosa observância desses mecanismos,
sempre haverá espaço para o uso ilegítimo da má
quina administrativa em favor de determinada candi
datura, seja com reeleição ou mesmo sem reeleição.
Essas precauções, sem dúvida, têm sido objeto fre
qüente de discussão quando se trata de avaliar a
conveniência e a oportunidade do instituto da reelei
ção, mas há que se manter uma distinção clara en
tre um e outro elemento e, sobretudo, saber que
um não prejudica o outro, que eles podem e de
vem, enfim, se somar em benefício do processo
eleitoral. Somente com a devida isenção e equilí
brio, no entanto, e livre de segundas intenções ou
do peso das correntes cujo propósito principal con
siste apenas em criar empecilhos, é possível se
chegar a essa percepção mais justa e exata sobre
o valor próprio e o caráter indispensável de cada
providência que concorre para a qualidade do pro
cesso.

Lamentavelmente, entre as principais preocu
pações, persiste em tomo do assunto o risco tam
bém de que as posições divergentes dentro dos par
tidos (PMDB, PFL, PPB e até PSDB) venham a
acarretar sérias dificuldades e atrasos para o anda
mento das reformas.



entre as opções existentes, entendo que uma
das mais promissoras é a dinamização dos segmen
tos das micro e pequenas empresas, pelas seguin
tes razões:

Mas, o Governo permanece estranhamente
imobilizado, à espera dos efeitos milagrosos das re
formas constitucionais nas contas públicas, como se
o combate à inflação fosse a única coisa importante
no País.

Esse acréscimo de renda da criptoeconomia
teria representado, em 1994, uma elevação da recei
ta tributária proveniente de impostos indiretos da or
dem de US$ 42 bilhões, ou seja, perto de 6% do
PIB.

o objetivo cel')tral da política econômica deve
ria se alcançar o máximo de crescimento sem risco
inflacionário e não subordinar toda a economia ao
desempenho da inflação. O Governo tomou-se, por
tanto, refém de sua própriá política.

Sr. Presidente, Sf'Is. e Srs. Deputados, mesmo
numa análise perfunctória, esses dados evidenciam
que existem outros caminhos para se atingir a esta
bilidade do sistema geral de preços sem que se in
viabilize a atividade econômica com taxas de juros
exorbitantes.

a) empregam grande número de pessoas, res
pondendo por mais de 70% da folha de salário das
empresas brasileiras;

b) respondem pela totalidade da economia in
formai do País;

c) apresentam grande flexibilidade de ajusta
mento ao mercado;

d) contribuem para a estabilização de preços,
por tornarem o sistema mais competitivo, especial
mente em setores básicos como nos de alimentação
e vestuário.

Inobstante todos esses efeitos favoráveis, so
mente agora o Governo está estudando e adotando
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Concluo, assim, o presente pronunciamento, sas estimativas existentes, a produção da economia
com ênfase a que se proceda ao exame isento da informal no País varia de 25% a 40% do PIB.
questão, em respeito ao interesse público e tendo Admitindo-se, conservadoramente, a média de
em vista os amplos benefícios que serão produzidos 30%, o PIB, em 1994, teria sido da ordem de
a partir do advento da medida proposta. De fato, é US$730 bilhões, ao invés dos US$556 bilhões (a
por demais temerário pretender identificar. e julgar preços correntes) registrados oficialmente.
com precisão e posição de cada partido, mas o mini- Só que, para efeitos fiscais, o valor produzido
mo que se pode pedir, no caso, é isenção e espírito pela economia informal (cerca de US$ 170 bilhões)
público. A reeleição para Prefeitos, Governadores e não conta, tendo em vista que sobre ele não se re-
Presidente da República, em última análise, não se colhem impostos nem as contribuições da Previdên-
trata de uma panacéia, de um remédio destinado a cia Social.
resolver todos os problemas do País, mas sua im
plantação constitui um avanço evidente e o inques
tionável, um complemento essencial para a consoli
dação e efetiva proficiência da democracia no Brasil.

O SR. UBALDINO JÚNIOR (PSB - BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrBs e
Srs. Deputados, a política do Governo é contraditó
ria em muitos aspectos. De um lado, pretende deter
o crescente desemprego. De outro, continua a prati
car elevadas taxas de juros, as quais reduzem o ní
vel de atividade econômica, quebram empresas e
provocam o desemprego.

Seria ingênuo acreditar ser possível combater
uma inflação endêmica sem elevados custos, espe
cialmente em termos de retração do nível de ativida
de econômica.

No caso brasjleiro, o que se pode criticar é a
maneira como está sendo conduzido o programa de
estabilidade de preços, pela ênfase demasiada na
contenção do consumo via taxas de juros e frouxi
dão da política fiscal.

Resultado, a dívida pública, pelo efeito reali
mentador das taxas de juros, toma o ajuste fiscal
cada vez mais difícil, fazendo com·que o prazo exigi
do para os ajustamentos prolongue-se indefinida
mente, com todas as conseqüências negativas que
estamos vivenciando em decorrência do desempre
go: crescente indigência nas cidades e conflitos vio
lentos no campo.

Não é possível que o Governo, ante os lamen
táveis acontecimentos de Eldorado de Carajás, não
modifique sua atual política econômica, mediante o•apoio a atividaoes produtivas que possam contribuir,
de modo decisivo, para elevar a renda nacional, au
mentar o emprego e gerar receitas fiscais adicionais
que permitam o equilíbrio das contas públicas e o fi
nanciamento não inflacionário das obras de infra-es
trutura econômica e social.

Sr. Presidente, SrBs. e Srs. Deputados, para se
ter uma idéia do potencial inexplorado no incremento
da receita fiscal, basta dizer que, segundo as diver-



Nesse debate estiveram presentes repre
sentantes da Central Única de Trabalhadores, do
Dieese e do Sindicato das Micro e Pequenas Empre
sas.

Finalmente, vale mencionar que a elaboração
desses dois projetos de lei foi precedida. de amplo
debate nacional, envolvendo pequenos empresários,
associações de classe, especialistas no assunto e
autoridades dos vários níveis de governo.

Por todas essas razões, entendo, Sr"s e Srs.
Deputados, que o Govemo deveria solicitar, através
de suas lideranças no Senado e na Câmara, urgên
cia urgentíssima para discussão e votação dessas
matérias.

o SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. De
putados, no dia de ontem a Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público realizou um de
bate sobre o salário mínimo, promovido pela Subco
missão de Política Salarial e Salário Mínimo.

Demonstrei, nessa reunião, que o salário míni
mo de 112 reais, com os descontos previdenciários,
só atende a um dos nove itens da Constituição Fe
deral, o transporte.

Um trabalhador que mora em uma cidade-sa
télite do Distrito Federal, em média, precisa de
duas conclusões. Uma da cidade-satélite até a Ro
doviária e outra, da Rodoviária até o local de tra
balho. Esse trabalhador gastará por dia, para ir ao
trabalho e voltar para casa, quatro passagens.
Cada uma delas custa R$1,10, o que corresponde
a um gasto diário de R$4,40. Se multiplicarmos os
4,40 reais por 22 dias veremos que o trabalhador
gastará, somente de transporte, o correspondente
a R$96,80.

Para a alimentação desse trabalhador sobra
riam apenas R$6,24. Segundo a Associação dos Su
permercados do Estado do Rio de Janeiro, uma ces
ta básica com 30 produtos, para um casal com dois

b) as contribuições para o PIS e a Cofins so
mente serão devidas em relação aos fatos gerado
res ocorridos a partir do mês em que for excedido o
limite estabelecido para as microempresas.

Já o Projeto de Lei do Senado nº 32, de 1996,
institui tratamento jurídico diferenciado, simplificado
e favorecido à microempresa e á empresa de peque-
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providências, assim mesmo tímidas para proteger no porte, no tocante a normas de registro público,ao
esse segmento, tais como o barateamento do crédi- regime previdenciário e t~abalhista e ao apoio credi-
to via redução do IOF e composição dos empréstimo tício, implementando, desse modo, o disposto nos
bancários inadimplentes dos micro e pequenos em- arts. 179 e 180 da Constituição Federal.
presários.

No conjunto, esses dois projetos de lei consti-
Não se pode deixar de reconhecer o grande tuem uma carta de alforria das micro e pequenas

significado dessas medidas, tendo em vista tratar-se empresas. E mais do que isso, um dos fatos mais
de uma questão de sobrevivência para milhares de importantes para o real encaminhamento de soluçõ-
pequenos empresários. es que possam efetivamente compatibilizar cresci-

Todavia, a crise do setor não é apenas de na- mento econômico, estabilidade de preços e equilí-
tureza emergencial, mas estrutural, necessitando, brio das contas externas.
pois, de uma política permanente para que possa
efetivamente contribuir para a estabilidade econômi
ca e para a retomada do crescimento incluindo o
resgate da economia informal.

Nesse contexto, assumem grande importância
projetos de lei que tramitam no Senado Federal e vi
sam ampliar o atual Estatuto da Microempresa, de
que trata a Lei nº 8.864, de 28 de março de 1994,
em especial no que se refere ao tratamento fiscal
dispensado à microempresa e à empresa de peque
no porte.

De fato, o Projeto de Lei do Senado nº 31, de
1996, dispõe sobre um novo regime tributário para
as micro e pequenas empresas, o qual terá grande
impacto na dinamização desses negócios e no res
gate da economia subterrânea.

A microempresa, assim considerada a empre
sa individual ou a pessoa jurídica cuja receita bruta
anual seja igualou inferior a R$204 mil, ficará isenta
do Imposto de Renda, do PIS, da Cofins, da contri
buição social sobre o lucro e das taxas vinculadas
exclusivamente ao exercício do poder de polícia.

Quanto à empresa de pequeno porte, assim
considera a empresa individual ou a pessoa jurídica
que, não enquadrada como microempresa, tenha re
ceita bruta anual igualou inferior a R$576 mil, goza
rá dos seguintes benefícios:

a) deduzir em dobro, para. efeito de apuração
do lucro tributável, os gastos com pesquisa e desen
volvimento e computar pela metade do prazo de sua
vida útil a depreciação de máquinas e· equipamen
tos;
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Volto a afirmar, Sr. Presidente, que o Governo
parece não entender que o povo não é bobo e que
está cheio de jogadas de marketing em cima do
combate à inflação.

O México faliu com uma inflação de 5% ao
ano. Na Libéria, em plena guerra civil, a inflação
está em 6% ao ano.

Concluo o meu pronunciamento dizendo que
se o projeto de 180 reais for aprovado, o salário mí
nimo voltará a ter o poder aquisitivo que tinha em
março de 1990, e assim mesmo não atenderá se
quer aos itens alimentação e transporte, que custam
R$228,74.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, a população de Campos, o povo do Es
tado do Rio de Janeiro e a opinião pública nacional
precisam conhecer de perto a pessoa de um político
que, sem um nome que o possa identificar melhor,
se esconde sob a alcunha de "Garotinho" e que já
pretendeu, inclusive, ser Govemador dos fluminen
ses, com o apoio do caudilho pedetista, Leonel Bri
zolla.

Quando ainda uma incógnita, do ponto de vista
político esse indivíduo lançou-se candidato a Prefei
to de Campos, elegendo-se na oportunidade por
meio de uma campanha à base da demagogia e da
enganação. Ao final de seu mandato, o Município de

"NO BRASIL, O TRABALHADOR
CUSTA POUCO PARA A EMPRESA

Vário$componentes são considera
dos para o cálculo do custo de mão-de
obra. no cômputo final, o Brasil acaba fi
cando entre os países onde o trabalhador
acaba saindo muito barato para o empre
gador. Estudo do Boureau of Labor Statis
tics, BLS Report,' sobre o custo médio de
mão-de-obra· em díversos países, deixa

. ·évidente· que o Brasil' não tem do que se
orgulhar. Os' dados se referem ao custo
por hora trabalhada na indústria de trans
formação, em dólares.

- O desemprego de 15,9% ultrapassa a crise
de 1983;

- Os salários em geral caíram em média 3%,
enquanto a inflação, medida pelo próprio IGPM, su
biu 1% em relação ao mês passado.

Para aqueles que afirmam que o salário causa
inflação, divulgo a seguinte notícia, acompanhada
de tabela:

filhos, custa R$131,94, ou seja, 17,8% acima do sa- Alemanha (RF)
lário mínimo de 112 reais.

Suécia
Para amoradia, o trabalhador poderá gastar 0%.

Suíça
Para a educação, também 0%. Itália

Para a saúde, 0%.
França

Para o vestuário, também 0%.
EUA

Para a higiene, o trabalhador disporá de 0%.

Para o lazer, idem: 0%.

Para a Previdência Social o trabalhador terá
que dispender, queira ou não queira, 8%.

É incrível, Sr. Presidente, que o Govemo não
perceba o motivo pelo qual despencou nas pesqui
sas, em que a média das notas a ele conferidas foi
de 3,5.

Rei ficou nú, Srs. Parlamentares:

O salário mínimo é 17,06% do que valia em
1940. No ano passado valeu 20%, prejudicando a
vida de 12 milhões de aposentados e de outros 8 mi
lhões que dependem também do salário mínimo.

- Os escândalos sucedem-se um atrás do ou
tro; dinheiro para os banqueiros e a UDR existe,
mas para a reforma agrária e distribuição de renda,
não.



Está se realizando, neste momento, no Auditó
rio Nereu Ramos desta Casa legislativa, a maior
concentração de policiais integrantes da segurança
pública nacional - Polícia Federal, Polícia Rodoviá
ria Federal, Polícia Ferroviária Federal, policiais ci
vis, policias militares e Corpos de Bombeiros Milita
res, além das Polícias Legislativa e Portuária, que se
preparam para integrar também a segurança públi
ca. São centenas de lideranças classistas, que vie
ram a Brasília trazer solidariedade e apoio aos Par
lamentares que vão compor esta grande Frente.

A segurança pública brasileira foi constitucio
nalizada em 1988, através da Assembléia Nacional
Constituinte, atendendo a grande anseio da socieda
de, que muitas das vezes se via tolhida dos seus di
reitos de liberdade e até de segurança, porque as
forças públicas serviam mais aos Govemos e suas
autoridades do que ao povo.

"Eu nunca tive dúvidas sobre a deso
nestidade de Garotinho e da maioria dos pe
detistas. São quase todos corruptos, salafrá
rios, enganadores do povo. Descobriram o
mapa da mina e formaram suas quadrilhas,
sob o beneplácito do grande caudilho, Brizo
la, na esfera estadual, e sob a égide de Ga
rotinho aqui em Campos. A maioria se locu
pletou e se locupleta aos olhos de todos......

"Todos os pedetistas de Campos, por
vontade ou omissão, estão concorrendo
para que Garotinho lance sua candidatura,
com o único propósito de juntar dinheiro
para uma nova Campanha. A dignidade do
cargo, o interesse do cidadão, nada disto
está em jogo. O que conta é dar a chance a
Garotinho pra roubar, encher a burra de di
nheiro..... "Mas imaginar que uma cidade po
derá dar chance a um político que anuncia o
saque aos cofres públicos, é um deboche

E mais afirma o artigo de Sérgio Luis Escove-
do:
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campos estava mais pobre e ."Garotinho'" junto de além da minha compreensão. .Devo ser um
seu bando, estava rico. moralista retrógado, mas ainda acho que lu-

Não sou eu quem diz isso, de fonna isolada. gar de ladrão é na cadeia".
Ainda ontem, dia 21 de maio de 1996, o jornal Sem subscrever as afirmações do jornalista,

A Cidade, órgão da imprensa campista de respon- por absolutamente dispensável, penso que o Municí-
sabilidade reconhecida, publicou um artigo, do i1us- pio de Campos não pode ser utilizado politicamente
tre e respeitado jornalista Sérgio Luis Escovedo, sob desse modo imoral e injusto. O eleitor campista deve
o título "Chamem o Ladrão!". E quem é o ladrão a refletir sobre esse artigo, lê-lo constantemente des-
que se refere o jornal? Ninguém menos do que esse de agora até o próximo dia 3 de outubro. E, mais
tal de "Garotinho", que, pensando ser inimputável ainda: um partido que lança o tal de "Garotinho",
como o são os garotos, ainda não se deu conta de com os objetivos já préestabelecidos do saque e do
ser ele hoje, não um garotinho, mas um assaltante assalto aos cofres públicos, não há de merecer a
escolado dos cofres públicos e que não esconde sua confiança de um eleitorado sério e honesto, esclare-
pretensão de, elegendo-se novamente Prefeito de cido e politizado, como o de Campos que ao longo
Campos, roubar a Prefeitura fazendo caixa para a do tempo tem amadurecido e sabido aperfeiçoar-se
sua próxima campanha, daqui a dois anos, em dire- no- processo de escolha de seus candidatos. Se
ção ao Govemo do Estado. Aí então, se eleito Go- equívocos ocorreram no passado, inclusive com a
vemador, a roubalheira será maior ainda. eleição anterior deste "pseudo-garotinho", hoje o

Diz o jornalista, textualmente: fato, se repetir-se, será lamentável, pois Campos, ao
fim de um mandato espúrio, estará mais pobre ainda

"Garotinho e sua gangue estão anun- e desmoralizado perante a opinião pública nacional.
ciando aos quatro ventos que sua reedição
para a Prefeitura de Campos será importan- Quero parabenizar o jornalista Sérgio Luis Es-

covedo pela honestidade de suas palavras e pela
te para que ele possa se lançar candidato seriedade como retrata com nitidez o perfil de uma
daqui a dois anos. Em outras palavras, ele
pretende assumir a Prefeitura para saquear candidatura que se articula em desfavor de Campos,
os cofres públicos e financiar sua campa- de seus recursos públicos e da dignidade de seu
nha. É como se um ladrão fosse à televisão povo honesto e trabalhador.
e avisasse ao cidadão que vai assaltar a sua Era o que tinha a dizer.
casa." O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - !=tE. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e
Srs. Deputados, desejamos registrar a criação da
Frente Parlamentar em Defesa da Segurança Públi
ca Nacional.



Submeter uma famfiia a um confinamento ama
zônico, sem estradas, é o mesmo que condená-Ia,
judicialmente, a um esquema de prisão cruel. Ainda
mais na região de Rio Alto, muitíssimo atacada pela
endemia de malária, que no Município de Monte Ne
gro, em 1995, atingiu mais de 6 mil pessoas.

Como, srªs e Srs. Deputados, se pode tirar um
doente portador de malária, ou acometido 1J0r outra
moléstia, numa rede por 30, 40' quilômetros até che
gar ao primeiro hospital?

O que tenho observado, é que o Incra, muitas
vezes, quer apenas se limitar às estatísticas de
quantas famílias foram assentadas, mas não se
preocupa com as condições em que deixa o colono
na gleba.

Rio Alto tem oito anos de implantação, e nem
um quilômetro de estrada, nem um metro quadrado
de escola ou posto de saúde, sem se falar de assis
tência técnica ou crédito.

Como podemos chamar isso de reforma agrá-
ria?
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No período ditatorial, as polícias brasileiras Por oportuno, saudamos também os membros
eram convocadas .pelos Govemos ditadores para da Polícia Portuária liderados pelo policial Colares,
auxiliar as Forças Armadas na repressão aos demo- de Pemambuco, que se acham em vigília permanen-
cratas, deixando a sociedade totalmente desampa- temente aqui em Brasília até o próximo dia 24 de
rada e sem segurança. maio, quando será votado o PL nQ 348/91, no plená-

Concretizada a redemocratização do País e rio do Senado Federal.
promulgada a Constituição cidadã pelo Dr. Ulysses Concluindo, Srs. Deputados, convidamos todos
Guimarães, os brasileiros ganharam um capítulo so- a integrar a Frente Parlamentar em Defesa da Segu-
bre segurança pública, disciplinando as funções de rança Pública Nacional.
cada Polícia. O SR. CONFÚCIO MOURA (Bloco/PMDB -

Coube à Polícia Federal apurar as inflações RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
penais contra a ordem política e social ou em detri- te, srªs e Srs. Deputados, venho de maneira insis-
mento de interesses da União ou de suas autarquias tente, ora com discursos de denúncia, ora em au-
e, ainda, infrações com repercussão interestadual ou diências, ora por meio de expedientes escritos, re-
internacional e exercer com exclusividade as funçõ- clamando ao Incra, atual Ministério da Reforma
es de Polícia Judiciária da União, com extensão ao Agrária, a estruturação de 29 projetos de assenta-
ar e mar brasileiros. À Polícia Rodoviária Federal, o mento localizados em Rondônia.
patrulhamento ostensivo das rodovias fedetrais. À Em 18 de maio de 1986 recebi a visita de toda
Polícia Ferroviária Federal, o patrulhamento ostensi- a diretoria da Associação de Agricultores do Projeto
vo da ferrovias federais. À Polícia Civil, as funções Rio alto. Município de Monte Negro, liderada pejo Sr.
de polícia judiciária. À Polícia Militar, a preservação Jaime Inácio dos Santos Filho. A pauta da reunião
da ordem pública. Ao Corpo de Bombeiros, a execu- foi sobre reivindicações no sentido de dotar o projeto
ção de atividades de defesa civil, entre outras. fundiário das mínimas condições exigidas para as-

Como se vê, Srs. Deputados, hoje cada Polícia sentamento de agricultores: estradas, escolas e pos-
tem a sua função especificada por lei complementar tos de saúde.
e pela Constituição brasileira, cabendo a nós, Parla- O Projeto Rio Alto já existe há oito anos e foi
mentares, componentes ou não desta Frente, ora completamente esquecido pelo Incra, que se limitou
criada, fortalecê-Ias para melhor servir aos que habi- a colocar os marcos nas divisas das glebas e nada
tam esse País. mais.

Esta Frente Parlamentar, Sr. Presidente, não
vai permitir, por exemplo, o que pret~[1Q~u o Deputa
do Moreira Franco, Relator da reforma administrati
va, quando propôs desconstitucionalizar e militarizar
a segurança pública brasileira. A Frente Parlamentar
em Defesa da Segurança Pública Nacional não vai
jamais permitir que os policiais de qualquer dos ór
gãos voltem a servir à repressão organizada por Go
vernos ditadores ou impostos por minorias.

Até nos parece, Srs. Deputados, que a propos
ta do Deputado Moreira Franco visa enfraquecer a
segurança pública nacional para que os seus mem
bros voltem a ser subservientes ao Governo e às
Forças Armadas, o que este Congresso não vai per
mitir.

Feitas estas considerações desejamos formu
lar veemente apelo· aos Srs. Senadores para que
aprovem o Projeto de Lei nQ 348, do Senado Fede
ral, subordinando a Polícia Portuária ao Departa
mento de Polícia Federal, até porque, constitucional
mente, a essa Polícia já cabe exercer suas funções
corno Polícia Marítima.
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Surge daí a convivência necessária com o ma
deireiro, que vai trocando as estradas improvisadas,
os carreadores, por madeira nobre dos agricultores.

Acredito, Sr. Presidente, que existe milhares e
milhares de trabalhadores rurais, fora do movimento
dos sem-terra, calados e vivendo em condições su
bumanas e que não estão por aí a fazer as reivindi
cações conflitivas. Afirmo-lhe que os agricultores de
Rio Alto estão nesta condição.

O Ministro da Reforma Agrária precisa conhe
cer e definir estas e outras seriíssimas reivindicaçõ
es.

O SR. IVAN VALENTE (PT - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, registro nos
Anais da Casa e solicito seja divulgado no programa
"A Voz do Brasil", abaixo-assinado dos professores
das redes públicas de educação estadual e munici
pal e do magistério particular, patrocinado pelo Cen
tro de Cultura Popular Henfil, pelo resgate da memó
ria dos líderes revolucionários Carlos Magalhães e
Carlos Lamarca.

Neste abaixo-assinado os professores pedem
que o Ministério da Educação e as Secretarias de
Educação estaduais e municipais se dignem baixar
recomendação, sem ferir a autonomia dos professo
res, para que Carlos Marighella e Carlos Lamarca
sejam tratados em sala de aula, na literatura, na his
toriografia brasileira, de acordo com as condições
em que se deram a luta popular de resistência à di
tadura militar e não como fazem determinados do
centes.

É o resgate de duas vidas, de dois revolucioná
rios brasileiros que precisam de seus nomes consa
grados na história da libertação do povo brasileiro.

ABAIXO ASSINADO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

CENTRO DE CULTURA POPULAR HENFIL

Abaixo-Assinado

Nós, abaixo assinados, professores das redes
públicas de educação estadual e municipal, do má
gistério particular e cidadão em geral.

Considerando que Carlos Marighela e Carlos
Lamarca não foram bandidos terroristas, e sim pa
triotas que lutaram de armas nas mãos, contra uma
ditadura militar direitista, urna vez que entenderam
estarem esgotadas naquele momento todas as pos
sibilidades de oposição pacífica ao govemo ditatorial;

considerando que os citados líderes guerrilhei
ros Carlos Marighela e Carlos Lamarca ousaram jo
gar as próprias vidas em defesa da causa que consi
deraram justa;

considerando que a opção guerrilheira de Car
los Marighela e Carlos Lamarca deve ser entendida
dentro do contexto histórico do momento em que
ocorreu, em que a muitos a luta armada pareceu ser
a única altemativa viável para que fizesse oposição
ao regime militar, não cabendo, assim qualquer tipo
de consideração que ponha em dúvida as suas ho
norabilidades pessoais;

considerando que a revisão histórica que vem
sendo feita não só no Brasil, mas também em toda a
América Latina, operou no sentido de recuperar luta
dores do gênero de Carlos Maringuela e Carlos La
marca como patriotas e não como bandidos terroris
tas, tal como a nascente República de 1889 fez com
Tiradentes e a mais recente r.3ivindicação do movi
mento negro realizou com Zumbi dos Palmares, am
bos considerados, hoje, heróis nacionais, enquanto
nos tempos que se seguiram às suas mortes foram
execrados pelos poderes constituídos;

vimos pelo presente solicitar a este Ministério
da Educação e às Secretarias de Educação esta
duais e municipais que se dignem baixar recomen
dação, sem com isso ferir a autonomia do professor,
no sentido de que Carlos Maghela e Carlos Lamarca
sejam tratados, em aula, de maneira não policiales
ca, como ainda pode acontecer, qualificamos como
terroristas, atitude perfeitamente compreensível com
o clima da ditadura militar de 1964, mas inaceitável
nos dias de hoje, em que vivemos sob regime demo
crático, para cujo restabelecimento os citados guerri
lheiros deram suas vidas.

(Seguem-se as assinaturas.)

O SR. JOÃO FASSARELLA (PT - MG. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, venho a esta tribuna mais uma vez
para mostrar à Nação brasileira que o Governo FHC
é um Governo de papel e discursos vazios. No dia 6
de maio passado, o Presidente Fernando Henrique
reuniu, no anexo do Palácio do Planalto, os Conse
lheiros do Comunidade Solidária e Presidentes de
outros Conselhos, entre eles o Conselho Nacional
de Assistência Social, para anunciar o programa so
cial de seu Governo, o que sua assessoria, com es
tardalhaço, chamou de ·pacotaço social".

Pois bem, o que a Nação ouviu foi o mesmo
discurso vazio de sempre, que o real é· isso e aquilo
etc. Algumas afirmativas já estão se perdendo no
tempo. Dizer que o ·sisternafinanceiro brasileiro
está perdendo e, depois de muito tempo, com dificul
dades...• é para quem não viu o último balanço do
Bradesco, que·teve um lucro de R$195 milhões de
reais no primeiro trimestre de 1996, apurando ainda



SINOPSEA QUE SE REFERE O ORADOR:

NOVO NORDESTE

Objetivo

Fundamentada por estudos técnicos e informa
ções confiáveis, a proposta visa desmistificar a visão
estereotipada e pessimista de que o Nordeste é in
viável, um ônus para o País, e demonstrar que a re
gião mais pobre e sofrida do Brasil não quer carida
de, mas definição efetiva de prioridades, para que
possa mostrar sua imensa potencialidade, sua capa
cidade de responder com retornos econômicos tanto
a curto quanto a médio e longo prazos.

Justificação

O Nordeste não é ônus para o Brasil, e mesmo
sob as mais adversas condições' consegue dar à
União muito mais do que recebe, já que segundo as
estatísticas disponíveis (BNB), o saldo entre as des
pesas da União com o Nordeste e o retorno/contri
buição da região para a economia nacional é favorá
vel ao Nordeste.
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uma lucratividade sobre o patrimônio de 13,7% con- Agora veio com uma novidade e algumas ver-
tra 13,31%, no mesmo período do ano passado, dades incontestáveis: diz que não tem um plano por-
além de um aumento de 8,53% nos recursos capta- que isso é coisa antiga, "quando você tinha um go-
dos. Alguém viu por aí os banqueiros Calmon de Sá vemo central, poderoso, que tinha tecnocrata, que
e os Magalhães Pinto andando de ônibus? decidia, que fazia". Não ter um programa para o de-

Mas FHC afirma: "A população teve, realmen- senvolvimento social do País passa a ser moderno;
te, uma melhoria de renda". Seguindo seu discurso, o importante mesmo deve ser o plano de estabiliza-
ele pede que mostrem a tabela para demonstrar o ção econômica. Cito agora, frases retiradas do dis-
que aconteceu com o consumo de alimentos e de curso, as quais vejo como incontestáveis: "É difícil
bens duráveis. É verdade, tem gente comendo me- eu ler daqui dessa distância". "A ótica tem que ser
Ihor e comprando eletrodomésticos, só que ele não do bem-estar social". "É claro que quem está no bol-
mostrou as tabelas que demonstram; o aumento dos são da miséria não comprou". "É um País injusto, é
cheques sem fundo nos supermercados, o aumento por esta razão, é porque os recursos disponíveis
dos pedidos de falência de micro e pequenos em- para o gasto público existem".
presários, o aumento do desemprego, o aumento na Para finalizar, Sr: Presidente, afirmo, com mui-
queda da atividade industrial, o aumento no rombo to pesar para o povo excluído desse imenso Brasil,
da balança comercial etc. bem como para os que ainda acreditam que existe

Adiante, FHC afirma: seriedade nas intenções do Governo para a Comuni-
"Já não é simplesmente um povo à dade Solidária, que o discurso feito pelo Presidente

margem, embora haja excluídos - já voltarei Fernando Henrique Cardoso não passou de um
a eles -, mas é uma massa que começa a aula, sem qualquer relação com a realidade do País.

consumir e ~ue portanto vai .exigir cresce~- O SR. CARLOS MAGNO (Bloco/PFL - SE.
temente açoes "para garantir a expansao Pronuncia o seguinte-discurso.) - Sr. Presidente, em
desse consumo. . meu pronunciamento registro uma sinopse do traba-

E eu pergunto: o que vem sendo feito para ga- lho "Novo Nordeste" entregue ao Presidente da Re-
rantir a exp~nsão desse consumo? Nada ~rs. Parla- pública pelos Gove~adores. Esse trabalho foi feito
mentare.s, Visto que fontes gov~~ame~tals, c?mo o pelo ex-Governador João Alves Filho, mostrando
IBGE, dizem qu: a CJueda ~a atiVidade mdustnal au: prioridades factíveis na questão hídrica na base da
menta mês a mes, que a area plantada em 1995 e economia auto-sustentável para o Nordeste.
menor do que a área plantada em 1994 e, assim
mesmo, esta área de 1995 será maior do que a área
de 1996. Dentro de pouco tempo e,stf1remos impor
tando comida.

O Presidente Fernando Henrique, que já tem
garantida uma aposentadoria como· professor, outra
como Senador e terá como Presidente da República,
gosta de falar no futuro. Por isso é que a dívida so
cial tem que ser paga em prestações, na preferência
dele, em suaves prestações... Só que, com "esta
taxa de juros", que eleva o saldo devedor todo mês
acima da inflação, esta dívida jamais será paga. No
mínimo, sempre restará um resíduo.

Neste discurso ele confessou que a discordân
cia dos números da reforma agrária não é fantasia
do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e nem
coisa da Oposição. Ele admitiu que os números
apresentados pelo Incra não correspondem aos as
sentamentos feitos de fato no ano de 1995 e, pôr ig
norância ainda distorcendo a realidade, acredita que
os que foram regularizados estavam assentados há
apenas um ano, o que não é verdade, pois muitos já
estavam assentados há mais de dez anos.



Resultados e Benefícios

Sob qualquer ângulo de análise, os resultados
e benefícios planejados seriam excepcionais:

- Assentamento de 100 mil famílias, com as
sistência técnica e financeira integradas, que se
transformarão rapidamente em classe média rural.

- Criação de 2,52 milhões de novos empregos
permanentes, beneficiando diretamente 12,5 milhõ
es de nordestinos. Se considerarmos os empregos
resultantes do apoio previsto às pequenas proprie
dades do semi-árido, o número sobe para 3,5 milhõ
es de empregos.

- Aumento da produção agrícola no Nordeste:
2,5 milhões de toneladas de grãos e 14,4 milhões de
toneladas de frutas.

- Aumento de divisas: R$1 ,08 bilhão com ex
portação de frutas e R$1,0 bilhão com o turismo.

- Vigorosa diminuição do êxodo rural, com
imensa economia em investimentos urbanos.

- Intensa diminuição da mortalidade infantil e
da cólera, pela oferta de água de boa qualidade.

- Geração imediata de dezenas de milhares de
empregos no Sudeste industrializado, através da
aquisição de tratores, caminhões, equipamentos
agrícolas, aspersores, adutoras, bombas e motores, etc.

- Aumento da capacidade geradora de impos
tos federais e, sobretudo, estaduais e municipais, re
sultando em milhares de escolas, postos de saúde,
estradas vicinais, etc. .

- Drástica redução da pobreza nordestina, com
aumento da sua renda per capita e diminuição do
fosso da renda inter-regional.

- Extraordinário avanço na Cápacidade do nos
so homem do semi-árido em conviver com as secas,
diminuindo substancialmente sua fragilidade entre
os fenômenos cíclicoS a, conseqüentemente, de

Proposta

Ao eleger prioridades factíveis, o trabalho se
concentra em dois aspectos mais imediatos: a ques
tão hídrica e a implantação das bases para uma
economia auto-sustentável. A abordagem é inteira
mente racional, com investimentos perfeitamente
compatíveis com a atual realidade da economia e do
Estado brasileiro.

A proposta prevê um investimento quadrienal
de apenas 0,5% do PIB anualmente. A índia investe
7% do se PNB por ano na agricultura, especialmente
irrigação, embora tenha uma renda per capita oito
vezes inferior à brasileira.

Nações como os EUA, na década de 30, a ín
dia nos anos 50 e a China, na década de 80, só con
seguiram superar suas crises com determinação po
lítica e decisões corajosas. Através de intervenções
destemidas, principalmente no setor hídrico, Roose
velt transformou o Oeste americano empobrecido,
no que é hoje a região mais dinâmica da economia
norte-americana. Neh'lJ teve a extraordinária visão
da Revolução Verde, salvando da fome milhões de
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Há pouco mais de um século, o Nordeste era a indianos, tornando-se hoje o país grande exportador.
região mais desenvolvida e com maior renda per ca- de alimerntos. Deng Xiao Ping liderou um fantástico
pita nacional. Um elenco de opções e ações políti- programa que se transformaria na mais surpreen-
co-econômicas que favorecem o Sudeste em detri- dente mudança já ocorrida na agricultura mundial. A
mento do Nordeste e a omissão do Governo Federal China é hoje o maior produtor de grãos do mundo,
foram responsáveis pelo descompasso econômico e com mais de 400 milhões de toneladas/ano.
social entre as duas regiões. O que se pretende não Essas transformações ocorrem em regiões ári-
é estigmatizar o pujante parque industrial do Centro- das e semi-áridas, bem menos viáveis que o Nor-
Sul, orgulho de todos os brasileiros, mas mostrar um deste brasileiro.
elenco de intervenções racionalmente planejadas e O que se propõe não são ·soluções de gabine-
competentemente executadas, que poderá gerar a te", mas estratégias amplamente testadas na práti-
abertura de um fantástico e promissor mercado in- ca, vivenciadas por todos os governadores do Nor-
temo, sobretudo para as .regiões Sul e Sudeste, deste, mas que exigem, no entanto, uma postura de
criando uma pujante classe média, milhões de em- largueza, de criatividade, de astúcia e, sObretudo, de
pregos e oferta abundante de alimentos de origem coragem.
agrícola e animal, reduzindo, em conseqüência, a di
ferença que separa o desenvolvimento inter-regio
nal, extirpando a miséria e a indigência que humilha
milhões de nordestinos e denigre o Brasil. Basta
lembrar que o Nordeste tem uma população de 44
milhões de habitantes (30% da população nacional),
dos quais apenas 25% estão inseridos no mercado
de consumo. Não existem dúvidas de que uma na
ção só alcança seu pleno desenvolvimento com a
conquista de seu mercado interno, mesmo no con
texto de uma economia globalizada, como é o caso
das duas maiores potências econômicas, os EUA e
o Japão, voltados majoritariamente para os seus
mercados internos.
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aporte expres$ivo e -sistemático do Governo aderal, A via do extermínio sumário da discussão de-
em frentes de emergência e obras não durad Jras. mocrática através da urgência urgentíssima. Esse

- Criação. de um fantastico' mercado interno, instituto, que foi forjado para situação de graves
gerando· uma demanda permanente para a econo- emergências institucionais ou como defesa contra a
mia nacional e, particularmente, para o Sudeste in- protelação dolosa, foi transformado por este Gover-
dustrializado. no üunto com as famigeradas medidas provisórias)

Finalizando, basta lembrar que apenas na últi- na cova rasa da autonomia do Poder Legislativo.
ma grande seca, de 1979 a 1984, foram investidos Nada mais se discute nesta Casa. Nenhuma
no Nordeste US$2 bilhões em frentes de emergên- discussão séria passa hoje pelas Comissões. Não
cia e em obras, a maioria das quais provisórias, que existe mais espaço para o debate e o convencimen-
somadas à perda direta na agricultura regional, pela to. Tudo hoje se resume a quantos cargos, financia-
queda de safra, na ordem de US$6 bilhões, totaliza- mentos ou favores cada bancada levará para fazer
ram um prejuízo global de US$8 bilhões. Recursos as vontades do Príncipe.
esses absolutamente perdidos. Este Governo que quer ser social e democrata

O SR. MIGUEL ROSSETTO (PT - RS. Pro- merece a muito custo a designação de liberal e auto-
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e ritário.
Srs. Deputados, o Governo Federal, que promoveu Sr. Presidente, solicito seja assegurada a divul-
através de sua política econômica o maior desem- gação do meu pronunciamento no programa "A Voz
prego dos últimos dez anos, remeteu a esta Casa do Brasil".
um projeto de lei (formulado pelo Ministro do Traba- O SR. CLÁUDIO CHAVES (Bloco/PFL - AM.
lho, Paulo Paiva) que, a título de combate ao de- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
semprego, sacrifica ainda mais a classe trabalhado- Sr's e Srs. Deputados, os últimos anos têm sido fér-
ra deste País. teis em pesquisas em estudos sobre o desenvolvi-

a projeto se limita a uma pesada artilharia con- mento da criança, em particular, da formação de
tra direitos sociais há muito conquistados pelos tra- suas estruturas cognitivas. Já está amplamente es-
balhadores: cria um trabalhador de segunda catego- tudado como se forma a inteligência, como se orga-
ria sem direito à indenização por demissão, retira re- niza o social e o afetivo da sua personalidade. Se
cursos da formação profissional, da educação e da houve época em que se dividiam as posições dos
reforma agrária e agrava ainda mais a crise da Pre- estudiosos sobre a origem da inteligência e a forma
vidência. de conhecer, hoje podemos encontrar uma aproxi-

A alegação de combater o desemprego é abso- mação bastante grande, senão quase um consenso
lutamente falsa por, pelo menos, dois motivos: sobre o assunto. A inteligência não é inata e nem

1Q) apontar o custo da mão-de-obra como cau- fruto natural do meio em que a criança vive. Ela é
sa do desemprego é um cinismo político e uma men- construída pela pessoa, a partir do nascimento. E
tira matemática: o custo do trabalho no Brasil é in- nessa construção entram pelo menos três fatores:
significante frente a seus competidores intemacio- algumas condições inatas e genéticas, os estímulos
nais. A causa do desemprego não está e nunca es- do meio físico e social e o trabalho da própria criança.
teve no custo - extremamente baixo da mão-de-obra Temos, assim, a identificação de dois elemen-
brasileira e, portanto, sua solução não será o, ainda tos sobre os quais a famOia e a sociedade podem
maior, achatamento de sa!ários e direitos; atuar: a riqueza do meio, como estímulo e desafio, e

22
) mesmo dentro da lógica de redução do cus- a atividade da própria criança no sentido de relacio-

to da produção para aumentar o nível de emprego o nar-se com esse meio, de entendê-lo, de vencer sua
projeto não se sustenta: apesar de atacar duramente resistência, de articular-se e interagir com ele, fazen-
o trabalhador, o projeto promove apenas uma redu- do sua vida cada vez mais autônoma. Existem estu-
ção de 1,6% do custo com a folha de pagamento, o dos que mostram que quanto mais rico de estímulos
que significa o insignificante 0,16% de redução no organizados por o ambiente, tanto mais pode a
custo de produção. criança desenvolver-se, tanto mais inteligente pode

a projeto é uma falácia construída sobre uma tomar-se. Contrariamente, quanto mais estático ou
mentira. rotineiro, amorfo ou desorganizado for o ambiente fí-

Qual o método que o Governo autodenomina- sico e social em que a criança vive, menos rico será
do socialdemocrata escolheu para discutir uma pro- o desenvolvimento de sua personalidade e de sua
posição de tão alto impacto como esta? inteligência.



o SR. MOISÉS LlPNIK (Bloco/PTB - RR. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, (la época em que o mundo passa
por tantas e tão assustadoras transformações, é na
tural que o interesse do homem se volte para os
itens políticos, para os debates econômicos, para as
polêmicas sociais. No Brasil, particularmente, são
esses os assuntos de maior importância para a so
ciedade, em razão dos muitos problemas que desa
fiam o nosso povo na luta por uma vida melhor, mais
próspera e mais justa. Não admira, assim, que cons
titua surpresa para alguns o pronunciamento em que
um Deputado Federal discorra não sobre as taxas
de juros ou a balança comercial, mas acerca dos
mandamentos religiosos e dos preceitos éticos que
lhe norteiam a atitude pessoal e o desempenhO político.

A dissolução moral, a banalização do sexo, a
degradação dos costumes, a devastação da nature
za, o recurso à violência são a prova de que o ho
mem perdeu o respeito por si mesmo, ao optar por
um caminho que cada vez mais o afasta da religião
e dos valores espirituais. O povo judeu tem a exata
consciência desse processo, pois o nosso patrimô
nio maior é a palavra de Deus. Há povos que, ao
longo dos séculos, construíram admiráveis civiliza
ções, levantaram gigantescos monumentos, conce
beram obras-primas que ainda hoje emocionam pela
realização artística. Os judeus, não: o único bem le
gamos à humanidade foi um livro, mas um livro que
mudou definitivamente a história do homem sobre a
terra. Nesse verdadeiro tesouro é que se encontram
"As Sete Leis para os Filhos de Noé", ditadas com
sabedoria por Moisés não apenas aos que com ele
viviam, mas às gerações que haveriam de suceder
se até o final dos tempos.

São regras que, formuladas há milênios, im
pressionam pela força e pelo sentido com que se
mantiveram válidas: 1ª) Creia em Deus; 2ª) Respeite
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Aliás, isso está perfeitamente coerente com os da personalidade. Isso eqüivale a dizer que temos
estudos de Piaget, de que a inteligência-não 'é her- na mão a chave para construir uma grande Nação.
dada geneticamente nem adquirida por transmissão, Essa chave é a educação.
mas construída diariamente pela criança, no esforço Quanto mais cedo começamos, mais tempo
de assimilação do que lhe chega do meio e de aco- ganhamos. O Brasil precisa ganhar tempo, para re-
modação às estruturas cognitivas já formadas. Esse cuperar décadas, senão séculos de atraso. E certa-
trabalho não é feito sem esforço, sem ·sofrimento", mente uma forma justa, verdadeira, sustentável, de
sem uma forte dose de persistência, de garra, de dar o salto para o futuro é a educação da infância.
vontade de entender, o que, aliás, é característica Esta, pois, a proposta que ouso trazer à Casa:
de toda criança desde o primeiro momento de sua este País deve priorizar a educação na primeira in-
vida. E, como conseqüência desse esforço de assi- fância. Ali está o começo. Ali está a base da perso-
milação e acomodação, vão se formando, sucessi- nalidade e da inteligência. Ali se formam as estrutu-
vamente, novas estruturas cognitivas. Em outras pa- ras que irão, em grande parte, determinar as apren-
lavras, a inteligência é resultado de um processo ao dizagens posteriores.
qual todo ser humano está submetido desde o nasci
mento. E a pessoa se toma inteligente aprendendo.

Aqui entra o papel da educação. De um lado,
ela tem que apresentar à criança, de forma tranqüila,
organizada, um meio social e físico provocativo, de
safiador, solicitante do entendimento, da resposta,
da compreensão da criança. De outro, acompanhar
essa criança no entendimento, no encontro de res
posta aos desafios que cada circunstância lhe apre
sentar. Temos dois ambientes educativos que po
dem e devem responder por essa tarefa: a famnia e
a escola.

A família tem sido, historicamente, a respon
sável pela educação nos primeiros anos de vida
da criança. E ainda continua sendo, em todo o
mundo, a instituição primordial de educação da
criança pequena. A partir dos seis, sete ou oito
anos de idade, a escola assume grande parte des
sa tarefa, sobretudo para produzir as aprendiza
gens complexas. Há mais de um século, entretan
to, começou uma nova instituição social, que são a
creche e o jardim de infância, para apoiar a família
na sua função educativa e complementar a ação
dos pais nessa tarefa. Cada vez mais essa institui
ção se expande, cada vez mais cresce o número
de famílias que procuram uma pré-escola para co
locar seus filhos, pelo menos durante quatro horas
por dia. Em todo o mundo, a educação instit}Jcio
nalizada vem crescendo de forma acelerada. A ne
cessidade de colocar a criança num lugar seguro
enquanto os pais trabalham fora de casa alia-se
hoje a compreensão de que os pais não dominam
o conhecimento disponível sobre o desenvolvi
mento infantil e os meios mais adequados de favo
recê-lo e de que as instituições de educação infan
til podem contribuir, de forma oportuna e adequa
da, para o desenvolvimento de seus filhos. A edu
cação, por conseguinte, começa mais cedo.

Assim, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,
temos na mão a chave do desenvolvimento das pes
soas, da formação da inteligência, da estruturação
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O Criador; 3ª) Preserve a vida humana; 4ª} Proteja a a ameaçam: da decadência moral, da promiscuidade
família; Sª) Reconheça os direitos e a propriedade sexual, da inversão dos valores e que se assentam
dos outros; 6;\) Respeite as criaturas de Deus; 7ª) a fraternidade e o respeito mútuo. Desestruturar a
Obedeça à lei. Normas que, expressas de maneira família é afrontar a própria vida, condenar homens e
tão simples e direta, bem poderiam chamar-se "Os mulheres ao abandono e à solidão a que não somos
Sete Princípios da Felicidade", ou "Os Sete Funda- destinados.
mentos de um Mundo Melhor", pois que nelas se or- Reconheça os direitos e a propriedade dos ou-
denam toda as condições para que alcancemos a tros - é a quinta lei que nos ditou Moisés. Nascemos
paz, o convívio amistoso e a comunhão fraterna en- para viver juntos, para existir em grupo, para aceitar
tre os seres humanos. a importância do outro, para reconhecer a presença

A crença em Deus implica, obrigatoriamente, a do irmão. Ignorar-lhe os direitos e despojá-lo do que
fidelidade ao seu amor, o desprezo por todas as for- tem é um convite à luta, um chamamento à guerra,
mas de idolatria. E são muitos, hoje, os deuses ante uma porta que se abre para a dor e para o infortúnio.
os quais se ajoelha a sociedade de consumo: o po- Quando o homem ataca o vizinho é a ele mesmo
der econômico, o prestígio pessoal, a influência polí- que ofende, é a ele próprio que insulta.
tica, o prazer sexual, a beleza física - promessa a Esse é o sentimento que devemos ter para
que tantos se consagram para descobrir, depois, com os animais, criaturas de Deus como nós o so-
que não passam de ilusões. A Deus, só a Deus de- mos. Maltratá-los e matá-los cruelmente é prova de
vemos louvor e obediência, como a causa primeira e desamor, de descaso pela vida, de crueza que se
a razão final de todas as coisas. opõe à nossa inteligência e à nossa sensibilidade.

Por isso devemos amá-lo e respeitá-lo - não Os seis mandamentos podem resumir-se ao úl-
apenas durante os cultos, as pregações religiosas, timo: Obedeça à lei - à lei dos homens, mas acima
mas em todos os instantes das nossas vidas. Cabe- de tudo, à lei de Deus, ao plano com que nos criou,
nos, como seres racionais, desenvolver a consciên- à doçura com que nos orienta para a felicidade e
cia do livre arbítrio - essa faculdade maravilhosa de para a realização pessoal. Mais do que uma herança
que dispomos - para que responsabilizemos pelo do povo judeu, "As Sete Leis para os Filhos do Noé"
bem e pelo mal, pela ventura e pela desdita que são palavras dirigidas a todos os homens, para que
possamos causar ao nosso semelhante. Culpar possam transformar em realidade o sonho de um
Deus pelos erros que cometemos é negá-lo na sua mundo mais fraterno, mais digno e mais justo.
grandeza, é desconhecê-lo na sua essência, é redu- O SR. CORIOLANO SALES (PDT - BA. Pro-
zi-Io à pequenez da circunstância humana. nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e

Não mate - assim podemos traduzir a terceira Srs. D~utados, r~centemente ? Tribunal de Contas
das sete leis para os filhos de Noé. Que outro bem da ~mao (TCU) dlv~lgou rela7~0 extensa de_quase
haverá de mais precioso do que a vida de uma pes- 2 mil pessoas que tlve~am rejeitadas p~~taçoes de
soa? Feitos à imagem e semelhança do Criador, te- contas de recursos onundos de convemos com o
mos de preservar a vida como a sua grande obra, Governo Federal.
como a manifestação suprema da sua divindade. Em princípio, gestores e demais repre-
Não basta, porém, mantê-Ia a salvo da morte, é pre- sentantes de entidades constantes da lista do TCU
ciso dignificá-Ia com a saúde, com a alimentação, estarão impedidos de concorrer às eleições de 3 de
com a educação, com a moradia, para que viver não outubro deste ano, em face ça Lei das Irtelegibilida-
se tome sinônimo do sofrimento e da humilhação a des, a Lei Complementar nQ 64, de 18 de maio de
que se submetem bilhões de pessoas em todas as 1990.
partes do mundo. Conforme a vontade de Deus, vida Mas esse impedimento da lei é aparente, em
é alegria, é felicidade, é a plena realização do amor razão de manifesta, clara e evidente proteção aos
com que nos concebeu. corruptos, inserida propositadamente na Lei Com-

Não podemos, no entanto, aceitar a vida como plementar nQ 64/90, mais conhecida como Lei das
bem pessoal, como patrimônio individual. Viver su- Inelegibilidades, no seu art. 111, inciso I, letra g.
põe dividir, partilhar a nossa experiência com o se- De fato, esse dispositivo da Lei das Inelegibili-
melhante. Acha-se aí a razão de ser da famnia, do dades (Lei Complementar nQ 64/90) reza que so-
núcleo comunitário, da céllJla social em que o pai, a mente não serão candidatos "os que tiveram suas
mãe e os filhos se protegem e se completam. Te- contas relativas ao exercício de cargos ou funções
mos, portanto, de defendê-Ia dos muito,s perigos que públicas rejeitadas por irregularidade insanável e por



Maio de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 23 14759

decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se a são ·salvo se a questão houver sido ou estiver sen-
questão houver sido ou estiver sendo submetida à do submetida à apreciação do Poder Judiciário", der-
apreciação do Poder Judiciário, para as eleições que radeiro refúgio de pessoas que, na maioria das ve-
se realizarem nos 5 (cinco) anos seguinte, contados zes, ao recorrerem á Justiça somente buscam pro-
a partir da data da eleição". crastinar sua condenação inapelável, haja vista a

Ao fazer a lei, o Congresso Nacional deixou morosidade do Judiciário, cuja multiplicidade de ins-
margem para que os gestores corruptos pudessem tâncias e recursos contribuem unicamente para de-
ser candidatos, embora com suas contas rejeitadas longar ainda mais a expiação de culpa.
em definitivo pelo órgão competente, desde que te- A inserção da excludente constitui autêntica
nham ajuizado uma simples ação declaratória con- superfetação, uma vez que o art. 52, inciso XXXV da
testando a decisão do Conselho de Contas, de cada Constituição Federal consagrou irrefragavelmente o
Estado ou região, ou do próprio TCU, ou do Poder princípio da inafastabilidade de apreciação pelo Po-
Legislativo que tenha aprovado o parecer da rejei- der Judiciário de qualquer lesão ou ameaça a direito,
ção das contas. nos termos seguintes: "A lei não excluirá da aprecia-

Com esse expediente, fundamentado na Lei ção do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".
Complementar nº 64/90 - art. 12 , inciso I, letra g, A sociedade cobra uma posição mais drástica
mais de 100 gestores corruptos que tiveram contas do legislador em relação aos que se envolveram em
rejeitadas, em definitivo, pelas Câmaras de Verea- atos de corrupção e desejem continuar na vida públi-
dores ou pela Assembléia Legislativa, no meu Esta- ca postulando o exercício da representação popular.
do, a Bahia, foram candidatos nas eleições de 1992, A proposta visa dificultar que pessoas (agentes
1994, e, novamente, outros tantos o serão nas elei- políticos) que se envolvem em práticas delituosas na
ções próximas de 3 de outubro, em face da ressalva órbita político-administrativa fiquem afastadas por
proposital e criminosa da Lei Complementar quando um determinado lapso de tempo - na formulação,
assegura que o gestor que tenha praticado fraude e seis anos -, com um período de suspensão de direi-
tenha suas prestações de contas rejeitadas, em defi- tos políticos, por via absolutamente legal da inelegi-
nitivo pelo ente estatal competente (o Poder Legisla- bilidade.
tivo que tenha a competência do julgamento final Ainda espero que o Congresso Nacional possa
das contas), ainda assim, possa ser candidato, bas- dar uma grande contribuição ao País alterando a Lei
tando para isso que tenha aforado uma ação judicial Complementar n2 64/90, para derriscar do seu texto
contra a decisão que acolheu, ao final, a rejeição a ressalva contida na letra g, art. 12 , inciso I, que las-
das contas. Esse tipo de ação é sempre ajuizada treia as candidaturas de gestores corruptos e toma o
contra a própria Câmara de Vereadores e o Conse- Poder Judiciário inerte, impotente, diante do texto da
lho de Contas, com base na aludida Lei Comple- lei, em alguns casos, conivente com a miséria da lei,
mentar, na excepcionalidade que ela assegura ao como acontece na Bahia, negando o julgamento de
declarar que o gestor não será candidato ·salvo se a centenas de ações penais e facilitando que gestores
questão houver sido ou estiver sendo submetida à corruptos possam ser candidatos.
apreciação do Poder Judiciário". A sociedade espera uma postura melhor diante

Há, no Tribunal de Justiça da Bahia, cerca de dessa grave mazela que assola o País, tanto do
100 ações penais paralisadas, aforadas pelo Minis- Congresso Nacional quanto do Poder Judiciário.
tério Público, tentando alcançar gestores corruptos, Era o que tinha a dizer.
numa evidente manifestação política para favorecer O SR. ALCIDES MODESTO (PT - BA. Sem
candidaturas que, a rigor, não poderiam ser registra- revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr41s e Srs. De-
das, mas que são acolhidas, deferidas, em razão da putados, de 14 de maio até o dia 31 próximo, várias
ressalva da Lei Complementar, que permite que entidades ligadas diretamente à defesa do meio am-
gestores corruptos, mesmo diante de ações penais biente e, particularmente, à defesa do São Francisco
em tramitação, possam ser candidatos. estarão manifestando de várias formas, por meio de

É a miséria da lei que desmoraliza o Congres- exposições, debates de sessão já 'realizada nesta
so Nacional e abastarda o Poder Judiciário. Casa, no último dia 15, os problemas que afetam as

Apresentei projeto de lei complementar, regis- grandes bacias hídricas do Brasil, de modo particu-
trado sob n2 27/95, para alterar a Lei das Inelegibili- lar a do São Francisco.
dades -letra g, inciso I, do art. 12 (LC-64/90), com o Temos acompanhado de perto o processo de
propósito de subtrair do texto legal original a expres- degradação da bacia sãofranciScana, porque atua-



ARTIGO A OOE SE REFERE O ORADOR:

CAMINHAR SEM FIM

Peregrinos do São Francisco

O rio São Francisco tem 58% do seu curso
atravessando o semi-árido nordestino, o chamado
Polígono das Secas. Mesmo sendo vital para a so
brevivência de milhões de pessoas e uma infinidade
de animais e plantas, o rio vem sofrendo nos últimos
séculos as conseqüências da implantação de um
modelo de desenvolvimento ecologicamente insus
tentável. São estas as marcas deixadas por este
-desenvolvimento-: a construção de grandes barra
gens; o desmatamento dos cerrados e a implanta
ção de extensas monoculturas de eucalipto; o alto
investimento em megaprojetos irrigados voltados à
exportação; a concentração assustadora de terras; a
poluição causada pelos resíduos industriais, agrotó
xicos e esgotos sanitários.

O caminho imposto ao Vale do São Francisco
pelas políticas oficiais de desenvolvimento é um ca
minho que leva à morte.

A peregrinação no rio São Francisco foi uma
caminhada de um ano inteiro, 'percorrendo 350 co
munidades ribeirinhas ao longo dos 2.700 km de ex
tensão do rio da unidade nacional. Foi resposta a
um clamor do rio e da vida que o anima. Resposta a
uma situação-Iimite, onde o rio é ameaçado na sua
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mos permanentemente naquela região e, como filho uma via sacra nos órgãos públicos federais, cobran-
barranqueiro do São Francisco, temos uma afinida- do as mesmas responsabilidades.
de bastante grande com todos esses problemas. Depois o Governo vem com a cara mais limpa

É lamentável que, apesar de todas as denún- do mundo dizer que a queda do seu apoio popular é
cias e da experiência de três anos atrás, quando pe- casual. Não é casual. Há, sim, um descaso perma-
regrinos se deslocaram desde a nascente até a foz nente do Governo Fernando Henrique para com os
do São Francisco, a pé, visitando comunidade por problemas da sociedade. Especialmente os mais ex-
comunidade e levantando todos os problemas das cluídos, os mais penalizados, os pobres deste País
cidades e comunidades ribeirinhas, não se perceba não têm guarida em qualquer órgão público.
absolutamente nenhuma medida efetiva para sanar Teremos amanhã uma audiência com o novo
as grandes dificuldades que afetam a vida da bacia Ministro da Reforma Agrária. Vale dizer que já tive-
do São Francisco. mosr anteriormente, inúmeras audiências com o Pre

sidente do Incra, com o Ministro da Agricultura e
com todas as autoridades responsáveis por esse as
sunto. Mais uma vez, com todos esses Ministros e
com todos os órgãos públicos, falaremos sobre os
mesmos problemas que o Governo não soluciona
nem direciona.

Portanto, esse descaso, essa irresponsabilida
de, esse cinismo administrativo é a causa principal
de o povo acreditar que Fernando Henrique seja o
grande responsável pela falta de uma política em
prol da justiça social neste País.

Registro esses eventos e solicito à Mesa incluir
em nosso pronunciamento artigo publicado pelos
Peregrinos do São Francisco, intitulado -Caminhar
sem fim", que chama a atenção, principalmente,
para o fato de que, por se tratar de um rio cujos 58%
do seu curso atravessam a região semi-árida do
Nordeste, tem um potencial que deveria possibilitar
a solução dos problemas. Mas ocorre o contrário.
Tudo que oficialmente o Governo tem feito no São
Francisco agrava os problemas: construções de
grandes barragens para produzir energia, sem faze
rem as escadarias para que a piracema ocorra nor
malmente e mantenha as espécies de peixe perma
nentemente multiplicadas; a devastação que existe
nos vários afluentes do rio São Francisco por conta
da fronteira agrícola da soja com agrotóxicos, enve
nenando ainda mais o rio e seus afluentes, além do
desmatamento que ameaça os mananciais. Por to
das estas razões se diz que o São Francisco está
morrendo.

Houve um movimento, há alguns anos, chama
do -SOS São Francisco". Apesar deste grito de so
corro, nada tem sido feito.

Além da existência das comunidades ribeiri
nhas ameaçadas de todas as formas há ainda os re
manescentes de quilombos, como é o caso, por
exemplo, de rio das Rãs. Há cinco anos órgãos pú
blicos federais têm conhecimento do problema dos
quilombolas daquela comunidade. Os Ministérios da
Cultura, da Agricultura, o Incra, a Fundação Palma
res (Ministério da Cultura), a Procwradoria da Repú
blica têm feito um acompanhamento todo especial
do caso. Entretanto, recebemos nessas últimas se
manas a notícia de que o fazendeiro que sempre
ameaçava aquela comunidade volta a molestá-Ia.

Amanhã, novamente acompanharemos a dele
gação dos remanescentes do quilombo de rio das
Rãs, o que já fizemos dezenas de outras vezes nes
ses últimos cinco anos. Eles voltam a Brasnia para



Durante o discurso do Sr. Alcides Mo
desto, o Sr. Adylson Motta, § 2º do artigo 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Maurí
cio Campos, § 2º do artigo 18 do Regimento
Interno.

o SR. PRESIDENTE (Maurício Campos) 
Concedo a palavra ao Sr. Ricardo Barros.

O SR. RICARDO BARROS (Bloco/PFL - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, hoje é um dia importante para o País,
pois os empresários do Brasil se mobilizaram de for
ma definitiva e efetiva para cobrar do Governo e do
Congresso ações que permitam o natural desenvol
vimento econômico da Nação brasileira.

Estive presente à abertura dos trabalhos no
Hotel Nacional, e, ao meio-dia, o Presidente Fernan
do Henrique lá compareceu. Mais de 2 mil empresá-
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condição de gerador de vida para milhões de brasi- rios vieram de todas as partes do País para pedir ao
leiros. Governo diminuição dos juros altos, para que sejam

A movimentação central desta peregrinação compatíveis com a nossa atividade econômica; con-
franciscana empreendida por quatro pessoas - uma dições para exportar; câmbio apropriado à produção
religiosa, um padre, um lavrador e um ativista ecoló- e venda no mercado globalizado que afeta a econo-
gico - foi a de sensibilizarem e mobilizar as comuni- mia mundial.
dades locais para a preservação do rio. Na sua pre- Sr. Presidente, os empresários, em cuja classe
paração estiveram envolvidas 16 dioceses, 97 paró- me incluo, vêm pedir que lhes seja dada condição
quias e mais de 300 entidades populares. Muitas ini- de manter seus empregados. Todos investiram em
ciativas surgiram motivadas pela peregrinação, não treinamento e qualificação de mão-de-obra, em qua-
só pela preservação do São Francisco mas também Iidade total e, embora não queiram demitir seus em-
de outros rios do mundo. pregados, agora se vêem obrigados a dispensar

O que necessitamos hoje é levar para as políti- seus companheiros de trabalho e de luta, em função
cas públicas a lição que aprendemos todos os dias de uma economia de mercado, talvez, selva mais
com o rio São Francisco: a doação e o serviço à densa do que essa em que convivemos na esfera
vida. Necessitamos de um modelo de desenvolvi- política federal e em todas as instâncias políticas
mento digno deste mundo, que tenha como centro a dos País.
melhoria das condições de vida para as populações Lá estavam Antônio Ermírio de Moraes, Jorge
locais e a preservação do rio. Já existem hoje no Gerdau, Carlos Moreira Ferreira e o Presidente da
Vale do São Francisco múltiplas iniciativas bem su- Federação da Indústria do Paraná, José Carlos Go-
cedidas, voltadas para o desenvolvimento sustentá- mes de Carvalho, o nosso Senador Carvalhinho, Ii-
vel e adaptado às necessidades e condições locais. derando mais de 150 empresários paranaenses que,
Enquanto isso o Governo brasileiro gasta fortuna em somando esforços, solicitam ao Congresso apressar
megaprojetos que trazem danos ecológicos incalcu- a votação das reformas e aos Ministros da Fazenda,
láveis e não possibilitam uma real melhoria da quali- .do Planejamento e ao Presidente da República
dade de vida para as populações locais. Esta é a si- maior sensibilidade e sensatez na tomada de medi-
tuação de projetos como o Jaíba, em Minas Gerais, das econômicas que se refletem sempre diretamen-
e o Baixo do Irecê, na Bahia. te no setor produtivo do País. Vieram pedir a refor-

Mais do que nunca devemos pôr em ação ma tributária, porque ela é absolutamente necessá-
energias e esforços capazes de reverter este cami- ria para que possamos ter ampliação da base dos
nho da morte e alcançar o verdadeiro progresso, contribuintes e diminuição da carga tributária daque-
para que o rio e povo tenham vida no Vale do São les que hoje já contribuem.
Francisco. Portanto, registro essa mobilização que logo

mais estará adentrando esta Casa. Mais de 2 mil
empresários estarão aqui às 15h entregando um do
cumento - já entregue ao Presidente da República 
ao Presidente da Câmara, Deputado Luís Eduardo,
e ao Presidente do Senado Federal, pedindo que
nós, políticos, contribuamos para a manutenção dos
empregos e do desenvolvimento econômico.

Ouvi atentamente as palavras do Presidente
Fernando Henrique. Por um lado, cobrou o Congres
so velocidade na votação da reformas; por outro re
conheceu que ele está assoberbado de inúmeras re
formas, solicitações, e que as mudanças não acon
tecem de um dia para o outro em um sistema demo
crático como o que temos no País e, diga-se de pas
sagem, devemos mantê-lo. Para isso precisamos
mais entendimento e colaboração de todos os seto
res.

Percebi também que o Presidente Fernando
Henrique cobrou dos próprios empresários e da im-



Como se pode perceber, o quadro é gravíssi
mo! Os efeitos da estiagem são desastrosos e não
existe no Poder Público Municipal uma estrutura que
seja capaz de enfrentar com eficiência esses proble
mas. As medidas até então tomadas pelo Governo
do Estado são pontuais, lentas e não têm resolvido a
questão, mostrando que o Vale do Jequitinhonha,
mesmo estando em situação de calamidade, não
tem sido priorizado.

A situação pede medidas emergenciais e de
médio e longo prazos que objetivem soluções mais
adequadas e duradouras. Faz-se necessária uma in
tervenção que propicie mudanças estruturais nos
campos econômico, social e de infra-estrutura bási
ca. A população do Vale do Jequitinhonha não pode
mais pagar pela falta de sensibilidade do Poder PÚ
blico Estadual, e o Legislativo Federal não pode se
calar diante de situação como esta. Nesse sentido,
gostaria de lembrar aos Srs. Deputados que tramita
nesta Casa Projeto de Lei nº 4.695/94, que dispõe
sobre a inclusão do Vale do Jequitinhonha na área
de atuação da SUDENE - Superintendência do De
senvolvimento do Nordeste.

De procedência do Senado Federal, este proje
to foi aprovado por aquela Casa em 5 de julho de
1994. Passou pelas Comissões de Constituição e
Justiça e de Desenvolvimento Urbano e Interior,
onde fui o Relator aqui nesta Casa, e no dia 13 de
dezembro de 1995 foi retirado da pauta do Plenário
a requerimento de Deputados.

Este projeto é da maior importância, uma vez
que não se justifica a exclusão do Vale do Jequiti
nhonha da área da atuação da Sudene, pois pelas
características físicas, sociais e econômicas esta re
gião está bastante próxima às características do
Nordeste brasileiro. Com esse projeto, quer se incre
mentar o desenvolvimento agrícola e industrial da
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prensa compreensão é contribuição para a conclu- rebanho bovino está ameaçado pela falta de pasta-
são das reform~s. gem e água.

Deixo registrado esse fato e peço a todos os Os poços artesianos que abastecem alguns
colegas Deputados e senadores que recebam nos- Municípios, na sua grande maioria, ou estão secos
sos empresários, porque são eles os heróis do de- ou com sua capacidade de produção reduzida numa
senvolvimento econômico desta Nação e devem ser, média de 45%. Em Medina, Berilo, Comercinho, Ca-
assim, respeitados. choeira do Pajeú, Padre Paraíso os córregos já es-

O SR. NILMÁRIO MIRANDA (PT - MG. Pro- tão completamente secos, alguns desde janeiro de
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srl!s e 1996. Estima-se que cerca de 40 mil pessoas este-
Srs. Deputados, o que me traz hoje à tribuna é um jam completamente sem abastecimento de água na
tema que V. Exll conhece muito bem, Deputado região. Em Berilo, segundo Albano Machado, mil ho-
Maurício Campos, pois tem larga e antiga presença mens deixaram suas casas nas roças para migrarem
no Vale do Jequitinhonha. (migração sazonal). Dos 26 córregos de Berilo, só

O Vale do Jequitinhonha, localizado no Estado um não "cortou".
de Minas Gerais, vive hoje uma situação gravíssima:
o assolamento da seca por toda a região, causando
visíveis e desastrosas conseqüências.

Apesar de estar localizado em Minas Gerais,
essa região apresenta características físicas, sociais
e econômicas extremamente próximas às do Nor
deste brasileiro, ou seja, o tipo de clima, a vegeta
ção, o regime de chuvas de curta duração, a econo
mia centrada no setor primário e altos índices de
analfabetismo. São 55 Municípios, totalizando uma
população de mais de 1 milhão de habitantes. Ape
nas 30% da população possui água tratada, e 32%
dos trabalhadores do Vale ganham apenas meio sa
lário mínimo. Todos esses fatores contribuem para o
reconhecimento dessa região como um dos maiores
bolsões de pobreza do País.

Esse quadro hoje se agrava ainda mais em
função da seca que atinge a região. Aliás, o proble
ma da seca não vem de agora. A precipitação plu
viométrica que já apresentava índices históricos de
redução, teve uma redução drástica nos períodos de
93/94, cuja média foi de 600 mm, e entre 94/95, que
foi de 320mm. A situação piora a cada dia. A prolon
gada estiagem vem causando danos absurdos para
a região.

Diversos Municípios já decretaram estado de
calamidade pública, como exemplo, os de Pedra
Azul e Cachoeira do Pajeú. No Município de Itinga já
secaram nove córregos, 22 açudes, totalizando
6.380 habitantes sem água. Além disso, houve uma
perda de 50% da cultura de milho; 30% da do feijão
e 60% da do arroz de sequeiro. Em alguns lugares,
como por exemplo em Coronel Murta, a perda des
tas culturas foi total, 100%. As pastagens secas e a
dificuldade de obtenção de água para os bovinos
têm levado muitos pecuaristas a se desfazerem do
seu rebanho a valores bem inferiores aos praticados
no mercado. No Município de Comercinho, 92% do



O SR. EDSON SOARES (PSDB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, as notícias que nos têm chegado do Vale
do Jequitinhonha são extremamente preocupantes.
Mais de 1 milhão de pessoas vivem hoje em condi
ções precaríssimas na região, assolada por uma lon
ga estiagem que está submetendo nossa gente a
um extremo sofrimento. Falta água, falta alimento,
falta trabalho, faltam condições de atendimento à
saúde e à educação. A maioria dos rios já secou. A
agricultura sofreu uma perda de mais de 50%, em
todas as culturas. A pecuária, pela escassez da
água e da pastagem, sofre um prejuízo incomensu
rável. Vários Municípios do Vale do Jequitinhonha já
decretaram estado de calamidade pública. A situa
ção do Vale é gravíssima.

É necessária e imperiosa uma intervenção ra
dicai do Poder Público e do Estado brasileiro para
erradicar a miséria e a pobreza daquela gente. As
medidas paliativas, emergenciais, que até agora, ao
longo da vida daquele povo, foram tomadas nos vá
rios âmbitos de Governo não deram resultados dura
douros.

Sr. Presidente, são necessárias políticas plane
jadas, para sanar de vez os obstáculos à possibilida
de de desenvolvimento e redenção social do Vale do
Jequitinhonha.
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região através de incentivos fiscais vigentes para É necessário que esta Casa assuma de uma
pessoas físicas e jurídicas. vez por todas, com muita convicção e determinaçflo,

Com relação às medidas emergenciais, quero o compromisso que este País tem para com a popu-
fazer um apelo ao Governador Eduardo Azeredo: lação daqueles 55 Municípios. São mais de 1 milhão
que apóie o projeto de construção de açudes-mini- de pessoas que vivem na extrema miséria, fornecen-
barragens, que é o projeto dos Prefeitos para arma- do mão-de-obra barata para o restante do País, sem
zenar água da chuva que serviria não só à produção perspectivas, em condições de vida extremamente
agropecuária como também a da população. As fa- deploráveis. São necessárias políticas planejadas
mOias rurais têm de andar quilômetros para ter aces- que possibilitem resultados duradouros, para se pro-
so à água, comprometendo assim a higiene das pes- mover uma mudança radical na estrutura socioeco-
soas. E que apóie também o projeto de pequenas ir- nômica do Vale do Jequitinhonha.
rigações da Prefeitura da Itinga, que vale para todas Nesse sentido, as minhas palavras vão na
as cidades atingidas pela seca. mesma linha do pronunciamento do Deputado NiI-

Ano passado o Governo mineiro distribuiu três mário Miranda, que solicitou o empenho, o compro-
minibarragens e três poços artesianos por Município misso e a sensibilidade das srªs e dos Srs. Deputa-
e nada resolveu. Com o mesmo custo, poderia re- dos relativamente à aprovação do Projeto de Lei nº
passar aos Municípios tratores e horas de trabalho e 4.695, nesta Legislatura, já esteve na Ordem do Dia
eles próprios teriam feito centenas e centenas de mi- e foi retirado. Não há como resolver o problema do
nibarragens. Vale do Jequitinhonha com medidas paliativas, que

Estou encaminhando ao Governador de Minas não deram e nunca darão frutos definitivos.
Gerais os documentos que recebi da Prefeitura de É necessário aprovarmos a inclusão do Vale
Itinga, da Associação Microrregional de Municípios do Jequitinhonha na área de abrangência da Sude-
do Médio Jequitinhonha - AMEJE, de Pedra Azul e ne. São necessárias políticas planejadas e interven-
de Berilo. ção do Estado brasileiro para reduzirmos as desi

gualdades regionais como a que lá vivemos, tanto
em relação ao Estado de Minas Gerais como ao
País. Assim, poderemos de fato pagar a grande dívi
da que temos para com essa região.

A propósito, Sr. Presidente, apesar de paliativo
e emergêncial, mas sabemos que pode gerar resul
tados duradouros, solicitamos que o Banco do Brasil
volte a fomentar a atividade agrícola e pecuária do
pequeno produtor. Recentemente, o Banco do Brasil
atuou nesse sentido no Vale do Mucuri. Saúdo-o
pela iniciativa. Esse tipo de procedimento tem de ser
estendido ao Vale do Jequitinhonha. Lá há centenas
de pequenos proprietários descapitalizados que pre
cisam produzir, ficar na terra e criar suas fammas.
Eles não podem ficar a vida inteira fomecendo o que
se pode chamar de indigentes para as periferias e
favelas das grandes cidades, não podem ficar so
mente na esperança de melhores dias.

O Vale do Jequitinhonha, Sr. Presidente, mere
ce não só respeito e consideração; merece solidarie
dade e compromisso social, para que possamos de
vez acabar com a miséria absoluta, com aquele bol
são de pobreza, que humilha, desonra e torna avil
tante a vida dos cidadãos que ali vivem. Tal situação
desonra o povo brasileiro.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ARY VAlADÃO (Bloco/PPB-TO. Sem

revisão do orador.) ~ Sr. Presidente, srªs e Srs. De-
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putados, inicialmente quero fazer uma pequena in- poder aquisitivo de crescer intelectualmente. Só as-
trodução, pois me lembrei neste instante. de que, sim teremos uma Nação mais justa, mais democráti-
quando Deputado' Estadual no meu Estado, apre- ca, voltada para o bem comum.
sentei projeto de lei criando um ginásio estadual em O SR. SARAIVA FEUPE (BlocoIPMDB-MG.
determinada cidade. O projeto para a criação daque- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'ls e Srs.
le ginásio correu os trâmites normais no Legislativo Deputados, estou estarrecido com os dados divulga-
e subiu à sanção. dos pela Organização Mundial de Saúde, OMS, que

Para minha tristeza, Sr. Presidente, o projeto demonstram em termos universais um quadro som-
voltou à Assembléia Legislativa com o veto de S. brio para a saúde do homem.
Exil o Sr. Governador do Estado. As razões do veto O relatório da OMS aponta o recrudescimento
se devem ao fato de que o projeto era contrário aos das doenças infecciosas, que provocam a morte de
interesses públicos. mais de 17 milhões de pessoas a cada ano, sendo

Ora, Sr. Presidente, nada se mudou no ensino que muitas dessas moléstias poderiam ser evitadas
neste País daquele tempo para cá. e até curadas com investimentos de apenas um dó-

Protesto contra a situação caótica em que se lar per capita.
encontra a educação em nosso País, a ponto de um Caros colegas, estamos assistindo indignados
jovem estudante e trabalhador goiano, que sustenta ao agravamento de doenças antes controladas,
família e sobrevive com pouco mais de um salário como a dengue, que assolou quatorze países da
mínimo, chegar ao extremo de vender um rim para América Central e do Sul, atingindo 200 mil pessoas,
manter os seus estudos. e destaco o preocupante quadro que tem sido a epi-

Sem dinheiro para pagar a faculdade e tendo demia no Brasil, particularmente, no nosso Estado,
passado no vestibular, ele afirma que a única saída Minas Gerais.
é comercializar o referido órgão, já que ganha ape- Epidemias como a cólera e a difteria, que eram
nas R$150,00 por mês como servidor público do Es- um assombro na Idade Média, voltam a matar no
tado. Continente, atingindo números alarmantes, segundo

A venda de órgãos, como V. EXªs sabem, é i1e- demonstra o mencionado relatório da Organização
gal no Brasil, mas o citado estudante, apesar de Mundial de Saúde. Fora isso, o uso descontínuo de
ciente dos riscos que corre, pretende vencer na vida remédios tem favorecido a multiplicação e propaga-
e formar-se em Direito, nem que seja à custa da ção de bactérias resistentes, criando um temível de-
mutilação do seu próprio corpo. safio para a medicina. É o caso da tuberculose no

Que País é este, senhoras e senhores, em que Brasil.
se chega ao ponto de se pensar em vender um rim Diante desse quadro dantesco - hoje estamos
para realizar o sonho do saber? Em que os ricos são presenciando a mobilização de empresários do País
cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais po- inteiro, pedindo a retomada do crescimento econô-
bres. Em que há desigualdades extremas, que eliti- mico e solidarizando-se com as reformas -, chamo a
zam as nossas universidades e impedem o acesso atenção da Casa, inclusive como membro da Comis-
de todos à educação gratuita? são Mista de Orçamento do Congresso, para a ne-

Nas universidades públicas só estudam aque- cessidade de embutirmos, no Orçamento do Ministé-
les que não precisam trabalhar, e, mesmo trabalhan- rio da saúde, 6 bilhões de reais para o presente
do, o estudante carente não consegue, com o que exercício, proposta que veio do Executivo.
ganha, arcar com os altos custos de uma faculdade Estou assistindo, Deputado Maurício Campos,
particular. Em contrapartida, as bolsas de estudo, in- a uma mobilização que visa desqualificar, descarac-
suficientes para atender à demanda, nem sempre terizar a CPMF, mas quero chamar a atenção para a
contemplam os que realmente precisam. necessidade emergencial e urgente de se reforçar

O fato aqui relatado não é exclusivo do Estado os recursos, para a saúde, até em substituição aos
de Goiás. Casos semelhantes, e até mais comoventes, que vieram embutidos no Orçamento corresponden-
ocorrem de Norte a Sul do Brasil, sem fronteiras. tes à CPMF.

Sabe-se que o Executivo Federal tem despen- Estou hoje açompanhando pelos jornais que o
I ,

dido esforços para suprir as lacunas do Ensino Fun- Deputado Anton.io Kandir busca outra alternativa.
damental. Entretanto, é necessário corrigir as distor- Gostaria de alertá~los, como profissional da saúde,
ções em todos os níveis educacionais. Dar, ainda, que o quadro é dantesco, não apenas na área de
condições sociais ao estudànte brasileiro de menor saúde pública, como demonstra o relatório da OMS,
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mas também as da assistência médico-hospitalar no Sr. Presidente, cabe, em primeiro lugar, lem-
Brasil. brar a advertência de Platão, ao dizer que as pes-

Este Congresso Nacional, acima dessas mobi- soas de bom senso devem manter afastados do po-
lizações mais superficiais, e inclusive sabedor de der o do Estado os homens de dinheiro, aqueles que
que a simples alocação de recursos não resolve o têm muita riqueza. Segundo aquele sábio grego, há
problema, porque teremos de repensar o modelo as- duas coisas difíceis de se juntar ao mesmo tempo:
sistencial no Brasil, o Sistema Único de Sáude, terá riqueza e honestidade. Não estou querendo genera-
de tomar consciência de que há necessidade - seja Iizar. Há exceções.
por intermédio da CPMF, instrumento com o qual te- Essa caravana interesseira, promovida' pelos
mos trabalhado até agora, ou de qualquer outra al- grandes empresários de São Paulo, tem como obje-
temativa de encontrar uma solução de curtíssimo tivo pressionar o Congresso Nacional a arrancar dos
prazo, diante da gravidade da situação. trabalhadores e do povo brasileiro direitos sociais

O SR. ALDO REBELO (PCdoB - SP. Sem re- duramente conquistados. Essa gente vem a Brasília
visão do orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Depu- justificar a pressão que o próprio Poder Executivo
tados, o jornal Folha de S.Paulo, na sua edição do faz, no sentido de que as reformas anti-sociais se-
último domingo, publicou pesquisa realizada pela jam votadas.
DataFolha, dando conta da drástica queda de popu- Deixo, em nome do meu Partido PCdoB, o re-
laridade do Governo do Presidente Fernando Henri- púdio a esse tipo de pressão. O Congresso Nacional
que Cardoso. não pode aceitar a chantagem do poder econômico,

Sr. Presidente, há quem se mostre surpreso do grande empresariado, que, aliado ao Sr. Presi-
com o resultado da pesquisa. Do nosso ponto de dente da República e à grande imprensa conserva-
vista, não só seu resultado era esperado, como o dora, quer submeter o Congresso Nacional aos obje-
Presidente Fernando Henrique e o Governo que S. tivos do grande empresariado e do grande capital fi-
Exi! dirige gozaram ainda de certa benevolência e da nanceiro que, naturalmente, se perguntados dirão
generosidade do povo brasileiro. que nada têm a ver com o desemprego e com o dra-

Um Presidente da República que foi eleito pro- ma social que termina atingindo, como se viu, a po-
metendo na campanha que iria ampliar o número de pularidade do atual Governo.
empregos no Brasil, proteger a agricultura, assegu- Era o que tinha a dizer.
rar saúde, educação e moradia para o povo brasilei- O SR. OSMÂNIO PEREIRA (PSDB - MG.
ro, faz exatamente o contrário. É responsável pelos Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srils e Srs.
maiores níveis de desemprego no Brasil nos últimos Deputados, acabo de receber correspondência do
períodos. Prefeito de minha modesta cidade, Pedra Azul, norte

A insegurança individual e a coletiva têm-se de Minas, encravada no Vale do Jequitinhonha. Na
ampliado, levando inclusive, à banalização do crime, carta S. Ex!! relata as sérias dificuldades por que
da violência e do assassinato cometidos nas gran- passa a Município, devido à prolongada estiagem
des cidades, não apenas entre a população pobre, que se abate sobre ele desde 1988 e também sua
mas também, ultimamente, envolvendo empresários, peregrinação aos órgãos estaduais e federais, bus-
como um que foi assassinado no Bairro dos Jardins, cando recursos para levar água àquela população
São Paulo, e outro no Plano Piloto, Brasília. tão sofrida do Vale do Jequitinhonha.

É evidente que, diante da orientação que tem Hoje, ouvindo de meus companheiros, Edson
presidido o atual Governo, não pode ser surpre.sa Soares e Nimário Miranda, os apelos para que esta
para ninguém a queda da sua popularidade. Casa cerre fileiras em torno da aprovação do Projeto

Quero, ainda, fazer um alerta a esta Casa, de Lei nº 4.695, venho trazer-lhes meu apoio. Faço o
principalmente ao Presidente da Câmara e ao pró- mesmo apelo não somente à bancada do Nordeste,
prio Presidente da República. mas à sensibilidade dos demais políticos deste Con-

Os jornais nqticiam que hoje está chegando a oresso.
Brasília uma grande delegação de empresários de Ora, aquela região - que conhecemos de per-
todo o País, capitaneados pela Confederação Nacio- to, porque ali nascemos e lá vamos sempre - passa
nal da Indústria e pela Federação das Indústrias do por dificuldades. Estamos vendo de perto esses pro-
Estado de São Paulo. Essa delegação vem à cida- blemas, não só na área do saneamento e água - e
de, para pressionar o Congresso a votar as refor- são centenas de Municípios que passam por isso -
mas. mas também da falta de geração de empregos.
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Lá, meninas ainda crianças estão se prostituin- Espero que esta Casa tome vergonha e vote a
do para sobreviver e ajudar suas famílias. A saúde é CPMF para dar ao Ministro da Saúde instrumentos
também um drama sem precedentes por falta de re- que melhorem a saúde do povo brasileiro.
curso. Era o que tinha a dizer.

Neste instante, peço apoio, como Parlamentar O SR. PRESIDENTE (Maurício Campos)
daquela região, aos meus colegas. Quero fazer um Este Presidente se solidariza com V. Exíl pela sua
apelo também ao Presidente desta Casa e à Mesa posição no que se refere ao Vale do Jequitinhonha.
para que coloque esse projeto em votação, permltin- Devo informar aos Srs. Deputados que ainda
do que aquela região seja incluída na Sudene. existem quatro oradores inscritos para o Pequeno

Apelo também aos colegas para que votem a Expediente. Vamos reduzir o tempo de cada um
favor da CPMF. Esta Casa está se unindo em torno para três minutos, a fim de que possamos dar opor-
da aprovação dessa contribuição. Embora saibamos tunidade a todos antes que se inicie o Grande Expe-
que ela não é simpática, porque é mais um peso, um diente.
ônus sobre o ombro do cidadão que contribui, é uma Concedo a palavra ao Deputado José Genoíno.
necessidade emergencial, por isso é provisória. O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revi-

Temos recebido apoio praticamente de todos são do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa-
os partidos. Sabemos das dificuldades que o setor dos, os jornais do último final de semana indicam a
público, o setor filantrópico e as santas casas pas- queda de popularidade do Presidente da República,
sam nesse campo da saúde. Temos de encontrar al- Sr. Femando Henrique Cardoso. E nós, oposicionis-
temativas para esses problemas sociais, já que a tas ao Governo, devemos examinar as razões dessa
Comunidade Solidária até o momento ainda não dis- queda e levá-Ias em conta para nossa orientação
se para que veio, porque ainda não encontrou alter- política, tática e para nosso comportamento.
nativas estruturais para esses problemas que esta- Com relação a isso, o Governo condicionou o
mos vivendo. seu êxito às reformas constitucionais e ao Plano

Faço um duplo apelo: o primeiro no sentido de Real. Quanto às reformas constitucionais, sabemos
aprovarmos o projeto que inclui o Vale do Jequiti- que o seu resultado será a médio e longo prazos,
nhonha na área da Sudene; o segundo refere-se ao palpável algo aos olhos <;Ia população. Quanto ao
apoio do Presidente da Casa que, há muitas sema- Plano Real, diante de uma inflação alta, era uma re-
nas, tem em suas mãos relatório aprovado, por una- ferência positiva. A partir de um certo tempo, as pes-
nimidade, pela Comissão Especial que trata da Con- soas passaram a querer saber como melhorar de
tribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. vida, como sair do sufoco, já que a inflação está

Solicito ao Sr. Presidente colocar em votação controlada. E não é por acaso que o pano de fundo
esse projeto, a fim de que possamos dar ao Sr. Mi- dessas pesquisas revela as preocupações do cida-
nistro da Saúde condições financeiras e materiais dão brasileiro com questões concretas relacionadas
para dar andamento aos programas de prevenção e à qualidade de vida, como saúde, inflação, desem-
tratamento de que tanto necessita·o País. Sabemos prego, estradas, educação e outras. Isto é, o Brasil
por exemplo que em Belo Horizonte, Minas Gerais, real tem de ter vez dentro do Plano Real; o Brasil
já existem mais de mil vítimas da dengue. Em outras das pessoas comuns, de como vivem, trabalham,
regiões, como na Grande Vitória, essa enfermidade moram e habitam as cidades. O Brasil, que mostrou
também vem se alastrando, além de outros proble- a sua cara nos episódios de Carajás, Corumbiara e
mas como a mortalidade infantil. Enfim, são inúme- Caruaru, já a vinha mostrando nas grandes cidades;
ros e importantíssimos programas que vão melhorar é o Brasil que quer ter vezes nas políticas govema-
a qualidade de vida do povo brasileiro, que está fi- mentais. Se listássemos todas as medidas do Go-
cando em segundo plano. vemo, no mínimo iríamos chegar a duas conclusões:

Trago aqui o meu apelo veemente para que V. ou o Governo foi omisso no enfrentamento dos pro-
Exíl, que conhece de perto o sofrimento daquele blemas sociais duro e perverso no atendimento dos
povo, nos ajude. Apelo também aos demais compa- interesses da classe baixa; ou o Govemo foi genero-
nheiros, como o Deputado José Genoíno, grande Lí- so no atendimento dos interesses da elite. É só com-
der da Casa, que nos ajude, assim como às demais parar o tratamento dado ao Proer e à MP do Banco
Lideranças para que possamos votar esse projeto, do Brasil com o que foi dado ao salário mínimo, à
que não é demagógico, mas de alcance social sem anistia dos petroleiros e ao fato de não direcionar
precedentes. um centavo sequer para o serviço público. Numa so-
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ciedade demoCrática as pessoas pa~sam a ter visão
crítica a esse tipo de política.

Sr. Presidente, na verdade, entendo que nós
da OposIção, no Congresso Nacional, ao explicitar
mos uma plataforma de ação concreta em torno de
objetivos definidos, tanto das reformas constitucio
nais como da legislação infranconstitucional e da
pressão sobre o Govemo, podemos alterar os rumos
da política econômica. Isso porque o pano de fundo
dessa manifestação de empresários em Brasília é o
descontentamento à política econômica do Governo.
Com esses juros e com esse câmbio o setor produti
vo é que vem pagando a conta mais cara.

Sr. Presidente, chamo a atenção para o fato de
que nós da Oposição, que não apostamos no quanto
pior melhor, queremos um País melhor. O que nos
preocupa é o descrédito do Governo e do Congres
so Nacional. Por isso é hora de mudar. O Governo
não pode culpar apenas o Congresso. como fez há
pouco o Sr. Fernando Henrique Cardoso em pronun
ciamento junto aos empresários no Hotel Nacional.
"Pressionem o Congresso, porque a culpa é do Con
gresso." O Governo tem culpa diante dessa situação
de descrédito e de desesperança do povo brasileiro
e o Congresso não pode ser transformado na "Geni"
deste País.

O Congresso tem sua responsabilidade. Quan
do entra na barganha é porque existe mão dupla;
quando entra na negociata é porque existe mão du
pla, mas não podemos colocar a responsabilidade
unicamente nesta instituição. Na hora em que se vai
falar do Congresso tem de separar o joio do trigo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. HAROLDO LIMA (pedoB - BA. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf'ls e
Srs. Deputados, solicito à Mesa a transcrição nos
Anais da Câmara dos Deputados de entrevista do
Reitor da Universidade Federal da Bahia, Luiz Felipe
Serpa, publicada no jomal A Tarde, de 19 de maio
passado. Faço esta solicitação por tratar-se de uma
das mais lúcidas e corajosas declarações feitas nos
últimos tempos por um Reitor de universidade públi
ca de nosso País, que denuncia as graves ameaças
que pairam sobre o ensino superior público no Brasil.

Em sua entrevista, Felipe Serpa afirma que
uma série de reformas estão para tramitar ou trami
tam no Congresso, todas elas relacionadas com as
instituições de ensino federais e estaduais. Ressalta
que emenda constitucional do Governo prevê que o
ensino superior só será gratuito nos cursos de gra
duação e pós-graduação strictu sensu, havendo
destaque que faz restrições à gratuidade, tendo-se

separado do projeto a parte do ensino superior da
quela relativa à educação básica, dando-se a cada
uma, relator e tramitação próprios.

Denunciando falsidade do discurso que afirma
que a maioria dos recursos do Estado são gastos no
ensino superior, Felipe Serpa apresenta dados que
demonstram tais argumentos. Mostra que o Brasil
gasta 3,7% do PIB nacional em educação, que signi
fica aproximadamente R$22 bilhões. Mas mostra
que, desse total, somente R$6,5 bilhões são oriun
dos da União e o restante são despesas e investi
mentos feitos pelos Estados e Municípios. Isto mos
tra que, mesmo que sejam gastos 70% desses
R$6,5 bilhões com o ensino superior, O' gasto total
com a manutenção das instituições públicas supe
riores no Brasil não atinge 20% da verba total desti
nada à educação.

O Reitor da Universidade Federal da Bahia faz
análise comparativa de grande significado. Salienta
que enquanto o Brasil gasta em educação irrisórios
R$22 bilhões, os Estados Unidos aplica 5,3% do seu
PIB em educação, o que corresponde a US$300 bi
lhões, praticamente a metade do PIB do Brasil. Por
isso o Brasil é apontado pela Unesco como o 80Q

País em aplicação de recursos per capita em edu
cação.

Segundo Felipe Serpa, as novas medidas pre
tendidas pelo Governo são cruéis com o Nordeste.
Ali, a média do PIB é de R$1 ,5 mil por habitante, en
quanto a média de São Paulo é de R$6,6 mil por ha
bitante. Isto mostra que no Nordeste o ensino públi
co assume uma importância capital, vez que sua po
pulaçã.o, em geral, não tem condições de pagar edu
cação.

Essa é a razão básica por que, no Nordeste,
70% dos estudantes universitários freqüentam a
rede pública. Também por isso, pela ausência de
mercado, não cresce substancialmente a oferta de
escolas superiores privadas, diferentemente dos ín
dices do resto do País, onde, de 1969 até hoje, o nú
mero de estabelecimentos privados saiu das 5 mil
unidades de ensino para 40 mil. Em São Paulo, cita
Felipe Serpa, 80% das matrículas no ensino superior
estão em instituições privadas, enquanto na Bahia, a
UFBA, as quatro universidades estaduais e o Centro
Federal de Educação Tecnológica são responsáveis
por 70% das matrículas.

Em suas judiciosas declarações, o Reitor da
UFBA diz que, com a reforma administrativa, e a
emenda constitucional da educação e a nova LDB, a
tendência é encaminhar-se para um sistema que dê
autonomia financeira a cada universidade e desobri-



ENTREVISTA A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

ENSINO NAS UNIVERSIDADES SERÁ PAGO

P - Como está a política de educação governa
mental?

R - Há uma série de reformas que estão para
entrar ou já tramitam no Congresso Nacional que
vão atingir as instituições de ensino. Inicialmente as
federais depois as estaduais. Entre elas há a refor
ma administrativa e o projeto de emenda constitucio
nal de reforma da educação.

A emenda diz que o ensino superior só será
gratuito nos cursos de graduação e pós-graduação
strito senso. Há um destaque fazendo restrições à
gratuidade. O relator separou o projeto do ensino su
perior da educação básica e cada um terá relator e
tramitação próprias.

P - Quais os efeitos desta separação?
R - Uma vantagem é que a emenda da educa

ção básica já está andando. A emenda do ensino
superior é mais polêmica, mais demorada. Por outro
lado, isto beneficia as instituições de ensino superior
privado, porque um dos pontos é a questão da auto
nomia. Ora, as instituições privadas já têm autono
mia e qualquer regulamentação sobre o tema que in
cida sobre elas será restritiva. Já as instituições pú
blicas precisam da regulamentação da autonomia.

Foi bom para o Governo, porque a educação
básica anda mais rápido, e também para a grande
bancada de parlamentares - a maioria é privatista
mesmo. Foi bom ainda para o lobby da educação
privada, porque quando chegar a discussão do ensi
no superior, vai ser um bombardeio. Seja na emen
da constitucional, seja num projeto de lei que o Mi
nistério da Educação está querendo fazer sobre a
autonomia. A ANDIFES (Associação de Dirigentes
de Instituições Federais de Ensino Superior, da qual
Felipe Serpa é primeiro Vice-Presidente) também
está fazendo um projeto.

P - E quanto à reforma administrativa, quais os
efeitos?

R - Ela tem um princípio dramático, que afirma
serem funções exclusivas do Estado, a segurança,
justiça etc. Nestas áreas haverá cargo público e car
reira. Serão funções estatais. Já para aquelas funçõ
es que têm concorrentes na iniciativa privada 
como educação, saúde etc. - não haveria mais car
gos públicos e sim empregos públicos. Elas conti-
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gue O Estado do financiamento da educação supe- Parabéns, Sr. Reitor, pela denúncia que faz e
riar. O Estado financiaria aRenas urna. parte da ma- pelos apelos em defesa do ensino público que dirige
nutenção das escolas, cabendo a cada universidade à sociedade.
obter recursos de outras formas para sobreviver.

Para Felipe Serpa, o que se planeja é impor ao
Brasil o projeto feito pelo Banco Mundial para a Áfri
ca, Ásia - à exceção do Japão - Leste Europeu e
América Latina. Tal projeto, "recomenda" fomentar
maior diferenciação das instituições, incluindo o de
senvolvimento das instituições privadas; proporcio
.nar incentivos para que as instituições públicas di
versifiquem as fontes de financiamento; e redefinir
funções do Governo quanto ao ensino superior. "Re
comenda" ainda que o ensino superior deve ser
pago e que o Poder Público priorize as instituições
do ensino superior de qualidade, públicas ou priva
das, poucas por conseguinte.

O exemplo apontado como ideal pelo Banco
Mundial, diz Felipe Serpa, é o do Chile, onde os pro
fessores estão com salários baixíssimos, a capaci
dade de produção intelectual está caindo violenta
mente, mas o Estado está gastando menos com
educação, embora o País tenha apenas 20% das
matrículas em cursos superiores nas instituições pri
vadas.

Comparando a situação do Brasil com a da Ar
gentina, Felipe Serpa mostra que estamos numa si
tuação vexatória. Com 150 milhões de habitantes,
temos apenas 1,6 milhão de matrículas no ensino
superior, sendo 600 mil públicas, enquanto a Argen
tina, com pouco mais de 30 milhões de habitantes,
tem 3,2 milhões de matrículas no ensino o superior,
sendo 2,7 milhões em instituições públicas.

Ao chamar a atenção para esta entrevista e os
números nela apontados, louvo a corajosa postura
do Reitor Felipe Serpa, que condena com energia a
política educacional levada a cabo pelo Governo
FHC e denuncia os planos criminosos que esse Go
verno tem para a educação em nosso País. Destaco
o apelo feito pelo Reitor da UFBA para que a socie
dade se mobilize para barrar tais investidas que, se
implantadas em nosso País, trarão graves prejuízos
para nosso povo, em particular para os habitantes
das regiões mais pobres como o Nordeste.

Os números inquestionáveis apresentados pelo
Reitor Felipe Serpa mostram que o Governo Federal
gasta por ano em educação praticamente a mesma
quantia que FHC utilizou para salvar um único ban
co, o Nacional, propriedade de sua nora. Além disso,
mostram que encontra-se em marcha uma investida
contra o ensino público no Brasil que somente será
barrada com a intensa mobilização de toda a socie
dade brasileira.
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nuariam públicas, mas, de preferência, de direito pri- o CEFET (Centro Federal de Educação Tecnológica)
vado. são responsáveis por 70% das matrículas.

P - E o investimento no ensino superior? P - O Nordeste sofrerá um grande impacto?
R - O discurso de que os recursos são gastos R - No Nordeste a sociedade renunciará a

no ensino superior em detrimento da educação bási- qualquer possibilidade de desenvolvimento no futuro
ca está pegando. O que é um equívoco pelo seguin- se a escola for privatizada. Não é a comunidade uni-
te: nós gastamos 3,7% do PIB (Produto Interno Bru- versitária que será atingida, é a sociedade. Com
to) nacional em educação, que significa aproximada- honrosas exceções de instituições concessionárias
mente R$22 bilhões. Deste total, somente R$6,5 bi- de ensino privado (cita algumas PUCs do Sul e Su-
Ihões (30%) são recolhidos diretamente pela União, deste do País) - que recebem financiamento público
o restante vai para os Estados e Municípios. O ensi- para pesquisa - a qualidade do ensino superior no
no superior, pela Constituição Federal, é função da Brasil está nas universidades estaduais de São Pau-
União. Então, mesmo que sejam gastos 70% destes lo e federais públicas do País.
R$6,5 bilhões em ensino superior - 70% dos 30% - P - Como o senhor vê o texto da LDB, já em
significa que se gasta 20% da verba total da educa- tramitação final, que, equipara os títulos de mestra-
ção com o ensino superior. do e doutorado ao de graduação no ingresso de do-

P - Esta verba é então insuficiente? centes nas universidades?
R - Há uma grande sonegação de impostos. R - A LDB não diz qual é a proporção entre es-

Os R$22 bilhões poderiam ser R$44 bilhões sem a pecialização e os demais títulos, portanto dá para fa-
sonegação. Por outro lado o Brasil tem uma dívida zer uma correção. Basta reduzir a proporção das va-
social muito grande e os recursos são insuficientes. gas destinadas aos candidatos com especialização.

Para se ter uma idéia, os Estados Unidos apli- Mas, e~ta ~ uma emenda típica para beneficiar a
cam 5,35% do PIB em educação. O PIB dos EUA é educaçao pnvada. .
de US$6 trilhões. Os 5,3% são aproximadamente . P - ~sse~ ~tores nos quais falamos podem
US$300 bilhões - equivalentes à metade do nosso cnar que sltuaçao.
PIB. A Unesco aponta que nós somos o ao!! País em R - Com a reforma administrativa, emenda
aplicação de recursos per capita em educação. constitucional da educação e LDB, a tendência é de

P _ Voltando ao Brasil. A situação nordestina encamin~ar ~m sistema em .que se dá autonomia a
ainda é pior que a do Sudeste... c~da un.lVersl?ade e desobnga o ~stado ~om rela-

. . . çao ao finanCiamento da manutençao do sistema. O
. R - O Brasil te~ uma deslgu~ldade SOCial ~ re- Estado financiará apenas uma parte da manutenção.

glonal grande. A média do PIB nacional por habltan- Cada universidade terá de obter recursos de outras
te no ~ordeste é.de R$1,.:5 mil. A.de S~o.Paulo é de formas. É claro que se obtém recursos para proje-
R$6 ml~ per capl~a. Entao o ensino pub~lco ~o Nor- tos, mas com manutenção garantida pelo Estado. É
dest~ ~ estrateglco, porque .a populaçao nao tem este aspecto que aponta para uma situação em que
condlçoes d~ pagar. ~ sobre ISSO que eu quero cha- o estudante terá de pagar para manter a universidade.
mar a atençao da SOCiedade. P _ O senhor manifestou restrições ao projeto

Há 25 anos os governos militares incentivaram . do Banco Mundial, numa entrevista recente. Isto se
o investimento privado em educação. Em 1969, tí- soma ao contexto sobre o qual já falamos?
nhamos cinco mil unidades de ensino privado no R - O estudo do Banco Mundial, feito para a
País e hoje temos 40 milhões de estabelecimentos África, Ásia - à exceção do Japão -, Leste Europeu
privados de ensino, concentrados no Sul e Sudeste. e América Latina, coloca quatro estratégias, que já

P - Na Bahia, a maioria das vagas está em ins- estão ocorrendo no Brasil. São as seguintes: (lê o
tituições públicas? projeto) fomentar a maior diferenciação das institui-

R - No Nordeste a matrícula no ensino supe- ções, incluindo o desenvolvimento das instituições
rior é 70% pública, porque não há mercado para a privadas. Por diferenciação se entende centros de
iniciativa privada. Se houvesse, os empresários já ensino superior, colégios pós-secundários e univer-
teriam aberto universidades aqui, nesses 25 anos. O sidades.
ensino superior brasileiro é heterogêneo. Em São Segunda estratégia: (lê mais uma vez) propor-
Paulo, por exemplo, aO% das matrículas no ensino cionar incentivos para que as instituições públicas
superior estão em instituições privadas. Na Bahia, diversifiquem as fontes de financiamento. Por exem-
só esta universidade (UFBA), as quatro estaduais e pio, a participação dos estudantes nos gastos e a
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estreita vinculação entre o financiamento fiscal e os
resultados.

P - Com base no orçamento da UFBA, quanto
o aluno teria que pagar, seguindo o estudo do Banco
Mundial?

R - Varia a cada curso. O curso de Medicina,
por exemplo, sairia por R$1 Omil ao ano; o de Filoso
fia, pouco mais de R$2 mil. Mas a média será de
R$4,5 mil, porque o orçamento da UFBA é de R$150
milhões e o Banco Mundial prevê 30% de pagamen
to pelos alunos. Isso numa região onde o PIB per
capita é de R$1,5 mil! É claro que eles não preconi
zam ser de imediato; porque politicamente seria
complicado. Começariam com 10% do orçamento,
no ano seguinte para 15%... e assim por diante.

P - Isso colocaria estudantes fora da universi
dade?

R - Exato. Eles dizem que os carentes não pa
gariam, teriam bolsas. Mas, hoje com os recursos
próprios da universidade - aquém das necessidades
- damos assistência aos carentes. Os carentes da
UFBA necessitam da bolsa-alimentação e residên
cia. Não é bolsa para não pagar, é bolsa para co
mer. Temos quatro mil estudantes nessa situação.

P - Voltemos ao estudo do Banco Mundial.

R - A terceira estratégia é redefinir a função do
Governo no ensino superior - e é o que está sendo
feito. A quarta estratégia é adotar políticas que este
jam destinadas a outorgar prioridade aos objetivos
de qualidade e - cinicamente eles o colocam - eqüi
dade. Preconizam que o ensino público superior de
verá ser pago e que o poder público priorize às insti
tuições do ensino superior de qualidade, e públicas
ou privadas. Ora, tem ou não tem recursos? Se tem
recursos, por que cobrar?

P - O Banco Mundial apresenta algum modelo
já aplicado nos seus estudos?

R - Eles citam o Chile como um país exemplar.
Lá, os professores estão com salário baixíssimo,
muitos ensinam por hora/aula. A capacidade de pro
dução intelectual está caindo violentamente. Mas, o
Estado está gastando menos com educação.

No próprio estudo do banco, há dados que
mostram que os países desenvolvidos têm ensino
público (mostra gráfico). Nos Estados Unidos, há
apenas 20% das matrículas em ensino privado. O
Brasil está com 60% dos estudantes no ensino pri
vado. O Chile, apesar de tudo, está com 20% das
matrículas na rede privada.

P - Deve-se considerar também o índice de
escolaridade dos países?

R - Sim, nós temos uma dívida social com
educação. Em 1930, a Argentina tinha 95% de ma
trículas na escola básica. Nós tínhamos 70% de
analfabetos. A Argentina tem um quinto de nossa
população e o dobro do número de matrículas no
ensino superior, incluindo as instituições privadas.
Nossa faixa de matrículas no ensino superior é infa
me. Temos 1,6 milhão de matrículas - sendo 600 mil
públicas - com 150 milhões de habitantes. Eles têm
3,2 milhões de matrículas no ensino superior - sen
do 2,72 milhões públicas - com 30 e poucos milhões
de habitantes. A Argentina, no futuro, vai ficar anos
luz da sociedade brasileira. É verdade que o eixo
Rio-São Paulo vai ficar na frente, porque o índice de
matrícula lá é muito alto. Mas, e o resto do Brasil?

P - O que deve ser feito, então?

R - A sociedade deve defender este patrimô
nio, que é dela. Se a distância entre o Sudeste e o
Nordeste hoje é grande, vai ficar muito maior. O p0
der público, os segmentos organizados - OAB, IAB,
CNBB, etc. - têm que tomar pé da situação. Eu vou
gastar meu tempo nisso. Depois da greve é preciso
ir nos 50 cursos de graduação, juntar os estudantes
e repetir 50 vezes a mesma coisa. É uma questão
de cidadania. A sociedade do futuro é uma socieda
de do conhecimento e os 25 anos anteriores mostra
ram que não existe mercado suficiente para o ensino
privado superior no Nordeste.

P - O senhor vislumbra algum tipo de solução,
caso o Estado não tenha como manter as universi
dades?

R - Eu tenho filhos na escola particular. Quan
do declaro Imposto de Renda, tenho subsídio. A so
ciedade me paga uma parte pela opção que fiz em
colocar meus filhos na escola particular. Poderia ser
pago um percentual a mais do IR por quem tem um
nível de renda e cujos filhos estão em instituições
públicas e de ensino superior. Isso seria uma solu
ção social. Reconheço que a sociedade tem que
contribuir, em se tratando dos estratos 'de renda
mais altos. Agora, cobrar do a"luno individualmente é
um equívoco.

P - Como o senhor vê o corte das vantagens
dos funcionários da UFBA, no salário de abril?

R - É uma das coisas que ferem o estado de
direito e que eu saiba estamos num regime demo
crático, com constituição, partamento... O Ministério
da Administração (e Reforma do Estado - MARE)
cortou dos contracheques vantagens pessoais. Vão
pagar em folha suplementar, mas isso é provisório.



ELDORADO DA IMPUNIDADE

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR:

O desempenho das autoridades na investiga
ção do massacre de Eldorado do Carajás mostra
que o caso tende a se somar à lista de impunidades
que acoberta os crimes contra os sem-terra.

Mais uma vez a investigação ficou a cargo de
colegas de corporação dos poliéiais militares crimi-
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O rv1ARE deveria discutir com o MEC (Ministério da fessores, servidores, estudantes, reitores e dirigente
EdlJcação e Cultura) e a Andifes. das universidades públicas brasileiras, que repre-

O MARE anuncia que vai cortar este mês a in- sentam 90% da pesquisa em tecnologia produzida
corporação de horas extras, que foram ganhas por no meio universitário.
sentença judicial há 14 anos. A Superintendência de Nesse sentido, a greve por melhores salários e
Pessoal da UFBA, levou a Brasnia todas as senten- melhores condições de vida arrasta-se há mais de
ças e o ministério simplesmente disse que elas não um mês e não há por parte das autoridades dos Mi-
eram suficientes. Um ato administrativo do Executivo nistérios da Administração e da Educação qualquer
anula uma sentença judicial? injeção de diálogo para avaliar essas justas reivindi-

P _ Os servidores podem recorrer? cações da nossa comunidade universitária.

R - Quando os servidores entrarem na Justiça Cada vez mais investimos menos na educação
não será contra o MARE. Quem pode receber a or- brasileira, e as universidades são tidas no Brasil
dem de prisão e ir para a cadeia é o retiro das uni- como centro de excelência da educação. Têm pro-
versidades. Juridicamente, estamos vendo uma for- blemas, mas são cada vez maiores por falta de ver-
ma de acionar o MARE quanto a isso. É uma violên- bas. As universidades têm a sua folha de pagamen-
cia que (.' Ministério está praticando e a secretária to controlada pelo Ministério da Administração, a sua
executiva do MARE disse na Folha de S. Paulo que autonomia é apenas teórica e, assim mesmo, está
os reitores estão fazendo uma grave insubordina- se tentando tirá-Ia da Constituição e colocá-Ia em
ção, depois disse que os reitores podem ser exone- uma lei comum.
rados. Sr. Presidente, amanhã, mais uma vez, carava-

Ela não conhece nem a legislação. Não há nas de professores, servidores e estudantes de todo
exoneração de Reitor. Há intervenção na universida- o Brasil virão a Brasnia para pressionar, reivindicar,
de porque Reitor tem mandato. Eu não sou cargo de buscar o diálogo e a negociação, a fim de encontrar
confiança de Femando Henrique, nem nunca seria. uma solução à altura das nossas universidades.

P - Que tipo de estratégia os servidores fede- É nesse sentido que manifestamos solidarieda-
rais podem adotar, já que o govemo não negocia? de à luta das universidades brasileiras. Apelamos ao

Governo para que faça a negociação com os profes-
R - Acabei de receber o comando de greve e sores, com os membros desta Casa, centenas for-

disse que a estratégia é ajudar a UNE e os DCE (Di- mados pelas universidades públicas. É preciso que
retórios Centrais de Estudantes), na mobilização es- o Governo atenda a essa justa reivindicação.
tudantil, utilizando a estrutura das entidades como a
Andes (Associação Nacional de Docentes) e a Fasu- Sr. Presidente, solicito a V. Ex<' a transcrição
bra (Federação de Servidores). nos Anais da Casa de artigo do Sr. Luiz Eduardo

Greenhalgh e do Sr. Aton Fon Filho sobre o proces-
P - Pressionar os parlamentares seriam um so que envolve a chacina de Eldorado do Carajás.

caminho, tanto para a greve contra as ameaças às
universidades públicas? Estivemos lá, denunciamos o perigo, a fim de

que esse processo não vá para frente.
R - Os parlamentares devem ser cobrados via

sociedade. Eles estão informados. A UFBA, por Entraremos com um pedido de instauração de
exemplo, manda boletins para a bancada da Bahia. Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada à
Fiz duas reuniões com representantes da bancada, apuração desse drama ocorrido no Pará.
entreguei documentos, discuti. Acho que não pode
mos nos iludir. Se a bancada ruralista tem 170 parla
mentares certamente a bancada da educação priva
da tem 300.

O SR. PEDRO WILSON (PT - GO. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, estamos aqui para dizer que a situação
das universidades federais é gravíssima. Elas estão,
há mais de um mês; em greve, e não há, por parte e
o Governo, nenhum sinal de negociação, de diálogo
ou de atendimento às justas reivindicações dos pro-



o SR. JOÃO PIZZOLAm (Bloco/PPB-SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, trago hoje uma preocupação muito
séria: a reforma administrativa. Neste momento, a
Secretaria da Agricultura do Estado de Santa Catari
na anuncia a demissão de mais de duzentos funcio
nários de duas companhias mistas vinculadas à Se
cretaria: a EPAGRE - Empresa de Pesquisa Agro
pecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, e a
CIDASC Companhia Integrada de Desenvolvimento
Agrícola de Santa Catarina.

O meu repúdio é porque essas demissões
são sem justa causa, sem critérios, sem definiçõ
es, e, por incrível que pareça, todos os demitidos
são vinculados ao PPB. Isso rios leva a crer que
todas as pessoas vinculadas ao partido do Sr. Go
vernador são consideradas competentes, e as que
não pertencem a ele são consideradas incompe
tentes.
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nosos - resultado da lei que determina que crimes vestígios de sangue, indicando os possíveis autores
cometidos por policiais militares sejam investigados dos crimes pelo exame do tipo sangüíneo.
e julgados pela Justiça Militar. Se a perícia do local do crime foi recusada, sob

A .Justiça Militar do Pará negou a prisão pre- pretexto de que já teria sido descaracterizado pelo
ventiva do Coronel Mário Pantoja, comandante do socorro prestado aos feridos e pela remoção dos
destacamento de Marabá, requerida por um promo- mortos - providenciada, aliás, pelos próprios poli-
toro Após ser desautorizado pelo Procurador-Geral ciais -, a reconstituição do crime foi negada pelo
da Justiça do Pará, que ainda pediu à Justiça que presidente do IPM porque "redundaria em gastos ex-
negasse a preventiva, o Promotor foi afastado. cessivos".

O Governador do Pará, Almir Gabriel, ordenou Os peritos judiciais, que não fizeram exames
a prisão domiciliar de Pantoja. Explorado como indi- de cQmprovação de resíduos de pólvora nas mãos
cativo da disposição de punir, esse fato, na verdade, dos assassinos, produziram laudos de que as víti-
fez com que o IPM tivesse prazo de 20 dias para ser mas realizaram disparos de arma de fogo. Embora
concluído, como manda a lei penal militar, "se o indi- seja evidente a possibilidade de que os resíduos de
ciado estiver preso." pólvora tenham aparecido nas mãos das vítimas

Não fosse a intervenção do legista Nelson posteriormente. Daqui a pouco, é capaz que a culpa
Massini, enviado pela Comissão de Direitos Huma- da chacina recaia sobre os próprios mortos.
nos da Câmara, até os autos de exames periciais te- Mais: embora os policiais militares não portas-
riam sido distorcidos, dando os sem-terra como mor- sem identificação nas fardas, poderiam ser facilmen-
tos em situação de conflito. O laudo de Massini indi- te reconhecidos. Os advogados do MST lutaram
cou com exatidão os ferimentos sofridos pelos lavra- pela requisição dos prontuários dos policiais para a
dores, caracterizando o fato como execução de pes- elaboração de álbum fotográfico que possibilitasse o
soas já subjugadas e submetidas à autoridade poli- reconhecimento. E vão. Nem acareações, nem reco-
cial. nhecimento.

Antes do massacre, o Major José Maria Olivei- Fica claro que, permanecendo em mãos da
ra, comandante de Parauapebas, tomou o cuidado PM, a condução das investigações, e da Justiça
de determinar que as armas fossem fornecidas sem Militar paraense a competência para julgamento
qualquer registro., Embora o armamento saído de dos envolvidos no massacre de Eldorado, fatal-
Marabá tenha sido relacionado (feitas as cautelas, mente permanecerão ali impunes os criminosos
na linguagem militar), esse registro não foi enviado, e se aprofundará a descrença na Justiça e na
junto com as armas, a Parauapebas. O advogado do possibilidade de solução democrática dos confli-
MST, Carlos Amaral Júnior, localizou as cautelas tos.
"desaparecidas" entre papéis do Coronel Vieira, que
presidiu o IPM. As cautelas permitiram relacionar as
armas com os policiais criminosos.

As autoridades policiais e os promotores deixa
ram de realizar diligências essenciais para a apura
ção da verdade e a identificação dos autores. Não
se fez colheita de material para o ne'cessário exame
de verificação de resíduos de pólvora nas mãos dos
policiais.

Isso, somado à inexistência das cautelas de
Parauapebas, impede, pela prova técnica, determi
nar quem atirou, fato que se agrava quando o pró
prio IML do Pará afirma que cerca de 4% das ar
mas apresentadas para exame não teriam sido uti
lizadas.

Os laudos permitem avaliar que muitos lavra
dores foram mortos com golpes de foice, enxada e
facão, mas não foram recolhidos os fardamentos
dos policiais para que se apurasse a existência de
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Vou até repetir expressão de um colega nosso: gica, rasgar a Constituição, aprovar matérias alta-
• a reforma administrativa tem de estar bem amarra- mente polêmicas sem um debate mais aprofundado
dinha". Ou seja há necessidade de definir os crité- para aniquilar direitos históricos dos trabalhadores.
rios. Estamos repudiando essa posição tomada jus- Por trás dessas medidas está o lobby do cha-
tamente quando a agricultura está passando por mo- mado "Custo Brasil". Por que esse ajuste têm de ser
mentos seriíssimos, e o Governo do estado nem se feito à custa dos trabalhadores e com a redução de
manifestou a respeito. salários e direitos sociais? Por que não se reduz o

O Governo do Estado não está honrando o chamado "Custo Brasil" com a redução dos custos
compromisso do troca-troca, está deixando os técni- de produção decorrentes da dependência tecnológi-
cos agrícolas sem condições de trabalhar, porque ca do País? Por que não reduz o Custo Brasil com a
não repassa sequer dinheiro para custear a gasoli- queda das escorchantes taxas de juros, uma das
na. O Secretário vive no exterior passeando, em vez mais altas do mundo? Por que não se reduz o Custo
de estar cuidando da agricultura, que passa, repito Brasil com a melhoria do sistema de transportes efi-
por um momento difícil. O nosso Estado é formado cientes e baratos para escoamento da produção?
por pequenos e microagricultores, não temos gran- A verdade é que a essência de tais mudanças
des extensões rurais; promove o emprego e a manu- é o aumento da margem de lucro do capital. Quem
tenção da nossa gente no interior, principalmente no não lembra do acordo que as montadoras de auto-
meio-oeste e no oeste de Santa Catarina. Pior é a móveis fizeram para, falaciosamente, diminuir o pre-
argumentação do Governador de que p Secretário ço dos chamados carros populares? O que ocorreu
está no exterior e de que desconhece as demissões de imediato foi um aumento brutal em suas margens
que estão acontecendo. de lucros e posteriormente a redução do número de

Se isso for verdade, só temos uma ingestão a fa- empregos.
zer ao Sr. Secretário: que peça demissão, porque o O Projeto de Lei 1.724/96 aponta em direção
nosso Estado não merece incompetência tão grande. contrária ao verdadeiro combate ao desemprego.

O SR. ALDO ARANTES (PC do B - Go. Pro- Para se enfrentar o desemprego conjuntural a medi-
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. da é retomar o desenvolvimento econômico e o
e Srs. Deputados, o Governo Federal e sua base combate à recessão.
parlamentar de apoio resolveram acelerar as medi- Com esse projeto, o Governo pretende liquidar
das tendentes a abolir direitos dos trabalhadores vários direitos dos trabalhadores, detre eles:
consagrados na Constituição de 1988. 1 _ Quebra o princípio da estabilidade das rela-

Sob orientação e pressão da política neoliberal, ções de trabalho, criando a figura do contrato de tra-
da chamada nova ordem mundial, da grande bur- balho por prazo determinado, extensivo a qualquer
guesia brasileira e empresários que hoje realizam atividade desenvolvida pela empresa;
manifestação em Brasnia, a base governista apro- 2 _ ao reconhecer a inevitável burla de sua
vou o regime de urgência para o Projeto de Lei que
fixa o chamado Contrato Provisório de Trabalho por proposta, estabelece em 20% o número máximo de

vagas a ser criado com essas contratações. Essa
prazo determinado. porcentagem não será respeitada, inclusive porque

É importante ressaltar que essa orientação fa- o Governo não tem como fiscalizar;
vorece claramente os interesses dos setores empre- 3 _ quebra o preceito constitucional do art. 72
sariais e expõe o conteúdo de classe e o jogo de in- da Constituição que estabelece "a igualdade de di-
teresses poderosos que norteiam a ação govema- reitos entre o trabalhador com vínculo empregatício
mental. Vejamos. Enquanto o Governo faz demago- permanente e o trabalhador avulso;
gia com a reforma agrária, não toma nenhuma inicia-
tiva para aprovar o rito sumário nas desapropriações 4 - propõe a cobrança de valores diferenciados
de terras. Enquanto fala em comunidade solidária, para o recolhimento do FGTS, reduzindo-o de 8%,
edita uma medida provisória propondo um reajuste atualmente, para apenas 2%, nos contratos feitos
do salário mínimo de apenas R$12,00, muito abaixo com base nessa Lei;
da inflação do período. 5 - prevê uma drástica redução, de 90%, no

Mas para os milionários, para aumentar o fosso valor das contribuições sociais destinadas ao Sesi,
entre ricos e pobres, para colocar mais lenha no cal- Senai, Sesc, Senac, Senat, Sebrae e Incra;
deirão social em que vai se transformando o País, o 6 - reduz as contribuições para o salário-edu-
governo é ágil. Faz sua bancada, submissa e fisioló- cação e para o financiamento do seguro de acidente



Toda a população de Campina Grande está as
sustada com a presença do mosquito da dengue,
com 33 casos comprovados, com atendimento nos
hospitais locais. O quadro requer providências ime
diatas para se evitar novas epidemias e tranqüilizar
a população de 400 mil habitantes que se sente
ameaçada com a presença do mosquito da dengue.

Em razão da gravidade do assunto, faço um
apelo ao Presidente da República, Fernando Hen
rique Cardoso, e ao Ministro da Saúde, Adib Jate
ne, para que autorizem a liberação imediata de
equipamentos e recursos extras para serem inves
tidos no combate ao temível mosquito aedes ae
gypti, através do Distrito Sanitário da Fundação
Nacional de Saúde em Campina Grande, Superin
tendência do Estado da Paraíba. Por se tratar de
um fato por demais grave, relativo a uma questão
de emergência, peço total empenho e prioridade
do assunto, já que a unidade da FNS/PB não dis
põe dos meios necessários e suficientemente ca
pazes de oferecer combate efetivo ao mosquito e
impedir a instalação da epidemia.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em
anexo ao meu pronunciamento, para que sejam
transcritos nos Anais da Casa, estou encaminhando
o relatório Coordenação Regional da Paraíba 
MS/FNS, com a relação dos 54 bairros do Município
de Campina Grande infestados pelo aedes aegypti
no 12 ciclo de 1996.

RELATÓRIO A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

o SR. ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO (Blo
coIPFL-PB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em Campina
Grande, no meu Estado, Paraíba, foi detectada a
presença do mosquito Aedes Aegypti, transmissor
da Dengue, em 54 dos 58 bairros que compõem
aquela cidade, oferecendo sérios riscos de uma epi
demia, que, inclusive,' já se manifestou na capital do
Estado e em outros municípios paraibanos.

A Câmara Municipalde..Campina Grande, aten
dendo solicitação do Vereador Assis Costa, através
de requerimento, realizou uma sessão extraordinária
para requerer mobilização da Bancada Federal da
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de trabalho, corri graves conseqüências para o sus- Paraíba no Congresso Nacional, para solicitar ur-
tento do ensino e para a seguridade dos trabalhado- gente e prioritariamente ao Presidente da República,
res; Fernando Henrique Cardoso, e ao Ministro da Saú-

7 - Iiqüida com o preceito constitucional das 44 de, .Adib Jatene, que forneçam equipamentos e re-
horas semanais de trabalho ao permitir que o traba- cursos emergenciais para o Distrito Sanitário da
Ihador seja obrigado a trabalhar até 60 horas numa Fundação Nacional de Saúde - FNS, em Campina
semana, sem qualquer compensação decorrente, Grande, para combater a proliferação do mosquito.

através do pagamento de horas extras. Nas entreli- A dengue é uma doença viral aguda de áreas
nhas propõe um processo de compensação anual tropicais e subtropicais, onde as condições do meio
das horas extras trabalhadas, onde estas deixarão ambiente favorecem o desenvolvimento do transmis-
de ser pagas, se o empregador permitir a redução sor aedes aegypti. E uma vez detectada a sua pre-
da jornada, em período equivalente, no prazo de um sença, requer urgentes providências por parte dos
ano. responsáveis pelo setor de saúde País, a fim de se

Depois de todos esses privilégios concedidos evitar uma epidemia, como já ocorreu no Brasil, em
aos empresários, a custa dos trabalhadores, o Go- 1916 em São Paulo e em 1923 em Niterói. Outros
vemo ainda anuncia que aqueles que adotarem tal Estados, como Ceará, Alagoas, Pernambuco, Bahia,
comportamento ainda terão prioridade nos financia- Minas Gerais, Tocantins, Mato Grosso e Mato Gros-
mentos oficiais. A generosidade do Governo Feman- so do Sul, notificaram surtos no período de 1986 a
do Henrique Cardoso com os poderosos, a exemplo 1990.
do que tem feito com os banqueiros e com a banca
da ruralista, é de espantar.

Para fazer coro com esta onda, a Câmara tam
bém aprovou a urgência para o projeto de lei do De
putado Odelmo Leão, que pretende retirar do salário
do trabalhador rural a alimentação, a habitação, o
vestuário e outras prestações in natura que, por for
ça de contrato coletivo ou de costume, são forneci
das habitualmente ao trabalhador rural.

A proposta do Deputado Odelmo Leão é uma
grave discriminação aos trabalhadores do campo.
Representa a liquidação do art. 62 da Constituição
que assegura a igualdade de direitos entre trabalha
dores urbanos e rurais".

A aprovação do regime de urgência para tais
propostas demonstra, inclusive para quem tinha ain
da alguma dúvida, a opção clara e latente de o Go
verno elevar os lucros dos grandes empresários em
detrimento da qualidade de vida e da sobrevivência
dos trabalhadores brasileiros
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MS/FNS 27 Jeremias
COORDENAÇÃO REGIONAL DA PARAíBA

16,6

Bairros do Município de Campina Grande
28 Liberdade 10,0

infestados pelo aedes aegypti no 12 ciclo de 1996
29 Ligeiro 0,0

NllOrdem Bairro LLP.
30 Monte Santo 13,3

01 Alto Branco 9,5
31 Monte Castelo 25,5

02 Bela Vista 17,1
32 Mirante 5,5

03 Bodocongó 10,0
33 Malvinas I 1,0

04 Bairro das 18,3
34 Malvinas 11 18,8

Cidades 35 Malvinas 111 11,1

05 Centro 8,3 36 Malvinas IV 9,7

06 Catolé 6,6 37 Multirão 6,8

07 Conceição 13,6 38 Nova Brasnia 17,9

08 Centenário 10,3 39 Palmeira 13,8

09 Cruzeiro 6,0 40 Prata 9,7

10 Conj. dos 6,4 41 Promorar 32,3

Professores 42 Pedregal 11,7

11 Conj. Presidente 2,6 43 Quarenta 0,6
Médici 44 Rosa Cruz 15,6

12 Cidade 13,3
Universitária

45 Ramadinha 29,7

13 Cidade 3,7
46 Rocha 7,0

Universitária II
Cavalcanti

14 Catingueira 16,8
47 Rogério Lustosa 9,2

15 Catolé José 1,6
48 São José 9,4

Ferreira 49 Santa Rosa 11,6

16 Conj. Severino 8,0 50 Santo Antônio 6,9

Cabral 51 Sandra 0,0

17 Cuités 18,3 Cavalcante

18 Distrito Industrial 4,7 52 Santa Cruz 8,9

19 Distrito dos 5,8 53 São Januário 6,8

Mecânicos 54 Tambor 3,2

20 Dinamérica 5,9 55 Três Irmãs 0,0

21 Bairro das 4,5 56 Vila Paulistano 0,0
Nações 57 Vila Cabral 54,4

22 Jardim 15,7
Continental

58 Verdejante 10,7

23 Jardim 3,9
Média Geral =11,2

Paulistano 59 Cuités de Baixc;> 2,0

24 Jardim América 25,4 (Sit)

25 Jardim 3,7 60 Cuités de Cima· 20,1

Borborema (Sit)

26 José Pinheiro 18,8
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o SR. JOÃO COSER (PT - ES. Pronuncia o
seguinte discurso. Sr. Presidente Sras. e Srs. Depu
tados, assistimos, ontem, a Casa aprovar a urgência
para que se vote novamente o retrocesso nas rela
ções de trabalho. O primeiro diz respeito ao projeto
do Governo sobre o trabalho temporário. A proposta
contida neste projeto de lei pretende criar novos em
pregos, uma vez que, como resultado da política
econômica desastrosa deste Governo, o desempre
go encontra-se nos patamares mais altos que este
País já conheceu: taxas de desemprego aberto entre
15% e 20%. Assim, ao invés de gerar novos empre
gos, com base em uma' política de crescimento ec0

nômico, propõe a solução via administrativa e legal.
E o que é pior: apresenta a conta aos próprios traba
lhadores, que supostamente seriam beneficiados. A
continuarmos nesta lógica, o próximo passo do Go
verno deverá ser a volta da escravidão. Aliás, talvez
seja este o sonho dos ruralistas, já alentado ~o outro
projeto que ganhou urgência na sessão de ontem.

Sr. Presidente, considerando o mérito do Proje
to de Lei nll 1.724/96, constatamos que este apenas
cria facilidades para que a legislação trabahlista seja
burlada. O próprio Ministério do Trabalho considera
insuficiente a sua proposta para atender a quantida
de de empregos necessários à recuperação econô
mica desejada. A título de criar empregos, o projeto
é criticável por desvirtuar as bases de organização
social da produção, onde o emprego permanente ou
por tempo indeterminado é a regra tanto para asse
gurar o consumo e a circulação da produção, quanto
para garantir a estabilidade social. Portanto, mesmo.
que houvesse algum mérito de caráter econômico e
social, o que duvidamos, o referido projeto somente
contribui para acobertar a gravidade da situação ge
rada pela política econômica deste Governo. A pro
posta, na verdade, apenas contribui para a degrada
ção ainda maior das condições de trabalho para par
te significativa do mercado, permitindo a ·informali
zação do emprego· pelas vias legais. Do ponto de
vista da redução da folha de pagamento, como um
incentivo, diga-se desastroso, por ter como base a
supressão de direitos, o resultado é irrisório, alcan
çando o impacto de apenas 1,68%. Por lado, as re
duções previstas, principalmente do FGTS, consti
tuem elemento desestabilizador de investimentos,
sobretudo no !':etor da construção civil, com a redu-

- " imóveis residenciais, que se encon-
1J de 6;5 milhões de moradias. A
dições para o sistema dos sete
luirá receita a um dos poucos

:ação de mão-de-obra e de apoio,

ao pequeno e microempresário. O projeto dos rura
listas retrocede aos tempos do colonato, sistema
que substituiu a escravidão nos grandes latifúndios.
É um projeto inconstitucional, vez que o art. 711, ca
put, da nossa Carta Magna, determina que ·são di
reitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de
outros os que visem à melhoria de sua condição so
ciaL·

Este, portanto, Sr. Presidente, o nosso repúdio
e a nossa posição contrária. Conclamamos os no
bres pares para rejeitarem esses dois projetos de lei.

A SRA. VANESSA FELlPPE (PSDB - RJ.
Sem revisão do oradora.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, estamos assistindo à transição da
economia nacional para uma etapa superior.

As características que apresenta esta transição
apontam para profundas transformações nas relaçõ
es econômicas e sociais.

Para fazer frente a essas transformações, a
Associação Comercial do Rio de Janeiro, juntamente
com o Governo do Estado, assinou um convênio que
marca a parceria da iniciativa privada e da comuni
dade.

Trata-se, portanto, de combinar uma política
anticíclica, séria, com a luta das comunidades para a
melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

Esta iniciativa inteligente gera uma expectativa
de esperança, respaldada na realidade política do
nosso Estado.

O Governador Marcello Alencar e o Presidente
da Associação Comercial do Rio de Janeiro assina
ram um convênio destinado à recuperação e ao ree
quipamento das 168 delegacias do Estado.

Esta associação é inédita. Dezesseis grandes
empresas do Rio também vão assinar contratos,
destinando recursos às delegacias.

Paralela à assinatura do convênio será apre
sentada a campanha ·Meu bairro, minha delegacia·.

O Estado iniciou esse processo, a fim de inte
grar o cidadão e incentivar a população a buscar s0

luções, para o restabelecimento de um equilíbrio ra
zoável da segurança pública.

Neste clima o Governo juntamente com o povo
vem procurando uma saída a favor de todos nós.

Melhorar as condições de trabalho nas delega
cias é proporcionar a reconquista da dignidade poli
ciaI.

Além da recuperação dos prédios, o projeto
visa à informatização e aquisição de um sistema de
comunicação mais ágil.



o SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (BlocoIPPB 
SP. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sras e
Srs. Deputados. pedimos o apoio de todos para a
votação, hoje, do destaque que suprime o limite de
idade de 55 anos para os homens e 50 para as mu
lheres no caso da aposentadoria no serviço público.

Já houve uma mudança substancial entre o
texto atual e o proposto na emenda. O texto atual
fala em tempo de serviço e o da emenda fala em
tempo de contribuição. Portanto, ninguém mais p0

derá contar férias, licença-prêmio e outras vanta
gens. Assim, não é justo que, além.di~, ain~ te
nha cumulativamente também o limite de Idade.
Esta, inclusive, é a razão de muitas pessoas terem
apressadamente requerido sua aposentadoria. Cor
reram o risco de cumprir a segunda condição.

A emenda não é alannista, como querem colo
car no destaque, dizendo que quebra a Previdência.
Isso é mentira. Já ouço essa história há dez anos.

Queremos que se admita a mudança para tem
po de serviQO e tempo de contribuição, mas ~ão

também cumulativamente a idade. Isso nada mais é
do que a Fórmula 90, preconizada pelo ex-Ministro
da Previdência Social, Antônio Britto. E se for apro
vada para o serviQO público, também atingirá a ini
ciativa privada, o que impedirá as pessoas de se
aposentarem com 35 anos de trabalho.

Gostaria de saber de quem faz estudos sobre
essa área se uma pessoa, depois de completar 35
anos de trabalho, ainda agüenta trabalhar por mais
algum tempo. Somente quem trabalha em gabinet~s

refrigerados, com ar condicionado, na mordomIa,
pode trabalhar mais que 35 anos. Não podemos exi
gir que os trabalhadores brasileiros, depois do j5
anos, ainda tenham mais uma sobrecarga, até ;':in
girem os 55 anos de idade, ou 50 anos, no caso da
mulher.

Na verdade, não querem pagar qualquer tro
de aposentadoria. E se há alguns problemas P"'"
gunta-se: por que há dinheiro para outras finalidades
e não para a Previdência?

O SR. ALBÉRICO CORDEIRO (BlocolPTB -
AL. Pronuncia o seguinte'discurso.) - Sr. PresidEnte,

Delegacia
11 DP- Pç. Mauá
71 OP - Sanla Teresa
101 OP - Botafogo
1~ DP-Leme
141 OP - Leblon .
16' OP - Ban da T1juca
18' OP - Pça. da Bandeira
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A memória das relações_ soci~is é c.?nstante- ~~~:~~:~o~~entícios
mente enriquecida com invençoes e Inovaçoes. Grupo Sendas

O sistema de relações, baseado na generaliza- Banco Boa VISta S/A

ção das trocas de comunicação, funciona como um Valesul
. " d" • " Petrobras S/A

conjunto de sistemas Jnamlcos. "" Sind. Empresas de Asseio e
Estamos caminhando para novos equJlíbnos. Conservação do Estado - RJ

Os cidadãos estão entendendo a necessidade Embratel .
.. - t b'l' Cia. Auminense de Tecidosde sua particlpaçao no Governo para gerar es a 11-

dade, segurança, crescimento e riqueza.
É útil sonhar em procurar novos relacionamen

tos entre as comunidades e OS governantes.
Os sistemas dinâmicos estão interatuando uns

sobre os outros, em graus diversos.
Toma-se cada vez mais premente a necessida

de de estudarmos as soluções para as questões fun
damentais, urgentes.

A capacidade de inovação, invenção e sobrevi
vência do gênero humano não tem limites reconheci
dos.

Está claro, para todos nós, que a primeira e
principal condição de existência de qualquer socie
dade possível é a da preservação do seu espaço. do
seu ambiente.

Nenhuma sociedade pode existir sem proteção
e segurança para desenvolver-se.

O Governo do Estado do Rio, junto com a As
sociação Comercial e as Comunidades de Bairro~

do Rio de Janeiro estão vivendo este momento lumi
noso de expressão, de uma atitude madura de en
tendimento. Toma-se necessária uma colaboração
mútua para avançarmos e encontrarmos soluções
para as preocupações de toda a sociedade.

Medidas certas, idéias positivas construirão a
modernidade brasileira.

Parabéns ao Governador Marcello Alencar, à
Associação Comercial do Rio e às nossas comuni
dades.

O Estado, qualquer que seja o'seu conceito, é,
na realidade, o coordenador e o disciplinador dos in
teresses coletivos da sociedade organizada como
poder para dirigir e assegurar o seu progresso.

Esta a relação das empresas que já adota
ram o Projeto -Meu Bairro, Minha Delegacia- na
reforma de recuperação das Delegacias de Poli
cias.
Empresa
UghtS/A
Brascan Brasil S/A
AIoserj
MultlplanlBozzano S1monsen
C1a. SUlamérlca de Seguros
Funenaeg
Bradesco seguros S/A
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20' DP Vila Isabel
22' DP - Penha
291 DP - Madureira
3~ DP - Jacarepaguá
36' DP - santa Cruz
59' DP - Duque de Caxias
60' DP - Campos Elísios e
6~ DP - Imbariê
71' DP -Itaboraí
80' DP - Barreto
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Sr<'s e Srs. Deputados, a bancada do Nordeste na
Câmara, coordenada pelo ilustre Deputado Pinheiro
Landim, se reuniu hoje e deliberou avançar na busca
de informações, detalhes e clareza sobre o que o
Governo está pensando, querendo e planejando
para a região. Pelo que se ouviu nesta manhã, no
10º andar do anexo IV, os nordestinos estão queren
do a verdade. Querem que o Governo e o Congres
so saiam do discurso, da retórica, da conversa, que
não leva a nada, para as ações concretas, objetivas,
verdadeiras.

Assim, os nordestinos desta Casa decidiram
convidar funcionários dos escalões intermediários do
Governo para uma conversa franca e aberta. A su
gestão para essa rodada de conversações foi deste
Deputado de Alagoas e, já na próxima quarta-feira,
às 8 horas, estará aqui o Sr. Caio Luís de Carvalho,
presidente da Embratur. É bem-vindo e, espera-se,
será claro e veraz.

Passo a ler, Sr. Presidente, a proposta que
apresentei hoje aos Parlamentares do Nordeste.

"Senhor Coordenador
da Bancada do Nordeste
na Câmara dos Deputados,
Neste mês de maio de 1996 o Governo

divulgou o documento "Ações Prioritárias do
Governo Federal no Nordeste". De acordo
com o anúncio e a imprensa os recursos se
destinam a:

1 - Proágua - Recursos Hídricos para
o Nordeste Semi-Árido.

2 - Intensificação da atuação do
BNDES na região

3 - Reativação do Prodetur
4 - Recuperação do Finor
5 - Financiamento externo para infra

estrutura de transportes

6 - Criação de empregos

7 - Programa de valorização do Ensino
Básico e do Magistério

8 - Redução da mortalidade infantil

9 - Ações em saneamento fl habitação

10- Tecnologia de informação a servi-
ço do Nordeste, e

11 - Reforma do Estado e Arrecada
ção Tributária.

Ao aplaudir a iniciaitiva do Governo,
o Deputado Albérico Cordeiro solicita a
Vossa Excelência e à Bancada nordestina
que sejam convidadas duas autoridades

do Governo para dois encontros distintos,
com data, hora e local com a Bancada do
Nordeste:

1 - O Senhor Caio Luís Cibela de Car-
valho, digno Presidente da Embratur.

Dia 29 de maio de 1996 - quarta-feira
8h30min
Auditório do 102 andar do Anexo IV.
2 - Dr<' Dilma Seli Pena Pereira, digna

Diretora de Saneamento da Secretaria de
Política Urbana do Ministério do Planeja
mento.

Dia 5 de junho de 1996 - quarta-feira
8h30min
Auditório dQ 10º andar do Anexo IV.
Senhor Coordenador,
Senhoras e Senhores Deputados,
Os objetivos de ambos os encontros

residem na necessidade de um diálogo fran
co e aberto entre os parlamentares e insig
nes figuras do Governo, engajados, todos,
no objetivo maior de trabalhar pelo País e
pelo Nordeste.

Estou certíssimo de que ambos os
convidados, nesta fase primeira de encon
tros, informarão à Bancada do Nordeste
quanto sua respectiva área terá em recur
sos, em dinheiro, de acordo com o docu
mento "Ações Prioritárias do Governo Fede
ral no Nordeste".

Tenho a convicção de que os números
exatos dos recursos; as quantias exatas dos
dinheiros; os locais onde serão aplicados; os
projetos; as licitações; os prazos; os Esta
dos e os Municípios beneficiários; as popu
lações; a geração de empregos; as fontes
claras e precisas dos recursos e as respecti
vas fases em que se encontram as negocia
ções e os entendimentos, etc, etc, serão es
clarecidos e mostrados pelos dois eminen
tes funcionários do Poder Executivo.

Enfim, Senhor Presidente, tenho a cer
teza de que os ilustres doutores Caio Luís
de Carvalho e Dilma Pena Pereira aceitarão
o convite e, aqui, nos darão uma aula com
pleta, verdadeira, inteiriça e incontestável de
como está o Nordeste no plano de "Ações
Prioritários do Governo FederaL"

Anexo, Sr. Presidente, referências contidas no
documento "Ações Prioritárias" sobre Turismo e Sa
neamento.
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PRODETUR

Será acelerada a implementação do Programa
de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste, Pro
detur, cujo lento progresso, até agora, se deveu às
dificuldades enfrentadas pelos Estados para aporta
rem os recursos de contrapartida exigidos pelo BID.
O Prodetur é um programa de R$800 milhões, volta
do para o desenvolvimento de um setor de enorme
potencial para o Nordeste.

O BNDES financiará as contrapartidas esta
duais do Prodetur. Com isso os governos estaduais
poderão dar início aos seus programas de expansão
do turismo, com as conseqüências imediatas de
grande criação de renda e de emprego associadas
aos investimentos e ao funcionamento deste setor.

Em complemento à atuação do BNDES no pro
jeto, estão sendo discutidas com o BID diversas me
didas visando reduzir a necessidade de aporte de
recursos de contrapartidas. Entre essas medidas es
tão a possibilidade de envolvimento direto no progra
ma dos municípios enquadrados na estratégia do
respectivo Estado e a inclusão de itens adicionais de
gastos considerados como contrapartida.

saneamento e Habitação

No campo do saneamento e habitação, o Go
verno aplicará no Nordeste, ao longo do período
1996/99, recursos superiores a R$6,3 bilhões, pro
venientes do Orçamento Geral da União, do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço e de fontes exter
nas, o que representa cerca de 35% do total de re
cursos nacionais alocados ao setor.

Os investimentos em saneamento perfazem o
montante de R$3,6 bilhões (exclusive recursos de
contrapartidas) e deverão beneficiar cerca de 2,39
milhões de fammas, além de induzirem a geração de
cerca de 700 mil empregos. Como resultado, deverá
aumentar em cerca de 50%, o padrão de atendimen
to da população com serviços de saneamento bási
co, o que representa significativo progresso em rela
ção aos atuais níveis de cobertura da região, onde
cerca de 13% da população encontra-se sem abas
tecimento de água potável e 40% sem coleta de es
goto.

O SR. JOSÉ COIMBRA - (Bloco/PTB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.)...:...Sr. Presidente,
Sr% e Srs. Deputados; diariamente a ~rande impren
sa noticia a crise por que passsam os hospitais filan-

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O trópicos no nosso Estado, especialmente as santas
ORADOR: casas..

Tenho certeza de que a correspondência, que
os Srs. Deputados recebem, inclui pedidos de socor
ro aos estabelecimentos de saúde. São lamentos
que tocam profundamente o nosso coração, princi
palmente a quem, como nós, militou durante déca
das em hospitais filantrópicos. Os equipamentos es
tão sucateados, os medicamentos cada vez mais ca
ros, ficam fora do alcance do poder aquisitivo. A re
muneração do SUS profundamente desatualizada,
termina sendo o grande responsável pela situação
em que se encontram nossas santas casas.

Algumas, como a de IIhabela, no litoral paulis
ta, sem outra altemativa, avisam que cobrarão uma
taxa de cada paciente atendido.

A Santa Casa de Campos do Jordão, fundada
em 1938, há mais de meio século, está sendo força
da, em função das dívidas acumuladas, a suspender
o seu atendimento.

A notícia da situação crítica por que possam os
hospitais transmite aos pacientes e à população,
servida pelos mesmos, forte insegurança.

A tragédia de Caruaru é o exemplo maior do
momento, mas se providências enérgicas não forem
tomadas o colapso que se abate sobre hospitais pro
vocará muitos "minicaruarus" neste País.

Sr. Presidente, solicito seja transcrito nos Anais
da Casa artigo escrito pelo Dr. Carlos Gross Miran
da, Diretor do Sindicato dos Hospitais do Rio de Ja
neiro.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

liA SAíDA PARA A SAÚDE

Carlos Gross Miranda

A Câmara dos Deputados poderá votar, esta
semana, a emenda que cria a Contribuição Provisó
ria sobre Movimentação Financeira (CPMF). O Sin
dicato dos Hospitais do Estado do Rio de Janeiro
está plenamente engajado no esforço do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, do Vice-Presidente
Marco Maciel e do Ministro Adib Jatene pela aprova
ção da CPMF. Sabemos que não se trata de uma
solução permanente ou estrutural para os problemas
do setor. Por outro lado, estamos certos de que a
contribuição constitui, hoje., a .. única saída para a
saúde.

.. A análise das dificulEfades enfrentadas pelos
estabelecimentos prestadores de serviços oferece o
melhor retrato da grave .$ituaçãQ enfrentada pelo
aténdimento médico-ho€?pitalar 110.Brasil. Há cinco



Entretanto, somente 27% são considerados
agricultores consolidados, integrados ao mercado e
com a uma renda que lhes permite um patamar de
qualidade vida considerável; 27% são considerados
em transição, ou seja, vivem de sua propriedade,
muito embora possuam dificuldades de rendimentos,
e para integração no mercado; e 50% são agriculto
res periféricos, vivendo da agricultura de subsistên
cia e da venda da força de trabalho.

A política agrícola do Governo Federal tem co
metido equívocos brutais contra o setor. A ausência
de uma política de garantia de preços mínimos, fez
com que a safra 1994/95 resultasse uma perda de
renda na agricultura, na ordem de 9,6 bilhões, o que
já atingiu a safra de 1996, que deverá ter uma queda
marcante em relação ao ano passado. Por outro
lado, a abertura comercial indiscriminada do merca
do interno tem trazido sérios prejuízos aos agriculto
res familiares, principalmente ao Sul do País. Um
exemplo emblemático é o do trigo: em 1968 foram
produzidas 5,6 milhões de toneladas e importadas
2,8 milhões; em 1994 a produção brasileira caiu
para dois milhões de toneladas e o País teve de im
portar outras seis milhões. Por conta disso, o Brasil
foi obrigado a gastar 1,4 bilhão de dólares em expor
tações de trigo, dinheiro que seria em grande parte
poupado, com uma correta política que incentivasse
a produção agrícola.
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anos, o setor privado era responsável por 66% das condigno é parte desse esforço. O Brasil precisa da
internações doSUS: Atualmente, essa participação CPMF."
é de 37%. Isso Ilão é tudo.. No _que .se refere ao A SRA. ANA JÚUA (PT - PA. Pronuncia o se-
atendimento ambulatorial (consultas, não confundir guinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu-
com internações), a redução é ainda mais significati- tados, começará no dia 27 de maio a maior manifes-
va: houve queda de 70%, em 1990, para 20% ao fi- tação dos trabalhadores rurais brasileiros contra as
nal de 1995. enormes injustiças de que são, até hoje, vítimas.

Todos sabem que o Estado não tem como dar Trata-se do Grito da Terra Brasil, organizado pela
conta da plenitude do atendimento médico-hospitalar Contag, CUT, Federações Estaduais de Trabalhado-
no país. Mais que isso: sabe-se que, com poucas res Rurais e Sindicatos Rurais.
exceções, os hospitais municipais, estaduais e fede- O Grito é um ato que busca revelar a enorme
rais não oferecem atendimento condigno à popula- crueldade da situação dos pobres do campo.
ção. É evidente, portanto, que é preciso fazer algu- A agricultura familiar corresponde hoje a 75%
ma coisa para evitar que a deserção em massa do de 5,8 milhões de estabelecimentos agrícolas no
SUS continue. Na eventualidade de não contar com País, aglutinando urna população economicamente
os serviços prestados pelos estabelecimentos priva- ativa de cerca de 14 milhões de pessoas. É portanto
dos, a população é, como sempre, a maior prejudi- a agricultura familiar que gera emprego para 80% da
cada. mão-de-obra rural brasileira. Mesmo assim, ocupa

No Rio de Janeiro, por exemplo, há registros uma área de 58 milhões de hectares contra 150 mi-
de descrendenciamento em bairros como Campo Ihões de hectares da agricultura patronal. É ela que
Grande, São Cristóvão e Cascadura. O Hospital de garante a maioria do fornecimento de produtos bási-
Bonsucesso, que foi sempre uma referência em cos como ovos, batata, banana, feijão, mandioca, la-
atendimento médico-hospitalar, estava fechado até ranja, tomate, carnes suínas, trigo, cacau, dentre ou-
há pouco tempo. Ele já foi reativado, mas, assim tros.
mesmo, parcialmente. Na Penha, o Hospital Nossa
Senhora da Penha, especializado no atendimento a
casos de acidente de trabalho, também pediu descre
dencialmente. Não há, atualmente, nenhum hospital
no estado responsável por esse tipo de atendimento.

A situação no plano nacional põe em xeque
mais de 2.800 hospitais particulares e cerca de
45.000 estabelecimentos de serviços de saúde,
além dos empregos de mais de 2 milhões de traba
lhadores.

O Presidente Fernando Henrique afirmou, re
centemente, que sem a CPMF a saúde quebra. Não
há nada mais correto. É a compreensão, em espe
cial, de que não temos o direito de continuar a man
ter uma área de tamanha importância à míngua de
recursos. O Brasil gastou com a saúde, em 1995,
algo em torno de US$80 per capita. Apenas a título
de comparação, o Uruguai consumiu US$167, a Ar
gentina US$250, o Canadá US$1.950 e os Estados
Unidos US$2.3OO. Com relação aos Estados Unidos,
esse .país investiu US$1 trilhão em saúde em 1995,
contra menos de R$20 bilhões do Brasil.

O apoio à criação da' CPMF é, portanto, uma
questão de interesse geral. O Brasil conquistou a es
tabilidade econômica e a vitória sobre a inflação. É
preciso, agora, que a sociedade esteja unida em tor
no da importância de estender essas conquistas ao
campo social. Um atendimento médico-hospitalar
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Dentre uma das pnnclpais reivindicações do
Grito estará o fortalecimento, a agilizaç.ão, desburo
cratização e democratização da gestão do Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
PRONAF, que hoje encontra resistências do sistema
financeiro para a sua aplicação, com exigências ab·
surdas para sua concessão.

Ao lado da agricultura familiar; o Grito da Terra
Brasil procura também revelar a gravíssima situação
dos assalariados rurais, que possuem inclusive uma
renda menor do que a de depauperados trabalhado
res urbanos. Com efeito, enquanto no campo 12,4%
dos assalariados perfazem uma renda de meio salá
rio mínimo, nas cidades este índice chega apenas a
5,1%, o que mesmo assim é muito. Cerca de 40,4%
dos assalariados rurais recebem entre meio e dois
salários mínimos.

No campo, a maioria das contratações coleti·
vas de trabalho toma como base o salário mínimo,
normalmente com o acréscimo de um percentual en
tre 5% a 25%. Isso desmonta a tese, fomentada pelo
Governo Federal, de que o salário mínimo não é
mais uma referência para fixação dos salários no
mercado de trabalho, demonstrando toda a cruelda
de de um salário mínimo fixado em R$112,00, acha
tando mais ainda seu poder aquisitivo em relação ao
ano passado.

Também no que diz respeito a outras garantias
trabalhistas, a situação é caótica. Segundo dados do
IBGE, que não incluem o Nordeste brasileiro, 77,1%
dos assalariados rurais não possuem carteira assi
nada. No setor urbano, este número é de 28,4%.

Nos últimos anos, têm crescido as denúncias
de trabalho escravo, que em grande número envolve
usinas e destilarias de álcool, cujos proprietários são
grandes beneficiários e inadimplentes de emprésti
mos públicos, particularmente no Banco do Brasil.

Recentemente, a alteração do art. 442 da CLT
na prática legalizou os "gatos", intermediários que
contratam mão-de-obra sem nenhuma garantia tra
balhista, através da instalação de cooperativas de
mão-de-obra, que assim não criam, legalmente, vín
culos empregatícios nem com os intermediadores
nem com os fazendeiros.

Dentre as principais reivindicações dos assala
riados rurais, encontram-se a destinação do FAT
para geração de empregos na área rural; a valoriza
ção do salário mínimo; a implantação de creches e
escolas, com horário e calendário adaptados à reali
dade rural; o apoio ao Projeto de I....ei nQ 929/95 sobre
punição ao trabalho escravo; a implantação do pro-

grama de renda mínima, que impulsiona, inclusive, o
combate ao trabalho infantil; a supressão do pará
grafo único do art. 442 da CLT.

Por fim, o conjunto de reivindicações dos po
bres do campo aponta para a realização de uma efe
tiva reforma agrária. Os recentes massacres de Co
rumbiara e Eldorado de Carajás demonstram que o
Governo FHC deixou completamente de lado esta
reivindicação.

A propaganda de que em 1995 teriam sido as
sentadas 42.912 famOias não resiste a uma análise
de dados do próprio Incra e revela o que o Governo
chama de assentamentos: em sua enorme maioria,
regularizações fundiárias de pessoas já assentadas.

A alegação de que o retardo da reforma agrária
é decorrente de falta de recursos é no mínimo uma
piada de mau gosto. Para cumprir a própria meta de
seu programa de Governo e assentar 280 mil famí
lias em quatro anos, o que já é extremamente mo
desto em comparação às quatro milhões de famílias
sem terra, que vivem em condições miseráveis no
campo, o Presidente Femando Henrique deveria
gastar cerca de 2,5 bilhões de reais. Este valor é
menos da metade dos gastos com a cobertura dos
rombos do Econômico e do Nacional, e do financia
mento concedido ao Unibanco e ao Excel para suas
respectiva aquisições.

Estes serão alguns dos clamores que atingem
direta ou indiretamente a vida da mais de 35 milhões
de pessoas que vivem na zona rural brasileira. São
24,4% da população deste País e seus·trabalhado
res chegam a produzir 12,5% do Produto Interno
Bruto.

São essas vozes que querem ser ouvidas para
que o abandono dos trabalhadores do campo não
continue a escrever páginas de tragédia e dor como
os nomes de Corumbiara e Eldorado do Carajás nos
fazem lembrar.

O SR. EURIPEDES MIRANDA (PDT - RO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, gostaria de deixar registra
do, nos Anais desta Casa, um brilhante trabalho, fei
to por técnicos que assessoram a liderança do meu
partido, sobre o seguinte tema: "Reforma da Previ
dência: um negócio de bilhões".

Esse trabalho leva à conclusão de que as ar
mas principais do Govemo para tentar impor uma
pseudo-reforma da Previdência Social são a chanta
gem, o terrorismo e muita propaganda enganosa.

Na prática, esta reforma só tem um objetivo, ou
seja, privatizar o sistema, entregando um negócio de
bilhões a um pequeno grupo de banqueiros.



7. O lógico seria que essa regra - a de
aposentar com o mesmo ou aproximada
mente o mesmo salário que percebesse na
atividade - se estendesse a todos os traba
lhadores. Isso não acontece para os traba
lhadores do regime geral da Previdência, a
que se refere o art. 201 da Constituição, por
que a Lei 8.213/91 limitou o teto do benefí
cio a dez salários mínimos, com o máximo
de aposentadoria que um trabalhador do se
tor privado pode vir a receber. Após o último
reajuste do mínimo, esse teto é de
R§932,57.

8. Portanto, a solução mais correta se
ria, a de elevar esse teto para 25 ou mesmo
30 salários mínimos, fazendo com que a
aposentadoria da grande maioria dos traba
lhadores do setor privado se aproximasse
do que percebem em atividade.

9. Mas a proposta do Govemo preferiu
nivelar por baixo: propôs um regime básico
unificado para todos os trabalhadores do se
tor privado (art. 201) e para os servidores
públicos civis (art. 40), eliminando dessa for
ma a conquista do parágrafo 4ll do art. 40 da
Constituição, deixando para a lei comple
mentar a fixação de um novo teto que, vá
rios "técnicos" da Previdência Soeial e o pró
prio Ministro Reinhold Stephanes não admi
tiam que fosse além de cinco salários míni
mos! E a intenção é clara: obrigar àqueles
que quisessem uma aposentadoria superior
ao teto ter que necessariamente contribuir
para uma previdência complementar, obvia
mente, privada. Fica aí mais claro ainda por
que é de vital importância eliminar de vez,
no texto constitucional, o conceito de tempo
de serviço, substituindo-o por tempo de con
tribuição.
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Sras. e Srs. Parlamentares, diante do exposto, na emenda aglutinativa que teve por relator
tomo a liberdade de registrar, nos Anais desta Casa, o Deputado Michel Temer foram mantidos
o magnífico trabalho elaborado pela Liderança do dispositivos que reproduzem, ainda que de
PDT, como segue: forma insuficiente e imperfeita, o parágrafo

"1. A propaganda do Governo e a 4º do art. 40.

grande mídia têm colocado que o objetivo 6. A "tese" do Ministro Bresser Pereira
central da "reforma" da previdência é a eli- de que o aposentado teria menos despesas
Jilinação de privilégios. Na verdade, o princi- do que quando estava em atividade não en-
pai escopo da proposta do Governo é outro, contra respaldo na vida real. A regra, ao
o de privatizar a Previdência Social, estabe- contrário, é o aumento de suas despesas,
lecendo de forma ampla e irrestrita a previ- principalmente para tratamento de saúde,
dência complementar privada. compra de remédios, etc.

2. Para isso, a essência da proposta
enviada pelo Governo está na substituição
do conceito de seguridade social da Consti
tuição (art. 194), do qual a Previdência So
cial é parte, pelo conceito de seguro social.
A Previdência vista sob o ângulo df seguri
dade social impõe que os poderes públicos
e toda a sociedade sejam os responsáveis
pela garantia da sobrevivência do cidadão
quando ele perde a sua capacidade laborati
va. É uma concepção moderna e avançada
pela qual o coletivo se solidariza e se res
ponsabiliza pela sorte dos indivíduos que
constituem o todo social.

3. Contrariamente, pelo conceito de se
guro social, se a pessoa, durante anos de
trabalho, não conseguiu contribuir adequa
damente (pelo não registro em carteira, de
semprego, etc.) a ela nada será devido
quando não puder mais trabálhar. É a con
cessão de que cabe ao indivíduo e tão-so
mente a ele a sua sustentação em períodos
de infortúnio ou velhice.

4. E isso explica a necessidade impe
riosa - um dos principais pontos da PEC do
Governo - de mudar o conceito de tempo de
serviço por tempo de contribuição, além de
dar ênfase aos critérios que preservam o
equilíbrio financeiro e atuarial, exigência típi
ca do seguro social.

5. Uma das maiores conquistas da
Constituição de 1988 foi aquela, estabeleci
da no parágrafo 4ll do art. 40, pela qual os
servidores públicos continuam recebendo na
inatividade a mesma remuneração dos ser
vidores em atividade. Os propagandistas do
Governo e a mídia rotulam essa conquista
corno "privilégio" e a PEC nll 33-N95 tentou
eliminá-Ia, objetivq que não foi alcançado,
pois tanto no substitutivo Euler Ribeiro como
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10. O que está em jogo mesmo, na es- sileira nas propostas oficiais de combate à inflação.
sência da pseudo-reforma é o grande negó- A desesperança na possibilidade de se eliminar a in-
cio que ela envolve, um dos maiores do sé- fiação de nossa vida econômica estava estampada
culo. Segundo o relatório oficial do "Fórum no rosto da maioria dos brasileiros.
para a Seguridade Social", promovido pela Entretanto, quando já se generalizava a crença
Anfip, "a diminuição do teto interessa à pre- de que a inflação era algo inerente à economia bra-
vidência privada, que pretende alargar, ao sileira e, como tal, jamais teria extirpada de nosso
máximo o campo de exploração econômica quotidiano, eis que o Govemo Itamar e seu, então,
da previdência complementar". Esta opinião Ministro da Fazenda - Fernando Henrique Cardoso
é corroborada pelo próprio presidente da - hoje, nosso ilustre Presidente da República, nos
Prever S.A. Seguros e Previdência, Hélio brindam com o Plano Real - um plano que, quando
Lima, um megaconsórcio entre o Bamerin- de seu lançamento, parecia mais um daqueles mira-
dus, Unibanco e, que diria, o Nacional. Ele bolantes e confusos programas bolados por econo-
prevê que o potencial da previdência com- mistas de plantão no Ministério da Fazenda e que,
plementar privada, em dez anos, é da ordem tal como seus antecessores, estava destinado ao
de R$200 bilhões, ou seja, um pouco mais fracasso.
do que um terço do PIB brasileiro. Um negó- No entanto, o que nós temos visto, Sras. e Srs.
cio fantástico, a custa de 150 milhões de Deputados, é algo bem diferente de tudo o que as-
brasileiros." sistimos no passado recente. Passados dois anos

Era o que tinha a dizer. de sua implantação, o êxito do Plano Real é indiscu-
O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Pronuncia o tível e admitido até mesmo por aqueles que seriam

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- seus críticos naturais - os políticos e economistas
putados, o Brasil passa, neste momento, por um pe- da Oposição. As críticas que se ouvem são esporá-
ríodo peculiar e particular de sua história - graças dicas, sem substância e, como tal, sem qualquer
ao indiscutível êxito do Plano Real. ressonância no seio da sociedade brasileira.

De 1973 - qual)do eclodiu a primeira crise do E, sem dúvida, a eleição de Fernando Henri-
petróleo - até 1994, este País assistiu, impotente, a que Cardoso para a mais alta magistratura do País,
um crônico e agudo processo inflacionário - com ta- ao garantir a continuidade de sua execução, contri-
xas mirabolantes de inflação girando entre os 10% e buiu sobremaneira para tal êxito.
os 90% ao mês. Renitente e poderosa, a inflação tri- De outra parte, esse sucesso deve ser realça-
pudiava sobre os sucessivos planos de estabiliza- do quando se percebe que, diferentemente dos inú-
ção, ridicularizando as equipes econômicas perante meros progrp.mas de estabilização que o antecede-
a opinião pública. ram, o Plano Real não se apóia em nenhum conge-

E não era para menos. Afinal, todos eles fra- lamento de preços e salários. Muito ao contrário, a
cassaram redondamente. Só no Governo Sarney fo- despeito de não haver qualquer proibição legal para
ram três planos - a começar pelo pioneiro Plano reajustes, os preços estão estáveis e vão continuar
Cruzado, adotado em fevereiro de 1986. Depois, vie- estáveis ou até mesmo poderão cair, como, aliás,
ram o Plano Bresser, de 1987, e o Plano Verão, do vários já caíram.
ex-Ministro Mailson, no início d.e 1989, aos quais se A título de exemplo, poderia citar o que vem
seguiram os Planos Collor I e Collor 11. acontecendo em meu Estado Espírito Santo. De

Todos esses programas - que pretensiosa- acordo com pesquisas da Delegacia Regional da
mente objetivaram erradicar deste País, e de uma Sunab e do Núcleo de Estudos e Pesquisas da Uni-
vez por todas, o dragão da inflação - tiveram duas versidade Federal do Espírito Santo, os preços dos
características em comum: primeiro, todos foram principais gêneros alimentícios que compõem a ces-
lançados de forma estrondosamente solene e vendi- ta básica evoluíram, em média, cerca de 18%, de ju-
dos à sociedade como planos de salvação nacional; lho de 1994 a março deste ano - havendo inúmeras
segundo, todos, sem exceção, tiveram o mesmo mercadorias de consulTló doméstico cujos preços
destino: resultados pífios num primeiro momento, mostraram quedas de até 40%.
seguidos de um retorno da inflação de forma acele- Mais ainda: a cesta básica ampliada, envolven-
rada. do 230 artigos de alimentação, higiene e limpeza,

Essa sucessão de fracassos resultou, natural- sofreu um reajuste de apenas 12% no período de ju-
mente, numa certa incredulidade da população bra- lho de -1994 a março deste ano - bem baixo, portan-



Por sua vez, a Lei nl! 7.210/84, das Execuções
Penais, que regula o aprisionamento dos condena
dos, estabeleceu, no caput do art. 112, que a pena
privativa de liberdade será executada de forma pro
gressiva, transferindo-se do regime mais rigoroso
para o menos rigoroso a partir do cumprimento de,
ao menos, um sexto da pena e do bom comporta
mento.

Ocorre, Sr. Presidente, que, em muitos aspec
tos, a Lei das Execuções Penais legislou sobre o
ideal e não sobre o real e factível. Exemplo disto
está no parágrafo único do art. 112, que sujeita a
progressão de regime a um prévio parecer da Co
missão Técnica de Classificação, que seria compos
ta, dentre outras p~ssoas, de um psiquiatra, um psi
cólogo e um assistente social.

A determinação seria louvável, ainda mais se
outras fossem as condições e a realidade do siste
ma prisional brasileiro. Ehtretanto, Sras. e Srs. De
putados, mesmo após quase doze anos de vigência
da Lei, raros são os institutos prisionais que pos
suem esta Comissão Técnica de Classificação.

A regra tem sido a existência de Comissões
Técnicas Itinerantes, o que implica, principalmente
em face da superlotação dos presídios, uma grande
e injusta fila de espera para a progressão de regime.
Pior e mais injusto que isso é a manutenção indevi
da nos presídios de indivíduos que poderiam estar
em regime semi-aberto ou aberto, inclusive com me
nor custo para o Estado.

Diante desses fatos, apresento, na data de
hoje, um Projeto de Lei que visa possibilitar ao Juiz
de Execuções Penais promover a transferência de
regime mesmo que não seja proferido parecer da
Comissão Técnica de Classificação.

Por fim, cabe salientar que as execuções pe
nais se processam sempre às vistas do Ministério
Público, que atua em defesa da sociedade. Assim
sendo, encareço a todos os dignfssimos Sras. e Srs.
Parlamentares o apoio a esta iniciativa, a qual, com
certeza, encerra aspiração de muitos dos honrados
pares.
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to, da inflação acumulada no mesmo período. Em Emergem desta triste realidade seres em que a
outras palavras, a inflação do real muito baixa - violência aflora de forma quase primata e os concei-
diga-se de passagem - tem afetado menos os indiví- tos do convívio social parecem ter sido deletados de
duos de baixa renda do que os demais estratos da seus cérebros.
população. A solução de tão grave problema envolve mui-

E não podemos esquecer que, nesse período, o tas variantes de difícil acesso em curto o médio es-
salário mínimo teve um reajuste de 54,34% - o que paço de tempo. Tanto é assim que o próprio Poder
realça mais ainda a importância desses números. Executivo lançou este ano uma grande lista de indul-

to (ou livramento condicional) aos apenados brasilei
É bom caracterizar que o Brasil, nos últimos ros.

três anos, foi o detentor dos maiores índices de con-
centração de renda do mundo, segundo o Banco
Mundial, e todas essas ameaças contra o Plano
Real, encetado e criado pelo Presidente da Repúbli
ca, Fernando Henrique Cardoso, no final vão parar
diretamente sobre a nossa pobreza para piorá-Ia
ainda mais.

Mas não pretendo me alongar, citando núme
ros e mais números que possam reforçar a convic
ção de que o sucesso do Plano Real é algo inques
tionável. Claro, sempre haverá os céticos e críticos
de toda ação do Governo, por mais exitosa que seja.

Mas a verdade é uma só: sem que muitas pes
soas se dêem conta, este País, sob a regência do
ilustre Presidente Fernando Henrique Cardoso, está
passando por um momento de grandes transforma
ções e reformas, cujos resultados só serão percebi
dos e reconhecidos dentro de algum tempo.

Deste modo, aproveito esta oportunidade para,
de público e do alto desta tribuna, congratular-me
com o Presidente da República pelo seu brilhante e
exitoso desempenho à frente do cohibatê à inflação,
da manutenção da estabilidade da economia brasi
leira.

De uma forma enfática, e para finalizar, para
benizo o nosso Presidente não só pelo sucesso no
combate à inflação, mas também pelo cunho de se
riedade com que tem imprimido na gestão da coisa
pública e pela serenidade com que tem dirimido os
conflitos de interesses que, como era de se esperar,
emergem de forma até mesmo violenta em épocas
de mudanças.

O SR. LUIZ MAINARDI (PT - RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidegte, Sras. e Srs.
Deputados, dentre os muitos e variados problemas
desta Nação está o da incrível dificuldade em re
cuperar e devolver ao convívio social os condena
dos pela Justiça. A tragédia da superlotação e das
condições subumanas da vida no interior dos pre
sídios tem criado muitas ,vezes uma estranha mu
tação.
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A SRA. FÁTIMA PELAES (PSDS - AP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, há uma crise de desemprego sem
precedentes em "todo o mundo. Segundo dados da
ONU, aproximadamente 800 milhões de pessoas es
tão hoje fora do mercado de trabalho. Os Governos
têm como prioridade em sua plataforma de ação
esta questão, adotando políticas localizadas com
pensatórias e emergenciais, levando em considera
ção as implicações de ordem social.

A Espanha optou pelo contrato temporário. A
Alemanha pela redução da jornada de trabalho. A
França escolheu a redução dos encargos sociais
como forma de gerar novos postos de trabalho. O
Japão já começou à fazer seus ajustes. Nos Estados
Unidos o número de trabalhadores fixos em relação
aos temporários demitidos está na proporção de
quatro para um.

No Brasil, 13,5% da população ativa encontra
se desempregada. São 7,5 milhões de crianças e
adolescentes no mercado de trabalho ganhando sa
lário inferior ao dos adultos, fazendo as mesmas ati
vidades. A força de trabalho ativa no País ressalta
64 milhões de pessoas, e dessas 12 milhões ga
nham menos de um salário mínimo. São milhares de
pessoas desempregadas, perambulando em busca
da sobrevivência.

Historicamente, se tomarmos como eixo a dé
cada de 50 até 70, nosso País foi alvo de um grande
crescimento de emprego na faixa de 5% ao ano. Na
verdade, nos tornamos uma economia complexa e
industrializada. Por outro lado, crescemos sem -es
tado de bem-estar social", com níveis de pobreza e
concentração de renda. Dentro de uma perspectiva
sociológica, a questão do desemprego está ligada
às profundas, desigualdades sociais no mercado de
trabalho, à miséria e à pobreza.

Veja em nosso Estado, o Amapá, que ao lon
go do ano de 1995 acusou a perda de 1.238 pos
tos de trabalho. Segundos dados do Sine, somen
te no Estado do Amapá, no Município de Santana,
em 1995, registrou-se 6.355 desempregados no
mercado formal de trabalho. O índice mais alto
está entre os trabalhadores de sexo masculino, e
a pouca escolaridade ainda é uma das principais
causas do desemprego em nosso Estado, como
de resto em toda a Amazônia e nos países do Ter
ceiro Mundo, onde a educação nunca foi priorida
de para os Governos.

Portanto, nobres colegas, este quadro nos leva
a constatar a necessidade de mudanças no mercado
de trabalho.

O emprego na forma tradicional que conhece
mos tende a desaparecer. É importante destacar
mos alguns fatores responsáveis por essa mudança
e pelo aumento do nível de desemprego.

Primeiro, atribuímos ao avanço tecnológico, o
qual poupa mão-de-obra e elimina postos de traba
lho. Depois é a chamada globalização da produção,
que atravessou países, levando as fábricas para os
países onde se consegue produzir mais a custos
mais baixos. A evolução da organização nas ampre
sas também tem sido responsável pelo aumento da
produtividade, utilizando cada vez mais menor nú
mero de trabalhadores. Por último, as privatizações,
onde as empresas públicas, ao passarem para a es
fera privada, sofrem grandes ajustes, terdo como
conseqüência as demissões.

A tendência que vem sendo desenhada no
mundo hoje é o chamado trabalho temporário, que
se caracteriza pelo tempo parcial e pela execução
de tarefas. Portanto, o trabalho temporário deixa de
ser considerado um bico para se tomar a grande
saída para o futuro da força de trabalho. Outro ponto
que gostaríamos de destacar é a redução da jornada
de trabalho, para dar lugar a mais trabalhadores em
pregados, evitando desse modo a exclusão social.

Sr. Presidente, Srlls e Srs. Deputados, a crise
do desemprego atinge a todos. Países do Primeiro e
do Terceiro Mundo não têm cor nem ideologia. A
exigência é uma só: especialização. Quem não se
especializar está definitivamente fora do mercado de
trabalho.

Foi preocupado com esse quadro agudo que o
Presidente Fernando Henrique Cardoso anunciou,
às vésperas do dia 1Q de maio a abertura de uma li
nha de crédito de R$6,3 bilhões para a criação de
empregos, treinamento e requalificação da mão-de
obra o Proemprego, como está sendo chamado. Uti
lizará recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT) e do Banco Mundial (BIRD). A intenção do
Governo é treinar pelo menos, 1,5 milhão de traba
lhadores ainda este ano e criar 3 milhões de empre
gos até 1998.

Segundo o Presidente da República, esses in
vestimentos nos setores público e privado são "gera
dores de emprego e um indicativo de que só um
conjunto de investimentos permite que haja a conti
nuidade da oferta de emprego, na distribuição de
renda e na sustentação de um nível de salário mais
adequado e digno".

É por isso, Sr. Presidente, Srlls e Srs. Deputa
dos, que precisamos ir além da desesperança para
seremos uma Nação forte, onde nosso trabalhador



Essa tem sido a regra seguida não somente
pelo atual, mas por todos os governos de nosso
País. Nas esferas de governo, refletir calma e con
seqüentemente sobre os problemas e planejar ante
cipadamente as ações parece ter sido uma atividade
completamente banida; entrega-se a Pasta do Pla
nejamento aos amigos mais chegados, e não aos
mais competentes e capazes de buscar as soluções
mais corretas e duradouras para as grandes questõ
es nacionais.

Assim também na área econômica, o que on
tem era encarado como uma solução racional, pare
ce hoje fadado ao desprezo e à execração pública e
rotulado como o caminho mais curto para o abismo.

O SR. LUIZ DURÃO (PDT - ES. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, chega a ser lugar.-comum a afirmativa de
que a inconstância é uma das mais marcantes ca
racterísticas da personalidade humana.

Longe de ser um defeito, porém, essa incons
tância é a semente que faz brotar em nossas almas
a curiosidade, a criatividade e a vontade de desco
brir o inexplorado e de explicar o que antes se acha
va envolto em mistério.

Devemos estar sempre alertas, contudo, para
que nossa natural inconstância não resvale para seu
lado mais negativo, descambando para a incoerên
cia, a irracionalidade, ou mesmo a ingratidão.

Lamentavelmente, é nesse lado mais sombrio
e triste que temos visto mergulhar-se todo o ímpeto
criador do espírito humano em nosso País.

Pobre e desgraçado Brasil, onde a tal ponto
chega a incoerência, que somos obrigados a assistir
aos perseguidos da lei, aos contraventores, como os
que exploram o jogo do bicho, fazer questão de
cumprir a palavra empenhada e seguir fielmente o
preceito do ·vale o que está escrito", enquanto o
chefe de um dos poderes constituídos da Nação,
tido como grande cientista e professor, homem de
saber e de luzes, pede a todos que esqueçam tudo
o que escreveu.
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se torne um cidadão pleno, com condições dignas e ba Angelim (Tucuruí), Abrolho Verde (Novo Reparti-
humanas de sobrevivência. mento), Fazenda Amazônia Agropecuária (São Do-

Era o que tínhamos a dizer. mingos do Capim e Aurora do Pará), Diutá (Rio Ma-
O SR. PAULO·ROCHA(PT - PA. Pronuncia o ria), Fazenda Três Braços, Ampulheta (Parauape-

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrDs e Srs. De- bas), Terra Grande (Curralinho), Flor de Março (Iga-
putados, volto hoje a falar do 111 Grito da Terra Brasil rapé-Açu), Vila Gavião (Rondon do Pará), Ilha do
e das reivindicações dos trabalhadores rurais. No Arapiranga (Barcarena), Universal (Moju), Esmeral-
Estado do Pará, a pauta de combate à violência exi- da, Pindorama (Tailândia), e Escalada do Norte (Xin-
ge a punição de todos os responsáveis pela chacina guara).
de Eldorado dos Carajás e de todos os crimes prati- Era o que tínhamos a dizer.
cados contra os trabalhadores rurais, lideranças po
líticas, sindicais e religiosas.

Outra exigência feita pelos lavradores é a cria
ção de um departamento para fazer o planejamento
estratégico da agricultura no Estado do Pará, com
ênfase para a agricultura familiar; abertura de mer
cado para os produtos da pequena produção cam
ponesa; implantação da Nota do Produtor Rural, de
forma gratuita e desburocratizada, visando garantir a
comprovação da atividade na comercialização dos
produtos dos pequenos lavradores.

O Grito da Terra, no Pará, exige ainda um pro
grama de abertura de estradas vicinais e de recupe
ração e asfaltamento das rodovias estaduais; im
plantação imediata do sistema de transmissão ligan
do os Municípios de Abaetetuba, Mocajuba, Baião e
diversas vilas de Cametá; outro sistema de transmis
são de energia ligando os Municípios de Barcarena,
Moju e Tailândia.

Na questão do assalariamento rural, os lavra
dores da Central Única dos Trabalhadores
(CUT/Pará) e Federação dos Trabalhadores na Agri
cultura (FETAGRI) exigem uma permanente fiscali
zação da Delegacia Regional do Trabalho nas fa
zendas e projetos agropecuários e industriais para
evitar o trabalho escravo, principalmente nos Municí
pios de Marabá, Bom Jesus, Santa Maria das Barrei
ras, Água Azul do Norte, Rio Maria, São Félix do
Xingu, Capitão Poco, Xinguara, Conceição do Ara
guaia, Santana do Araguaia e Rondon do Pará.

Finalmente, os lavradores querem a desapro
priação, para fins de reforma agrária, de vinte e nove
áreas, 28 das quais em caráter imediato. Eis a lista
das áreas:

Gleba Piranheiras, Itacaúnas, Fazenda Cigana
(Marabá), Complexo Macaxeira, Jandaia (Eldorado
dos Carajás), Tira Catinga, Água Fria (São Domin
gos do Araguaia), Pastoriza (São João do Araguaia),
Campo Alegre, Gleba Caju 4 e 5 (Santana do Ara
guaia), Fazenda Nazaré - lotes 24, 25 e 26, Santa
Maria - lotes 28, 35 e 59 (Conceição do Araguaia),
Fazenda Novo Mundo, Alcobaça (Breu Branco), Gle-



Era o que tinha a dizer.
O SR. SERAFlM VENZON (PDT - SC. Pro~

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.ªs e
Srs. Deputados, dia a dia, o transporte coletivo deve
ser enfrentado como uma forma de diminuir os dis
túrbios no trânsito urbano. No sentido de estimular o
seu uso, devemos oferecer segurança e conforto ao
usuário.

O transporte coletivo urbano, em certos horá
rios, deixa.UluitQ.8 desejar. Somente a mudança da
legislação permitirá um aumento de oferta do servi
ço, e a melhoria da qualidade será uma conseqüên
cia lógica.

Enquanto isso, vamos tentar melhorar o servi
ço por força de leis.

O Código Nacional de Trânsito estabelece a
obrigatoriedade de uso de vários equipamentos em
veículos automotores, com vistas, principalmente, à
sua segurança e à dos condutores e passageiros.

Sabemos, no entanto, que a segurança de to
dos depende muito também das condições de traba
lho a que são submetidos os motoristas. O trânsito
ruim, as dificuldades que surgem com passageiros,
o calor e a própria jomada intensiva de trabalho são
obstáculos que enfrentam o motorista para o bom
desempenho de suas funções e para garantir a ne~

cessária segurança nas viagens realizadas.
Foi pensando em diminuir esses obstáculos

enfrentados pelos motoristas que resolvemos apre
sentar essa proposição.
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Exatamente nesta situação incômoda e vexató- sem medo nem vergonha, mas, antes de cabeça er-
ria é que se encontra atualmenteum dos planos, em guida E' com muito orgulho, um programa que foi e
melhor hora e com mais acerto, concebidos-no Bra- que continua sendo, apesar dos percalços que tem
sil: o Programa Nacional do Álcool. enfrentado, o grande responsável pela criação de

O Proálcool veio à luz para arrancar-nos da empregos e de tecnologia nacional, pela proteção do
catastrófica situação de crise energética em que meio ambiente e pela melhoria da qualidade de vida
foi lançado o Brasil pelo tristemente famoso cho- em nosso País.
que do petróleo de 1973, cujos efeitos foram, mais Cumpre-nos, a todos os que desejamos o bem
tarde, amplificados pelo seu irmão caçula, nascido do Brasil e uma vida melhor para nós próprios e
das trevas no ano de 1979, quando o preço do pe- para as futuras gerações, lutar pela continuidade do
tróleo nos mercados internacionais chegou à casa Proálcool, pois com isso estaremos atuando na de-
dos 40 dólares por barril, infligindo a todas as na- fesa dos interesses nacionais e cumprindo o com-
ções do mundo pesadíssimos custos econômicos promisso que assumimos ao sermos eleitos como
e sociais, inclusive com a geração de muita infla- representantes do povo brasileiro.
ção e desemprego. Esperamos, finalmente, que as advertências

No Brasil, enquanto isso, o Proálcool foi muito que ora fazemos do alto desta tribuna sirvam para
mais do que uma simples tábua de salvação. Além acender não a fogueira dos ódios, da cizânia e da in-
de ser o responsável pela substituição energética compreensão, mas a tocha i1uminadora tia razão e
melhor sucedida em todo o planeta, foi o artífice da da serenidade, com -cujo lume possamos encontrar
alavancagem econômica do País, criando mais de 1 os caminhos para um país mais próspero, feliz e so-
milhão e 100 mil novos empregos; em vinte anos, cial e economicamente mais digno, equânime e jus-
para um total de pouco mais de 11 bilhões de dóla- to.
res investidos, produziu uma economia de divisas,
resultante da substituição das importações de petró
leo, superior a 29 bilhões de dólares; isso tudo sem
se contar com a drástica redução dos níveis de po
luição atmosférica verificados em todo o Brasil, pela
substituição ou pela aditivação da gasolina como
combustível de nossa frota automotiva, e com a con
seqüente melhoria da qualidade de vida dos brasilei
ros, de difícil mensuração por qualquer parâmetro
econômico utilizável, mas de extrema importância
para todos nós.

No entanto, hoje parece que fazemos questão
de esquecer toda essa vitoriosa carreira do Proál
cool e de, sem qualquer remorso, colocá-lo na roda
dos enjeitados e culpá-lo pelos desacertos e maze
las econômicas ocorridas em nosso País nos últimos
tempos.

Convenientemente, também, os maiores detra
tores de um programa de tão significativos resulta
dos esquecem-se de que os mesmos subsídios con
cedidos ao Proálcool, tão anatematizados pelos rep
resentantes da distorcida ótica neoliberal que hoje
assola a Nação brasileira, são generosamente pre
senteados por todos aqueles países que mais ardo
rosamente defendem o império do livre mercado aos
seus próprios produtores agrícolas, como forma de
incentivar o desenvolvimento econômico e social e
de suas populações.

Sr. Presidente, Sr.ils e Srs. Deputados, basta
de hipocrisia! Chegou o momento de defendermos,
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Acreditamos que uma cabine isolada G ',:lfrigera- implica dificuldade no caso de seguro ou ressarci-
da para os condutores irá proporcionar-lhes I ais con- mento.
forto, disposição e bom humor para o cumprir:nento de A disponibilidade de aterramento nas instalaçõ-
sua função. Com isso ganham os motoristas, os pas- es elétricas residenciais, e mesmo comerciais, é coi-
sageiros e também a segurança do tráfego. sa recente, motivada principalmente pela dissemina-

Outro assunto, Sr. Presidente, Sr.ªs e Srs. De- ção da informática no País, a despeito da norma
putados. NBR 5410, da Associação Brasileira de Normas

O mau uso de aparelhos elétricos e a ausência Técnicas - ABNT, que trata dos procedimentos a
de sistemas de proteção têm causado inúmeros da- adotar nas instalações elétricas de baixa tensão.
nos aos usuários. É muito provável que isso venha Muitas indústrias, é verdade, já adotam o chi-
ocorrendo por desinformação dos usuários. cote de alimentação com o terceiro fio e o respectivo

Queimar o aparelho ou tomar choques, há os plugue de três pinos, procedimento esse que, entre-
que acham que é inevitável, na existência de alguma tanto, está longe de ser generalizado. O fato é agra-
falha, como defeito no isolamento ou alteração brus- vado pelo não estabelecimento, até a presente data,
ca de tensão. de normas quanto à padronização de tomadas.

O consumidor ainda não recebe o respeito me- A iniciativa, pois, leva em conta, simuitanea-
recido e lhe é repassado o custo da irresponsabilida- mente, a proteção do cidadão enquanto indivíduo,
de de setores que, por outro lado, não seguem cer- procurando afastar o perigo de danos pessoais e,
tas normas, por deficiência de legislação pertinen- enquanto consumidor, garantindo o bom e prolonga-
teso do funcionamento do bem adquirido.

O Brasil se abre ao comércio internacional. A Era o que tinha a dizer.
globalização é inevitável. No mês de abril as taxas O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PPB - TO. Pro-
de importação de eletro-eletrônicos diminuiu de 70% nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.ªs e
para 20%, para atender as exigências da Organiza- Srs. Deputados, as microempresas e empresas de
ção Mundial do Comércio. É hora também de, em pequeno porte hoje contam com mais de 9 milhões
respeito ao consumidor, todos os equipamentos ele- de entidades por este Brasil afora. São elas respon-
tro-eletrônicos serem elaborados com o fio terra sáveis pela economia formal e informal de nosso
para poderem ser comercializados aqui. mercado, contando com o índice de 98% dos esta-

O Deputado Fetter Júnior tem projeto, agora belecimentos existentes na indústria, comércio e
em tramitação, que obriga a construção civil, especi- serviços, e 60% de oferta de emprego. Elas repre-

sentam uma soma muito considerada na nossa eco-
ficamente na execução do projeto elétrico, a incluir a nomia e constituem-se numa estrutura econômica
instalação de fio terra, de tal forma que a fêmea da
tomada possa receber plugue de três pinos, objeto das mais relevantes, razão por que, praticamente
do projeto que agora apresento. têm sido a solução para os problemas sociais que

afligem a todos nós.
A utilização do condutor-terra é destinada à Não tivessem as microempresas e empresas

drenagem de sobrecargas elétricas provocadas por de pequeno porte uma efetiva atuação integrada na
variações bruscas e eventuais de tensão a que es- economia do País, com certeza não haveria cresci-
tão sujeitos os aparelhos elétricos. mento na geração de novos empregos, e, conse-

A exigência de carcaças metálicas, conjugada qüentemente, o Brasil não alcançaria seus reais ob-
à ausência de esquema de fio-terra, expõe o usuário jetivos, que são os de buscar uma economia social
a descargas violentas que podem ocasionar a morte mais justa e próspera.
ou queimaduras severas. Preliminarmente, com estas palavras, quero,

Por outro lado, a inexistência do citado esque- Sr. Presidente, Sr.li!g e Srs. Deputados, enfatizar a
ma em aparelho sensíveis a bruscas variações de importância do apoio às microempresas, no sentido
tensão elétrica, independentemente da natureza da de aprovar o novo Estatuo da Microempresa, pois
carcaça, pode propiciar a ocorrência de danos par- com o advento desta norma legal possibilitar-se-ão
ciais e mesmo totais e, inclusive, incêndios de gran- mais facilidades para o desempenho de suas ativi-
des proporções. dades.

O estabelecimento de culpa, no caso, nem Não podemos ficar de braços cruzados e nos
sempre é fácil, uma vez que a variação de tensão esquivarmos de dar o merecido apoio às microem:
pode ser ocasionada por um ou vários fatores, o que presas e empresas de pequeno porte, porque elas



A SRA. MARTA SUPUCY (PT - SP. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr% e
Srs. Deputados, indignada com a incidência cada
vez maior de denúncias de assédio sexual no âmbito
das relações de trabalho e docência e considerando
que esta questão não pode mais ser ignorada por
esta Casa, a sociedade, exige a incorporação do cri
me de assédio sexual na revisão do Código Penal
brasileiro.

A imprensa tem feito inúmeras denúncias so
bre o crime de assédio - o último foi o da manicure
Cláudia Cavalcante contra o técnico do time do Pal
meiras, Wanderley Luxemburgo. Este tipo de agres
são à mulher encontra dificuldades de enquadra
mento no Código Penal vigente e no arrolamento de
testemunhas. Estas, com seus empregos ameaça
dos, raramente mantêm o ocorrido. Como conse
qüência, as vítimas têm sido freqüentemente denun
ciadas por calúnia e difamação. O abuso de poder
se dá no assédio em si e na coação para que ele
não seja denunciado.

O assédio sexual não pode mais ser tolerado.
O silêncio das vítimas, a omissão das testemunhas
e a conivência com a impunidade só serão rompidos
com a inclusão de dispositivos no Código Penal que
estabeleçam punição para os denunciados e que
responsabilizem empresas e centros de ensino pela
prevenção do delito.

Sr. Presidente, quero ainda consignar nos
Anais nota à imprensa divulgada pela bancada femi
nina do Congresso Nacional a propósito de voto pro
ferido pelo Ministro Marco Aurélio de Mello, do Su
premo Tribunal Federal, para absÇllver acusado do
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têm a marca do desenvolvimento deste País, ao re- tilha orientando os empresários sobre como proce-
ferir-se ao grande índice de participações nas diver- der na hora da renegociação das dívidas e a amplia-
sas áreas de atuação na indústria, comércio e servi- ção da extensão do Fundo Aval. A cartilha esclarece
ços do Brasil. que podem se habilitar à renegociação as microem-

A Constituição de 1988, nos seus arts. 170 e presas que tiveram receita bruta anual igualou infe-
179, teve a feliz iniciativa de contemplar a importan- riar a R$204 mil, e as de pequeno porte com receita
te decisão através do poder constituinte, amparando igualou inferior a R$576 mil. Tudo numa linguagem
as microempresas e empresas de pequeno porte, fácil e acessível.
cônscio de que a solução para os nossos problemas Em sua recente visita a Goiânia, Mauro Duran-
sociais e econômicos passa pelos pequenos. te explicou a questão do Fundo Aval, que este ano

Sr. Presidente, para concluir, declaro meu irá beneficiar as empresas com o mecanismo que
apoio às microempresas no sentido da aprovação do completa as garantias reais que os micro e peque-
seu novo estatuto, que com certeza trará uma nova nos empresários têm que apresentar aos bancos na
diretriz para a prática de seus métodos. hora de solicitarem financiamentos. Este fundo fun-

Quero, Sr. Presidente, pedir a V. Ex.i! que auto- cionou no ano passado em apenas seis capitais.
rize a inclusão neste meu pronunciamento do impor- Este ano, ele chegará também ao Tocantins, já que,
tante artigo "Apoio à microempresa", publicado no como o resultado foi positivo, será estendido a todas
Jornal do Tocantins, edição de 3 a 4 de maio de as cidades brasileiras.
1996. Solicito também a divulgação do meu discurso
em "A Voz do Brasil" e a publicação no jomal Hoje
na Câmara.

Era o que tinha a dizer.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

APOIO À MICROEMPRESA

O Brasil, segundo estimativas oficiais, conta
com cerca de nove milhões de empresas de peque
no e médio portes, das quais 4,5 milhões estão na
informalidade. Ninguém discute a importância da mi
croempresa na economia do País e, principalmente,
como geradora de oportunidades de trabalho. Então,
por que ficar à margem do mercado formal? O Presi
dente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pe
quenas Empresas (Sebrae), Mauro Motta Durante,
tem a resposta: em função da burocracia que existe
para elas se legalizarem e por causa dos tributos
que pesam sobre o setor.

Durante não fica, porém, somente no diagnósti
co. Entende que assim que o Congresso Nacional
aprovar o novo Estatuto da Microempresa cerca de
2,5 milhões devem sair da informalidade. Tudo por
que a simplificação da burocracia estimulará a regu
larização. Sabe-se que a atualmente para se consti
tuir uma empresa no Brasil são exigidos 60 docu
mentos e o prazo para aprovação deste papéis e
vjstorias de fiscaliz~ção pode levar dois meses. O
novo Estatuto proporcionará o registro de uma em
presa mediante o preenchimento de um único docu
mento. É a vitória da desburocratização.

Além do Estatuto da Microempresa, o Sebrae
tem outras preocupações. Está distribuindo uma car-



O SR. ROBÉRIO ARAÚJO (Bloco/PPB-RR.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr.ªs e Srs. Deputados, estamos recebendo esta se
mana o Presidente da Venezuela, Rafael Caldera, a
quem damos as boas vindas, fazendo votos de que
possamos manter sempre essa relação cordial entre
brasileiros e venezuelanos.

Para n6s, representantes do Estado de Rorai
ma, é motivo de orgulho saber que, a exemplo de
Brasília e Manaus, também estare,mos recebendo o
Chefe da Nação venezuelana, principalmente pelo
fato de nosso Estado fazer fronteira com a Venezue
la.

RA:
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crime de estupro praticado contra menina de doze Política agrícola tem sido erroneamente apre-
anos. sentada como algo corporativo, do interesse dos

NOTA A QUE SE REFERE A ORADO- agricultores.
Na verdade, política agrícola é ou deveria ser

política de segurança alimentar, de interesse nacio
nal, com destaque principalmente para o consumi
dor.

Os instrumentos de política agrícola que tratam
da renda dos agricultores, de maneira nenhuma, vi
sam a proteger unicamente o setor primário.

Estabilizar a renda dos agricultores visa, antes
de mais nada, a estabilizar a produção e, conse
qüentemente, os preços agrícolas. Na seqüência,
proteger a renda dos consumidores.

Estabilizar a renda do pequeno agricultor é es
sencial para não jogá-lo nas periferias das cidades.

Essas questões são, muitas vezes, apresenta
das como de interesse exclusivo dos agricultores. O
êxodo rural'tem sido uma dura realidade. É preciso
aprender com o passado, pensando no futuro.

O trigo foi praticamente o único produto agríco
la que não foi âncora em 1995. Sua produção inter
na havia sido destruída antes disto.

Agora, um maior número de grãos deixou tam
bém de ser âncora. Afinal essas culturas foram tam
bém prejudicadas p&la ausência de políticas em
1995. Sobraram muitos produtos, ainda não seria
mente prejudicados. É preciso tratar de ter uma polí
tica para eles e reconquistar a segurança perdida
nos outros produtos.

A análise dos preços agropecuários no atacado
permite afirmar que a âncora continua verde. Para
uma variação da UFIR de 46,42%, a média pondera
da dos produtos agropecuários continua em 26,19%.

O consumidor precisa acordar e exigir uma po
lítica agrícola, uma política de segurança alimentar e
de redução do êxodo no campo.

Era o que tínhamos a dizer.

Nota à Imprensa

A Bancada Feminina do Congresso Nacional
repudia com veemência os argumentos usados pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio
de Mello para absolver o Sr. Márcio Luís de Carva
lho, que tinha sido condenado em primeira instância
pelo crime de estupro praticado contra a menina
M.A.N, de 12 anos, porque teria vida promíscua e
consentido com o ato sexual praticado contra ela.

Estas argumentações são contrárias a
Lei Penal vigente, que pressupõe violência
em atos sexuais praticados com meninas
menores de 14 anos.

Esta decisão proferida é contrária aos
artigos 213 e 224 do Código Penal, que em
bora seja de 1940, está em pleno vigor.
Sendo que são os únicos artigos dos crimes
de violência sexual contra a mulher, que não
qualifica a vítima.

Mesmo com os valores culturais con
temporâneos, a Bancada Feminina acredita
que uma menina de 12 anos, mesmo com o
corpo de mulher, não apresenta amadureci
mento psíquico para deixar de ser vítima de
tal violência.

Esta r~solução cria sério precedente
para os demais casos semelhantes que as
solam o País. Só reforçam a impunidade
dos crimes sexuais contra as meninas.

Brasília, 21 de maio de 1996.

(Seguem-se as assinaturas.)

O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB
SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, srªs e Srs. Deputados, tenho, ao longo da minha
vida pública, lutado sempre em favor da criação de
uma nova Política Agrícola e assim continuarei.

A Folha de S.Paulo, edição de hoje, 22 de
maio, publica na Seção Opinião, um artigo do enge
nheiro de produção e coordenador do Pensamento
Nacional das Bases Empresariais - PNBE, Sr. Pe
dro de Camargo Neto, onde discorre de forma lúcida
e convincente uma abordagem sobre o tema Política
Agrícola, intitulado •Âncôra continua verde".

Pela oportunidade e conveniência deste artigo,
solicito, Sr. Presidente, seja ele consignado nos
Anais desta Casa, na íntegra; sendo esta uma forma
de homenagear seu autor pela sua contribuição.
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Esperamos que a vinda ao Brasil do Presidente clientes de empresas de segurança, de fábricas de
da Venezuela venha sensibilizar o Presidente Fer- portões elétrico, de olhos mágicos, de grades estão
nando Henrique· Cardoso, no sentido de dar o sinal aumentando. Os cidadãos cada vez mais estão se
verde a fim de que sejam concluídas as negociações trancafiando, transformando suas residências em
para a compra de energia da Hidrelétrica de Guri, da fortalezas. Não há mais liberdade para se sair à noi-
Venezuela, beneficiando assim Roraima e Amazo- te, passear, ir a uma restaurante ou parar veículo
nas, Estados em que os maiores impasses para o em semáforos, respeitando o sinal vermelho, mesmo
desenvolvimento dizem respeito a falta de energia à luz do dia. São assaltados. O cenário é de medo,
elétrica. de pavor.

Hoje, Roraima, que vivia praticamente da ex- A cada dia cresce a falta de vagas nas prisões
ploração de ouro e pedras preciosas por mil~ares de já superlotadas. Freqüentemente, estouram rebeliõ-
garimpeiros de toda parte do Brasil, está com sua es, motins e muitas vidas são perdidas, com reféns
economia estagnada. É um Estado que tem muita sob a mira de revólveres. O motivo é sempre o mes-
gente pisando em 'ouro, mas morrendo de fome, jus- mo: a superlotação nas cadeias, impondp condição
tamente porque não existe no país uma política de desumana aos condenados.
extração mineral. Os cidadãos, trabalhadores, contribuintes de

O Govemo de Roraima tem procurado dar in- tributos, para que os governantes lhes dêem maior
centivo aos poucos empresários locais e aos de ou- segurança e construam presídios suficientes para os
tras regiões que desejam se instalar no Estado para condenados cumprirem suas penas, de acordo com
criar algum tipo de indústria. O interesse por parte as decisões judiciais, não são atendidos.
dos empresários existe, mas todos se esbarram no Esses mesmos cidadãos foram surpreendidos
principal fator, que é a falta de energia elétrica. com a edição presidencial do Decreto nº 1.860/96. O

Como já deixou bem claro, o Presidente vene- disposto no Decreto citado é lamentável para a
zuelano quer ajudar o Brasil vendendo o excedente maioria da sociedade. A sociedade arcará com os
de energia. Ele mesmo chegou a declarar que o pre- riscos, a sociedade terá de conviver com os mais
ço não é a questão fundamental, mas o importante é perigosos delinqüentes que serão soltos por iniciati-
vender o excedente de energia por remuneração ra- va do Poder Executivo, que, a pretexto de solucionar
zoável. a falta de vagas no sistema penitenciário brasileiro,

Existe também o interesse da Venezuela de fa- aumentará ainda mais a falência do Estado na ques-
zer parte do Mercosul. É necessário, Sr. Presidente, tão prisional e, por conseqüência, aumentará a inse-
Sr.lls e Srs. Deputados, que nós, brasileiros e princi- gurança da população.

palmente Parlamenta~es ~a Amazôn~a, nos esfor~- É decreto de indulto, permitindo livramento
mos pa!a que o BraSIl seja o encamrnha~or d~ VI~~- condicional a aproximadamente 15 mil presos con-
nh~ pa.ls ao ~er~os~l, u~a vez que ~era de slgnlfl- denados a penas inferiores a seis anos, desde que
cativa Importancla nao 50 AP~ra Roraima, mas ~ara tenham tido bom comportamento e cumprido um
todos os Esta~os da Amazonla e do Norte do Pais. sexto de pena. Calcula-se que 7 mil sairão das pri-

Tenho Dito. sões do Estado de São Paulo, sendo 2 mil da
O SR. JORGE TADEU MUDALEN (Bloco/PPB Casa de Detenção da Capital do Estado. Exceção

- SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi- aos criminosos condenados por latrocínio, extor-
dente, Sr.ªs e Srs. Deputados, dia a dia aumenta a são mediante seqüestro, homicídio qualificado e
violência. No mês de março deste ano, registrou-se outros. Mas estão beneficiados os autores de rou-
recorde histórico de homicídios na Grande São Pau- bo qualificado (assalto à mão armada em concurso
lo. Houve 719 assassinatos, superando os 705 ocor- de agentes), pois, se primários, usualmente rece-
ridos em abril de 1995. Na média diária, em março bem pena de cinco anos, e quatro meses de reclu-
deste ano houve 23,19 casos ou um a cada 62 mi- são.
nutos. As causas apontadas são: aumento de con- Os cidadãos que foram assaltadas na rua ou ti-
sumo de drogas, crescimento das chacinas, falta de veram os lares invadidos, com revólveres sendo
policiamento, maior número de assassinatos por mo- apontados para as cabeças dos filhos e de familia-
tivos fúteis, desemprego e falta de dinheiro. res, nos estabelecimentos comerciais e até em Ban-

A violência campeia em quase todos os cantos. cos, sabem que esses criminosos tiveram o indulto
Os furtos e roubos de carros crescem assutadora- presidencial. Sabem também que os governantes-
mente. A população se arma para se proteger. Os não vêm construindo presídios suficientes para mini-
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mizar a superlotação. nem criando vagas para mais se sabe, sua própria índole, estilo próprio, quase di-
de 100 mil condenados a cumprirem prisão, ainda ria temperamento próprio.
soltos. Sabem também que'osgovemantes não es- No caso do atual Governo e referindo-me dire-
tão melhorando as condições de cumprimento da tamente ao estilo pessoal e inconfundível do Presi-
pena, proporcionando trabalho útil ao preso e pro- dente Fernando Henrique Cardoso, impressiona-me,
vendo sua gradativa ressocialização. A sociedade de modo particular, a capacidade de reação e res-
não aceita a soltura de presos, assaltantes à mão posta do Governo aos apelos da opinião pública e
armada, sem que tenham cumprido a sentença que às manifestações da sociedade civil organizada.
a Justiça lhes impôs e sem estrutura de acompanha- Mesmo quando é para discordar, justificar ou opor-
mento e apoio nesse livramento condicional. É des- se, fundamentadamente, ao que se reclama ou se
respeito à coletividade. É castigo à coletividade ter pleiteia.
que conviver com quem demonstrou não merecer a Pretendo, a propósito disso, comentar a deci-
liberdade e estar sendo reintegrado antes de cumprir são presidencial recente de se antecipar aos apelos
a pena, sabendo-se que é utópico que possa, esse do empresariado nacional, baixando um conjunto de
facínora, sair da cadeia com bom comportamento medidas destinadas a reduzir o chamado Custo Bra-
após dez meses. sil.

Medidas paliativas para a questão penitenciá
ria, objetivando esvaziar as prisões, à custa de indul
tos e concessão de benefícios, é prejuízo para a so
ciedade, obrigada a conviver com a criminalidade
crescente. Não se esvaziam presídios, prisões, dis
tritos policiais à custa desse sacrifício da sociedade,
especialmente sabendo-se que, ante a criminalidade
acentuada, novas prisões ocorrerão e, em pouco
tempo, vagas não existirão.

O indulto afronta o Código Penal e a Lei de
Execução Penal, pois o decreto presidencial dispen
sa o exame criminológico, que permite avaliar o grau
de periculosidade e se restringe a um mero atestado
de conduta carcerária. Autoriza os condenados com
pena inicial ou restante até seis anos, primários e
reincidentes, a cumpri-Ia em liberdade, por dois
anos, e, ao final desse período, se não reincidirem e
mantiverem bom comportamento, serão perdoados
da pena restante. Descumprindo tais condições, re
tomarão ao regime em que se encontravam, contra
riando as normas de execução penal que regulam a
regressão e a falta grave. É um prêmio para o crimi
noso e castigo para o cidadão correto que custeia a
vida dos presos com o pagamento de impostos.

O Governo, deve instalar rapidamente deze
nas, centenas de penitenciárias em todo o País, no
vos presídios e colônias agrícolas, com pessoal qua
lificado para garantir a custódia e a reabilitação dos
presos.

Deixo aqui registrada a repulsa da sociedade
ao indulto casuístico editado recentemente.

Era o que tinha a dizer.

o SR. PAUDERNEY AVEUNO (BlocoIPPB
AM. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, S~ e Srs. Deputados, cada Governo tem, como

Em uma sociedade democrática é absoluta
mente normal que grupos de interesses, sejam eles
compostos por trabalhadores, empresários, profis
sionais liberais, funcionários públicos, etc., apresen
tem suas sugestões ou expressem os seus pontos
de vista ao Governo e ao Congresso Nacional com
vistas à tomada de decisões. Chame-se a isso, ou
não, de lobby, não significa que ele seja ilegítimo,
quando feito absolutamente às claras, não envolva
pressões indevidas e não importe em ameaças.

Foi assim, de forma transparente, que agiu e
está agindo a Confederação Nacional da Indústria
(CNI), ao encaminhar ao Par1amento o documento
·Custo Brasil - Agenda no Congresso Nacional", no
qual são analisados 125 projetos em tramitação, re
lacionados com a atividade empresarial. Muitas des
sas proposituras poderiam levar à redução do Custo
Brasil, enquanto outras merecem ressalvas, no en
tender das entidades, ou são consideradas contrá
rias a seus interesses ou aos do País e deveriam ser
rejeitadas.

Mais do que apresentar um importante docu
mento reivindicatório, o empresariado nacional resol
veu fazer, e está fazendo, na própria Capital da Re
pública, uma ampla mobilização às claras pelas mu
danças.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso,
numa demonstração da mais aguda sensibilidade
política, antecipou-se aos reclamos das lideranças
empresariais, tomando aquelas decisões que estão
ao alcance da responsabilidade decisória do Poder
Executivo.

Duas medidas provisórias e dois decretos con
têm medidas práticas e objetivas, com suficiente efi
cácia operativa para, em curto prazo, reduzirem o
chamado Custo Brasil, facilitando o acesso a capital
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de giro às microempresas e ~mpresas de pequeno
porte.

As duas medidas provisórias ampliam o prazo
de recolhimento do IPI; permitem a depreciação ace
lerada de bens destinados à atividade rural no mes
mo ano de sua aquisição; isentam do Imposto de
Renda os resgates de contribuições efetuadas por
pessoas físicas a fundos de previdência privada, de
janeiro de 1989 a dezembro de 1995; reduzem para
15% a alíquota do Imposto de Renda, incidente na
fonte, nos casos de remessa de royalties ao exte
rior, e isentam do recolhimento do Imposto de Ren
da na fonte os pagamentos à empresa domiciliada
no exterior pela prestação de serviços de telecomu
nicações.

Os decretos regulamentam a criação de,unida
des alfandegárias em portos privados, o que pode
agilizar as exportações e importações, reduzindo
lhes o custo operacional, que é uma das reclamaçõ
es mais constantes por parte dos empresários.

Pretendo felicitar, desta tribuna, o Presidente
Fernando Henrique Cardoso pela edição desses im
portantes atos normativos, ressaltando a circunstân
cia de estarem os mesmos voltados para atendimen
to ao segmento das microempresas e empresas de
pequeno porte, o qual, além de majoritário, é o res
ponsável maior, em termos percentuais, pela gera
ção de empregos na economia nacional.

O SR. JOÃO MENDES (Bloco/PPB - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, como se não bastassem os humi
lhantes índices de mortalidade infantil que arrastam
o Brasil e toda a sua portentosa economia para os
porões do Terceiro Mundo, o jornal O Globo fez es
tampar em manchete, há poucas semanas, a notícia
de que, a cada dois dias, uma mulher morre no Es
tado do Rio de Janeiro, vítima de problemas ocorri
dos durante a gravidez, no parto ou após o parto. O
pior é que essa notícia vem a público quase às vés
peras do Dia Mundial de Combate à Mortalidade Ma
terna, que será celebrado no próximo dia 28 de
maio, data em que o Ministério da Saúde lançará,
em todo o País, uma ampla campanha educativa, vi
sando a reverter essa dramática situação.

Na verdade, o que se verifica no Rio de Janeiro
apenas reafirma o quadro geral de calamidade e
descalabro em que se acha mergulhada a saúde pú
blica neste País, onde ressalta, como um dos seus
aspectos mais dolorosos, o elevado índice de morta
lidade materna, que ceifa, a cada ano, numa devas
tação impiedosa e indiscriminada, milhares de vidas
preciosas para o País.

As estatísticas são estarrecedoras. Segundo
um documento divulgado pela 'Organização 'Pan
Americana de Saúde - OPAS, baseado em dados
do próprio Ministério da Saúde, o Brasil detém o
quarto maior índice de mortalidade materna da Amé
rica Latina: cerca de 5 mil mulheres morrem anual
mente no País em decorrência de complicações du
rante a gravidez, no parto ou no período puerperal.
Nem o fato de a assistência à saúde da mulher estar
catalogada entre as prioridades do Projeto de Redu
ção da Mortalidade Infantil, inserido no Programa
Comunidade Solidária, fez diminuir as proporções
dessa hecatombe.

O pior de tudo, o que realmente causa es
panto e consternação, é que toda essa mortanda
de poderia facilmente ser evitada se fossem ado
tados cuidados elementares de prevenção de ris
cos e de assistência à saúde das gestantes e
puérperas. De acordo com o Organização Pan
Americana de Saúde, o acompanhamento adequa
do durante a gravidez, um parto realizado em con
dições de segurança e os cuidados pós-natais po
deriam reduzir em até 98% as mortes das partu
rientes brasileiras. Segundo as estatísticas, as sín
dromes hipertensivas são responsáveis por 33%
das mortes maternas; as hemorragias respondem
por 21 % e as infecções, por 17%.

Essa é, srªs e Srs. Deputados, a dura e cho
cante realidade. Se a burocracia, a ineficiência e o
descaso oficiais não se conjugassem para produzir
esse absurdo; se a corrupção, a má-fé e a cupidez
não se conluiassem para malversar os recursos pú
blicos destinados à saúde; se houvesse, por parte
das autoridades do País, mais sensibilidade e me
nos retórica, mais ação e menos omissão, mais von
tade e menos inércia, 98% dessas mortes brutais e
desnecessárias poderiam ser evitadas, diminuindo
se, em conseqüência, o enorme contingente de cer
ca de 15 mil crianças brasileiras que anualmente se
tomam órfãs de mãe.

Um outro estudo digno de registro é o que re
sultou de um levantamento realizado em mais de
uma centena de países pela Population Action Inter
national - PAI, uma organização não-governamen
tal, sediada em Washington, que se dedica à promo
ção de política de planejamento familiar e de contro
le da natalidade. Segundo os pesquisadores da enti
dade, no Brasil, a cada 100 mil partos, duzentas mu
lheres morrem. O estudo demonstra ainda que, a
cada 139 mulheres brasileiras, uma morrerá, em
média, em decorrência de complicações da gravi
dez, parto e abortos realizados em condições precá-



o SR. WELlNTON FAGUNDES (BlocolPL 
MT. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Srlis e Srs. Deputados, desejo registrar desta tri
buna oportuno pronunciamento do Ministro aposen
tado do Supremo Tribunal Federal Dr. Paulo Bros
sard, sobre a atitude da Frente Parlamentar da Agri
cultura no tocante à Medida Provisória nQ 1.410/96.

Esta conceituada autoridade é bastante taxati
va em sua manifestação, motivo por que transcrevo,
quase em sua totalidade, os termos e expressões ali
expostas, que refletem a grande verdade do muito
que acontece por detrás dos bastidores e que são
desnudados pelos marcantes e não menos misterio
sos fatos.

"Caiu máscara, se é que ainda havia
máscara a cair. Mais uma escandalosa me
dida provisória foi editada, dessa vez para
salvar o Banco do Brasil. Para salvar a agri
cultura, não existe, mas existe dinheiro para
socorrer o banco que arrasou a agricultura.
Nessa MP, porém, de inhapa, os bancos ga
nharam vantagens e tiveram ampliados
como nunca os seus poderes, enquanto os
agricultores tiveram amofinados os seus ma
gros direitos. É de causar revolta.

E, como o Governo só sai do seu imo
bilismo quando uma reação forte se faz sen
tir, é preciso começar a reação frontal e de
cisiva. MP nQ 1.367, a que se seguiu a de nQ

1.410, revogando leis e pretendendo apagar
a jurisprudência dos tribunais, inclusive a do
Superior Tribunal de Justiça, consagrou al
gumas anomalias insignes, mercê das quais
os saldos devedores do cheque especial
constantes dos extratos de conta corrente
passam a ser títulos executivos extrajudi
ciais, ficando os bancos com a faca e o
queijo na mão para as cobranças onzená
rias, com juros que variam de 8,5% a 15%
ao mês. Ficam autorizados os bancos a co
brar juros capitalizados mês a mês e outros
encargos com base em juros flutuantes, en-
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rias. Se levarmos em consideração que a população a financiar projetos na área de saúde. É que o povo,
feminina no Brasil é de aproximadamente 78,5 mi- cansado de promessas vazias não acredita mais
Ihões, daí resulta que cerca de 565 mil brasileiras nessa balela, e se pronuncia firmemente contra a
haverão de morrer, prematura e inutilmente, por ha- criação de mais um imposto que, longe de servir à
verem invadido a zona de alto risco da maternidade. saúde, vai antes financiar a incompetência e a cor-
As causas dessa mortalidade prospectiva já foram rupção. O problema, mais uma vez, não é de recur-
neutralizadas nas nações industrializadas, e mesmo sos, mas de seriedade na gestão da coisa pública e
em alguns países pobres, como Cuba, Costa Rica e no uso do dinheiro cada vez mais suado e escasso
Tunísia. Como se conseguiu esse milagre? Na ver- do contribuinte.
dade, não houve taumaturgias nem fórmulas mági- Era o que tinha a dizer.
cas: o que ocorreu foi que todos esses países inves
tiram pesadamente em planejamento familiar e saú
de reprodutiva. Apenas· isso.

Vale ainda acrescentar que, nos países que
apresentam os menores índices de risco reprodutivo
- Itália, Dinamarca, Noruega e Suécia -, concorrem
decisivamente alguns fatores vitais, tais como redu
zido índice de gravidez na adolescência, famílias
pouco numerosas, acesso praticamente unÍ't(ersal a
serviços de assistência à maternidade, uso de anti
concepcione:s, baixa incidência de infecções pelo ví
rus HIV e acesso ao aborto legalizado e seguro. Em
contrapartida, nos países com elevado risco repro
dutivo, como laire, Angola e Somália, 20% das ado
lescentes de quinze a dezenove anos dão à luz uma
vez por ano, e as mulheres têm, em média, perto de
sete filhos cada uma.

Sr'Is e Srs. Deputados, o problema da mortali
dade materna é complexo e multifacetado. Não é
uma questão meramente econômica, que possa ser
resolvida apenas com o aporte de mais recursos hu
manos e materiais. Além da dimensão econômica,
coexistem outros fatores, de ordem cultural e social,
alguns de difícil mensuração, tais como atitudes pre
conceituosas, má-formação médica ou puro e sim
ples desleixo profissional. Muitas vezes as queixas
físicas das parturientes são descartadas como mani
festações histéricas, ou fantasias despiciendas. En
quanto isso, o massacre diário de mães e recém
nascidos tomou-se crônico no País, formando um
quadro desolador, que se mantém inalterado há dé
cadas, sem perspectivas de mudanças a curto ou
médio prazo.

Por tudo isso, e pela descrença que já se insta
lou no seio da população em relação a mudanças
substanciais na situação escabrosa em que se en
contra a saúde pública no Brasil, não é de estranhar
se que, segundo pesquisa encomendada ao IBOPE
pela Confederação Nacional da Indústria, 68% dos
eleitores brasileiros tenham rejeitado a Contribuição
Provisória sobre Movimentação Financeira, defendi
da pelo Ministro Adib Jatene: e destinada, em tese,
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cargos substitutivos a incidirem a partir do
vencimento do empréstimo, sem prejuízo
dos juros de mora e multa.

Essas medidas tirânicas, introduzidas
à socapa, em MP destinada a amparar o
BB, retratam a alma do Governo, dia a dia
mais devoto da usura e mais avesso ao es
forço dos que trabalham e produzem. Nunca
os bancos tiveram um governo tão compla
cente com seus abusos e nunca os agricul
tores tiveram govemo tão desalmado, mes
mo quanto aos seus interesses mais modes
tos.

Nunca, jamais os bancos tiveram trata
mento generoso do Governo do que hoje.
Chegou ao ponto de impedir o funcionamen
to de CPI que os investigasse, a despeito da
gravidade excepcional dos fatos relacionada
com a atuação do Banco Central. Ao lado
disso, os escândalos na área bancária en
contram a solícita e carinhosa ajuda do Go
verno, envolvendo coisa de R$20 bilhões,
enquanto o desemprego cresce e a inadim
plência se expande. E, como se tudo esti
vesse no melhor dos mundos, as tarifas
bancárias cresceram em até 87%.

O artigo já estava escrito quando um
fato ocorreu. O Governo se preparava para
reeditar mais uma vez a MP infame quando,
afinal, tomou corpo uma resistência à infâ
mia projetada, e o Governo, que precisa de
votos, terminou por capitular, e na repetição
da MP deixou de incluir os preceitos que, re
vogando leis moralizadoras, afrontavam
igualmente jurisprudência libertadora, inclu
sive do STJ, que vinha considerando ilícitas
determinadas exigências bancárias. Foi a
primeira vez, salvo engano, que isso ocor
reu. Até aqui as MP ou eram aprovadas ser
vilmente, ou repetidas, de 30 em 30 dias,
cinco, 10, 20 vezes, e até mais, passando
de fato de provisórias a definitivas.

Pois bem, a grande publicidade, inspi
rada não sei por quem, chamou a resistên
cia de "barganha", dando assim ao fato uma
nota de escândalo, como se a chamada
"bancada ruralista" tivesse tirado proveito da
sua resistência ou tivesse reduzido as impa
gáveis dívidas dos agricultores. É impressio
nante. Entre o produtor rural endividado e os
bancos, estes são os beneméritos, aquele o
malquerido. Podem os bancos sangrá-los à

vontade. E quando alguém reage e resiste
está a fazer "barganha". Bendita barganha,
digo eu, que livrou o País da ignomínia de
uma "legislação" executiva pérfida e diabóli
ca, que parece ter saído do mesmo arsenal
que assegurou aos escândalos bancários a
gorda recompensa do Tesouro Nacional.

Hoje, segundo a grande publicidade, o
homem público tem de morrer na sarjeta e o
produtor rural espoliado, no guichê dos ban
cos. É espantoso, mas é o que se está ven
do."

Este pronunciamento que transcrevo, do Minis
tro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Dr.
Paulo Brossard, reflete verdades verdadeiras que
precisam ser ditas, repetidas, entendidas, analisa
das, para que a agropecuária brasileira possa real
mente ser respeitada, ouvida, atendida e soluciona
da toda uma problemática que está a clamar por
dias e soluções mais inteligentes e imediatas.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PEDRO IRUJO (Bloco/PMDB - BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, após assumir a Presidência da
Companhia das Docas da Bahia - Codeba, o Sr.
Afrísio Vieira Lima, cuja vida pública sempre foi uma
soma de conquista por notória competência e saber,
estabeleceu como meta prioritária de sua gestão o
resgate do bom homem da Companhia.

Homem de visão e lucidez no trato da adminis
tração pública, Afrísio Vieira Lima tem realizado à
frente da Codeba, um trabalho exaustivo, diversifi
cando a captação de novos recursos através de ges
tões junto à bancada baiana, na Câmara dos Depu
tados, para viabilizar a concretização de obras nos
portos do Estado, até então paralisadas pela falta de
verbas e até mesmo inoperância administrativa.

Ainda no tocante à ampliação das fontes de
renda da empresa, esse eminente administrador
conseguiu autorização do Ministério dos Transportes
para a revisão das tarifas portuárias, bem como a
implementação da Lei de Modernização dos Portos,
sancionada pelo Presidente Fernando Henrique Car
doso.

Afrísio Vieira Lima, Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, convicto de que vivemos uma época em
que decisões não se postergam mas devem ser to
madas com rapidez, tem marcado sua administração
na Codeba pela perseverança em torno de objetivos
concretos, que possam alterar significativamente os



Sr. Presidente, Srl's e Srs. Deputados, para
nossa surpresa o Ministério do Trabalho, em parecer
exarado de forma totalmente insensível e tecnocráti
ca, recomendou ao Exmº Sr. Presidente da Repúbli
ca o veto total à proposição amplamente discutida e
ambas as Casas deste Congresso.

Alegaram os burocratas, com a anuência do
Ministro do Trabalho, que o regime de plantões de
doze horas, seguidos de folgas de 24 ou 36 horas, já
está consagrado e qu~ tal fato comprovaria a inexis
tência de penosidade ou riscos à saúde dos profis
sionais. Esse argumento, de tão absurdo, equivale
ria a ser contra a Lei Áurea, sob a justificativa de
que o regime de trabalho escravo já se encontrava
consagrado há mais de três séculos no País.

Sustentaram, ainda, os insensíveis, que a Car
ta Magna teria restringido a ação legislativa do Esta
do nas relações de trabalho. Nada mais falacioso. A
Constituição de 1988 não eximiu, de forma alguma,
o Estado brasileiro de atuar na defesa da saúde e do
bem-estar públicos, que estarão indubitavelmente
mais preservados com profissionais descansados de
maneira adequada.

Na verdade, essas aleivosias assacadas contra
a operosa categoria procuram esconder os verdadei
,ros interesses subjacentes à questão. O veto presi
dencial é obra do poderoso lobby dos donos de
hospitais e casas de saúde que, caso a medida fos
se sancionada pelo Poder Executivo, teriam diminuí
dos os seus lucros nada desprezíveis.

Desse modo, em nome do lucro de uns pou
cos, submete-se toda uma corporação profissional à
espoliação e os doentes ao risco de serem cuidados
por profissionais à beira da exaustão.

Assim, conclamo todos os membros do Con
gresso Nacional para marcharmos unidos pela rejei
ção do aludido veto e a fazermos justiça aos profis
sionais de enfermagem.

Era o que tinha a dizer.
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números da companhia em direção à eficiência e lu- da jomada de trabalho dos aludidos trabalhadores
cratividade. para trinta horas semanais.

Assim, vem procurando conter despesas, rigor Entendemos, os Parlamentares, que, diante do
no pagamento dos débitos, renegociação de dívidas, fato inquestionável de que o serviço de enfermagem
criando condições mais favoráveis para a empresa. é extremamente desgastante, penoso e insalubre,

A austeridade com que o Presidente da Code- fazia-se mister a redução da jornada de trabalho.
ba vem administrando a empresa já apresenta resul, Nunca é demais lembrar que a evolução tecnológica
tados positivos. Exemplo disto é o recorde quadri- e ocorrida na área da saúde muito pouco tem contri-
mestral que o movimento de cargas nos portos ba- buído no sentido de reduzir ou eliminar o desgaste
teu: de janeiro a abril, 1,926 milhão de toneladas de físico advindo do exercício daquele ofício. Isso para
mercadorias passaram pelos portos baianos. Resul- não falarmos, obviamente, do desgaste mental que
tados positivos ainda podem ser observados nos é conviver diariamente com a doença, a dor e a mor-
portos de Aratu, Ilhéus e Salvador, que, em apenas te.
quatro meses, já superaram as marcas de todo o
ano de 1991.

Apesar das dificuldades que enfrenta a econo
mia brasileira, trazendo efeitos imediatos para o
transporte de cargas, a Codeba tem procurado mod
ernizar-se, e estamos certos de que outros resulta
dos positivos aparecerão.

Era o que tinha a dizer.

o SR. JOSÉ CARLOS LACERDA (PSDB 
RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, ocupo hoje esta tribuna para
protestar contra a inominável injustiça perpetrada
pelo Poder Executivo contra uma das categorias
profissionais que considero das mais dignas e dedi
cadas: a dos profissionais de enfermagem.

Essa laboriosa corporação, tantas vezes es
quecida, tem uma atuação inestimável junto aos pa
cientes que procuram os ambulatórios e os hospi
tais, públicos e privados, em todo o País. No mais
das vezes, os louros da vitória pela Salvação de uma
vida humana são creditados exclusivamente aos
médicos, importantíssimos sem dúvida alguma. Olvi
darmos, porém, o papel fundamental desempenhado
pela enfermagem após a definição de um diagnósti
co ou a realização de uma cirurgia seria tremenda
mente iníquo.

Pois essa categoria profissional, que carrega
sobre seus ombros todo o trabalho de cuidar, admi
nistrar as medicações e, até mesmo, cQnsolar os pa
cientes nas suas dores e nos seus temores, num tra
balho extenuante e penoso, vem de sofrer uma das
maiores injustiças de toda a história da legislação
trabalhista do Brasil.

Por iniciativa do Exmº Deputado Jurandy Pai
xão, o Congresso Nacional aprovou, após uma lon
ga tramitação, o Projeto de Lei nº 407, de 1991, que,
promovendo alteração na lei regulamentadora do
exercício profissional da categoria, propôs a redução



v- GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Chico Ferramenta
O SR. CHICO FERRAMENTA (PT-MG. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sfls e
Srs. Deputados, assomo mais uma vez a tribuna
desta Casa para tratar da atual conjuntura econômi
ca e política brasileira do ponto de vista de questões
fundamentais vividas cotidianamente pelos cidadãos
do Brasil. Portanto, não estou aqui para "ideologizar"
o que está a nossa frente. Vou referir-me concreta
mente à degeneração da vida. de nosso País.

Fernando Henrique Cardoso assumiu o gover
no auto-intitulando-se moderno. Seria a tábua de
salvação de todos os males que atingiam o País. Na
campanha eleitoral insistiu em dizer que era o mo
derno disputando com o arcaico. Noutras palavras,
FHC era o representante das forças que olhavam
para a frente (afirmava isso com a maior tranqüilida
de, mesmo tendo ao seu lado o PFL). Mas não é
bem isso que temos presenciado, na prática, em seu
Governo.

Pois bem, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa
dos, mesmo que o Presidente continue afirmando
que olha para a frente, S.EXª está levando o País
para trás. A ânsia de ingressar no mundo neoliberal
está fazendo com que retomemos a índices de de
semprego que há mais de dez anos não tínhamos
no Brasil. Repetem-se, como prevíamos durante a
campanha eleitoral, os fenômenos chileno, mexica
no e argentino.

Aliás, o professor da Universidade Federal de
Minas Gerais, economista Cláudio Gontijo, em artigo
publicado no jornal Diário do Comércio, de Belo
Horizonte, no último final de semana, bem resume o
caminho trilhado por esses países com seus proces
sos de privatização (elemento principal defendido
pelos neoliberais).

Diz o artigo:
"Ao contrário do esperado pelos seus

defensores, contudo, o processo de privati
zação não parece ter contribuído para a me
lhoria do desempenho macroeconômico."

Ao analisar os casos individualmente,
Cláudio Gontijo faz as seguintes afirmações
sobre o Chile:

"O rápido processo de privatização,
aliado à liberalização do comércio externo e
ao ajuste macroeconômico, não evitaram
que o Chile quebrasse em 1982."
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O SR. PRESIDENTE (Maurício Campos) A queda do PIS chileno nesse ano foi de
Passa-se ao 14,3% e a taxa de desemprego alcançou 30,1%.

O caso mexicano,. segundo o professor da
UFMG, não foi diferente. A mesma receita adotada
no Chile e aplicada no México teve como conse
qüência, a partir da desvalorização do peso em de
zembro de 1994, a queda da economia mexicana
em 7% e a elevação da inflação de 8% para 50% ao
ano.

Por fim, o Prof. Cláudio Gontijo analisa o caso
argentino. Segundo ele, o receituário neoliberal fez
com que o PIB da Argentina caísse 4,4% e a taxa de
desemprego alcançasse os 18%.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, caso o
Presidente da República permaneça na postura de
preocupar-se - e pior, vender para a sociedade que
só isso basta - em defender apenas a manutenção
da inflação nos atuais níveis, o Brasil estará destina
do a acompanhar o Chile, o México e a Argentina no
rol dos países que condenaram parcela significativa
de seu povo ao pagamento de todos os problemas
do país. Já atingimos os maiores índices de desem
prego desde 1985. Isso sem discutir a metodologia
utilizada pelo IBGE na mensuração do chamado de
semprego aberto, que decididamente reduz os nú
meros reais.

E as alternativas existem. Não trilhemos, con
tudo, o caminho apontado pelos empresários que
hoje estão em Brasília realizando seu lobby pelas
reformas constitucionais. Exigem a votação imediata
das reformas da Previdência e Administrativa, por 
exemplo. Contudo, eles sabem, e nós também, que
tais reformas, da forma como foram apresentadas
pelo Governo e estão sendo aprovadas pelo Con
gresso, não trarão qualquer melhoria para a situação
do Brasil. A reforma da Previdência não acabará
com os privilégios e distorções que com certeza
também queremos acabar. Por exemplo, a centrali
zação dos recursos provenientes de fontes da segu
ridade nos cofres da própria Previdência não está
prevista no texto aprovado. O fim dos privilégios de
acumulação de remun~raçõese aposentadorias pe
los detentores de cargos eletivos também não está
previsto no texto aprovado em primeiro turno pela
Câmara dos Deputados. Então, o que está melho
rando? Absolutamente nada.

A reforma Administrativa, pelo texto apresenta
do pelo Governo, ao contrário de caminhar em dire
ção ao Estado burocrático weberiano defendido pelo
Ministro Bresser em seu Plano Diretor para Reforma
do Estado, levará ao fortalecimento do Estado Patri
monialista-Nepótico Tupiniquim. Os amigos dos polí-
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ticos poderão, de quatro em quatro anos, assumir com tudo e vamos nos dedicar à construção de uma
postos na administráção, °módificando constante- reforma tributária e fiscal que possibilite ao Brasil
mente a máquina administrativa, n~o dando a segu- efetivamente crescer de forma ordenada e justa para
rança da continuidade de que a população necessi- com todos os brasileiros e não de forma excludente,
ta. O fim da estabilidade é um atentado, em primeiro como tem sido proposto e realizado pelo atual Go-
lugar, contra a população, que ficará à mercê dos fi- vemo. Não podemos colocar as discussões de cabe-
siológicos. ça para baixo, discutindo os gastos antes de saber-

Nesse ponto, o próprio Governo demonstra mos quanto podemos arrecadar.

que o fisiologi~mo ain.da é marca da políti~a br~~i1ei- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a políti-
ra. Podemos Citar vános exemplos de prática flsloló- ca monetária e cambial adotada pelo Governo FHC
gica po~ parte do Governo puro do PSDB/PFL. As nos levará para o abismo, mais cedo ou mais tarde.
,nomeaçoes para cargos nos Estados das empresas Temos obrigação de nos manifestar para que o Go-
de telecomu~!c:ações e das superintendências,~a vemo mude de rota. Caso permaneça e cometa os
Rede Fe~rovlana Federal at~nderam ao calendano mesmos erros já cometidos por outros atores na his-
d~ ~otaça? d.as reformas. FOI a troc~ .de vo:os ~el? tória mundial, será uma questão de opção pelos
dlrel!O ~,e Indicar nomes para a

M
admlnJstra~ao pubh- mais ricos. Aí caberá responsabilizá-lo. Mas esta-

ca. E o dando é que se recebe nada franciscano. mos fazendo nossa parte e alertando o País. E os
Utilizar os bancos oficiais para realizar suas trabalhadores de todo o Brasil também estão fazen-

barganhas polític~s não é uma exclusividade dos do a sua parte.
governos estaduaiS. O Governo Federal, através de As três maiores centrais sindicais do País,
s~u Ministro. da Articulação Polít~ca (ou .leiloeiro ofi- CUT, Força Sindical e CGT, já convocaram para o
clal, como disse o Deputado Jose Genomo), está se próximo dia 21 de junho uma greve geral contra a
utilizando do Banco do Brasil da mesma forma. política de desmonte do País que está sendo patro-

FHC transformou o Congresso num grande cinada por FHC. O objetivo é mostrar para o Presi-
balcão de negócios, onde a moeda são as grandes dente que as pesquisas que apontam a redução
dívidas dos ruralistas com o Banco do Brasil. Para drástica de aprovação ao seu Governo não repre-
obter apoio nas votações da reforma da Previdência, sentam um mero retrato de uma realidade conjuntu-
impediu que o Banco do Brasil aperfeiçoasse seu ral. É o sentimento que está na imensa maioria da
sistema de cobrança de dívidas. população excluída da cidadania brasileira.

O acordo firmado com os ruralistas, para retirar Fazemos aqui um apelo ao Presidente para
da medida provisória que trata da capitalização do que não permaneça em sua postura principesca e
Banco do Brasil os quatro artigos que permitiriam modifique os planos de vôo de sua política excluden-
àquela instituição executar dívidas de aproximada- te. Chegaremos a um determinado momento em que
mente R§7,9 bilhões, é um atentado à saúde finan- a distribuição de algumas centenas de cestas bási-
ceira do banco. A responsabilidade pelo aumento do cas não serão suficientes para silenciar os milhões
rombo naquela instituição financeira será exclusiva- de famintos que a atual política econômica está
mente do Presidente Fernando Henrique. O plano criando.
de capitalização que visa ao saneamento financeiro Isto posto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
do Banco do Brasil está completamente comprometi- dos, não poderíamos deixar de, mais uma vez, tratar
do. Com atitudes como essa, o mercado jamais de um tema sobre o qual um ano atrás, mais exata-
atenderá aos chamados para participar do processo mente em 24 de abril de 1995, fiz um pronunciamen-
de compra de ações. Mais uma vez foi reforçado o to nesta Tribuna no horário do Grande Expediente.
fisiologismo. Trata-se das privatizações do setor siderúrgico.

Com esses exemplos quero chamar a atenção Naquela oportunidade, salientei que o Estado
do Congresso para a análise da proposta de reforma brasileiro arrecadou, com todas as privatizações do
Administrativa, para que não caiamos em mais um setor (Usiminas, Acesita, Cosipa), apenas 8% do ca-
canto de sereia, ao permitirmos que atitudes como pital investido. Afirmava que a subavaliação foi utili-
essas sejam ainda mais facilitadas para os próximos zada de forma acintosa. Questionei o Governo sobre
governos. o aspecto social das privatizações, que, além de não

Sugiro aos empresários que fazem o lobby significarem qualquer ganho para o Tesouro Nacio-
hoje em BrasOia, que sentemos e discutamos uma nal, representaram milhares de demissões. Não
proposta de reforma tributária para o País. Paremos houve qualquer impacto macroeconômico. Não hou-



Maio de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 23 14799

ve resgate de parcela significativa da dívida mobiliá- Deputado Sarney Filho já apresentaram projetos ob-
ria interna. As taxas de juros permaneceram eleva- jetivando que a discussão sobre !=l V§ll~ passe pelo
díssimas. Enfim, nenhuma melhoria foi apresentada Congresso. Apoiamos tais iniciativas, mas queremos
para o povo brasileiro. Pelo contrário, foi aumentado mais, queremos dis,cutir a real necessidade de se
o contingente de desempregados. Isso foi muito for- privatizar a CVRD. E nessa luta que estamos empe-
te, principalmente nas regiões do Vale do aço, em nhados.
meu Estado. Por fim, solicito a publicação e a divulgação

Por fim, afirmei que os grandes beneficiários deste pronunciamento nos órgãos de informação da
dos processos de privatização foram os especulado- Casa.
res, proprietários de moedas podres. Era o que tinha a dizer.

Pois bem, Sr. Presidente, não sou vidente, O SR. PRESIDENTE (Maurício Campos) _
nem tenho bola de cristal, mas estava certo. A Ga- Concedo a palavra ao Sr. Deputado Márcio Fortes,
zeta Mercantil, um ano após meu pronunciamento qu~ disporá de 25 minutos na tribuna.
(exatamente um ano, em 25 de abril de 1996) traz O SR. MÁRCIO FORTES (PSDB - RJ. Sem
como chamada de capa: -Bancos ganham U§500 revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De-
milhões com vendas de Usinas". putados, o mundo, neste final de sécuio, está cons-

Segundo a matéria, assinada pela jornalista tatado, não está mais passando por transformações
Maria Christina Carvalho. "os bancos usaram ape- que espantam a cada um de nós. Ele certamente
nas moedas de privatização, negociadas no merca- está confirmando tendências, está consolidando cuI-
do com deságio de cerca de 50% do valor da face. turas novas que passam do desenvolvimento técnico
Conseguiram, dessa forma, limpar os balanços e para o desenvolvimento humano.
sair ganhando de cara porque as moedas foram Um dos fenômenos que vêm sendo estudado e
aceitas nos leilões de privatização pelo valor de que daqui a duas semanas, será meticulosamente
face". Apesar da valorização das empresas após a analisado em Istambul, na Conferência da ONU so-
privatização, muito e~ ~ecorrência da suba~~I!ação bre Habitat, é a questão das megacidades, as me-
realiz.~da ~ntes dos lerloes, somen.te a p?~slbl"dade galópolis aglomerações urbanas, que, não apenas
de utlhzaçao de moedas podres fOI o sufiCiente para por concentrar grandes contingentes de população,
garantir o lucro dos bancos. revelam características próprias nunca antes imagi-

O Governo erra, mas não assume. Está que- nadas, e que, de algum tempo para cá, vêm sendo
rendo repetir o erro e privatizar a Companhia do não apenas estudadas, mas conhecidas, -entendi-
Vale do Rio Doce. Quer privatizar, nos mesmos mol- das, vivenciadas por um número cada vez maior de
des das demais siderúrgicas, uma empresa que tem pessoas.
reservas estimadas de 41,2 bilhões de toneladas d~ Nesse contexto, o Brasil precisa preparar-se
minério de ferro, 1,1 milhões de toneladas de bauxl- para o próximo século. Não apenas pelas suas
ta, 1,2 bilhão de toneladas de cobre, sem contar questões ligadas à economia, à sua demografia es-
com o caulim, manganês, e ouro. pecífica ou à sua questão rural e regional, mas tam-

A Vale do Rio Doce é a primeira empresa ex- bém à sua questão urbana. Particularmente, este
portadora brasileira a colocar o Brasil em segundo País que hoje tem duas megalópoles, duas megaci-
lugar no comércio transoceânico no mundo (25% do dades, certamente em tomo do ano 2000 caminhará
mercado). Sua receita líquida em dezembro de 1994 para alguma estrutura contendo cinco, seis, sete;
foi de US§2,269 milhões. Com essa performance terá quem sabe, dez concentrações urbanas que se
econômica, a Vale contribuiu, em 1994, com notabilizarão não apenas pelo número de habitan-
US§140 milhões em imposto federais, estaduais e tes, mas igualmente pela complexidade das relações
municipais. entre esses habitantes, na sua luta por diversos as-

O Govemo caminha para a entrega de um patri- pectos.
mônio público fantástico, da mesma forma que entre- É nesse contexto que venho a esta tribuna a
gou os demais. Talvez não consiga corno retomo nem fim de particularizar o caso do Rio de Janeiro. O Ri?
10% dos investimentos realizados, além de entregar de Janeiro, Sr. Presidente, já é uma megacidade. E
um instrumento estratégico de política econômica. uma concentração numericamente complexa, mas

A sociedade brasileira não aceitará paciente- sobretudo socilogicamente complexa. E, particular-
mente mais esse ataque da fúria neoliberal do Presi- mente, não é comparado apenas em número de ha-
dente sociólogo. O Senador José Eduardo Dutra e o bitantes com São Paulo, Recife, com as concentra-
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ções urbanas que vemos crescer a cada dia, mas o mente, com seus cidadãos escolhendo o seu Prefei-
Rio de Janeiro é certamente um caso todo e~pecial. to, pretende apreciar propostas que eventualmente

Não falo como carioca. Falo como alguém que, estão fora dos seus dias e não correspondem a uma
conheçendo as entranhas da cidade, ama a cidade, tradição política de cidade.
vive a cidade, conhece as suas particularidades e Pretendendo raciocinar sobre isso. Encaminho
considera-a linda e digna de receber a atenção de as questões dividindo-as, como engenheiro que sou,
todos os brasileiros. E, inclusive, julga-a como a em escaninhos mais ou menos organizados. A pri-
maior vitrine do Brasil para o resto do mundo. Po- meira questão que devemos debater é a econômica:
rém, o Rio de Janeiro só é cidade há 21 anos. qual é o destino econômico do Rio de Janeiro? Ve-

É certo que Belo Horizonte, por exemplo, que jam que não me refiro ao Estado do Rio de Janeiro,
que tem hoje definições tranqüilas na área de ener-

brevemente deverá ser dirigida por V. Ex!! , Sr. Presi- gia, de aproveitamento de derivados do petróleo, na
dente, é uma cidade nova. Tem cem anos, ou coisa
que o valha. É uma cidade nova, mais nova, even- sua atração indiscutível para o setor de serviços, na

área portuária, de transportes, de comunicações
tualmente, do que a concentração urbana do Rio de etc., e sim à cidade do Rio de Janeiro. Ao encontrar
Janeiro. Mas, certamente, pelos seus aspectos de sua vocação econômica, ela certamente dará aos
administração pública, suas características políticas, seus habitantes, em condições, muito mais realiza-
muito mais antiga, tradicional e vivida do que o Rio ção do que outras concentrações urbanas do País.
de Janeiro, que só é cidade há 21 anos.

Uma segunda questão é a humana, que suce-
Lembro ao Plenário da Câmara dos Deputados de ao apelido da questão social, hoje, inclusive, tra-

que até hoje, na história da cidade do Rio de Janei- tada, em conceitos internacionais. Ela nos remete a
ro, houve apenas três Prefeitos eleitos: os Srs. Sa- entender que a dignidade humana e o exercício da
tumino Braga, Marcello Alencar e César Maia. Não cidadania superam o mero trato da questão social.
havia essa figura anteriormente, porque o Rio de Ja- Não é apenas por estatísticas que se mede o desen-
neiro então era o Estado da Guanabara, que suce- volvimento humano; não é por uma avaliação de
deu ao antigo Distrito Federal, à Capital do Império e renda per capita que se mede o desenvolvimento
a concentrações urbanas de menor monta, antes da social. O desenvolvimento humano espalha-se, por
vinda da Famnia Real. exemplo, em indicadores de saúde, que numerica-

O Rio de Janeiro é diferente, mas não apenas mente são aferíveis pela expectativa de vida maior,
por isso. Porque só é cidade há 21 anos, seus qua- pela menor taxa de mortalidade infantil. No setor da
dros administradores e sua estrutura são novos, não educação, na adequação do sistema educacional às
tendo sido geradas ainda condições de tradição, su- exigências de cada tempo, ao número de anos de
cessão, estudos e conhecimento da matéria que lhe escolaridade após a alfabetização, por exemplo, e
possibilitassem hoje decidir com maturidade, não ao grau de preparação para a vida prática, profissio-
apenas sobre a sua administração cotidiana, mas nal que deva ter o trato dessa questão humana.
também sobre seu futuro e o seu encaminhamento A terceira questão é a urbana, tão discutida e
para o século XXI, com a responsabilidade de ser o conhecida até por quem não habita o Rio de Janeiro.
que é: uma grande concentração urbana, visível a Ela se refere à ocupação dos espaços públicos, da
todos os habitantes do mundo. maior ou menor racionalidade na concentração de-

Essas considerações apontam que essa cida- mográfica, nos seus gabaritos, enfim, na versatilida-
de jovem, que antes era Estado e Capital da Repú- de que precisa ter o trato da questão urbqna para
blica, ainda não se conhece. Não sabe qual é a sua que todo o potencial de concentração de uma mega-
vocação, nem para quê serve. Fica atônita ainda, cidade como o rio de Janeiro possa ser utilizado em
muitas vezes saudosa do tempo em que, como Bra- benefício de todos.
snia hoje, concentrava recursos federais abundan- O quarto aspecto é o dos serviços públicos.
tes, os mesmos que construíram um belo patrimônio Como fazer com que os cidadãos tenham à sua dis-
de infra-estrutura, que a muitos parece privilégio de posição serviços públicos dignos, competentes e efi-
uma capital de Estado, o que não é verdade. São re- cientes por custos compatíveis com a atividade eco-
cordações. É o que sobrou do tempo da Capital da nômica, mas que certamente fosse um trabalho co-
República e do Império. mum de toda uma sociedade?

Assim, a cidade do Rio de Janeiro, em 1996, Nos próximos dez minutos, pretendo enfocar
quando procura encontrar-se mais uma vez politica- rapidamente esses quatro aspectos, para deixar
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uma mensagem a esta Casa de conhecimento da ci- dições de oferecer mais postos de trabalhos - e
dade e de orientação. Dessa forma, nós, em cada mais qualificados - do que outras regiões do País.
um de nossos bolsões de influência, poderemos in- Nosso desafio deve ser o de, nas próximas metas,
fluir para que aqueles candidatos a Prefeito honrem impormos certos indicadores.
uma orientação que seja digna de nosso tempo e de Entendo claramente que podemos nos progra-
nossos cidadãos. mar para ser a cidade do País em que a taxa de de-

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Adroaldo semprego seja a menor possível. Parece exeqüível,
Streck. pois ali temos instaladas cerca de seis universidades

O Sr. Adroaldo Streck - Estou ouvindo com com base tecnológica; temos capacidade de hospe-
bastante atenção o discurso de V. Exª. Realmente, dar pessoas, não apenas com infra-estrutura, mas
do ponto de vista paisagístico, não conheço nada no com serviços de qualidade, com simpatia; nossa mú-
mundo igual ao Rio de Janeiro. O que houve na ci- sica típica é a música brasileira, além de contarmos
dade - o que poderíamos disciplinar - foi uma mi- com uma central de produção de riquezas no campo
gração de outras regiões e um excesso de gente audivisual. A sede da Rede Globo, no Rio de Janei-
num espaço muito pequeno, entre morros. Vou dar ro, é sintoma dessa qualidade. A cidade não se de-
um exemplo a V. EXª: peguei um taxi no Rio de Ja- senvolve em tomo da Rede Globo; essa emissora
neiro e o seu motorista me contava que trouxera de- escolheu-a porque entende que a vocação dessa ci-
zoito parentes seus do Piauí para o Rio de Janeiro. dade corresponde com o trabalho que pretende fa-
E eu perguntei: "Estão todos empregados?" Ele me zer na área de desenvolvimento, na cultura e no en-
disse: "Não, fazem biscate; mas fazer biscate no Rio tretenimento.
de Janeiro é muito melhor do que ter um emprego Por que não nos orgulhamos de daqui a alguns
no Piaur'. Esses são os detalhes fundamentais. Uma anos termos a menor taxa de desemprego? Vamos,
cidade como o Rio de Janeiro - pode até parecer certamente, nos equipar para mais eficazmente re-
antidemocrático, mas nos países desenvolvidos é capacitar nossos conterrâneos que perderam seus
assim - deveria limitar essa imigração. Não se pode empregos, fazendo com que, antes de se reapresen-
mais fazer isso, não há como. De alguém que mi- tarem ao mercado de trabalho, preparem-se para os
grou do Nordeste ou do Sul para o Rio de Janeiro é avanços tecnológicos, para a evolução das exigên-
preciso saber se tem emprego, onde vai morar. De cias dos modelos de desenvolvimento que a cidade
ser criado um programa que faça com que só saia possa adotar. É isso que temos de entender e exigir
gente e não entre mais, a não ser justificadamente. dos nossos governantes, ou seja, que se preparem
Essa é a minha opinião sobre o assunto palpitante melhor, adequando o desenvolvimento da cidade
que V. Exll aborda. àquilo que é possível para o País. Podemos fazer

O SR. MÁRCIO FORTES - Muito obrigado, com que, a partir de agora - e não olhando para trás
Deputado Adroaldo Streck, pelo aparte. Não queren- - a cidade tenha um desenvolvimento maior nos ter-
do discordar de V. Exll, entendo que a cidade do Rio mos em que ele hoje é definido, sobretudo pelas Na-
de Janeiro se preparará cada vez mais, não apenas ções Unidas.
pelos seus aspectos visuais, mas também pelo fato No setor humano também acontece o mesmo.
de gerar capacidade econômica, absorvendo aque- Só para lembrar, o número de leitos hospitalares da
les que a procuram e dando-lhes condições dignas cidade do Rio de Janeiro - hoje são 25 mil - é supe-
de ganho e de engajamento num processo comum rior ao número de leitos por habitantes, por exemplo,
de desenvolvimento. de Nova Iorque ou Miami. Essas cidades america-

Veja, Deputado, que não há por que não en- nas têm um decantado bom serviço hospitalar. Não
tendermos que, do lado humano, o encontro da nos- é de investimentos em infra-estrutura, em constru-
sa vocação, de uma cidade voltada à prestação de ção de hospitais que precisamos. Se a maioria dos
serviços, possa gerar postos de trabalho em propor- Parlamentares que são médicos e profissionais de
ção superior à gerada em outros lugares do País, medicina voltar a exercer a medicina no setor públi-
não particularizando se o setor de serviço é aquele co saberá do que estou falando.
que mais se desenvolve no mundo todo. Certos sub- A cidade do Rio de Janeiro tem 119 hospitais,
setores, como o de transporte e de entretenimento, sendo dezesseis do Município e os demais do Go-
que incluem o turismo, são aqueles que no setor de vemo Federal, do Governo Estadual, instituições fi-
serviços mais se desenvolvem. Por isso, não há por lantrópicas, das Forças Armadas, de corporações e
que não entendermos que o Rio de Janeiro tem con- do setor privado, de forma gera~. Apenas o Rio de
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Janeiro tem essa característica, porque apenas ele públicas de remodelação e não se confundam com
teve uma rede de hospitais federais, pujante do tem- as obras públicas, eu diria, de embelezamento, que
po em que era Capital da República, hoje entregue, também são necessárias. A confusão da questão ur-
em grande parte, à rede do Inamps, mas também a bana e a mistura que se faz da crítica a alguns seto-
outras entidades do setor público. res e a alguns serviços não devem excluí-los. As

O Estado do Rio de Janeiro, hoje detentor de obras de remodelação preparariam, por exemplo, fa-
uma rede hospitalar interessante na cidade do Rio velas, para aos poucos se transformarem em bair-
de Janeiro, tem saldos que fazem um desbalancca- ros, com a participação da sociedade que se orgu-
mento. A saúde pública do Estado já tem sua estru- Ihará, no futuro, de possuir imóveis que hoje habita,
tura. O que não tem é uma administração competen- mas não possui, e, por conseguinte, não pode ter o
te. É uma bagunça institucional, em que se misturam orgulho de custear sob a forma de impostos. Obras
níveis de Governo com confusões financeiras, com de remodelação são importantes, mas não dispen-
abdicação das responsabilidades das autoridades, sam obras de expansão que acompanhem o desen-
em tomo de uma separação meramente burocrática, volvimento urbano, as migrações internas, a expan-
que nos cabe enfrentar. são territorial e o aumento da demanda por espaços

Assim também ocorre no setor da educação. demográficos. E as .obras de embelezamento, em
Não é exatamente de bancos escolares que precisa uma cidade que se volta para o entretenimento e
a cidade do Rio de Janeiro para melhor preparar sua particularmente para o turismo, são também vitais e
população. Ela tem hoje não apenas universidade, não podem ser desprezadas.
mas centros de pesquisas, formados por empresas Os serviços públicos modemamente entendi-
estatais e multinacionais, assim como pelas Forças dos, aqueles que se vêem nas grandes cidades
Armadas, capazes de preparar seus habitantes para mundiais - acredite, Sr. Presidente, tenho estudado
uma maior adequação ao mercado de trabalho. O o tema com freqüência e profundidade - não podem
que não há é, enfim, coordenação administrativa ser confundidos. Nós, os políticos -, e esta Casa, to-
para que os esforços, sempre penosos, resultem dos sabem a que me refiro - somos solicitados, mui-
efetivamente em melhores condições para o nosso tas vezes quando em visita a comunidades mais mo-
povo. destas e, às vezes, até menos modestas, a interrne-

A educação, cada vez mais exigente em ter- diar prestação de serviços públicos. Pedern-nos, por
mos profissionaliza,ntes, pode perfeitamente ter no exemplo, que liguemos telefones.
Rio de Janeiro também um exemplo. O popular que nos pede intervenção, por

Assim a segurança pública, uma série de ins- exemplo, sobre uma linha telefônica não supõe que
trumentos de desenvolvimento humano que elevem a usará sem pagar a conta; ele quer pagar a conta,
a dignidade dos cidadãos e que têm de se basear quer pagar a linha e, muitas vezes, já pagou, mas
em um acerto das questões humanas, econômicas, não a tem. Alguém que pede uma ligação de água
urbanas e dos serviços públicos. não está pedindo para usar a água sem pagar a tari-

As questões urbanas, também. É claro, hoje, fa; quer pagá-Ia, assim como a luz.
que é necessário haver não apenas exatamente Nos tempos em que vivemos de bom instru-
uma autoridade imposta, mas também a compreen- mental público, instrumental informatizado, de boa
são, que já existe por parte da sociedade, de que os qualidade e de tradição de serviços, não há por que
espaços públicos são efetivamente públicos e não não confiar parcelas crescentes de serviços públicos
devem ser particularizados em benefícios de peque- remunerados - e, portanto, na pressuposição de que
nos grupos, ou pequenas economias, apenas por- dêem lucro -, à iniciativa privada. Confiar à iniciativa
que o todo é mais importante que a parte. privada parcelas crescentes de serviços públicos é a

A ocupação de espaços - cor;no bem disse o chave que se tem não apenas para ter esses servi-
Deputado Adroaldo Streck - expôs, enfim, uma con- ços públicos; para que a água por exemplo, seja dis-
centração urbana desmedida, sobretudo em certos ponível a quem queira dela fazer uso mediante pa-
bairros da cidade do Rio de Janeiro. Não há por que gamento.
não adotar técnicas de tranqüilidade, de responsabi- A propósito, afirmo, como exemplo, que a tarifa
Iidade dividida entre o setor privado e o setor público de água cobrada hoje no Rio de Janeiro - muitas ve-
no equacionamento dessas questões. zes não paga e não cobrada, quando não paga, pela

Quanto aos investimentos, que as obras públi- entidade pública Cedae - é internacionalmente valo-
cas de expansão não se confundam com as obras rizada. O que se paga no Rio de Janeiro, quando se
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paga, é maior do que a média mundial, e a nossa
empresa de serviços públicos de água demanda re
cursos ao seu acionista majoritário. O Tesouro parti
cipa de uma luta inútil, como se fosse um cachorro
querendo morder o próprio rabo, porque a expansão
urbana exige investimentos em serviços públicos su
periores àqueles que o setor público pode gerar.

Não há por que não haver a descentralização
para o setor privado, mediante séria, competente,
permanente e zelosa regulação e fiscalização. Não
mais se trata como privilégio ligar luz à casa de al
guém, por mais modesta que seja. Ao contrário, esti
mula-se modernamente que haja um consumo maior
de energia elétrica porque isso dá mais lucro à con
cessionária, permitindo-lhe ter mais recursos para
investir inclusive em concessões de regiões mais
modestas, em que cidadãos responsáveis, exata
mente por serem mais pobres e por consumirem
menos, não se recusam a pagar as contas de luz,
uma vez que percebem que esse é um, dos sinais do
exercício de sua cidadania.

Digo isso não apenas para que esses serviços
públicos remuneráveis sejam disseminados e exis
tentes em quantidade suficiente para a expansão ur
bana e demográfica, mas também para que haja
qualidade nos outros serviços públicos que não
pressupomos sejam remunerados.

Por ser cidadão, qualquer um de nós, qualquer
um de nossos irmãos brasileiros, particularmente os
cariocas, os habitantes da cidade do Rio de Janeiro,
merece ter hospitais públicos e serviços de saúde
pública em instalações dignas, ser atendido por pro
fissionais dignos, bem remunerados e satisfeitos. E
supõe-se que não pague nada por isso. Qualquer
um de nós, ao ter uma ocorrência policial e ao diri
gir-se a uma delegacia, merece encontrar lá profis
sionais satisfeitos com o que fazem, em ambientes
limpos, equipados com telefones que funcionem,
com aparelhos de ar condicionado que refrigerem,
com veículos em condições de transitar, e espera
ter, como cidadão, um trato digno, sem pagar nada
por isso. Qualquer um de nós espera ter educação
de boa qualidade e gratuita em todos os níveis, cus
teada pelo Estado. E não há por que não ter isso no
Rio de Janeiro, dada a infra-estrutura educacional já
instalada.

Para que não se pague nada por aquilo em
que se supõe não pagar nada, por exercício de cida
dania, é absolutamente fundamental que se possa
com tranqüilidade entregar à iniciativa privada a
oportunidade de colaborar com o serviço público nas
atividades que por definição são remuneráveis, po-

dem gerar lucros e em relação as quais se possa
exigir investimentos, expansão e adequação aos
serviços públicos.

Só haverá fornecimento de água, o conseqüen
te serviço de esgoto, ou seja, um complexo de sa
neamento na cidade do Rio de Janeiro - e o digo
com convicção - quando transferirem essa atividade
para o setor privado, que investirá para ganhar di
nheiro - cobrando tarifas não cobradas hoje pelo se
tor público - e que, buscando e obtendo lucro, pode
rá fornecer um serviço cada vez melhor.

Essa minha convicção se baseia na necessida
de de definirmos melhor o serviço público de uma
megacidade. As megacidades, como o Rio de Janei
ro, não são apenas aglomerações urbanas maiores;
são acumulações de relações muito mais comple
xas, muito mais difíceis e muito mais sofisticadas,
em que a Sociologia se mistura à Economia, em que
esta se mistura à capacidade de prestação de servi
ços públicos, em que a questão urbana aflora e em
que o direito imobiliário tem de ser aperfeiçoado.

Certamente o Rio de Janeiro está prestes a ter
esse desafio, no momento em que completa a maio
ridade. E, repito, se a cidade do Rio de Janeiro só
tem 21 anos de idade, se até hoje em toda sua his
tória só elegeu três Prefeitos, ela está no começo,
está no caminho para - com a pequena experiência
do passado, mas com a grande ciência que há hoje
no mundo - equipar-se com mais velocidade e en
tregar aos seus cidadãos um habitat mais compe
tente, baseado na economia contemporânea, em
que o setor de serviços - que é a sua vocação - ga
nha prevalência e certamente pode não apenas ocu
par as pessoas que lá já estão, mas também as que
no futuro demandarão à cidade com dignidade e re
muneração suficiente para que a renda do Estado
do Rio de Janeiro seja a maior do Brasil- pode ser
e será - com a tranqüilidade da boa distribuição e
entregando um complexo de cidadania que se refle
te sobretudo na dignidade dos seus cidadãos.

Era o que tinha a dizer.
O SR. WIGBERTO TARTUCE - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Maurício Campos) 
Tem V. Exª a palavra.

O SR. WIGBERTO TARTUCE (Bloco/PPB 
DF. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, srªs e Srs. Deputados, permitam-me trazer al
guns dados objetivos que nos poderão conduzir à
verdade dos fatos.

Na manhã de hoje foi realizada nesta Casa
uma sessão solene em que os funcionários do Ban-
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co do Brasil aqui estiveram para nos mostrar a inci- O SR PRESIDENTE (Maurício Campos) - V.
dência de suicídios naquela casa provenientes do Exll será atendido.

plano de carreira. O SR. MATHEUS SCHMIDT - Sr. Presidente,
Estou trazendo aqui para os Srs. Parlamenta- peço a palavra pela ordem.

res informações que obtive junto a fontes idÔneas e
que mostram a seguinte evolução nas estatísticas O SR. PRESIDENTE (Maurício Campos) -
do Banco do Brasil. Na verdade, houve dez casos Tem V. Exª a palavra.
de suicídio em 1992 e onze em 1993. Em relação a O SR MATHEUS SCHMIDT (PDT - RS. Sem
1994, não existem dados disponíveis. Em 1995, fo- revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De-
ram registrados apenas onze casos, diferentemente putados, ontem ocorreu o leilão da Light. Mais uma
daquilo que foi anunciado. Neste ano, até a presente empresa estatal foi privatizada, seguindo-se o pro-
data, apenas dois registros foram feitos. grama de privatizações do Govemo Federal.

Dos onze casos ocorridos em 1995, sete foram O Governo alega que precisa vender as esta-
no primeiro semestre e quatro no segundo. Esse tais, privatizando-as, porque é necessário conseguir
dado, por si só leva à convicção de que os suicídios dinheiro para pagar a dívida interna e externa do
ocorridos naquele ano não guardam qualquer corre- nosso País.
lação com o Programa de Desligamento Voluntário Todavia, ontem, a Folha de S.Paulo publicou
lançado pelo Banco em julho de 1995. matéria que mostra que isso não vem ocorrendo. Da

Não vejo, por isso, srªs e Srs. Deputados, a in- venda das quarenta e quatro empresas que foram
cidência crescente, conforme foi anunciado, que al- privatizadas até agora, apenas 1 bilhão e 200 milhõ-
guns casos parecem denunciar. Vejo, sim, quão la- es de reais entraram para o Tesouro Nacional como
mentáveis são os registros dessa natureza, ainda moeda corrente, 10 bilhões e 400 milhões foram de

- que pouquíssimos. Também chego à conclusão de moedas podres e 1 bilhão e 400 milhões foram fi-
que esses números estão abaixo das estatísticas no nanciados pelo BNDES, que, para viabilizar essas
âmbito do País, que se situam entre doze e treze ca- vendas, buscou dinheiro bom e aplicou nas privati-
sos para cada 100 mil habitantes, o que é também zações.
uma média considerada bem abaixo do que se verifi- Sr. Presidente, estou apresentando requeri-
ca em outros paises, inclusive nos decantados paí- mento de informações para saber o que o BNDES
ses do Primeiro Mundo. fez, na realidade, nesse leilão da Lihgt. Além de

É preciso também ressaltar que o Programa de comprar ações que ele mesmo vendia, ainda finan-
Desligamento voluntário do Banco do Brasil não ciou a compra da estatal? Preciso saber se se repe-
pode ser visto como a principal causa da incidência tiu nesse caso aquilo que ocorreu na venda da Cosi-
de suicídios, assim como não se pode afirmar que pa, quando o Bndes-Par financiou os compradores
sejam exclusivamente por problemas de endivida- com dois anos de carência, doze anos de prazo e ju-
mento dos funcionários. ros privilegiados de 6,5% ao ano.

Digo isso porque tenho conhecimento de que o A Nação precisa saber dessas coisas e tomar
Banco do Brasil está analisando os acontecimentos conhecimento também de que, na realidade, com o
e vem constatando que, nos casos estudados, apa- que ocorreu ontem, fragilizou-se a soberania nacio-
recem problemas familiares, casos disciplinares, an- nal. Na verdade, vendemos uma empresas estatal
tecedentes de distúrbios psiquiátricos, tendências que opera num setor estratégico da Nação para uma
suicidas já evidenciadas e especialmente endivida- empresa estatal estrangeira. Quer dizer, estabele-
mento. ceu-se aqui no Brasil que não se poderia entregar

Quanto a este' último problema, em particular, setores estratégicos da economia nacional à empre-
acho difícil que possa ser apontado como causa sa privada brasileira. Mas estamos entregando-os a
principal, uma vez que atualmente o endivitlamento uma estatal francesa.
é um mal que atinge tantos outros segmentos da so- Tenho certeza de que jamais o povo e o Go-
ciedade brasileira, sendo provavelmente até mais verno francês iriam admitir que uma empresa estatal
dramático \em alguns outros setores da economia brasileira chegasse na França e adquirisse o contro-
brasileira. le acionário da Eletricité de France. Agora, aqui há

Assim sendo, solicito a inserção deste meu essa fúria do Governo de tudo entregar, tudo vender
pronunciamento nos Anais da Casa e também a sua por vender. Ontem, o próprio BNDES teve de com-
publicação na revista especializada desta Casa. prar para viabilizar a venda.



Acho que cada um de nós deve estar imagi
nando o que a sociedade pode estar pensando.

Está lá o aposentado dizendo o seguinte: nes
sa conta, a contribuição do inativo e do pensionista
vai fazer parte.

Está lá aquele trabalhador rural de Pernambu
co, que tem uma rigidez laborativa extremamente
menor do que a do trabalhar rural de São Paulo, dis
cutindo: o que eu tenho com isso?
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Sr. Presidente, na hora em que se faz essa Há o professor universitário, extremamente mal
venda, em que se traz capital de fora, comõ ocorreu remunerado em nosso País. Um professor universi-'
com essa empresa estatal francesa, no fundo, pro- tário, com mestrado, doutorado e dedicação exclusi-
cura-se favorecer algum grupo econômico nosso va ganha 2 mil e 480 reais. E não me venham com
também, o que ocorreu ontem. Trata-se desses gru- as exceções idiotas, porque quem legislar com exce-
pos que ficam badalando no dia-a-dia na imprensa, ção é incompetente ou burro. Eu legislo com o geral,
sacudindo a mídia, para que essas privatizações e o servidor público brasileiro é extremamente mal
ocorram, porque delas são beneficiários. remunerado. As exceções são exemplos de exceçõ-

Quero saber se a Companhia Siderúrgica Na- es, não são exemplo para a lei.
cionaI não levou dinheiro emprestado do BNDES, A minha história continua. Não conseguimos
ontem, para entrar nessa associação que fez com a votar a reforma da Previdência porque não se en-
empresa francesa. contra uma solução. Primeiro, política, que justifique

Sr. Presidente, deixo aqui, mais uma vez, esse esse primeiro banco do meu livro; segundo, de res-
grito de protesto do meu partido contra essa entrega paido político e técnico que justifique o segundo
deslavada de setores importantes da economia bra- banco; e, terceiro, o Presidente - o presidente em
sileira para, fragilizando a nossa soberania, .saciar meu livro - deu um tapa na mesa e exclamou: "Essa
os apetites internacionais. eu não pago!" É isso que está fazendo com que o

O SR. ALEXANDRE CARDOSO _ Sr. Presi- Congresso, em meu livro, não consiga votar a refor
ma da Previdência.dente, peço a palavra pela ordem.

Evidentemente, com este livro que espero aca-
O SR. PRESIDENTE (Maurício Campos) - bar de escrever até o final da semana, ou, talvez,

Tem V. Exª a palavra. até o final da outra semana, teremos enormes difi-
O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ. culdades. Cada um dos Srs. Deputados poderia me

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. ajudar nesse final.
Deputados, vou escrever um livro de ficção sobre o O enfraquecimento do Congresso a que meu li-
presidente de um país que socorre um determinado vro se refere é justamente este. É difícil explicar à
banco, ao passo que outro banco, em outro Estado, sociedade que não se conseguiu um consenso com
faz pressão para que seja socorrido. De repente, um relação ao tempo de contribuição ou tempo de servi-
outro Estado, que tem uma empresa em uma situa- ço, porque não há recursos para pagar a dívida de
ção financeira complicada, faz uma pressão para uma empresa. É difícil à explicar à sociedade que
que 700 ou 900 milhões de reais sejam pagos a não há consenso quanto ao fato de prejudicar ou
essa empresa. não o servidor público.

O que estranha este humilde Deputado pelo Quando falo do açodamento e da falta de con-
Rio de Janeiro é que está sendo discutida a reforma sistência na discussão é porque a definição está
da Previdência, tendo como elemento principal estas neste Congresso - do meu livro. Aqui não. Aqui, pro-
três questões que serão básicas no meu livro. vavelmente os acontecimentos não caminham como

Como posso entender que o limite da aposen- a ficção do meu' livro.
tadoria, a idade e o tempo de contribuição têm a ver Gostaria que os Srs. Deputados fizessem um
com esses problemas? Tem que se ter muita com- esforço supremo em virtude dessa história que estou
petência para entender toda essa mágica e tirar daí relatando e me propusessem um final, porque, pro-
algo consistente que a sociedade vai respeitar. No vavelmente, com a competência de cada um dos·
meu livro inacabado não encontrei esse final. Srs. Deputados, este Congresso terá outro respaldo

e outra força neste País, para que possamos, real
mente, viver a democracia.

Este humilde Deputado do Partido Socialista
Brasileiro solicita ajuda para que possa acabar de
escrever a história de seu livro.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Maurício Campos) 

Tem V.Exa a palavra.



Só falta agora votar a equiparação e fazer
justiça com os servidores da Câmara

NOTA A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

A URGÊNCIA URGENTíSSIMA JÁ FOI PEDIDA

Então, espero que o Presidente da República
tenha o mesmo comportamento com os trabalhado
res e aceite ir aonde eles estiveram para dialogar e
receber também um documento. seguramente, ele
vai ser muito bem tratado; não vai ser apedrejado,
xingado, desrespeitado, porque os trabalhadores
são respeitosos.

Era o que tinha a dizer.

Aos Senhores (as) Deputados (as)
Desde terça-feira da semana passada (14-5), a

Mesa da Câmara tem em mãos requerimento de vo
tação de urgência urgentíssima para o projeto de re
solução que prevê a equiparação de vencimentos no
Legislativo Federal. O requerimento contém 30a as
sinaturas de deputados (as) - 51 a mais do que as
257 necessárias regimentalmente para viabilizar o
pedido.

Incompreensivelmente, o projeto continua so
bre a mesa. Sem qualquer explicação, o Presidente
da Casa, Deputado Luís Eduardo Magalhães, não
coloca a matéria em votação, prorrogando o sofri:.
mento dos servidores, que esperam há um ano e
meio pela adoção da medida.
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O SR. CHICO VIGILANTE (PT-DF. Sem revi- e nunca têm oportunidade de conversar com S.Exa
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- a não ser com alguns representantes, como Luiz An-
tados, tenho em mãos nota do Sindicato dos Servi- tônio de Medeiros e outros. O Presidente da Repú-
dores do Poder Legislativo. Um trecho da nota diz o blica nunca ouve a base trabalhadora.
seguinte: Amanhã estará sendo deflagrado o Grito da

"Desde terça-feira da semana passa- Terra Brasil. Espero que o presidente da República
da, a Mesa da Câmara tem em mãos reque- tenha o mesmo comportamento e sensibilidade que
rimento de votação de urgência urgentíssi- teve para com o empresariado e se desloque para o
ma para o projeto de resolução que prevê a pavilhão do Parque da Cidade, onde os sem-terra
equiparação de vencimento no Legislativo geralmente ficam hospedados, a fim de conversar
Federal. O requerimento contém 308 assina- com eles e receber de suas mãos um documento
turas de Deputados - 51 a mais do que as que também tem algo a dizer-lhe. Não sei o porquê
257 necessárias regimentalmente para via- de ouvir só o empresariado. O que o empresário tem
bilizar o pedido. de mais importante que o trabalhador? Eu, por

Incompreensivelmente, o projeto conti- exemplo, sou um trabalhador, e está aqui o Deputa-
nua sobre a mesa. Sem qualquer explica- do Wigberto Tartuce que é um empresário; do ponto
ção, o Presidente da Câmara dos deputa- de vista da sociedade somos iguais. Portanto, temos
dos, Luís Eduardo Magalhães, não coloca a que ser tratados da mesma maneira e não de ma-
matéria em votação, prorrogando o sofri- neira discriminatória, como o Presidente da Repúbli-
mento dos servidores que esperam há um ca vem fazendo, usando e ouvindo só um lado da
ano e meio pela adoção da medida." sociedade brasileira, esquecendo-se dos trabalhado-

Sr. Presidente, solicito a V.Exa que considere res.
como lida esta nota do Sindilegis e autorize sua di
vulgação e transcrição nos Anais desta Casa.

Considero fundamental que o Presidente da
Câmara dos Deputados cumpra o Regimento Interno
da Casa e coloque esse requerimento em votação.

Já levantei, inclusive, uma questão de ordem,
baseada no art. 95 do Regimento Interno - para a
qual não obtive resposta até agora - a respeito da
necessidade da colocação desse requerimento em
votação. Não entendo por que a Mesa da Câmara
dos Deputados não coloca em pauta essa matéria,
para que os Deputados decidam. Queremos decidir,
queremos votar o requerimento. Ontem havia na
pauta cinco requerimento, e não sei por que o sexto
não foi posto.

Exijo, portanto, uma posição da Mesa para
este fato.

Em segundo lugar, tenho e mãos programa
que se refere o encontro do Presidente da República
com os empresários brasileiros. Hoje, o Presidente
Fernando Henrique Cardoso deslocou-se do Palácio
do Planalto para o Hotel Nacional, a fim de receber
das mãos do empresariado brasileiro um documento
manifestando sua preocupação.

Acho positivo que o Presidente da República
faça isso. Afinal de contas, todos estão preocupados
com a geração de empregos com o futuro da indús
·tria brasileira. Lamento, porém, que S.Exa não faça
o·mesmo com· relação aos sem-terra e aos trabalha-
dores que se deslocam par~ a Capital da República



o Sr. Ronaldo Perim, 19 /Ice-Pmsi
dente, deixa a cadeira da presid~flcie, que é
ocupada pelo Sr. Lufs Edaardo, Presidente.

O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, S"s e Srs. Depu
tados, hoje este plenário foi palco de pronunciamen
tos, sobretudo, de alguns Parlamentares da dita
Oposição que buscaram fazer uma miscelânea de
acusações ao Govemo instituído, elencando questõ
es como o programa de soerguimento do Sistema
Financeiro Nacional, a Previdência Social, o reajus
tamento dos salários dos selVidores, só atribuindo
ao Governo Federal a responsabilidade, e só a res
ponsabilidade, a coluna do débito, a coluna do pas
sivo. Em nenhum momento os representantes da
Oposição que por aqui passaram ousaram fazer ao
menos uma retrospectiva histórica do momento que
vivemos hoje no Brasil, país que, como todos sat>e
mos, foi construído e erigido sobre o corporativismo;
que se construiu em tomo do crescimento do Esta
do, da estatocracia, da asfixia da possibilidade de a
empresa privada poder ter participação na econo
mia.

Essa foi a lógica que instruiu a maioria das
Constituições brasileiras, desde a imperial, de 1821.
Assim foi em 1937, em 1945 e também durante a di
tadura militar, quando o regime estatocrata foi ainda
mais exacerbado. E não tivemos, ao longo desse
período, uma Constituição que permitisse que a
ação do Estado se revertesse sobretudo para aque
les segmentos mais indispensáveis e também já tão
sabidos e conhecidos, como saúde, educação, ha
bitação, saneamento básico, justiça.

Esses Par1amentares apontam, portanto, para
alguns problemas como, por exemplo, a crise bancá
ria que ocorreu em função da quase eliminação da
inflação em nosso País.

Sr. Presidente, no momento em que nos pre
paramos para votar os destaques da reforma da
Previdência, impõe-se dizer aos Srs. Parlamenta
res que ou o Congresso Nacional, a Câmara dos
Deputados, caminha na direção de devolver equilí
brio às contas públicas ou se titubearmos neste
momento, teremos que arcar com a responsabili
dade de inviabilizar uma reforma da maior impor
tância para o Brasil.

Era o que tinha a dizer.

Pelo respeito à Constituição
Pelo respeito ao Regimento da Câmara
Pela aprovação já da equiparação.
A Diretoria 22-5-96

O Sr. MaurIcio Campos, § ~ do artigo
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidiJncia, que é ocupada pelo Sr. Ronal
do Perim, 1I1,Vire-Presidente.
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Isso não pode acontecer. O Regimento é claro O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Convi-
e definitivo. Diz, com todas as letras, que, no caso do a fazer uso da palavra o ilustre Deputado Ayrton
da aprovação da urgência urgentíssima, a matéria Xerez, pela ordem.
deverá ser votada tão logo chegue à Mesa. No nos
so caso específico, o projeto já deveria ter sido vota
do desde a semana passada.

Essa injustificada demora tem suscitado
muitas insinuações. Estaria o Presidente prote
lando só para massacrar os servidores? Não
acreditamos nessa hipótese. Não haveria moti
vos para tanto, já que o corpo funcional da Casa
sempre correspondeu às expectativas de seus
dirigentes.

Ou será que a Câmara amarelou diante da
equipe econômica do Govemo que interpretou a
equiparação como sendo aumento de salário? É
uma outra hipótese com a qual não trabalhamos.

Os deputados, em especial o Presidente da
Casa, sabem que equiparação não representa au
mento e, tampouco, ameaça à estabilidade da m0e

da. Eles já demonstraram também, em outras oca
siões, disporem de coragem política suficiente para
enfrentar qualquer arreganho do Govemo. Não seria
agora que se intimidariam.

Então, por que a presidência ainda não colo
cou o projeto em votação? É uma questão que só
pode ser respondida pelo próprio Presidente.

Diante do impasse, a diretoria do Sindilegis, ao
mesmo tempo em que vem tentando audiência com
o Presidente Luís Eduardo Magalhães para tratar do
assunto, conclama os deputados - principalmente
aqueles que assinaram o pedido de votação em ur
gência urgentíssima - a conversarem com o Presi
dente, procurando convencê-lo da necessidade de
aprovação imediata do projeto.

De antemão, o Sindilegis agradece aos deputa
dos que se empenharam nessa tarefa, lembrando
que, em função das disparidades salariais com o sa
nado, a situação dos servidores é vexatória. Tem
gente sem dinheiro até para pegar o ônibus para vir
para o trabalho. Isso é humilhante. E não pode conti
nuar.



Roraima

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPU
TADOS:

Robério Araújo - Bloco - PPB; Salomão Cruz
-PSDB.

Amapá

Raquel Capiberibe - PSB; Sérgio Barcellos 
Bloco - PFL; Valdenor Guedes - Bloco - PPB.

Pará

Paulo Rocha - PT; Paulo Titan - Bloco 
PMDB; Raimundo Santos - Bloco - PFL; Socorro
Gomes - PCdoB; Vic Pires Franco - Bloco - PFL.

Amazonas

Pauderney Avelino - Bloco - PPB.

Rondônia

Silvernani Santos - Bloco - PPB.

Acre

Osmir Uma - Bloco - PFL; Ronivon Santiago 
Bloco - PFL; Zila Bezerra - Bloco - PFL.

Tocantins

Paulo Mourão - PSDB.

Maranhão

Pedro Novais - Bloco - PMDB; Remi Trinta 
Bloco - PMDB; Roberto Rocha - PSDB; Sarney Fi
lho - Bloco - PFL; Sebastião Madeira - PSDB.

ceará

Anibal Gomes - Bloco - PMDB; Antônio Balh
mann - PSDB; Antônio dos Santos - Bloco - PFL;
Amon Bezerra - PSDB; Edson Silva - PDT; Edson
Queiroz - Bloco - PPB; Firmo de Castro - PSDB;
Inacio Arruda - PCdoB; José Unhares - Bloco 
PPB; José Pimentel - PT; Leônidas Cristina 
PSDB; Marcelo Teixeira - Bloco - PMDB; Nelson
Otoch - PSDB; Paes de Andrade -Bloco - PMDB;
Pimentel Gomes - PSDB; Pinheiro Landim - Bloco 
PMDB; Roberto Pessoa- Bloco - PFL; Rommel Fei
ir) - PRnF:t· , I' . ""ltan Aguiar - PSDB; Vicente Arruda

.. ~f) - PSDB.
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VI - ORDEM DO DIA - PFL; Felipe Mendes - Bloco - PPB; Heraclito For
tes - Bloco - PFL; João Henrique - Bloco - PMDB;
Júlio Cesar - Bloco - PFL; Mussa Demes - Bloco 
PFL; Paes Landim - Bloco - PFL.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL; Betinho Rosa
do - Bloco - PFL; Carlos Alberto - Bloco - PFL; Ci
priano Correia - PSDB; Henrique Eduardo Alves 
Bloco - PMDB; Iberê Ferreira - Bloco - PFL; Laire
Rosado - Bloco - PMDB; Ney Lopes - Bloco - PFL.

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL; Alvaro Gaudên
cio Neto - Bloco - PFL; Armando Abnio - Bloco 
PMDB; Cássio Cunha Uma - Bloco - PMDB; Efraim
Morais - Bloco - PFL; Enivaldo Ribeiro - Bloco 
PPB; Gilvan Freire - Bloco - PMDB; Ivandro Cunha
Uma - Bloco - PMDB; José Aldemir - Bloco 
PMDB; José Luiz Clerot - Bloco - PMDB; Roberto
Paulino - Bloco - PMDB; Wilson Braga - PDT.

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL; Fernando Fer
ro - PT; Fernando Lyra - PSB; Gonzaga Patriota 
PSB; Humberto Cósta - PT; Inocêncio Oliveira 
Bloco - PFL; João Colaço - PSB; José Chaves 
PSDB; José Jorge - Bloco - PFL; José Mendonça
Bezerra - Bloco - PFL; José Múcio Monteiro - Bloco
- PFL; Luiz Piauhylino - PSDB; Mendonça Filho 
Bloco - PFL; Nilson Gibson - PSB; Osvaldo Coelho
- Bloco - PFL; Pedro Correa - Bloco - PPB; Ricar
do Heráclio - PSB; Roberto Fontes - Bloco - PFL;
Roberto Magalhães - Bloco - PFL; Sérgio Guerra 
PSB; Severino Cavalcanti - Bloco - PPB; Wilson
Campos - PSDB; Wolney Queiroz - PDT.

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB; Augusto Fa
rias - Bloco - PPB; Benedito de Ura - Bloco - PFL;
Ceci Cunha - PSDB; Fernando Torres - PSDB;
José Thomaz Nonô - PSDB; Moacyr Andrade - Blo
co - PPB; Talvane Albuquerque - Bloco - PPB.

sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco França - Blo
co - PMN; Carlos Magno - Bloco - PFL; Cleonâncio
Fonseca - Bloco - PPB; José Teles - Bloco - PPB;
Marcelo Deda - PT; Pedro Valadares - PSB; Wilson
Cunha - Bloco - PFL.

Piauí

'oco - PMDB; Ari Magalhães
P8DB; Ciro Nogueira - Bloco

Bahia

Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - Bloco 
PFL; Benito Gama - Bloco - PFL; Beta Lelis - PSB;
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Claudio Cajado - Bloco - PFL; Coriolano Sales 
PDT; Domingos Leonelli - PSDB; Eujácio Simões 
Bloco - PL; F~lix Mendonça - Bloco - PTB; Fernan
do Gomes - Bloco - PTB; Geddel Vieira Lima - Blo
co - PMDB; Haroldo Lima - PCdoB; Jaime Fernan
des - Bloco - PFL; Jairo Azi - Bloco - PFL; Jairo
Carneiro - Bloco - PFL; Jaques Wagner - PT; João
Almeida - Bloco - PMDB; João Leão - PSDB; Joni
val Lucas - Bloco - PFL; José Carlos Aleluia - Bloco
- PFL; José Rocha - Bloco - PFL; José Tude - Blo
co - PTB; Leur Lomanto - Bloco - PFL; Luís Eduar
do - Bloco - PFL; Luiz Braga - Bloco - PFL; Luiz
Moreira - Bloco - PFL; Manoel Castro - Bloco 
PFL; Marcos Medrado - BI9CO - PPB; Mário Negro
monte - PSDB; Nestor Duarte - Bloco - PMDB; Pe
dro lrujo - Bloco - PMDB; Prisco Viana - Bloco 
PPB; Roberto Santos - PSDB; Roland Lavigne 
Bloco - PFL; Sérgio Carneiro - PDT; Severiano Al
ves - PDT; Simara Ellery - Bloco - PMDB; Ubaldino
Junior - PSB; Ursicino Queiroz - Bloco - PFL.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Antônio Aureliano 
PSDB; Antônio do Valle - Bloco - PMDB; Aracely de
Paula - Bloco - PFL; Armando Costa - Bloco 
PMDB; Bonifácio de Andrada - Bloco - PPB; Carlos
Mosconi - PSDB; Chico Ferramenta - PT; Danilo de
Castro - PSDB; Edson Soares - PSDB; Elias Murad
- PSDB; Eliseu Resende - Bloco - PFL; Fernando
Diniz - Bloco - PMDB; Francisco Horta - Bloco 
PL; Genésio Bernardino - Bloco - PMDB; Herculano
Anghinetti - Bloco - PPB; Hugo Rodrigues da Cu
nha - Bloco - PFL; Ibrahim Abi-Ackel - Bloco 
PPB; Jair Siqueira - Bloco - PPB; João Fassarella
PT; José Rezende - Bloco - PPB; José Santana de
Vasconcellos - Bloco - PFL; Lael Varella - Bloco 
PFL; Leopoldo Bessone - Bloco - PTB; Márcio Rei
naldo Moreira - Bloco - PPB; Marcos Lima - Bloco
- PMDB; Maria Elvira - Bloco - PMDB; Mário de Oli
veira - Bloco - PPB; Maurício Campos - Bloco - PL;
Mauro Lopes - Bloco - PFL; Narcio Rodrigues 
PSDB; Newton Cardoso - Bloco - PMDB; Nilmário
Miranda - PT; Odelmo Leão - Bloco - PPB; Osmâ
nio Pereira - PSDB; Paulo Delgado - PT; Paulo
Heslander - Bloco - PTB; Philemon Rodrigues -
Bloco - PTB; Roberto Brant - PSDB; Romel Anízio
Bloco - PPB; Ronaldo Perim - Bloco - PMDB; San
dra Starling - PT; Saraiva Felipe - Bloco - PMDB;
Sérgio Miranda - PCdoB; Sérgio Naya - Bloco 
PPB; Snvio Abreu - PDT; Tilden Santiago - PT; Vit
torio Medioli - PSDB; Zaire Rezende - Bloco 
PMDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PMDB; Feu Rosa
- PSDB; João Coser..:.. PT; Jorge Anders - PSDB;
Luiz Buaiz - Bloco - PL; Luiz Durão - PDT; Nilton
Baiano - Bloco - PPB; Rita Camata - Bloco 
PMDB; Roberto Valadão - Bloco - PMDB.

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - Bloco - PPB; Alcione At
hayde - Bloco - PPB; Alexandre Cardoso - PSB; Al
varo Valle - Bloco - PL; Arolde de Oliveira - Bloco 
PFL; Ayrton Xerez - PSDB; Carlos Santana - PT;
Cidinha Campos - PDT; Edson Ezequiel - PDT; Eu
rico Miranda - Bloco - PPB; Fernando Gabeira 
PV; Fernando Gonçalves - Bloco - PTB; Fernando
Lopes - PDT; Francisco Silva - Bloco - PPB; Itamar
Serpa - PSDB; Jair Bolsonaro - Bloco - PPB; Jandi
ra Feghali - PCdoB; João Mendes - Bloco - PPB;
Jorge Wilson - Bloco - PPB; José Carlos Coutinho 
Bloco - PFL; José Carlos Lacerda - PSDB; José
Egydio - Bloco - PL; José Mauricio - PDT; Laprovi
ta Vieira - Bloco - PPB; Laura Carneiro - Bloco 
PFL; Lima Netto - Bloco - PFL; Lindberg Farias 
PCdoB; Marcia Fortes - PSDB; Maria da Conceição
Tavares - PT; Milton Temer - PT; Miro Teixeira 
PDT; Moreira Franco - Bloco - PMDB; Paulo Feijó 
P8DB; Roberto Campos - Bloco - PPB; Roberto
Jefferson - Bloco - PTB; Rubem Medina - Bloco 
PFL; Sérgio Arouca - PPS; Simão Sessim - PSDB;
Sylvio Lopes - PSDB; Vanessa Felippe - PSDB.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - Bloco - PPB; Alber
to Goldman - Bloco - PMDB; Aldo Rebelo - PCdoB;
Almino Affonso - PSDB; Aloysio Nunes Ferreira 
Bloco - PMDB; Antônio Carlos Pannunzio - PSDB;
Antônio Kandir - PSDB; Arlindo Chinaglia - PT; Ar
naldo Faria de Sá - Bloco - PPB; Arnaldo Madeira 
PSDB; Ary Kara - Bloco - PMDB; Ayres da Cunha 
Bloco - PFL; Beta Mansur - Bloco - PPB; Carlos
Apolinário - Bloco - PMDB; Carlos Nelson - Bloco 
PMDB; Celso Daniel - PT; Celso Russomanno 
PSDB; Corauci Sobrinho - Bloco - PFL; Cunha Bue
no - Bloco - PPB; Cunha Lima - Bloco - PPB; De
Valasco - Bloco - PSD; Delfim Netto - Bloco - PPB;
Duílío Pisaneschi - Bloco - PTB; Edinho Araújo 
Bloco - PMDB; Eduardo Jorge - PT; Fausto Martello
- Bloco - PPB; Fernando Zuppo PDT; Franco Mon
toro - PSDB; Hélio Bicudo - PT; Hélio Rosas - Blo
co - PMDB; Ivan Valente - PT; Jair Meneguelli - PT;
João Paulo - PT; Jorge Tadeu Mudalen - Bloco 
PPB; José Aníbal - PSDB; José Augusto - PT; José



Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB;
Adylson Motta - Bloco - PPB; Airton Dipp - PDT;
Augusto Nardes - Bloco - PPB; Carlos Cardinal 
PDT; Darcísio Perondi - Bloco - PMDB; Eliseu Padi
lha - Bloco - PMDB; Enio Bacci - PDT; Esther
Grossi - PT; Ezídio Pinheiro - PSDB; Fetter Junior
Bloco - PPB; Germano Rigotto - Bloco - PMDB;
Hugo Lagranha - Bloco - PTB; Ivo Mainardi - Bloco
- PMDB; Jair Soares - Bloco - PFL; Jarbas Lima 
Bloco - PPB; José Fortunati - PT; Júlio Redecker
Bloco - PPB; Luiz Mainardi - PT; Matheus Schmidt
- PDT; Miguel Rossetto - PT; Nelson Marchezan 
PSDB; Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB; Paulo Paim 
PT; Paulo Rítzel - Bloco - PMDB; Renan Kurtz 
PDT; Waldomiro Fioravante - PT; Wilson Branco 
Bloco - PMDB; Wilson Cignachi - Bloco - PMDB;
Veda Crusius - PSDB.

o SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A lista
de presença registra o comparecimento de 430 Se
nhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Gosta
ria de lembrar ao Plenário que teremos várias vota
ções. Se' todos permanecerem em plenário e nos

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; Barbosa Neto - Bloco
- PMDB; João Natal - Bloco - PMDB; Jovair Aran
tes - PSDB; Lidia Quinan - Bloco - PMDB; Marconi
Perillo - PSDB; Maria Valadão - Bloco - PFL; Nair
Xavier Lobo - Bloco - PMDB; Orcino Gonçalves 
Bloco - PMDB; Pedrinho Abrão - Bloco - PTB; Pe
dro Canedo - Bloco - PL; Pedro Wilson - PT; Ro
berto Balestra - Bloco - PPB; Rubens Cosac - Blo
co - PMDB; Vilmar Rocha - Bloco - PFL; Zé Gomes
da Rocha - Bloco - PSD.

Mato Grosso do Sul

André Puccinelli - Bloco - PMDB; Dilso Speráfi
co - Bloco - PMDB; Aávio Derzi - Bloco - PPB; Mari
lu Guimarães - Bloco - PFL; Marisa serrano - Bloco 
PMDB; Nelson Trad - Bloco - PTB; Oscar Goldoni 
Bloco - PMDB; Saulo Queiroz - Bloco - PFL.

Paraná

AbelardÜ"Lupion - Bloco - PFL; Affonso Ca
margo - Bloco - PFL; Antonio Ueno - Bloco - PFL;
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Coimbra - Bloco ..:- PTB; "José de Abreu - PSDB; Chico da Princesa - Bloco - PTB; Dilceu Speráfico -
José Genoíno - PT; José. Mach~do.-: PT; José Pi- Bloco - PPB; Elias Abrahão - Bloco - PMDB; Fer-
notti - Bloco - PMDB; Koyu 'Iha - PSDB; Luciano nando Ribas Cani - PDT; Flávio Arns - PSDB; Her-
Zica - PT; Luiz Gushiken - PT; Maluly Netto - Bloco mes Parcianello - Bloco - PMDB; Homero Oguido -
- PFL; Marcelo Barbieri - Bloco - PMDB; Marquinho Bloco - PMDB; João Iensen - Bloco - PTB; José
Chedid - Bloco - PSD; Marta Suplicy - PT; Maurício Borba - Bloco - PTB; José Janene - Bloco - PPB;
Najar - Bloco - PFL; Michel Temer - Bloco - PMDB; Luciano Pizzatto - Bloco - PFL; Luiz Carlos Hauly-
Nelson Marquezelli - Bloco - PTB; Paulo Lima - PSDB; Maurício Requião - Bloco - PMDB; Max Ro-
Bloco - PFL; Pedro Yves - Bloco - PMDB; Régis de senmann - Bloco - PMDB; Nedson Micheleti - PT;
Oliveira - Bloco - PFL; Ricardo Izar - Bloco - PPB; Nelson Meurer - Bloco - PPB; Odnio Balbinotti -
Robson Tuma - Bloco - PSL; Salvador Zimbaldi - Bloco - PTB; Padre Roque - PT; Paulo Bernardo -
PSDB; Silvio Torres - PSDB; Teima de Souza - PT; PT; Paulo Cordeiro - Bloco - PTB; Renato Johnsson
Tuga Angerami - PSDB; Ushitaro Kamia - Bloco - - Bloco - PPB; Ricardo Barros - Bloco - PFL; Ricar-
PPB; Vadão Gomes - Bloco - PPB; Valdemar Costa do Gomyde - PCdoB; Valdomiro Meger - Bloco -
Neto - Bloco - PL; Vicente Cascione - Bloco - PTB; PPB; Vilson Santini - Bloco - PTB; Werner Wande-
Wagner Rossi - Bloco - PMDB; Wagner Salustiano rer - Bloco - PFL.
- Bloco - PPB; Zulaiê Cobra - PSDB. santa Catarina

Mato Grosso Edinho Bez - Bloco - PMDB; Hugo Biehl- Blo-
Gilney Viana - PT; Murilo Domingos - Bloco - co - PPB; João Pizzolatti - Bloco - PPB; José Car-

PTB; Pedro Henry - PSDB; Roberto França - los Vieira - Bloco - PFL; José Fritsch - PT; Leonel
PSDB; Rodrigues Palma..,.. Bloco - PTB; Rogério SiI- Pavan - PDT; Luiz Henrique - Bloco - PMDB; Mário
va - Bloco - PFL; Tetê Bezerra - Bloco - PMDB; Cavallazzi - Bloco - PPB; Milton Mendes - PT; Pau-
Welinton Fagundes - Bloco - PL. lo Bauer - Bloco - PFL; Paulo Bornhausen - Bloco -

Distrito Federal PFL; Paulo Gouvea - Bloco - PFL; Rivaldo Macari 
Bloco - PMDB; Serafim Venzon - PDT; Valdir Colat-

Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvalho - to - Bloco - PMDB.
PPS; Benedito Domingos - Bloco - PPB; Chico Vigi
lante - PT; Jofran Frejat - Bloco - PPB; Maria Laura
- PT; Osório Adriano - Bloco - PFL; Wigberto Tartu
ce - Bloco - PPB.
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seus respectivos lugares, a votação fluirá com maior
rapidez, conseqüentemente beneficiando a todos.

O SR. MATHEUS SCHMIDT - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. MATHEUS SCHMIDT (PDT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero lembrar à
Mesa que esta lista de presença é da sessão, da
manhã. Quer dizer, a presença da sessão vespertina
deve ser diferenciada da sessão matutina.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa
do Matheus Schmidt, como há evidência de quo
rum, vou submeter a matéria à votação. Se o mes
mo não for atingido, esta sessão será encerrada.

O SR. MATHEUS SCHMIDT - Mas não vale
esse painel?

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não.
Vou cancelar e submeter à votação imediatamente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) -

-1-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NQ 33-D, DE 1995

(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em primeiro
tumo, da Proposta de Emenda à Constitui
ção nQ33-C, de 1995, que modifica o siste
ma de previdência social, estabelece nor
mas de transição e dá outras providências;
tendo parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela admissibilida
de, com emendas, nos termos do parecer
reformulado, com complementação de voto
do Relator (Relator: Sr. Rodrigues Palma),
contra os votos dos Srs. Gilvan Freire, José
Luiz Clerot, Adylson Motta, José Genoíno,
Paulo Delgado, Miro Teixeira, Milton Temer,
Eurípedes Miranda e, em separado, dos Srs.
Nilson Gibson, Aldo Arantes, Marcelo Deda,
Alexandre Cardoso, Matheus Schmidt, Hélio
Bicudo, Magno Bacelar, Coriolano Sales e
Jarbas Lima. Os Srs. Prisco Viana, Gerson
Peres, Ivandro Cunha Limá, Adylson Motta e
Marconi Perillo apresentaram declarações
de voto. Parecer do Relator designado pela
Mesa, em substituição à Comissão Especial,
pela aprovação, ,com Substitutivo. (Relator:
Sr. Euler Bibeiro).. Pareqer dqRel?tor"qesi.g-

nado pela Mesa à Emenda Aglutinativa
Substitutiva nQ6 apresentada, em Ple~ário,

pela aprovação (Relator: Sr. Michel Temer).

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Passa
se à apreciação dos destaques e das demais emen
das aglutinativas.

Ontem, por falta de quorum, não deliberamos
sobre o Destaque de Votação em Separado nQ24 do
Sr. Deputado Arnaldo Faria de Sá, nos seguintes
termos:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO (DVS)

(Do Senhor Arnaldo Faria de Sá)

Na forma admitida no artigo 161, inciso I do
Regimento Interno desta Casa, OUVido o Plenário,
que seja concedido Destaque para vo~ação em se
parado (DVS), visando a supressão das expressões
lIe aos cinqüenta e cinco anos de idade" e "e ais cin
qüenta anos de idadell da alínea a inciso 111, § 1Qdo
artigo 40, integrantes do artigo 1Qda Emenda Agluti
nativa Substitutiva à PEC 33/95 (Reforma da Previ
dência Social), oferecida pelo relator à mencionada
Proposta de Emenda à Constituição.

a) aos trinta e cinco anos de contribuição e aos
cinqüenta e cinco anos de idade, se homem, e aos
trinta anos de contribuição e aos cinqüenta anos de
idade, se mulher, em termos integrais;"

Sala das Sessões, 20 de março de 1996. - De
putado Arnaldo Faria de Sá, Vice-Líder .do Bloco
Parlamentar PPB/PL.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou
submeter a votos a matéria destacada. Como votam
os Srs. Líderes?

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, da mesma forma
que ontem, o Partido dos Trabalhadores vota pela
aprovação deste destaque; portanto, votará "nãoll

,

porque entende que o estabelecimento de uma ida
de mínima para aposel;ltadoria integral do servidor
público é um critério qUê será somado a duas outras
limitações que o relatório já prevê. Uma delas já foi
aprovada, que são os dez anos no serviço público; a
outra, que prevê cinco anos no cargo, será discutida.

portanto, já será muito difícil alguém se apo
sentar de maneira integral no serviço público. Se

. agregarmos agora a idade mínima, a tendência será
de que milhares de servidores, com tempo suficiente
para se aposentarem aos trinta anos de serviço, não
esperem os 55 anos para requerer sua aposentadoria.
, Então, essas pessoas irão procurar a inativida
de precoce, q 8ue é ruim para a folha de pagamento
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do Governo. Por essa razão e pelo fato de não ha
ver idade mínima para o trabalhador da iniciativa pri
vada, o PT vota "não", apoiando assim o destaque
do Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Socialista Brasileiro entende que essa não é a mais
adequada proposta da real reforma da Previdência.

Entendemos que a heterogeneidade brasileira
não deve ter critérios que façam a igualdade que
não sejam muito bem arquitetados. Por exemplo - e
o Deputado Gerson Peres falou ontem -, duvido que
a higidez laborativa do interior da Bahia seja igual à
higidez laborativa do interior de São Paulo. Não é! A
higidez laborativa do interior de Pernambuco não é
igual à do interior do Rio Grande do Sul.

Então, criar critérios nacionais sem as adequa
ções necessárias, em meu entender, é uma irres
ponsabilidade, é tratar igual os desiguais.

O Partido Socialista Brasileiro entende' que a
entrada, principalmente no Nordeste e no Norte, no
serviço público dá-se nllma idade mais precoce e
não é de forma racional que se pode, sem outras
adequações, apresentar esse tipo de proposta.

O Partido Socialista Brasileiro vota "não·.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, ontem já fizemos
essa orientação. Entendemos que precisa cair a ida
de mínima de forma como está proposta, porque se
não os trabalhadores que hoje estão no serviço pú
blico acabarão, antes da promulgação dessa emen
da constitucional - já que não existem regras de
transição - precipitando-se para aposentar, produ
zindo um problema maior para o Governo e para o
País, em primeiro lugar.

Em segundo lugar, a exigência da idade míni
ma se dá também pelas condições em que se pro
duz o trabalho.

De maneira que votamos "não", trazendo para
a nossa fundamentação as razões aqui apresenta
das pelos demais partidos de oposição.

O PDT vota "não".

A SRA. JANDIRA FEGHAU (pedoB - RJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, há uma
primeira questão conceitual. Achamos que manter a
idade mínima no serviço público derruba a eqüidade
dos servidores, porque essa instituição penaliza
quem entra mais cedo, que terá de contribuir mais
!,ara atingir a idade mínima para se aposentar.

Então, há penalização para quem entrou mais
cedo no serviço público, quebrando a eqüidade com

a idade mínima, e isso, sem dúvida, posto principal
mente como está posto no relatório do Deputado Mi
chel Temer, levará a uma evasão, a um fechamento
de áreas essenciais do serviço público neste País.

Portanto, somos contrários à instituição da ida
de mínima.

Votamos a favor do destaque. O nosso voto é
"não".

O SR. GERSON PERES (Bloco/PPB - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, já aborda
mos esse tema aqui. Essa duplicidade de idade mí
nima é, inclusive, para garantir a estabilidade da
Previdência, não se permitindo a existência de "gan
chos" posteriores que impossibilitem alguém do se
tor privado aproveitar-se do período de transição,
transferir-se para o setor público e gozar das vanta
gens concedidas ao servidor público.

Quando colocamos, com o grupo que estudou
a matéria, essas duas idades foi para viabilizar e ga
rantir a transição, com maior estabilidade. Não pode
mos abrir mão disso, pois a sua inexistência prejudi
ca· a reforma e a própria Previdência. Ninguém está
prejudicando ninguém. Estamos tentando evitar pos
síveis malandragens que possam ocorrer na transi
ção. Este, o espírito do dispositivo.

Portanto, o Bloco Progressista Liberal vota
"sim".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB enten
de que a definição em relação à idade mínima é ex
tremamente importante para a reforma da Previdên
cia. É, na verdade, o ceme da reforma da Previdên
cia.

E, neste sentido, o PSDB recomenda a sua
bancada que vote "sim" à emenda aglutinativa, rejei
tando o DVS. O PSDB vota "sim".

O SR. HÉUO ROSAS (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "sim" para a manutenção do texto.

Quero declarar que as forças que repre
sentavam facção amplamente majoritária na discus
São deste texto postulavam iniCialmente o limite de
65 anos para aposentadoria. Depois, esse limite caiu
para 60 e, com a nossa contribuição, chegou-se aos
55 anos. Então, os 55 anos constituem uma con
quista dentro dessa luta contra os que pretendiam
que a aposentadoria só se desse aos 65 anos.

O PMDB vota "sim".
O SR. INOCÊNCIO OUVEIRA (Bloco/PFL 

PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente creio
que estamos vivendo um momento histórico da vida



A SRA. JANDIRA FEGHAU (PCdoB - RJ.
Sem revisão da oradora.) - O PCdoB encaminha o
voto "nãoM.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs.
Deputados que se encontram nas bancadas queiram
registrar seus códigos de votação.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - O Bloco PPBIPL encami
nha o voto "sim".

O SR MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
MsimM.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Srs. De
putados, queiram selecionar os seus votos.

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - O PT vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Srs. De
putados, queiram acionar o botão preto do painel até
que as luzes do posto se apaguem.

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exll a palavra.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
Msim".

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB
vota ~nãoM.
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deste País. Hoje, neste Plenário, vai-se decidir, res- A nossa proposta, portanto, é o voto "sim".
ponsavelmente, respeitando os partidos de oposição O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A presi-
que têm posição clara e definida sobre essa matéria, dência solicita a todos os Srs. Deputados que to-
aqueles que querem a reforma e aqueles que não a mem os seus lugares, a fim de ter início a votação
querem. Vamos dizer à Nação se queremos uma pelo sistema eletrônico.
Previdência Social que pague em dia seus inativos, O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
quer do serviço público, quer do setor privado. peço a palavra pela ordem.

A questão da idade mínima é fundamental O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
para se evitar as aposentadorias precoces que hoje Exª a palavra.
acontecem aos 37, 38 ou 39 anos de idade. Caso O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
essa medida não tivesse sido tomada pelo ilustre revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
Relator, teríamos, nos próximos dois anos, mais 240 MsimM.
mil aposentadorias da União. Com as 97 mil já exis
tentes e com mais de cinqüenta anos de idade, te
ríamos 337 mil aposentadorias, o que representaria
mais de 50% do total de ativos da União neste ins
tante.

Sr. Presidente, retirar esse dispositivo seria in
viabilizar a Previdência Social no Brasil. Portanto,
com a consciência de um homem que tem pautado
sua vida em defesa dos interesses maiores do País,
nesta hora conclamo os integrantes do bloco
PFUPTB a votarmos com a nossa consciência, com
o nosso país e dizermos Msim", na certeza de que
estamos defendendo os sagrados interesses daque
les que querem se aposentar e receber os salários
em dia.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Pergun
to ao Relator da matéria, Deputado Michel Temer se
gostaria de opinar.

O SR. MICHEL TEMER (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, os Líderes já disseram tudo. Evidencia
ram a necessidade de se preservar o direito daque
les que hoje se aposentam para continuarem a rece
ber daqui a cinco anos. De modo que essa aparente
restrição - cinqüenta anos de idade para a mulher e
55 anos de idade para o homem -, em primeiro lu
gar, é compatível com a idade com que o servidor
ingressa no serviço público. A mulher e o homem
não ingressam antes dos dezenove, vinte anos. A
idade é perfeitamente compatível com esse nível
etário.

Em segundo lugar, o que estamos preservando
é a aposentadoria daqueles que estão aposentados
.e dos que vão aposentar-se. Os cofres, especial
mente dos Estados e Municípios, Sr. Presidente,
não suportarão as aposentadorias daqui a cinco,
seis anos. De maneira que o requisito idade foi ade
quado ao instante em que o indivíduo ingressa no
serviço público, é compatível com o interesse da
queles que hoje se "3.posentarem.



O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco
menda o voto "sim".

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Socialista Brasileiro convoca todos os Srs. Deputa
dos a votarem e recomenda o voto "não".
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O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Deputados que não registraram seus votos queiram Exll a palavra.
fazê-lo dentro de instantes nos postos avulsos. O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re-

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente, visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".
peço a palavra pela ordem. Estamos votando a exigência da idade mínima para

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. aposentadoria no serviço público.
Exª a palavra. O SR. RUBENS COSAC (BlocoIPMDB - GO.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
revisão do orador.) - O PSDB recomenda o voto PMDB/PSD/PSUPSC/PMN, vota "sim", e conclama
"sim". a todos os Pares que se encontram na Casa a que

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re- se dirijam ao plenário, pois estamos votando Emen-
visão do orador.) - O PT vota "não". da Constitucional da mais alta importância, e neces-

O SR. PEDRINHO ABRÃO (BlocolPTB - GO. sitamos da presença de todos aqueles que perfazem
Sem revisão do orador.) - O Bloco PTBlPFL reco- o Bloco do PMDB.
menda o voto "sim". O SR. LEONEL PAVAN (PDT - SC. Sem revi-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Quero são do orador.) - Sr.. Presidente, o PDT recomenda
advertir aos Srs. Deputados que não se encontram a todos os Parlamentares de sua bancada o voto
no plenário no sentido de que estão penalizando os "não".
presentes, porque alongam o processo de votação e O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
atrasam as deliberações da Casa, contribuindo, as- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
sim, para que a opinião pública tenha uma imagem PPBlPL convoca sua bancada ao plenário, solicita a
ruim da Câmara dos Deputados. sua permanência e encaminha o voto "sim".

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente, O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
peço a palavra pela ordem. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB concla-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. ma a todos os seulf'Parlamentares a que venham ao
Ex!! a palavra. plenário votar "sim", por se tratar de uma das maté-

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem rias mais importantes da reforma da Previdência.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re-
"sim". visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não",

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL _ porque este artigo prejudica milhares de servidores
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo- públicos.
co PTBIPFL recomenda o voto "sim". ,- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL -

O SR. MATHEUS SCHMIDT (PDT - RS. Sem PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo-
revisão do orador.) - O PDT vota "não". co PFUPTB recomenda o voto "sim".

O SR. AUGUSTO NARDES (BlocoIPPB - RS. O SR. RUBENS COSAC (BlocoIPMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL recomenda o voto "sim". PMDBIPSD/PSUPSC/PMN recomenda, mais uma

vez, o voto "sim", a favor da nação.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exll a palavra.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, encaminho à Mesa
declaração de voto.

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem..

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL convoca sua bancada a plenário e encami
nha o voto "sim".

O SR. LEONEL PAVAN (PDT - SC. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PDT recomenda
o voto "não".

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. aos seus Parlamentares que estamos votando maté-
Ex!il a palavra. ria de emenda constitucional que requer quorum

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG. qualificado. Portanto, é necessária a presença de to-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o bloco dos os seus Parlamentares. O PSDB vota "sim".
PPBlPL solicita a V. EXª que acione as campainhas O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revi-
e determine o encerramento dos trabalhos nas Co- são do orador.) - Sr. Presidente, chamo a atenção
missões. dos Deputados do PDT no sentido de que estamos

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Já o fiz, votando"não" para acabar com essa possibilidade...
Deputado Odelmo Leão. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O PDT

O Sr. Marconi Perlllo - Sr. Presidente, peço a está votando "não".
palavra pela ordem. O SR. MIRO TEIXEIRA - ... e está sendo vota-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. da a idade mínima para efeito de aposentadoria no
ExlI a palavra. serviço público. Para acabar com a idade mínimd, o

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem voto é "não".
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB convo- O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re-
ca todos os seus Deputados a virem ao plenário e visão do orador.) - O PT vota "não" porque este arti-
recomenda o voto ·sim". go prejudica sobremaneira o servidor público.

O SR. RUBENS COSAC (BlocoIPMDB - GO. O PT vota "não" em apoio ao destaque do De-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco putado Arnaldo Faria de Sá, do PPB.
PMDB/PMNIPSDIPSCIPSL recomendo voto ·sim", Companheiros do PPB, esperamos solidarieda-
que mantêm o texto do ilustre e brilhante Relator, de ao seu companheiro de bancada.
Deputado Michel Temer. O SR. INOCÊNCIO OLlVEIRA(Bloco/PFL -

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB lembra um apelo para os integrantes do Bloco PFUPTB,
aos Parlamentares que estão chegando ao plenário que se encontram nas diferentes dependências da
que o voto é "sim". Casa, no sentido de que acorram imediatamente ao

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL - plenário, pois estamos em pleno período de votação
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, aos nominal de urna proposta de emenda à Constituição,
Srs. Deputados que chegam ao plenário neste ins- de um DVS, que requer quorum qualificado de 3/5 -
tante a Liderança do Bloco PFLlPTB recomenda o ~08 votos.
voto ·sim" A liderança recomenda aos integrantes do Blo-

O SR. LEONEL PAVAN (PDT - SC. Sem revi- co PFUPTB OVoto "sim".
são do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "não", O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
contra a proposta da idade mínima para a aposenta- peço a palavra pela ordem.
doria do funcionário público. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

O SR. RUBENS COSAC (BlocoIPMDB - GO. Exª a palavra.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, mais uma O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
vez o Bloco PMDB/PMNIPSDIPSCIPSL recomenda revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB convo-
o voto "sim". ca todos os seus Parlamentares e recomenda o voto

O SR. EMERSON OLAVO PIRES - Sr. Presi- "sim".
dente, peço a palavra pela ordem. A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, estamos
Ex!il a palavra. votando o Destaque nQ 24, do Deputado Amaldo Fa-

O SR. EMERSON OLAVO PIRES (Blo- ria de Sá. Lembramos ao PMDB que este destaque
colPMDB - RO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- diz respeito ao limite de idade para aposentadoria:
dente embora tenha votado "sim", o voto válido é 55 anos para homem; 50 anos para mulher.
"não". O Bloco PMDBIPMNIPSCIPSDIPSL recomen-

da o voto"sim"
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Será re

tificado, Deputado Emerson Olavo Pires.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, oPSDB lembra

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL enc~minh::l o voto "~im"



O SR. RUBENS COSAC (BrocoIPMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDBIPMNIPSDIPSLlPSC recomenda o voto MsimM,
mantendo-se o que está no relatório do brilhante De
putado Michel Temer.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (Bloco/PFL 
BA. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, o Blo
co PFLlPTB está votando"simM, pois esta matéria é
relevante

O SR. ODELMO LEÃO(Bloco/PPB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PPBIPL
convoca sua bancada ao plenário e encaminha o
voto MsimM.

O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi
são do orador) - Sr. Presidente, o PSDB encarece a
todos os seus Deputados que estejam no plenário,
não só para essa votação onde o voto é MsimM, como
para todas as demais.

O SR. RUBENS COSAC (BlocoIPMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDB/PMNIPSDIPSCIPSL recomenda, a favor da
Pátria, o votoMsimM, ou seja, manter-se o que está no
relatório do brilhante Deputado Michel Temer: cin
qüenta anos como idade mínima para a mulher se
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O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re- O SR. PRESIDENTe (Luís Eduardo) - Tem V.
visão do orador.) - Sr. Presidente saesse dispositi- ExB a palavra.
vo for aprovado o servidor, para se aposentar, terá O SR. JAIR SOARES (Bloco/PFL - RS. Sem
de contribuir 35 anos, ter 10 anos de serviço público, revisão do orador.) - Sr. Presidente, por via das dú-
5 anos no cargo e 55 anos de idade. É quase impos- vidas, o meu voto é abstenção. Empurraram-me na
sível. Por isso, o PT vota "nãoM. hora em que ia votar, mas meu voto é abstenção.

O SR. MARCONI PERILLO(PSDB - GO. Sem O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente o PSDB reco- revisão do orador.) - O PSDB vota "sim".
menda o voto MsimM. O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re-

O SR. PAULO CORDEIRO - Sr. Presidente, visão do orador.) - O PT vota Mnão".
peço a palavra pela ordem. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL -

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo-
ExB a palavra. co PFUPTB recomenda o voto MsimM.

O SR. PAULO CORDEIRO (BlocolPTB - PRo O SR. RUBENS COSAC (BlocoIPMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, mais uma
de retificar o meu voto. Votei Mnão" e o meu voto é vez o Bloco PMDB/PMNIPSDIPSCIPSL recomenda
MsimM. o voto MsimM, a favor de uma previdência viável.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa- O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
do Paulo Cordeiro, mandarei retificar agora mesmo. revisão do orador.) - Sr. Presidente, mais uma vez,

O SR. WOLNEY QUEIROZ - Sr. Presidente, a Liderança do PSDB convoca todos os seus Parla-
peço a palavra pela ordem. mentares e solicita que votem Msim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re-
ExB a palavra. visão do orador) - Sr. Presidente, o PT encaminha o

voto MnãoM.O SR. WOLNEY QUEIROZ (PDT - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota O SR. BENITO GAMA(BlocoIPFL - BA. Sem
com o Deputado Arnaldo Faria de Sá, do PPB. revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do

Governo recomenda o voto MsimM.
O voto de quem quer votar com o Deputado Ar-

naldo Faria de Sá é Mnão".

O SR. GERSON PERES (Bloco/PPB - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB e o
PL votam pela segurança da Previdência. Este dis
positivo quebra a Previdência.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - O PSDB vota a favor da idade
mínima de 55 anos para o homem e 50 anos para a
mulher. Desta forma, o PSDB vota Msim" e convoca
todos os Srs. Parlamentares para virem votar.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - O PT vota Mnão", porque se este
artigo for aprovado haverá uma verdadeira corrida à
aposentadoria proporcional, desfalcando Ministérios
importantes e aumentando o déficit da folha, o déficit
público.

O SR. RUBENS COSAC (BlocoIPMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDB/PMNIPSDIPSCIPSL recomenda, mais uma
vez, a integridade financeira do sistema previdenciá
rio. Recomenda, portanto, o voto "sim".

O SR. JAIR SOARES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.



o Sr. Luís Eduardo, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Ronaldo Perim, 1Q Vice-Presidente.

O SFL"\ilOl.NEY QUEIROZ (PDT - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota
"não" e lembra à base governista que este ano have
rá eleições municipais.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".

O SR. INOCÊNIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PFUPTB recomenda.o voto "sim".

O SR. RUBENS COSAC (BlocoIPMOB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDB/PMNIPSOIPSCIPSL recomenda o voto "sim"
e encarece mais uma vez a todos os Parlamentares
deste Bloco que se encontram na Casa que venham
ao plenário votar a favor da Nação, a favor de uma
Previdência não quebrada.

O SR. BENITO GAMA (BlocolPFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do
Governo recomenda o voto "sim".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB reco-
menda o voto "sim". .

O SR. WOLNEY QUEIROZ (POT - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o POT· vota
"não".

O SR. RUBENS COSAC (BlocoIPMOB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMOB/PMNIPSOIPSCIPSL recomenda, sem temor
das eleições municipais, o voto "sim", a favor do
Brasil acima de tudo.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Socialista Brasileiro recomenda o voto "não" por
considerar que não se pode sempre penalizar o ser
vidor público, principalmente os do Norte e do Nor
deste já tão sofridos.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não"
porque se esse artigo for aprovado, para se aposen
tar, o servidor precisará ser um verdadeiro artista.
Ele deverá ter 35 anos de contribuição, 10 anos de

O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, ~ Liderança do
PSDB encarece a presença em plenário de seus De
putados e recomenda o voto "sim".

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".

O SR. RUBENS COSAC (BlocoIPMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, mais uma
vez o Bloco PMDB/PSDIPSUPSC/PMN recomendo
voto "sim", a favor de uma Previdência factível.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB mais
uma vez convoca todos os seus Parlamentares ao
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aposentar no serviço público e 55 anos para o ho- plenário e recomendo voto "sim". O PSDB vota
mem. "sim".

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re- O SR. RUBENS COSAC (BlocoIPMDB - GO.
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não". Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a reco-

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG. mendação do Bloco PMDBlPSD/PSUPSC/PMN é o
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco voto "sim".
PPBlPL encaminha o voto "sim".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PFUPTB recomenda o voto "sim".

O SR. ADROALDO STRECK - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. ADROALDO STRECK (PSDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, houve um
pequeno incidente com o meu voto, pela primeira
vez, em três legislaturas. Votei "abstenção", quando
meu voto é "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Manda
rei retificar, Deputado Adroaldo Streck.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Corno
votam os demais líderes?

O SR. RUBENS COSAC (BlocoIPMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDB/PMNIPSDIPSLlPSC mais uma vez apela a
todos seus Parlamentares, que se encontram na
Casa, para que acorram ao plenário, para votar
"sim", ou seja, pela manutenção do que está no tex
to do ilustre Deputado Michel Temer.

O SR. AYRTON XEREZ - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex· a palavra.



O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do
PSDB relembra a todos os seus membros que esta
mos votando matéria que requer quorum qualifica
do. Nesse sentido, convoco. todos os seus pares a
virem ao plenário e a votarem "sim".

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem. "

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem,
V. ExB a palavra.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, estamos há 25
minutos em processo de votação. Não há mais fluxo
de Deputados para votar. Portanto, solicito a V. ExB
que proceda à apuração dos votos.

O SR. WAGNER SALUSTIANO (BlocoIPPB 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Li
derança do Bloco PPBlPL recomenda o voto "sim" e
solicita aos seus membros que venham imediata
mente ao plenário.
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serviço público, 5 anos no cargo e mais 55 anos de O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
idade, o que é uma,verdadeira maratona. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido

Por isso, o PT vota "não". Socialista Brasileiro lembra a todos que os servido-
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem res municipais serão os grandes prejudicados.

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB, para Por isso, em nome dos servidores municipais e
dar segurança ao servidor público, ao aposentado e estaduais, recomenda o voto "não". Não podemos fi-
votar conscientemente e sem demagogia, vota car contra esses servidores.
"sim". O SR. BENITO GAMA {BlocolPFL - BA. Sem

O SR. RUBENS COSAC (BlocoIPMDB - GO. revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Governo recomenda o voto "sim".
PMDBlPSDIPSLlPSCIPMN recomenda o voto "sim" O SR. GERSON PERES (Bloco/PPB - PA.
e informa aos Srs. Parlamentares do mencionado Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
Bloco presentes na Casa que estamos em franca PPBlPL, em nome dos servidores estaduais e muni-
votação de emenda constitucional. Temos quorum cipais, e para proteger a sua Previdência, vota "sim".
qualificado, mas apenas 444 votaram até o momen- O Sr. Ronaldo Perim, 19 Vice-Presi-
to. Portanto, solicita as suas presenças para votar a dente, deixa a cadeira da presidência, que é
favor do brilhante trabalho do Relator, Deputado Mi- ocupada pelo Sr. Luís Eduardo, Presidente.
chel Temer.

O SR. HUMBERTO COSTA {PT - PE. Sem re- O SR. RUBENS COSAC (BlocoIPMDB - GO.
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT votará Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
"não". PMDB/PSD/PSUPSC/PMN recomenda o voto "sim",

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL - respeitando os servidores federais, estaduais e mu-
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em nicipais e dando-lhes condição de receber em dia os
nome do Bloco PFUPTB, apelo aos Srs. Deputados seus proventos. Portanto, vota "sim", a favor do tra-
presentes nas diferentes dependências da Casa a balho extraordinário do Sr. Michel Temer.
que acorram ao plenário, porque estamos concluin- O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - ao. Sem
do a votação de um DVS da mais alta importância revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB lembra
sobre a reforma da Previdência Social no País. a seus Parlamentares que este é um dos principais

A Liderança do Bloco PFLlPTB recomenda o pontos da reforma da Previdência. De forma respon-
voto "sim". sável, estaremos votando "sim" à emenda aglutinati

va e contra o destaque.
Portanto, o PSDB vota "sim".
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não",
justamente porque é responsável e não deseja pre
judicar milhares de servidores públicos.

O SR. RUBENS COSAC (BlocoIPMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDB/PSD/PSLlPSC/PMN vota "sim" com muita
responsabilidade.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL 
PE. Sem revisão do orador.) -"Sr. Presidente, o Blo
co PFUPTB recomenda o voto "sim".

O SR. EDSON EZEQUIEL (PDr - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "não"
e diz aos que apóiam a bancada do Governo que,
pelo menos, venham trabalhar e não nos deixem
aqui esperando. Que eles tenham coragem, venham
trabalhar e votar.

Sr. Presidente, por favor, não podemos ficar
horas e horas aguardando quem fica por aí, fazendo
não sei o quê. (Palmas.)
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o SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concor
do com V. Exª, Deputado Edson Ezequiel.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB mais
uma vez solicita a presença de toda a sua bancada
e recomenda o voto "sim".

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT recomenda
o voto "não".

Sr. Presidente, estamos há trinta minutos nesta
votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sr. De
putado, não se preocupe, serei cuidadoso.

O SR. RUBENS COSAC - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. RUBENS COSAC (Bloco/PMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDB/PSD/PSUPSC/PMN recomenda o voto "sim"
e encarece, mais uma vez, a todos os Parlamenta
res deste Bloco que se encontram na Casa que
acorram ao plenário. Apenas 449 Srs. Parlamenta
res exercitaram o direito de voto até o momento.
Trata-se de emenda constitucional que fixa o teto
mínimo de 55 anos de idade para ap<;>sentadoria
para o homem, no serviço público.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSDB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Socialista Brasileiro recomenda o voto "não" e solici
ta o fim da votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sr. De
putado, V. Ex!! será brevemente atendido.

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exi! a palavra.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT recomenda
o voto "não" e solicita o fim da votação.

O SR. BENITO GAMA (Bloco/PFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a liderança do
Governo recomenda o voto "sim".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco
menda o voto "sim".

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL recomenda o voto "sim".

O SR. RUBENS COSAC (Bloco/PMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDB/PSD/PSUPSC/PMN recomenda o voto "sim"
aos Srs. Deputados que estão chegando neste mo
mento.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a li
derança do Bloco PFLlPTB recomenda o voto "sim",
bem como pede aos Srs. Parlamentares que acor
ram imediatamente ao plenário. Estamos encerran
do a votação e precisamos de um registro de votos
em número suficiente, que possa representar a ver
dadeira vontade do Plenário quanto a essa matéria
da mais alta importância. O Bloco PFUPTB reco
menda o voto "sim".

O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco
menda aos seus Parlamentares o voto "sim".

O SR. BENITO GAMA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. BENITO GAMA (Bloco/PFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Comissão de
Jogos e Cassinos acabou de encerrar a reunião, e
os Deputados estão vindo ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não po
demos ficar aguardando Comissões, Deputado Beni
to Gama, lamentavelmente, até porque não podem
funcionar no horário da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como
votam os Srs. Líderes?

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".

O SR. RUBENS COSAC (Bloco/PMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDB/PSD/PSUPSC/PMN recomenda o voto ·sim".

Estamos prestes a encerrar o processo desta
votação.

Encarecemos, o mais rápido possível, a pre
sença dos Parlamentares deste Bloco que ainda não
votaram.

Nosso voto é "sim".
O SR. BENITO GAMA (Bloco/P'FL - BA. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, a liderança do
Governo recomenda o voto "sim".

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisãó do orador.) - Sr. Pr~sidente, o Partido
Socialista Brasileiro recomenda o 'voto"não" e acha



o SR. RUBENS COSAC (Bloco/PMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDBlPMNIPSDIPSCIPSL parabeniza V. ExII pela
tomada de posição. Realmente, requer a presença
dos Parlamentares em plenário neste momento, em
respeito a todos que aqui estão, que querem votar e
fazer este Brasil andar.

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exl a palavra.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB tam-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como
votam os demais Líderes?
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que já houve tempo suficiente para avo', Gão, de- o apelo, o Bloco PMDBIPSDIPSUPSCIPMN, reco-
vendo ser encerrada. menda o voto "sim" e pede aos Srs. Parlamentares

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL - deste Bloco que acorram rapidamente ao plenário.
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo- Estamos para finalizar esta votação e é necessário
co PFUPTB recomenda o voto "sim". ainda o voto "sim" para esta matéria.

O SR. RUBENS COSAC (BlocoIPMDB - GO. O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, E> Bloco revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
PMDB/PMNIPSDIPSC e PSL recomenda o voto "sim".
"sim" e solicita aos ilustres Parlamentares deste Blo- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Existe
co que ainda não votaram que o façam rapidamente. prova que há fluxo.

A SRI JANDIRA FEGHAU - Sr. Presidente, O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revi-
peço a palavra pela ordem. são do .orador.) - Sr. Presidente, no máximo, um

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. pingo, fluxo jamais.
Exll a palavra. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-

A SRA. JANDIRA FEGHAU (PCdoB - RJ. te, peço a palavra pela ordem.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, quero sa- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
ber qual o tempo que V. ExII dará para o término ExII a palavra.
desta votação que já conta com 35 minutos e está O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL -
em 457 votos. PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Dentro quero interferir na decisão de V. EXª No entanto,
em breve, Deputada, porque iniciamos com cento e existem duas Comissões reunidas.
setenta e poucos. Logo, evidentemente, demora. A O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tomei
portaria indica a presença de mais de 480 Srs. De- conhecimento agora e estou mandando avisar que,
putados na Casa, a Mesa tem sido tolerante e den- se não suspender agora mesmo, vou mandar fechar,
tra de poucos instantes... porque é falta de respeito com a Mesa e com o Ple

nário.
O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem..
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

ExII a palavra.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, a Oposição não
tem culpa disso.

O SR. RUBENS COSAC - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
ExII a palavra.

A SRA. JANDIRA FEGHALI - Há que haver
uma responsabilidade dos Parlamentares com a
Pauta. Não podemos etemamente prorrogar uma
votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Dentro
de instantes a encerrarei.

O SR. MARCONI PERILLO (RSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB mais
uma vez convoca todos os seus Parlamentares para
virem ao plenário e votar "sim".

O SR. INOCÊNIO OLIVEIRA (BlocoIPFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, fazemos
um apelo, mais uma vez, aos nobres Deputados pre
sentes nas diferentes dependências da Casa para
que acorram imediatamente ao plenário, pois esta
mos encerrando votação pelo sistema eletrônico de
proposta de emenda à Constituição que requer quo
rum qualificado de três quintos. Trata-se de DVS
muito importante para preservação da Previdência
Social.

O Bloco PFUPTB recomenda o voto "sim".
O SR. RUBENS COSAC (BlocoIPMDB - GO.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, renovando
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bém quer solidarizar-se com V. EXª pela posição
durade um presidente que se faz respeitar por suas
posições.

O PSDB vota "sim".
O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

Exlil a palavra.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, peço um esclare
cimento. Quais são as Comissões que estão reuni
das neste momento?

O SR. PRESlpENTE (Luís Eduardo) - A Co
missão Especial, por exemplo, que examina o proje
to de jogos ainda estava reunida.

O SR. HUMBERTO COSTA - Não está, não.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Está,

sim. Estou falando ao telefone.
O SR. HUMBERTO COSTA - Sr.. Presidente,

o jogo é aqui.
O SR. RUBENS COSAC - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

Exlil a palavra.
O SR. RUBENS COSAC (BlocoIPMDB - GO.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDB/PMNIPSDIPSCIPSL recomenda aos seus
Parlamentares que estão chegando que votem
"sim". A matéria é da mais alta importância.

O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. MILTON TEMER (PT - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, V. EXª, com esta decisão
em função da Comissão Especial sobre jogos, está pri
vilegiando a infração. Objetivamente, o respeito ao
Plenário é aceitar que quem trabalha tem que ser res
peitado. Tem que encerrar esta votação agora.

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, o PSDB, mais
uma vez, convoca seus Parlamentares a virem para
o plenário e recomenda o voto "sim".

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL encaminha o voto "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL -

PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PFUPTB recomenda o voto "sim".

O SR. RUBENS COSAC (BlocoIPMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ainda há
fluxo para votação. Solicitamos a V. Exª a permis
são, mais uma vez, para anunciar o voto do Bloco
PMDB/PMNIPSDIPSCIPSL. O voto é "sim".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, mais uma vez,
a Liderança do PSDB recomenda a todos os seus
Parlamentares que votem "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi-
dência vai encerrar a votação. (Pausa.)

Está encerrada a votação.
Vamos ao resultado.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Mesa

vai proclamar o resultado.

VOTARAM:

Sim: 295

Não: 157

Abstenção: 1O

Total: 462
Rejeitadas as expressões. Ficam, portanto, ex

cluídas do texto.

VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DE
PUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco/PPB - Sim
Elton Rohnelt - BlocolPSC - Sim
Francisco Rodrigues - BlocolPPB - Sim
Luciano Castro - PSDB - Sim
Luís Barbosa - BlocolPPB - Sim
Moisés Lipnik - BlocolPTB - Sim
Robério Araújo - Bloco/PPB - Sim
Salomão Cruz - PSDB - Sim

Amapá

Antônio Feijão - PSDB - Sim
Eraldo Trindade - Bloco/PPB - Não
Fátima Pelaes - PSDB - Sim
Gervásio Oliveira - PSB - Não
Murilo Pinheiro - Bloco/PFL- Sim
Raquel Capiberibe - PSB - Não
Sérgio Barcellos - BlocolPFL - Sim
Valdenor Guedes - Bloco/PPB - Sim

Pará

Ana Júlia - PT - Não
Anivaldo Vale - Bloco/PPB - Sim
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Antônio Brasil- BlocolPMOB - Não César Bandeira - BlocolPFL - Sim
Benedito Guimarães -Bloeo/PPB'- Sim Costa Ferreira - Bloco/PFL - Sim
Elcione Barbalho - Bloco/PMOB - Não Oomingos Outra - PT - Não
Gerson Peres - Bloco/PPB - Sim Eliseu Moura - Bloco/PFL - Sim
Giovanni Queiroz - POT - Não Jayme santana - PSOB - Sim
Hilário Coimbra - Bloco/PTB - Sim Magno Bacelar - Bloco/PFL - Sim
José Priante - Bloco/PMOB - Sim Márcia Marinho - PSOB - Sim
Mário Martins - BlocolPMOB - Sim Mauro Fecury - Bloco/PFL - Sim
Olávio Rocha - PSOB - Sim Nan Souza - Bloco/PSL - Sim
Paulo Rocha - PT - Não Pedro Novais - Bloco/PMOB - Não
Paulo Titan - Bloco/PMOB - Sim Remi Trinta - Bloco/PMOB - Sim
Raimundo Santos - Bloco/PFL - Abstenção Roberto Rocha - PSOB - Sim
Socorro Gomes - PCdoB - Não Sarney Filho - Bloco/PFL - Sim
Vic Pires Franco - Bloco/PFL - Sim Sebastião Madeira - PSOB - Sim

Amazonas Ceará

Arthur Virgílio - PSOB - Sim
Cláudio Chaves - Bloco/PFL - Sim
Euler Ribeiro - Bloco/PMOB - Sim
João Thomé Mestrinho - Bloco/PMOB - Sim
Pauderney Avelino - BlocolPPB - Sim

Rondônia

Carlos Camurça - Bloco/PPB - Não
Confúcio Moura - Bloco/PMOB - Sim
Émerson Olavo Pires - Bloco/PMOB - Sim
Eurípedes Miranda - POT - Não
Expedito Júnior - Bloco/PPB - Não
Oscar Andrade - Bloco/PMOB - Sim
Silvernani Santos - Bloco/PPB - Não

Acre

Célia Mendes - Bloco/PFL - Não
Chicão Brígido - Bloco/PMOB - Não
João Maia - Bloco/PFL - Não
Osmir Lima - BlocolPFL - Não
Ronivon Santiago - Bloco/PFL - Não

Tocantins

Ary Valadão - BlocolPPB - Sim
Oarci Coelho - Bloco/PPB - Sim
Oolores Nunes - BlocolPPB - Sim
Eudoro Pedroza - Bloco/PMOB - Sim
Freire Júnior - Bloco/PMOB - Sim
João Ribeiro - Bloco/PPB - Sim
Melquíades Neto - Bloco/PMN - Sim
Paulo Mourão - PSOB - Sim

Maranhão

Albérico Filho - BlocolPMOB - Sim
Antônio Joaquim Araújo - Bloco/PFL - Sim

Aníbal Gomes - Bloco/PMOB - Sim
Antônio Balhmann - PSOB - Sim
Antônio dos Santos - Bloco/PFL - Abstenção
Arnon Bezerra - PSOB - Sim
Edson Queiroz - BlocolPPB - Abstenção
Edson Silva - PSOB - Sim
Firmo de Castro - PSOB - Sim
Inácio Arruda - PCdoB - Não
José Linhares - Bloco/PPB - Não
José Pimentel - PT - Não
Leônidas Cristino - PSOB - Sim
Marcelo Teixeira - BlocolPMOB - Sim
Nelson Otoch - PSOB - Sim
Paes de Andrade - BlocolPMOB - Não
Pimentel Gomes - PSOB - Sim
Roberto Pessoa - BlocolPFL - Abstenção
Rommel Feijó - PSOB - Sim
Ubiratan Aguiar - PSOB - Sim
Vicente Arruda - PSOB - Sim

Piauí

Alberto Silva - Bloco/PMOB - Sim
Ari Magalhães - BlocolPPB - Abstenção
B. Sá - PSOB - Sim
Ciro Nogueira - BlocolPFL - Sim
Felipe Mendes - Bloco/PPB - Sim
Heráclito Fortes - Bloco/PFL - Sim
João Henrique - Bloco/PMOB - Sim
Júlio César - Bloco/PFL - Abstenção
Mussa Oemes - Bloco/PFL - Sim
Paes Landim - BJoco/PFL - Sim

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - BlocolPFL - Não
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Carlos Alberto - Bloco/PFL - Sim
Cipriano Correia - PSDB - Sim
Henrique Eduardo Alves - Bloco/PMDB - Sim
Iberê Ferreira - Bloco/PFL - Sim
Laire Rosado - Bloco/PMDB - Sim
Ney Lopes - Bloco/PFL - Sim

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco/PFL - Sim
Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco/PFL - Sim
Armando Abílio - Bloco/PMDB - Sim
Cássio Cunha Lima - Bloco/PMDB - Sim
Efraim Morais - Bloco/PFL - Sim
Enivaldo Ribeiro - Bloco/PPB - Sim
Gilvan Freire - Bloco/PMDB - Não
Ivandro Cunha Lima - BlocolPMDB - Sim
José Aldemir - Bloco/PMDB - Sim
José Luiz Clerot - Bloco/PMDB - Sim
Roberto Paulino - Bloco/PMDB - Não
Wilson Braga - PDT - Não

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco/PFL - Sim
Fernando Ferro - PT - Não
Fernando Lyra - PSB - Não
Humberto Costa - PT - Não
Inocêncio Oliveira - Bloco/PFL - Sim
João Colaço - PSB - Não
José Chaves - PSDB - Sim
José Jorge - Bloco/PFL - Sim
José Mendonça Bezerra - BlocolPFL - Sim
José Múcio Monteiro - Bloco/PFL - Sim
Luiz Piauhylino - PSDB - Sim
Mendonça Filho - Bloco/PFL - Sim
Nilson Gibson - PSB - Não
Osvaldo Coelho - Bloco/PFL - Sim
Pedro Corrêa - Bloco/PPB - Sim
Ricardo Heráclio - PSB - Não
Roberto Fontes - Bloco/PFL - Sim
Roberto Magalhães - Bloco/PFL - Sim
Sérgio Guerra - PSB - Não
Severino Cavalcanti - Bloco/PPB - Sim
Wilson Campos - PSDB - Sim
Wolney Queiroz - PDT - Não

Alagoas

Albérico Cordeiro - BlocolPTB - Não
Augusto Farias - Bloco/PPB - Não
Benedito de Lira - Bloco/PFL - Sim

Ceci Cunha - PSDB - Sim
Fernando Torres - PSDB - Sim
José Thomaz Nonô - PSDB - Não
Moacyr Andrade - BlocolPPB - Não
Talvane Albuquerque - Bloco/PPB - Sim

sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB - Sim
Carlos Magno - BlocolPFL - Sim
Cleonâncio Fonseca - Bloco/PPB - Sim
José Teles - Bloco/PPB - Sim
Marcelo Déda - PT - Não
Wilson Cunha - Bloco/PFL - Não

Bahia

Alcides Modesto - PT - Não
Aroldo Cedraz - Bloco/PFL - Sim
Benito Gama - Bloco/PFL -- Sim
Beto Lélis - PSB - Não
Cláudio Cajado - Bloco/PFL - Sim
Coriolano Sales - PDT - Não
Domingos Leonelli - PSDB - Sim
Eujácio Simões - BlocolPL - Sim
Félix Mendonça - Bloco/PTB - Sim
Fernando Gomes - Bloco/PTB - Sim
Geddel Vieira Lima - Bloco/PMDB - Sim
Haroldo Lima - PCdoB - Não
Jaime Fernandes - BlocolPFL - Sim
Jairo Azi - Bloco/PFL - Sim
Jairo Carneiro - Bloco/PFL - Sim
Jaques Wagner - PT - Não
João Almeida - BlocolPMDB - Sim
João Leão - PSDB - Sim
Jonival Lucas - Bloco/PFL - Sim
José Carlos Aleluia - Bloco/PFL - Sim
José Rocha - BlocolPFL - Sim
José Tude - Bloco/PTB - Sim
Leur Lomanto - Bloco/PFL - Sim
Luís Eduardo - Bloco/PFL - Abstenção (art.

17, § 12 , do RICD)
Luiz Braga - Bloco/PFL - Sim
Luiz Moreira - Bloco/PFL - Sim
Manoel Castro - Bloco/PFL - Sim
Mário Negromonte - PSDB - Sim
Nestor Duarte - BlocolPMDB - Sim
Pedro lrujo - Bloco/PMDB - Não
Prisco Viana - BlocolPPB - Não
Roberto Santos - PSDB - Sim
RoJand Lavigne - BJocolPFL - Sim
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Sérgio Carneiro PDT Não
Severiano Alves - PDT - Não
Simara Ellery - Bloco/PMDB - Sim
Ubaldino Júnior - PSB - Não
Ursicino Queiroz - BlocolPFL - Sim

Minas Gerais

Antônio Aureliano - PSDB - Sim
Antônio do Valle - BlocolPMDB - Não
Aracely de Paula - Bloco/PFL - Sim
Armando Costa - BlocolPMDB - Sim
Bonifácio de Andrada - BlocolPPB - Sim
Carlos Mosconi - PSDB - Sim
Chico Ferramenta - PT - Não
Danilo de Castro - PSDB - Sim
Edson Soares - PSDB - Sim
Elias Murad - PSDB - Sim
Eliseu Resende - Bloco/PFL - Sim
Fernando Diniz - BlocolPMDB - Sim
Francisco Horta - Bloco/PL - Sim
Genésio Bernardino - Bloco/PMDB - Sim
Herculano Anghinetti - Bloco/PPB - Não
Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco/PFL - Sim
Ibrahin-Abi-Ackel - Bloco/PPB - Sim
Jair Siqueira - Bloco/PPB - Não
João Fassarella - PT - Não
José Rezende - BlocolPPB - Sim
José Santana de Vasconcellos - B10r0tPFL - Sim
Lael Varella - BlocolPFL - Sim
Leopoldo Bessone - BlocolPTB - Sim
Márcio Reinaldo Moreira - BlocolPPB - Não
Marcos Lima - BlocolPMDB - Sim
Maria Elvira - BlocolPMDB - Sim
Mário de Oliveira - BlocolPPB - Sim
Maurício Campos - Bloco/PL - Não
Narcio Rodrigues - PSDB - Sim
Newton Cardoso - Bloco/PMDB - Sim
Nilmário Miranda - PT - Não
Odelmo Leão - Bloco/PPB - Sim
Osmânio Pereira - PSDB - Sim ..
Paulo Delgado - PT - Não
Paulo Heslander - Bloco/PTB - Sim
Philemon Rodrigues - BlocolPTB - Sim
Roberto Brant - PSDB - Sim
Romel Anízio - Bloco/PPB - Sim
Ronaldo Perim - BlocolPMDB - Sim
Sandra Starling - PT - Não
Saraiva Felipe - BlocolPMDB - Sim
Sérgio Miranda - PCdoB ...:. Não

Sérgio Naya - BlocolPPB - Sim
Silvio Abreu - PDT - Não
Tilden Santiago - PT - Não
Zaire Rezende - Bloco/PMDB - Não

Espírito Santo

Adelson Salvador - BlocolPMDB - Não
Feu Rosa - PSDB - Não
João Coser - PT - Não
Luiz Buaiz - Bloco/PL - Sim
Luiz Durão - PDT - Não
Nilton Baiano - Bloco/PPB - Não
Rita Camata - Bloco/PMDB - Não
Roberto Valadão - BlocolPMDB - Sim

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - BlocolPPB - Sim
Alcione Athayde - Bloco/PPB - Sim
Alexandre Cardoso - PSB - Não
Álvaro Valle - Bloco/PL - Não
Arolde de Oliveira - Bloco/PFL - Sim
Ayrton Xerez - PSDB - Sim
Carlos Santana - PT - Não
Cidinha Campos - PDT - Não
Edson Ezequiel- PDT - Abstenção
Eurico Miranda - Bloco/PPB - Sim
Fernando Gabeira - PV - Não
Fernando Gonçalves - Bloco/PTB - Sim
Fernando Lopes - PDT - Não
Francisco Silva - BlocolPPB - Sim
Itamar Serpa - PSDB - Sim
Jair Bolsonaro - BlocolPPB - Não
Jandira Feghali - PCdoB - Não
João Mendes - Bloco/PPB - Sim
Jorge Wilson - Bloco/PPB - Sim
José Carlos Coutinho - BlocolPFL - Sim
José Egydio - BlocolPL - Não
José Maurício - PDT - Não.
Laprovita Vieira - BlocolPPB - Sim
Laura Carneiro - BlocolPFL - Sim
Lima Netto - Bloco/PFL - Sim
Lindberg Farias - PCdoB - Não
Márcio Fortes - PSDB - Sim
Maria da Conceição Tavares - PT - Não
Milton Temer - PT - Não
Miro Teixeira - PDT - Não
Moreira Franco - BlocolPMDB - Sim
Paulo Feijó - PSDB - Sim
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Roberto Campos - Bloco/PPB - Sim
Roberto Jefferson - Bloco/PTB - Sim
Rubem Medina - Bloco/PFL - Sim
Sérgio Arouca - PPS - Não
Simão Sessim - PSDB - Não
Sylvio Lopes - PSDB - Sim
Vanessa Felippe - PSDB - Sim

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - Bloco/PPB - Sim
Alberto Goldman - Bloco/PMDB - Sim
Aldo Rebelo - PCdoB - Não
Almino Affonso - PSDB - Sim
Aloysio Nunes Ferreira - Bloco/PMDB - Sim
Antonio Carlos Pannunzio - PSDB - Sim
Antonio Kandir - PSDB - Sim
Arlindo Chinaglia - PT - Não
Arnaldo Faria de Sá - Bloco/PPB - Não
Arnaldo Madeira - PSDB - Sim
Ary Kara - Bloco/PMDB - Sim
Ayres da Cunha - Bloco/PFL - Sim
Beto Mansur - Bloco/PPB - Sim
Carlos Apolinário - Bloco/PMDB - Sim
Carlos Nelson - Bloco/PMDB - Sim
Celso Daniel - PT - Não
Celso Russomano - PSDB - Sim
Couraci Sobrinho - Bloco/PFL - Não
Cunha Bueno - Bloco/PPB - Sim
Cunha Lima - Bloco/PPB - Sim
De Velasco - Bloco/PSD - Sim
Delfim Netto - Bloco/PPB - Sim
Duílio Pisaneschi - Bloco/PTB - Sim
Edinho Araújo - Bloco/PMDB - Sim
Eduardo Jorge - PT - Não
Fausto Martello - Bloco/PPB - Não
Fernando Zuppo - PDT - Não
Franco Montoro - PSDB - Sim
Hélio Bicudo - PT - Não
Hélio Rosas - Bloco/PMDB - Sim
Ivan Valente - PT - Não
Jair Meneguelli - PT - Não
João Paulo - PT - Não
.Jorge Tadeu Muda.len - B!oco/PPB - Não
José Aníbal- PSDB - Sim
José Augusto - PT - Não
José Coimbra - Bloco/PTB - Não
José de Abreu - PSDB - Não
José Genoíno - PT - Não
José Machado - PT - Não

Koyu lha - PSDB - Sim
Luciano Zica - PT - Não
Luiz Gushiken - PT - Não
Maluly Netto - Bloco/PFL - Sim
Marcelo Barbieri - Bloco/PMDB - Não
Marquinho Chedid - Bloco/PSD - Sim
Marta Suplicy - PT - Não
Maurício Najar - Bloco/PFL - Sim
Michel Temer - Bloco/PMDB - Sim
Nelson Marquezelli - Bloco/PTB - Sim
Pedro Yves - Bloco/PMDB - Não
Régis de Oliveira - Bloco/PFL - Não
Ricardo Izar - Bloco/PPB - Sim
Robson Tuma - Bloco/PSL - Sim
Salvador Zimbaldi - PSDB - Sim
Silvo Torres - PSDB - Sim
Teima de Souza - PT - Não
Tuga Angerami - PSDB - Não
Ushitaro Kamia - Bloco/PPB - Não
Vadão Gomes - Bloco/PPB - Sim
Valdenor Costa Neto - Bloco/PL - Não
Wagner Rossi - Bloco/PMDB - Sim
Wagner Salustiano - Bloco/PPB - Sim
Zulaiê Cobra - PSDB - Sim

Mato Grosso

Gilney Viana - PT - Não
Murilo Domingos - Bloco/PTB - Sim
Pedro Henry - PSDB - Sim
Roberto França - PSDB - Não
Rodrigues Palma - Bloco/PTB - Sim
Teté Bezerra - Bloco/PMDB - Sim
Welinton Fagundes - Bloco/PL - Não

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB - Não
Augusto Carvalho - PPS - Não
Benedito Domingos - Bloco/PPB - Sim
Chico Vigilante - PT - Não
Jofran Frejat - Bloco/PPB - Não
Maria Laura - PT - Não
Osório Adriano - Bloco/PFL - Sim
Wigberto Tartuce - Bloco/PPB - Sim

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB - Não
Barbosa Neto - Bloco/PMDB - Sim
João Natal- Bloco/PMDB - Não
Jovair Arantes - PSDB - Sim
Lídia Quinan - Bloco/PMDB - Sim



14826 Quinta-feira 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 1996

Marconi Perillo PSDB Sim
Maria Valadão - BlocolPFL - Sim
Nair Xavier Lobo - Bloco/PMDB - Sim
Orcino Gonçalves - Bloco/PMDB - Não
Pedrinho Abrão - BlocolPTB - Sim
Pedro Canedo - BlocolPL - Sim
Pedro Wilson - PT - Não
Roberto Balestra - BlocolPPB - Sim
Rubens Cosac - Bloco/PMDB - Sim
Zé Gomes da Rocha - BlocolPSD - Sim

Mato Grosso do Sul

André Puccinelli - Bloco/PMDB - Sim
Dilso Sperafico - Bloco/PMDB - Sim
Flávio Derzi - BlocolPPB - Sim
Marilu Guimarães - BlocolPFL - Sim
Marisa Serrano - BlocolPMDB - Sim
Nelson Trad - Bloco/PTB - Sim
Oscar Gvldoni - BrocolPMDB - Sim
Saulo Queiroz - Bloco/PFL - Sim

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco/PFL - Sim
Affonso Camargo - Bloco/PFL - Sim
Chico da Princesa - Bloco/PTB - Sim
Dilceu Sperafico - BlocolPPB - Sim
Elias Abrahão - BlocolPMDB - Sim
Femando Ribas Carli - PDT - Não
Flávio Ams - PSDB - Não
Hermes Parcianello - Bloco/PMDB - Sim
Homero Oguido - Bloco/PMDB - Sim
João Iensen - Bloco/PTB - Sim
José Borba - Bloco/PTB - Sim
José Janene - BlocolPPB - Sim
Luciano Pizzatto - BlocolPFL - Sim
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Sim
Maurício Requião - Bloco/PMDB - Sim
Max Rosenmann - BlocolPMDB - Sim
Nedson Micheleti - PT - Não
Nelson Meurer - Bloco/PPB - Sim
Odílio Balbinotti - Bloco/PTB - Sim
Padre Roque - PT - Não
Paulo Bernardo - PT - Não
Paulo Cordeiro - Bloco/PTB - Não
Renato Johnsson - Bloco/PPB - Sim
Ricardo Gomyde - PCdoB - Não
Valdomiro Meger - Bloco/PPB - Sim
Werner Wanderer - BlocolPFL - Sim

Santa Catarina
Edinho Bez - BlocolPMDB - Sim
Hugo Biehl- BlocolPPB - Sim
João Pizzolatti - Bloco/PPB - Não
José Carlos Vieira - Bloco/PFL - Sim
José Fritsch - PT - Não
Leonel Pavan - PDT - Não
Luiz Henrique - Bloco/PMDB - Sim
Mário Cavalazzi - BlocolPPB - Sim
Milton Mendes - PT - Não
Paulo Bauer - BlocolPFL - Sim
Paulo Bornhausen - BlocolPFL - Sim
Paulo Gouvea - Bloco/PFL - Sim
Rivaldo Macari - BlocolPMDB - Sim
Serafim Venzon - PDT - Não
Valdir Colatto - BlocolPMDB - Sim

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT - Não
Adroaldo Strech - PSDB - Abstenção
Adylson Motta - Bloco/PPB - Não
Airton Dipp - PDT - ~o
Augusto Nardes - BlocolPPB - Sim
Carlos Cardinal - PDT - Não
Darcísio Perondi - Bloco/PMDB - Sim
Eliseu Padilha - BlocolPMDS - Sim
~nio Bacci - PDT - Não
Esther Grossi - PT - Não
Ezídio Pinheiro - PSDB - Sim
Fetter Júnior - Bloco/PPB - Não
Germano Rigotto - Bloco/PMDB - Sim
Hugo Lagranha - Bloco/PTB - Não
Ivo Mainardi - Bloco/PMDB - Sim
Jair Soares - Bloco/PFL - Sim
Jarbas Lima - Bloco/PPB - Não
José Fortunati - PT - Não

.Júlio Redecker - BlocolPPB - Sim
Luiz Mainardi - PT - Não
Matheus Schmidt - PDT - Não
Miguel Rossetto - PT - Não
Nelson Marchezan - PSDB - Sim
Osvaldo Biolchi - BJocolPTB - Sim
Paulo Paim - PT - Não
Paulo Ritzel - BlocolPMDB - Sim
Renan Kurtz - PDT - Não
Waldomiro Roravante - PT - Não
Wilson Branco - Bloco/PMDB - Não
Wilson Cignachi - Bloco/PMDB - Abstenção
Veda Crusius - PSDB - Sim



O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce
do a palavra ao Deputado Eduardo Jorge.

O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, essa emenda aglu
tinativa foi feita com o intuito de fazer um elemento
de transição e negociação. Infelizmente, não houve
sensibilidade para acolhê-Ia.

Então, retiro a emenda e deixo como está a vo
tação, que é a vontade do Plenário da Câmara dos
Deputados. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Retira
da a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a
mesa requerimento de destaque nº 25, no seguinte
teor:

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, inciso I

do Regimento Interno, Destaque para Votação em
Separado, da seguinte expressão "de contribuição",
"na pré-escola, no primeiro e no segundo-grau..."
constante da alínea b do inciso 111, do § 1º, do art.
40, do art. 1º da Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, Aldo Arantes, Vice-Líder
do PCdoB - Alexandre Cardoso, Vice-Líder do
PSB - Domingos Dutra, Vice-Líder do PT - Ser'gio
Carneiro, Vice-Líder do PDT.

DECLARAÇÕES DE VOTOS:

Excelentíssimo Senhor Presidente Luís Eduar
do Magalhães,

Venho reql!erer seja inserida na ata da sessão
de hoje esta minha declaração de voto, relativamen
te ao Destaque nº 24, do Deputado Arnaldo Faria de
Sá que suprime o limite de idade estabelecido na alí
nea a, inciso 111, § 1º do artigo 40, integrantes do arti
go 1º da Emenda Aglutinativa Substitutiva à Propos
ta de Emenda à Constituição nº 33/95.

Meu voto é a favor da supressão do limite de
idade e, portanto, é voto não, relativamente ao texto
da Emenda Aglutinativa Substitutiva.

Defendi esta posição no curso dos trabalhos da
Comissão Especial, de que fiz parte, e também nas
negociações estabelecidas durante os trabalhos de
elaboração da Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 22 de maio de 1996 - De
putado Vicente Cascione, 1º Vice-Líder do Bloco
Parlamentar PFUPTB.
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O SR. EDSON EZEQUIEL (PDT - RJ. Sem re- "observado requisito de idade mínima a ser
visão do orador.) - Sr. Presidente, retifico meu voto: fixado em lei complementar, o qual será im-
"não" ao invés de "abstenção" na votação da sube- plantado de forma gradativa".
menda aglutinativa. A partir da aglutinação dos seguintes

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há so- dispositivos;
bre a mesa as seguintes a) PEC nº 33/95, redação dada ao art.

201, § 2º pelo seu art. 6º, combinado com o
art. 40, caput, com a redação dada pelo art.
2º.

b) PEC nº 172, redação dada a inciso
VII do art. 202;

c) Emenda nº 27, redação dada ao art.
40, " e 111, a e b;

d) Emenda nº 41, redação' dada ao art.
40, 11 e 111 e alíneas;

e) Emenda nº 1 - CE;
f) Emenda nº 2 - CE.

DECLARAÇÃO DE VOTO

O voto não significa a eliminação do limite de
idade para aposentadorias do servidor público. O
meu voto segue a orientação da Bancada, com base
no princípio da fidelidade partidária.

O correto é estabelecer o limite de idade para o
servidor público para ter o direito a aposentadoria
guardando alguma semelhança com os aposentados
do setor privado.

Sala das Sessões, 22 de maio de 1996 - De
putado José Genoíno - PT.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Será
votada agora a Subemenda Aglutinativa nº 21, de
autoria do Deputado Eduardo Jorge; nos seguintes
termos:

"Subemenda Aglutinativa nº 21 à
Emenda Aglutinativa nº 6:

Altere-se o art. 40, inciso 111, a da
Emenda Aglutinativa nº 6 suprimindo-se as
expressões "aos cinqüenta e cinco anos de
idade" e "e aos cinqüenta anos de idade", e
acrescentando-se, ao seu final, a expressão

o SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce
do a palavra ao Deputado Alexandre Cardoso.

o SR. ALEXANDRE CARDOSO - (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, entende
mos a importância da matéria, mas ela se aprofunda
em outros destaques. Em virtude do aprofundamen
to posterior, solicito a retirada da emenda.
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o SR. IVAN VALENTE - Para concluir, traço o
perfil do professor universitário de hoje: ele dá aula
no 22 e no 32 graus, para cem, cento e cinqüenta
alunos num Maracanã, e vive a mesma problemática
dos outros professores. O Brasil não é a Alemanha.
Aposentadoria especial é, sim, uma compensação
hoje que pode ser negociada com a sociedade de
pois. Vamos resgatar a dignidade do magistério e
dar o exemplo aqui.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado Ivan
Valente é quem vai encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - É para
encaminhar daí, Sr. Deputado. O tempo concedido é
de um minuto, e não vou alterá-lo.

O SR. IVAN VALENTE (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados,
em 1988, os Constituintes desta Casa foram sensí
veis à categoria do magistério, os professores, por
um motivo: não porque sua categoria é insalubre,
mas por uma compensação à quebra de confiança
que foi estabelecida pela sociedade, às perdas e ao
desprestígio que essa categoria teve, e é por isso
que foi estabelecido aposentadoria especial para os
professores no geral.

Oito anos depois, esta Casa volta ao assunto
no momento em que os professores estão em piores
condições em todos os sentidos. Queríamos resga
tar esse compromisso do Congresso Nacional e da
Câmara dos Deputados com essa categoria, alavan
cando a educação nacional. E para isso não pode
mos excluir os professores de 32 grau. É um erro,
porque é preciso entender o perfil dessa categoria
hoje.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Corno
vota o PT, Deputado Ivan Valente?

Não vou admitir mais a orientação da bancada
da tribuna, porque, realmente, extrapola o tempo e,
conseqüentemente, a Mesa fica constrangida de a
toda hora ter que pedir a conclusão do pronuncia
mento.

o SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Retira- Era o que tinha a dizer.

do o destaque. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em vo-
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre tação a matéria destacada. Como votam os Srs. Lí-

a mesa Requerimento de Destaque nll 26, no se- deres?
guinte teor:

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do inciso I do art. 161 do

Regimento Interno, destaque para votação em sepa
rado da expressão "na pré-escola, no primeiro ou
no segundo graus· constante da alínea b do inciso

. 111 do art. 40 da Constituição, na redação dada pela
emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, 2 de março de 1996. - Sér
gio Miranda, Líder do PCdoB - Alexandre Cardo
so, Vice-Líder do PSB - Humberto Costa, Vice-Lí
der do PT.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce
do a palavra a nobre Deputada Jandira Feghali.

A SRA. JANDIRA FEGHALI - (PCdoB - RJ.
Sem revisão da oradora) - Sr. Presidente, Sr% e
Srs. Deputados, este destaque visa suprimir a discri
minação do texto que reduz a aposentadoria espe
cial dos professores da pré-escola, de 111 e 211 graus
e exclui da aposentadoria especial o professor uni
versitário.

Ao mesmo tempo, visa recompor o texto cons
titucional e conceder aposentadoria especial ao
conjunto do magistério, da pré-escola ao 111, 2º e 32

graus, por duas razões muito simples e objetivas.
Em primeiro lugar, devemos raciocinar pensando no
professor de 3º grau das faculdades privadas. Esse,
tanto quanto o professor de 12 e 211 graus, circula em
três ou cinco faculdades, sem espaço para estudo e
sem a possibilidade de se reciclar profissionalmente,
trabalhando de forma muito semelhante à do profes
sor de outros níveis buscando a composição salarial
e desgastando-se da mesma forma que o professor
de outras séries.

Do ponto de vista da universidade pública,
atualmente se exige o critério de mestrado, porém,
ninguém completa essa exigência antes dos 25
anos de idade. Além disso, há exigência de 30 e 35
anos de serviço para o professor de 3º grau. Isso li
mitará a aposentadoria aos 55 e 60 de idade, o que
retira a eqüidade com relação ao conjunto dos traba
lhos deste País.

Não podemos retirar benefícios quando ainda
não discutimos a possibilidade de viabilizar a arreca
dação da Previdência. Essa emenda constitui-se na
retirada de benefício que penaliza o professor do 311

grau não apenas da universidade pública, mas tam
bém da escola particular.
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O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB -. RJ. lecionam e isso envolve tempo dedicado à pesquisa.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acho que Então, não há outro caminho." Para aqueles que 'de-
essa é a emenda de quem quer desmontar as uni- sejam lecionar, imagino que seria discriminatório e
versidades do Brasil. Desafio qualquer pessoa que realmente contribuiria para desestimular o ingresso
tenha feito um estudo aprofundado sobre professo- na universidade.
res universitários, o professor de 3º grau no Brasil, a Penso que o único caminho, não apenas da
aprovar ou propor essa emenda. Um professor de oposição, mas de todas as forças representadas
universidade federal com mestrado, doutorado e de- nesta Casa, é evitar a discriminação do professor
dicação exclusiva tem hoje uma remuneração total universitário e assegurar o bom funcionamento da
em torno de 2.480 reais. As multinacionais estão es- universidade brasileira.
perando de braços abertos a aprovação dessa O PDr vota "não".
emenda para que esse professor possa se desligar O SR. ODElMO lEÃO (Bloco/PPB - MG.
da universidade e caia, treinado, com mestrado e Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo-
doutorado, nos seus braços. colPPBIPL encaminha o voto "sim".

Querem desmontar a formação do Brasil, que- O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi-
rem desmontar a universidade brasileira. Dizem: o são do orador.) - Sr. Presidente, mais uma vez es-
professor tem de se aposentar aos vinte e cinco tão fazendo uma grçmde confusão, já que os discur-
anos de serviço. Essa mudança é um absurdo! Ab- sos de encaminhamento da oposição se concentram
surdo é pagar a um professor que tem conhecimento basicamente em salários do professor.
e passa por critérios internacionais, 2.480 dólares. É preciso dizer, em alto e bom som, que, há
Esse homem deveria ter também os (o microfone do uma semana, eles votaram contra a aprovação de
orador é desligado). uma proposta absolutamente progressista e sensa-

Sr. Presidente, acho da maior importância que ta, que dava ao professor de 1li grau de todo o Brasil
se rediscuta a matéria, não como um fato pontual, um salário básico de trezentos reais. Agora estão fa-
mas com toda a arquitetura, como um processo real- zendo urna discussão sobre o salário do professor
mente de reforma da Previdência, sem querer des- universitário. A matéria não trata disso, pois estamos
montar a universidade e perseguir esse homem res- discutindo um privilégio inaceitável, já que o profes-
ponsável pela formação de nosso País. sor universitário lida com um universo completarnen-

O SR. SÉRGIO MIRANDA (PCdoB - MG. Sem te distinto do universo do professor de primeiro grau
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputa- - e melhor, do ponto de vista do tempo e das condi-
dos, havia uma lógica na proposta original do Gover- ções de trabalho. Portanto, é absolutamente justo
no: a de excluir a aposentadoria especial de todos que os professores de 1li e 22 graus tenham direito à
os professores. Não há lógica nessa proposta. Há aposentadoria especial, mas não os professores de
uma discriminação. Não se reconhece que pela ensino superior.
LDB, recém-aprovada no Senado, exige-se, para en- Estamos falando de aposentadoria e não de
trar na universidade, o título de mestrado, que se salários. É por isso que o PSDB vota "sim".
consegue no mínimo, aos 25 anos de idade. A SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB - MG

Se existem distorções em aposentadoria pre- Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB
coces de professores universitários, devemos corri- vota "sim" de acordo com o mesmo raciocínio. re-
gi-Ias. É um erro contar tempo de residência como mos hoje vários professores universitários que se
tempo a ser incorporado na aposentadoria. Não aposentam com cerca de 43 anos de idade. Saem,
deve ser feito isso. Mas, discriminar o professor uni- inclusive, das universidades federais e vão trabalhar
versitário e impedir que ele tenha o mesmo direito nas universidades privadas, o que é muito cômodo
de professores de primeiro e segundo graus, é ina- para essas escolas.
ceitável. Com o maior respeito aos professores universi-

O PCdoB vota "não". tários, o PMDB entende que se trata de um privilégio
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDr - RJ. Sem revi- que não é positivo para a educação no Brasil. Por

são do orador.) - Sr. Presidente, os professores uni- isso, votamos "sim".
versitários, além do que já foi dito aqui, têm ativida- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL-
des extra-classe, a exemplo dos demais professo- PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ouvi
res. Eles preparam as suas aulas, corrigem as suas atentamente os argumentos. A atividade de um pro-
provas, precisam estar atualizados na matéria que fessor do pré-escolar e secundário é totalmente dife-



o Sr. Luís Eduardo, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Ronaldo Perim, 1g Vice-Presidente.

O SR. MATHEUS SCHMIDT (PDT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota
"não".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".

Srs. Deputados que se encontram nas banca
das, queiram acionar o botão preto do painel até que
as luzes do posto se apaguem.

Srs. Deputados que não registraram seus vo
tos, queiram fazê-lo nos postos avulsos.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como
votam os Srs. Líderes?

A SRA. MARIA ELVIRA (BlocoIPMDB - MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
IPMDBIPSDIPSLlPSCIPMN vota "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PFUPTB recomenda o voto "sim".

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Socialista Brasileiro vota "não".

A SRA. JANDIRA FEGHAU (PCdoB - RJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PCdoB
vota "não".

O SR. INOCÊNCIO OUVEIRA (BlocolPFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PFUPTB recomenda o voto "sim".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPBIPL
encaminha o voto "sim".

O SR. MICHEL TEMER (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não ouvi,
em qualquer momento da elaboração do relatório,
seja do anterior ou deste último formulado pelos Srs.
Líderes, nenhuma reivindicação de professor univer- .
sitário que não fosse exatamente o oposto daquilo
que aqui se propõe. O que os professores universi
tários, pelo menos os da USP, de São Paulo, plei
tearam junto a mim foi para que sustentasse o avan
ço da aposentadoria compulsória para os 75 anos, já
que não querem desligar-se do ensino universitário.
Esse foi o pleito que chegou aos Srs. Líderes.

Ademais, vou repassar aqui, o argumento do
Líder Inocêncio Oliveira e de outros Líderes: o pro
fessor universitário atinge a sua maturidade e, por
tanto, consegue transmitir com maior propriedade os
ensinamentos aos 50, 55, 60 anos de idade. Cito o
exemplo de um emérito professor da Faculdade de
Direito de São Paulo, o Prof. Miguel Reale, que é
aposentado há 15 anos em razão da compulsória, e
semanalmente há um primoroso artigo seu no jornal
O Estado de S.Paulo. Portanto, continua difundindo
seus ensinamentos.

Sr. Presidente, reconheço que ,nessa matéria
previdenciária há uma significação política-eleitoral e
ideológica muito acentuada, que leva as pessoas,
muitas vezes, a raciocinarem em termos político
eleitorais e ideológicos e não em termos concretos
para o País. Na verdade, o que os professores uni-
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rente daquela do professor universitário. Q. professor versitários querem é aposentar-se aos 75 anos, não
universitário dá aula duas vezes por semana. É lógi- serem submetidos à compulsória, nem à aposenta-
co que ele faz pesquisa, mas para isso há professo- doria precoce, que seguramente - digo eu - é privi-
res adjuntos, assistentes e assim por diante. légio intolerável.

A professora do pré-escolar e do 2º grau dá O voto do Relator, portanto, e "sim".
aula todos os dias e ela própria faz suas pesquisas O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi-
para dar aula. Além do mais, falou-se em 2.480 reais dência solicita a todos os Srs. Deputados que to-
como salário irrisório para um professor universitá- mem seus lugares, a fim de ter início a votação pelo
rio, num País em que os salário são baixos. Sr. Pre- sistema eletrônico.
sidente, não vamos brincar de fazer reforma; ou fa- Srs. Deputados que se encontram nas banca-
zemos a reforma que o País precisa ou seremos das, queiram registrar seus códigos de votação.
responsáveis pelas conseqüências. Por isso, Sr. Srs. Deputados, queiram selecionar seus vo-
Presidente, com a responsabilidade de Líder de um tos.
Bloco que tem conduzido suas votações no interes-
se maior do País é que, com a consciência tranqüila,
recomendamos o voto "sim" para uma aposentadoria
àqueles professores que precisam, ou seja os do
pré-escolar, do 12 e 2º graus. Quantos aosJ)rofesso
res universitários, é justo, é ótimo o seu trabalho; no
entanto, no auge de sua atividade, quando o País
mais precisa deles, levá-los ao "pijama" seria um
desperdício dessas inteligências.

O Bloco PFUPTB recomenda o voto "sim".



O SR. IVAN VALENTE (PT - SP. Sem re,!isão
do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não". E im
portante que os Deputados desta Casa saibam que,
com essa proposta que ameaça a universidade bra
sileira, 8 mil professores universitários estão prepa
rados para imediatamente pedir a aposentadoria
proporcional, já que não se submeterão à lógica da
destruição das universidades. Em segundo lugar, é
uma prática discriminatória e inadmissível a de que
somente os outros professores - os que não são
professores universitários - possam receber esse
benefício.

Em qualquer país onde o professor ganha 3 mil
dólares por vinte horas semanais de aula não há ne
cessidade de aposentadoria especial. Em um país
em que se destrói a escola pública é necessária a
negociação com a categoria e com toda a sociedade
para que não sejam destruídas as universidades.

O SR. MARCONI PERILLO {PSDB - GO. Sem
revisão do orador.} - Sr. Presidente, o PSDB reco
menda o voto "sim"..

O SR. JAIR SOARES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL 
PE. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, o Blo
co PFLJPTB recomenda o voto ·sim". No momento
em que os professores universitários estão no auge
de suas atividades, quando o País, que precisa de
bons cérebros e de boas inteligências, mais precisa
deles, para que se tenha uma geração de pessoas
formadas com capacidade para assumir os postos
mais importantes e o comando da Nação, vai:se
querer que eles vão para suas casas? Isso não é
justo.

Se o salário de 2.480 reais é pouco lembro
lhes de que as professoras primárias ganham me
nos de trezentos reais. O Governo quer fazer justiça,
através de uma PEC, determinando um salário míni
mo de 300 reais para elas. Essas sim, têm de dar
expediente diário e fazem suas pesquisas. Essas
sim devem ter aposentadoria especial. O professor
universitário, por mais justo que seja o seu trabalho,
por mais reconhecido que seja o seu mérito, tem ad
junto, tem assistente, tem uma série de vantagens e
condições para exercer suas atividades. Levá-los à
aposentadoria precoce, seria um desperdício para o
País.

O Bloco PFUPTB recomenda o voto "sim".

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Socialista Brasileiro gostaria que, ao referir-se ao
aumento de vida útil do professor universitário, o Go
verno enfatizasse a poda dos direitos. Parece-me
que o Govemo divulga: "vamos cortar o direito e va
mos criar esperança de que vQcê vai ganhar". Gos
taríamos justamente de ver o contrário. E é com a
responsabilidade de quem não quer demonstrar a
universidade no Brasil, é com a responsabilidade de
quem quer preservar quem forma esta Nação, que o
Partido Socialista Brasileiro, quer, sim, uma reforma
ampla e geral na Previdência. Agora, não quer que
se comece a cortar os direitos e jogar o professor
universitário nos braços das multinacionais.

O PSDB vota "não".

O SR. GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE {Ronaldo Perim} - Tem
V. Ex'! a palavra.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE)
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O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, não consta
Sem revisão do orador.} - Sr. Presidente, o Partido no painel meu voto anterior. Meu voto é "não", gos-
Socialista Brasileiro recomenda o voto "não". taria que ficasse registrado.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, quero encaminhar
a V. Exª declaração de voto.

O SR. L1NDBERG FARIAS (PCdoB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB vota
"não" e corrige o Deputado Inocêncio Oliveira, que
falou que o professor universitário dá apenas duas
aulas por semana, enquanto o professor de 1Q e 2Q

graus trabalha todo dia. A correção, Deputado Ino
cêncio Oliveira, é que o professor universitário tam
bém trabalha todo dia e também dá aula todo dia.
Então, essa não pode ser a distinção entre professor
universitário e professor de 1Q e 2Q graus.

O SR. JOSÉ ANIBAL (PSDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha
voto ·sim" e quer fazer ainda uma consideração adi
cionai: pensar, como muitos estão pensando aqui,
que estarão fazendo aos professores universitários
um favor permitir que tenham um sistema especial
de aposentadoria é engano. Exatamente por terem
tido a oportunidade de uma boa formação, através
de cursos que os qualificam, o que se tem de bata
lhar - e esta sim é uma batalha correta - é para que
haja uma melhor remuneração. A permanência do
professor em atividade, através da não concessão
de um sistema especial de aposentadoria, é funda
mentai e por isso o PSDB encaminha o voto "sim".



14832 Quinta-feira 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 1996

o SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V. Exil a palavra.

O SR. JAIR SOARES (Bloco/PFL - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo apenas
solicitar que seja registrado o meu voto, que é "abs
tenção".

O Sr. Ronaldo Perim, til Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Luís Eduardo, Presidente.

O Sr. Llndberg Farias - Sr Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exll a palavra.

O SR. L1NDBERG FARIAS (PCdoB - RJ. Sem
revisão do orador.) Sr. Presidente, o PCdoB reforça
os argumentos do Deputado Ivan Valente. Na Uni
versidade Federal do Rio de Janeiro, 30% dos pro
fessores estão com suas aposentadorias engatilha
das. Na UnB, quatrocentos professores estão tam
bém com aposentadorias engatilhadas. Todos eles
estão olhando para esta Casa. Aprovada a proposta
do Governo, as universidades brasileiras vão parar
de funcionar. Esse é o famoso efeito Bresser, ou
seja, os efeitos vêm antes das causas.

O PCdoB, desta forma, recomenda o voto
"não".

O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".

O SR. EDSON EZEQUIEL - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. EDSON EZEQUIEL (PDT - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior pedi retificação de voto.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Já pedi
a retificação. Deputado Edson Ezequiel.

O SR. EDSON EZEQUIEL - Peço a V. ExA
uma providência, porque apareceu "abstenção".
Para não prejudicar e tumultuar a votação, procurei
V. Exil. Agora, ocupei outra cadeira, votei "não", mas
meu voto não apareceu. Tive de ir ao posto avulso,
e não apareceu no painel. "'

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Mas
ainda não saiu o resultado.

O SR. EDSON EZEQUIEL - Como o nome
não apareceu na primeira tentativa, tive de ir ao pos
to avulso votar outra vez "não". Parece que existe
um boicote contra o "não". O voto do PDT é "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Talvez
seja contra V. Exil o que é injusto.

O SR. PEDRO VALADARES - Sr. Presiáente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex!' a palavra.

O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, para que cons
te em ata, na votação anterior meu voto foi "não".

A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
E~ a palavra.

A SRA. MARIA ELVIRA (BlocoIPMDS - MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o voto do
PMDB é "sim".

O SR. HAROLDO SABÓiA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem a
V. EXª a palavra.

O SR. HAROLDO SABÓiA (PT - MA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, apenas para efei
to de registro em ata, na primeira votação meu voto
foi "não" e não constou no painel.

O SR. GILNEY VIANA - Sr~ Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE. (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex!' a palavra.

O SR. GILNEY VIANA (PT - MT. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o voto do PT é "não",
mas gostaria de explicar a V. ExA e aos colegas que
é certo que existem aposentadorias precoces.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa
do Gilney Viana, colabore com o Presidente. Como
não permito que os outros façam uso da palavra, fi
caria mal para mim se permitisse que V. Exª o fizes
se. Colabore e compreenda.

O SR. GILNEY VIANA - Sr. Presidente, nesse
caso, registro o voto "não" do PT.

O SR. BOSCO FRANÇA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex!l a palavra.

O SR. BOSCO FRANÇA (BlocoIPMN - SE.
Sem revisão do orador.) - Para constar em ata, re
gistro meu voto "não" na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Pois
não, Deputado Bosco França. Constará em ata.

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.



O SR. BENITO GAMA (BlocolPFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do
Governo recomenda o voto "sim".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco
menda o voto "sim·.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota ·não·.

A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão da oradora) - Sr. presidente, o Bloco
PMDB/PMNIPSDIPSC/PSL recomenda o voto "sim".
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O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. O SR. WOLNEY QUEIROZ (PDT - PE. Sem
Ex'! a palavra. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem ·não".
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL -
·sim". PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo-

A SRA. MARIA ELVIRA (BlocoIPMDB - MG. co PFUPTB recomenda o voto ·sim·.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
vota "sim". Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco

O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem PPBlPL recomenda o voto ·sim".
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota O SR. EDUARDO JORGE - Sr. Presidente,
"não". peço a palavra pela ordem.

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Sem revisão do', orador.) - O Bloco PPBIPL vota Ex'! a palavra.
"sim". O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revi-

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL - são do orador.) - Sr. Presidente, vejo que a votação
PE. Sem revisão do orador.) - O Bloco PFLlPTB está praticamente no fim. Portanto, por uma questão
vota "sim". de honestidade comigo mesmo - e não terá mais in-

O SR. PAULO CORDEIRO - Sr. Presidente, fluência o que direi em relação à votação -, afirmo
peço a palavra pela ordem. que votei ·não· tendo em vista deliberação do Dire-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. tório Nacional do meu partido. No mérito, não con-
Exª a palavra. cordo com essa posição.

O SR. PAULO CORDEIRO (BlocolPTB - PRo O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Será re-
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, desejo fazer gistrado em ata, Deputado Eduardo Jorge.
uma retificação votei erroneamente ·não", mas gos- O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
taria de votar "sim". peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sr. De- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
putado Paulo Cordeiro, mandarei retificar seu voto. E~ a palavra.

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente, O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
peço a palavra pela ordem. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB acom-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. panha a posição do Deputado Eduardo Jorge e vota
Ex'! a palavra. ·sim·.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL -
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo-
·sim.. co PFUPTB recomenda o voto ·sim", bem como faz

A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA. um apelo aos Srs. Deputados para que acorram
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco imediatamente ao plenário. Estamos encerrando a
PMDB/PSD/PSUPSC/PMN vota ·sim". votação de DVS sobre proposta de emenda à Cons-

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem tituição.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA.
"sim". Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco

PMDB/PMNIPSDIPSCIPSL recomenda o voto ·sim".

O Sr. José Carlos Aleluia - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex" a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (Bloco/PFL 
BA. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
declarar o meu voto, como fez o Deputado Eduardo
Jorge, mas primeiro gostaria de aplaudi-lo. Voto
·sim· como professor universitário, para defender a
universidade.



O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não há
mais fluxo.

O SR. RICARDO GOMYDE (PCdoB - PRo
Sem revisão do orador.) - Vamos votar, Sr. Presi
dente. Os empresários querem que a gente vote.

Há uma caravana, em Brasília, querendo que o
Congresso vote. Vamos votar! Vamos votar!

O SR. HAROLDO LIMA (PCdoB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, começou a der
rota do neoliberalismo no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi
dência vai proclamar o resultado.

Votaram "sim" 301 Srs. Deputados. Votaram
"não" 148 Srs. Deputados. Houve 12 abstenções. O
total é de 461 votos.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não·.

O Sr. Odelmo Leão - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exll a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL recomenda o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi
dência vai encerrar a votação.

O SR. HÉUO ROSAS - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exll a palavra.

O SR. HÉUO ROSAS (BlocoIPMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tenho a
impressão de que votei "sim". O meu desejo era vo
tar "sim". Como votei correndo, por estar vencendo o
prazo, quero deixar consignado meu voto.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Anota
rei que o Deputado Hélio Rosas votou "sim" e pedi
rei que se confira antes de se apresentar o resulta
do.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PFUPTB recomenda o voto "sim".

O SR. JOSÉ MAURíCIO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. JOSÉ MAURíCIO (PDT - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o meu voto é "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Por
acaso.V.Exªerrou?

O SR. JOSÉ MAURíCIO (PDT - RJ. Sem revi
são do orador.) - Não cheguei a tempo.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa
do José Maurício, V. Exª ainda pode votar.

O Sr. Rubens Cosac - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex!l a palavra.

O SR. RUBENS COSAC (BlocoIPMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDB/PMNIPSDIPSCIPSL recomenda o voto "sim".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB convo
ca seus Parlamentares a virem ao plenário e reco
menda o voto "sim".

O SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB - MG.
Sem revisão da oradora) - O PMDB convoca os De
putados, que se encontram nos gabinetes ou nos
corredores, a virem ao plenário. Estamos em pro
cesso de votação e recomendamos o voto "sim".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PFUPTB recomenda o voto ·sim".

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi
~entEf' peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
do José Carlos A!~!uia, est~ não é'o momento pró- Exll a palavra.
prio. O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente, Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, este pro-
peço a palavra pela ordem. cesso de votação está parecendo uma tomeira do

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Nordeste: nenhuma gota, há muito tempo.

Ex!l a palavra. O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, O PSDB reca-

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco- menda o voto "sim".
menda o voto "sim".



Albérico Filho - BJoco/PMDB - Sim
César Bandeira - Bloco/PFL - Sim
Costa Ferreira - Bloco/PFL - Sim
Domingos Dutra - PT - Não
Haroldo Sabóia - PT - Não
Jayme Santana - PSDB - Sim
Magno Bacelar - Bloco/PFL - Sim
Márcia Marinho - PSDB - Sim
Mauro Fecury - Bloco/PFL - Não
Pedro Novais - Bloco/PMDB - Abstenção
Roberto Rocha - PSDB - Sim
Sarney Filho - Bloco/PFL - Sim
Sebastião Madeira - PSDB - Sim

Ceará

Aníbal Gomes - Bloco/PMDB - Sim
Antônio Balhmann - PSDB - Sim
Antônio dos Santos - Bloco/PFL - Abstenção
Arnon Bezerra - PSDB - Sim
Edson Queiroz - BlocolPPB - Abstenção
Edson Silva - PSDB - Sim
Firmo de Castro - PSDB - Não
Inácio Arruda - PCdoB - Não
José Unhares - BlocolPPB - Não
José Pimentel- PT - Não
Leônidas Cristino - PSDB - Sim

Roraima

Alceste Almeida - Bloco/PPB - Sim

Elton Rohnelt - BlocolPSC - Sim
Francisco Rodrigues - Bloco/PPB - Sim
Luciano Castro - PSDB - Sim
Luís Barbosa - Bloco/PPB - Sim
Moisés Lipnik - BlocolPTB - Sim
Robério Araújo - Bloco/PPB - Sim
Salomão Cruz - PSDB - Sim

Amapá

Antônio Feijão - PSDB - Sim
Eraldo Trindade - Bloco/PPB - Não
Fátima Pelaes - PSDB - Sim
Gervásio Oliveira - PSB - Não
Murilo Pinheiro - Bloco/PFL - Sim
Raquel Capiberibe - PSB - Não
Sérgio Barcellos - Bloco/PFL - Sim
Valdenor Guedes - Bloco/PPB - Sim

Pará

Ana Júlia - PT - Não
Anivaldo Vale - Bloco/PPB - Sim
Antônio Brasil- Bloco/PMDB - Não
Benedito Guimarães - Bloco/PPB - Sim
Gerson Peres - Bloco/PPB - Abstenção
Giovanni Queiroz - PDT - Não
Hilário Coimbra - Bloco/PTB - Sim
Mário Martins - Bloco/PMDB - Sim
Olávio Rocha - PSDB - Sim
Paulo Rocha - PT - Não
Paulo Titan - Bloco/PMDB - Não
Raimundo Santos - Bloco/PFL - Não
Socorro Gomes - PCdoB - Não
Vic Pires Franco - BlocolPFL - Sim

Amazonas

Arthur Virgílio - PSDB - Sim
Cláudio Chaves - Bloco/PFL - Sim
Euler Ribeiro - Bloco/PMDB - Sim
João Thomé Mestrinho - Bloco/PMDB - Sim
Pauderney Avelino - Bloco/PPB - Sim

Rondônia

Carlos Camurça -BlocolPPB - Não
Confúcio Moura - Bloco/PMDB - Sim
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Rejeitada a expressão. Fica, portanto, excluída Eurípedes Miranda - PDT - Não
do texto. Expedito Júnior - Bloco/PPB - Abstenção'

VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DE- Silvernani Santos - Bloco/PPB - Não
PUTADOS: Acre

Carlos Airton - Bloco/PPB - Não
Célia Mendes - Bloco/PFL - Não
Chicão Brígido - BlocolPMDB - Não
João Maia - BlocolPFL - Não
Mauri Sergio - BlocolPMDB - Sim
Osmir Lima - BlocolPFL - Não
Ronivon Santiago - BlocolPFL - Não

Tocantins

Ary Valadão - BlocolPPB - Sim
Darci Coelho - Bloco/PPB - Sim
Dolores Nunes - BlocolPPB - Sim
Eudoro Pedroza - Bloco/PMDB - Sim
Freire Júnior - Bloco/PMDB - Sim
João Ribeiro - Bloco/PPB - Sim
Melquíades Neto - BlocolPMN - Sim
Paulo Mourão - PSDB - Sim

Maranhão
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Marcelo Teixeira - BlocolPMDB - Sim
Nelson Otoch - PSDB - Sim
Paes de Andrade - BlocolPMDB - Não
Pimentel Gomes - PSDB - Sim
Roberto Pessoa - BlocolPFL - Sim
Romrnel Feij6 - PSDB - Sim
Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim
Vicente Arruda - PSDB - Sim

Piauí

Alberto Silva - BlocolPMDB - Sim
Ari Magalhães - BlocolPPB - Sim
B. Sá - PSDB - Sim
Ciro Nogueira - BlocolPFL - Sim
Felipe Mendes - Bloco/PPB - Sim
Heráclito Fortes - Bloco/PFL - Sim
João Henrique - Bloco/PMDB - Si~

Júlio César - Bloco/PFL - Abstenção
Mussa Dernes - BlocolPFL - Sim
Paes Landim - BlocolPFL - Sim

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - BlocolPFL - Sim
Carlos Alberto - Bloco/PFL - Sim
Cipriano Correia - PSDB - Sim
Henrique Eduardo Alves - BlocolPMDB - Sim
Iberê Ferreira - Bloco/PFL - Sim
Laire Rosado - Bloco/PMDB - Sim
Ney Lopes - BlocolPFL - Sim

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco/PFL - Sim
Álvaro Gaudêncio Neto - BlocolPFL - Sim
Armando Abílio - Bloco/PMDB - Sim
Cássio Cunha Lima - Bloco/PMDB - Sim
Efraim Morais - Bloco/PFL - Sim
Enivaldo Ribeiro - BlocolPPB - Sim
Gilvan Freire - BlocolPMDB - Não
Ivandro Cunha Lima - BlocolPMDB - Sim
José Aldemir - Bloco/PMDB - Sim
José Luiz Clerot - BlocolPMDB - Sim
Roberto Paulino - BlocolPMDB - Sim
Wilson Braga - PDT - Não

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco/PFL - Sim
Fernando Ferro - PT - Não
Fernando Lyra - PSB - Não
Gonzaga Patriota -: PSB - Não
Humberto Costa - PT - Não

Inocêncio Oliveira - Bloco/PFL - Sim
João Colaço - PSB - Não
José Chaves - PSDB - Sim
José Jorge - Bloco/PFL - Sim
José Mendonça Bezerra - BlocolPFL - Sim
José Múcio Monteiro - BlocolPFL - Sim
Luiz Piauhylino - PSDB - Sim
Mendonça Filho - Bloco/PFL - Sim
Nilson Gibson - PSB - Não
Osvaldo Coelho - BlocolPFL - Sim
Pedro Corrêa - Bloco/PPB - Sim
Ricardo Heráclio - PSB - Não
Roberto Fontes - Bloco/PFL - Sim
Roberto Magalhães - Bloco/PFL - Abstenção
Sérgio Guerra - PSB - Não
Severino Cavalcanti - Bloco/PPB - Sim
Wilson Campos - PSDB - Sim
Wolney Queiroz - PDT - Não

Alagoas

Albérico Cordeiro - BlocolPTB - Sim
Augusto Farias - Bloco/PPB - Não
Benedito de Lira - Bloco/PFL - Sim
Ceci Cunha - PSDB - Sim
Femando Torres - PSDB - Sim
José Thomaz Nonô - PSDB - Sim
Moacyr Andrade - BlocolPPB - Não
Talvane Albuquerque - Bloco/PPB - Sim

sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB - Sim
Bosco França - Bloco/PMN - Não
Carlos Magno - BlocolPFL - Sim
José Teles - Bloco/PPB - Sim
Marcelo Déda - PT - Não
Pedro Valadares - PSB - Não
Wilson Cunha - BlocolPFL - Não

Bahia

Alcides Modesto - pt - Não
Aroldo Cedraz - BlocolPFL - Sim
Benito Gama - BlocolPFL - Sim
Beto Lélis - PSB - Não
Cláudio Cajado - Bloco/PFL - Sim
Coriolano Sales - PDT - Não
Domingos Leonelli - PSDB - Sim
Eujácio Simões - BlocolPL - Sim
Félix Mendonça - Bloco/PTB ,.... Sim
Fernando Gomes - BlocolPTB - Sim
Geddel Vieira Lima - Bloco/PMDB - Sim
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Jaime Fernandes - Bloco/PFL - Sim José Rezende - Bloco/PPB - Sim
Jairo Azi - Bloco/PFL - Sim José Santana de Vasconcellos - B1ocolPFL - Sim
Jairo Carneiro - Bloco/PFL - Sim Lael Varella - Bloco/PFL - Sim
Jaques Wagner - PT - Não Leopoldo Bessone - Bloco/PTB - Sim
João Almeida - Bloco/PMOB - Sim Márcio Reinaldo Moreira - Bloco/PPB - Sim
João Leão - PSOB - Sim Marcos Lima - Bloco/PMOB - Sim
Jonival Lucas - Bloco/PFL - Sim Maria Elvira - Bloco/PMOB - Sim
José Carlos Aleluia - Bloco/PFL - Sim Mário de Oliveira - Bloco/PPB - Sim
José Rocha - Bloco/PFL - Sim Maurício Campos - Bloco/PL - Não
José Tude - Bloco/PTB - Sim Mauro Lopes - Bloco/PFL - Sim
Leur Lomanto - Bloco/PFL - Sim Narcio Rodrigues - PSOB - Sim
Luís Eduardo - Bloco/PFL - Abstenção (art. Newton Cardoso - Bloco/PMOB - Sim

17, § 12 , do RICO) Nilmário Miranda - PT - Não
Luiz Braga - Bloco/PFL - Sim Odelrno Leão - Bloco/PPB - Sim
Luiz Moreira - Bloco/PFL - Sim Osmânio Pereira - PSOB - Sim
Manoel Castro - Bloco/PFL - Sim Paulo Oelgado - PT - Não
Marcos Medrado - Bloco/PPB - Sim Paulo Heslander - Bloco/PTB - Sim
Mário Negromonte - PSOB - Sim Philemon Rodrigues - Bloco/PTB - Sim
Nestor Ouarte - Bloco/PMOB - Sim Roberto Brant - PSOB - Sim
Pedro lrujo - Bloco/PMOB - Não Romel Anízio - Bloco/PPB - Sim
Prisco Viana - Bloco/PPB - Não Ronaldo Perim - Bloco/PMOB - Sim
Roberto Santos - PSOB - Sim Sandra Starling - PT - Não
Roland Lavigne - Bloco/PFL - Sim Saraiva Felipe - Bloco/PMOB - Não
Sérgio Carneiro - POT - Não Sérgio Miranda - PCdoB - Não
Simara Ellery - Bloco/PMOB - Sim Sérgio Naya - Bloco/PPB - Sim
Ubaldino Júnior - PSB - Não Silvio Abreu - POT - Não
Ursicino Queiroz - Bloco/PFL - Sim Tilden Santiago - PT - Não

Minas Gerais Vittorio Medioli - PSOB - Sim

A , . N PSOB S· Zaire Rezende - Bloco/PMOB - SimeClo eves - - Im
Antônio Aureliano - PSOB - Sim Espírito Santo
Antônio do Valle - Bloco/PMOB - Não Adelson Salvador - Bloco/PMOB - Não
Aracely de Paula - Bloco/PFL - Sim Feu Rosa - PSOB - Não
Armando Costa - Bloco/PMOB - Sim João Coser - PT - Não
Bonifácio de Andrada - Bloco/PPB - Sim Luiz Buaiz - Bloco/PL - Não
Carlos Mosconi - PSOB .:.. Sim Nilton Baiano - Bloco/PPB - Sim
Chico Ferramenta - PT - Não Rita Camata - Bloco/PMOB - Sim
Oanilo de Castro - PSOB - Sim Roberto Valadão - Bloco/PMOB - Sim
Edson Soares - PSOB - Sim Rio de Janeiro
Elias Murad - PSOB - Sim ,.
Eliseu Resende _ Bloco/PFL _ Sim Agnaldo Timoteo - Bloco/PPB - Sim
Fernando Oiniz _ Bloco/PMOB _ Sim Alcione Athayde - Bloco/PPB -= Sim
Francisco Horta _ Bloco/PL _ Sim ~Iexandre Cardoso - PSB ~ Nao
Genésio Bernardino _ Bloco/PMOB _ Sim Alvaro Valle - Bloco/PL - Sim
Herculano Anghinetti _ Bloco/PPB _ Abstenção Arolde de Oliveira - Bloco!PFL - Sim
Hugo Rodrigues da Cunha _ Bloco/PFL _ Sim Ayrton Xerez - PSOB - ~m
Ibrahin-Abi-Ackel _ Bloco/PPB _ Sim Carlos Santana - PT - Nao
Jair Siqueira _ Bloco/PPB _ Não Cidinha Cam~os - POT - ~ão
João Fassarella _ PT _ Não Edson EzeqUlel- POT - Nao
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Eurico Miranda - Bloco/PPB - Sim
Fernando Gabeira - PV - Não
Fernando Gonçalves - Bloco/PTB - Sim
Fernando Lopes - POT - Não
Francisco Silva - BlocolPPB - Sim
Itamar Serpa - PSDB - Sim
Jair Bolsonaro - BlocolPPB - Não
Jandira Feghali - PCdoB - Não
João Mendes - Bloco/PPB - Sim
Jorge Wilson - BJoco/PPB - Sim
José Carlos Coutinho - BlocolPFL - Sim
José Carlos Lacerda - PSOB - Sim
José Egydio - BlocolPL - Não
José Maurício - PDT - Não
Laprovita Vieira - BlocolPPB - Sim
Laura Carneiro - BlocolPFL - Sim
Lima Netto - Bloco/PFL - Sim
Lindberg Farias - PCdoB - Não
Márcio Fortes - PSOB - Sim
Maria da Conceição Tavares - PT - Não
Milton Temer - PT - Não
Miro Teixeira - PDT - Não
Moreira Franco - Bloco/PMDB - Sim
Paulo Féijó - PSOB - Sim
Roberto Campos - BlocolPPB - Sim
Roberto Jefferson - BlocolPTB - Sim
Rubem Medina - BlocolPFL - Sim
Sérgio Arouca - PPS - Não
Simão Sessim - PSDB - Não
Sylvio Lopes - PSDB - Sim
Vanessa Felippe - PSOB - Sim

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - Bloco/PPB - Sim
Alberto Goldman - BlocolPMOB - Sim
Aldo Rebelo - PCdoB - Não
Almino Affonso - PSOB - Sim
Aloysio Nunes Ferreira - Bloco/PMOB - Sim
Antonio Carlos Pannunzio - PSOB - Sim
Antonio Kandir - PSOB - Sim
Arlindo Chinaglia - PT - Não
Arnaldo Faria de Sá - Bloco/PPB - Não
Arnaldo Madeira - PSOB - Sim
Ary Kara - Bloco/PMDB - Sim
Ayres da Cunha - Bloco/PFL - Sim
Beto Mansur - Bloco/PPB - Sim
Carlos Apolinário - Bloco/PMDB ~ Sim
Carlos Nelson - Bloco/PMOB - Sim
Celso Daniel- PT - Não

Celso Russomano - PSDB - Sim
Couraci Sobrinho - BlocolPFL - Não
Cunha Bueno - Bloco/PPB - Sim
Cunha Lima - Bloco/PPB - Sim
De Velasco - BlocolPSO - Sim
Delfim Netto - BlocolPPB - Sim
Duílio Pisaneschi - Bloco/PTB - Sim
Edinho Araújo - Bloco/PMDB - Sim
Eduardo Jorge - PT - Não
Fausto MartelJo - BJoco/PPB - Não
Fernando Zuppo - PDT - Não
Franco Montoro - PSDB - Sim
Hélio Bicudo - PT - Não
Hélio Rosas - Bloco/PMDB - Sim
Ivan Valente - PT - Não
Jair Meneguelli - PT - Não
João Paulo - PT - Não
Jorge Tadeu Mudalen - Bloco/PPB - Não
José Aníbal- PSOB - Sim
José Augusto - PT - Não
José Coimbra - Bloco/PTB - Sim
José de Abreu - PSOB - Sim

r
José Genoíno - PT - Não
José Machado - PT - Não
José Pinotti - BlocolPMDB - Não
Koyu lha - PSOB - Sim
Luciano Zica - PT - Não
Luiz Gushiken - PT - Não
Maluly Netto - Bloco/PFL - Sim
Marcelo Barbieri - Bloco/PMDB - Não
Marquinho Chedid - Bloco/PSD - Sim
Marta Suplicy - PT - Não
Maurício Najar - Bloco/PFL - Sim
Michel Temer- BlocolPMOB - Sim
Nelson Marquezelli - Bloco/PTB - Sim
Paulo Lima - BlocolPFL - Abstenção
Pedro Yves - Bloco/PMDB - Não
Régis de Oliveira - Bloco/PFL - Não
Ricardo Izar - Bloco/PPB - Sim
Robson Tuma - BlocolPSL - Sim
Silvio Torres - PSDB - Sim
Teima de Souza - PT - Não
Tuga Angerarpi - PSDB - Sim
Ushitaro Kamia - Bloco/PPB - Não
Vadão Gomes - BlocolPPB - Sim
Valdenor Costa Neto - Bloco/PL - Não
Wagner Salustiano - BlocolPPB - Sim
Zulaiê Cobra - PSDB - Sim
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Mato Grosso

Gilney Viana - PT - Não
Murilo Domingos - BlocolPTB - Sim
Pedro Henry - PSOB - Sim
Roberto França - PSOB - Não
Rodrigues Palma - BlocolPTB - Sim
Rogério Silva - Bloco/PFL - Sim
Teté Bezerra - Bloco/PMOB - Sim
Welinton Fagundes - BlocolPL - Sim

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB - Não
Augusto Car\falho - PPS - Sim
Benedito Domingos - Bloco/PPB - Sim
Chico Vigilante - PT - Não
Jofran Frejat - Bloco/PPB - Sim
Maria Laura - PT - Não
Osório Adriano - Bloco/PFL - Sim
Wigberto Tartuce - Bloco/PPB - Sim

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB - Não
Barbosa Neto - Bloco/PMOB - Sim
Jovair Arantes - PSOB - Sim
Lídia Quinan - BlocolPMOB - Sim
Mareoni Perillo - PSOB - Sim
Maria Valadão - BlocolPFL - Sim
Nair Xavier Lobo - Bloco/PMOB - Sim
Orcino Gonçalves - Bloco/PMOB - Sim
Pedrinho Abrão - BlocolPTB - Sim
Pedro Canedo - BlocolPL - Não
Pedro Wilson - PT - Não
Roberto Balestra - BlocolPPB - Sim
Rubens Cosac - BlocoRMOB - Sim
Zé Gomes da Rocha - BlocolPSO - Sim

Mato Grosso do Sul

André Puccinelli - Bloco/PMOB - Não
Oilso Sperafico - BlocolPMOB - Sim
Flávio Oerzi - BlocolPPB - Sim
Marilu Guimarães - BlocolPFL - Sim
Mansa Serrano - BlocolPMOB - Não
Nelson Trad - BJoco/PTB - Sim
Saulo Queiroz - Bloco/PFL - Sim

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco/PFL - Sim
Affonso Camargo - Bloco/PFL - Sim
Antônio Ueno - BlocolPFL - Sim
Chico da Princesa - Bloco/PTB - Sim

Oilceu Sperafico - Bloco/PPB - Sim
Elias Abrahão - BlocolPMOB - Não
Fernando Ribas Carli - POT - Não
Flávio Arns - PSOB - Não
Hermes Parcianello - Bloco/PMOB - Abstenção
Homero Oguido - Bloco/PMOB - Sim
João Iensen - Bloco/PTB - Sim
José Borba - Bloco/PTB - Sim
José Janene - BlocolPPB - Sim
Luciano Pizzatto - BlocolPFL - Sim
Luiz Carlos Hauly - PSOB - Sim
Maurício Requião - Bloco/PMOB - Sim
Max Rosenmann - BlocolPMOB - Não
Nedson Micheletti - PT - Não
Nelson Meurer - Bloco/PPB - Sim
Odílio Balbinotti - Bloco/PTB - Sim
Padre Roque - PT - Não
Paulo Bernardo - PT - Não
Paulo Cordeiro - Bloco/PTB - Não
Renato Johnsson - Bloco/PPB - Sim
Ricardo Gomyde - PCdoB - Não
Valdomiro Meger - Bloco/PPB - Sim
Vilson Santini - Bloco/PTB - Sim
Werner Wanderer - BlocolPFL - Sim

Santa Catarina

Edinho Bez - BlocolPMOB - Sim
Hugo Biehl- BlocolPPB - Sim
João Pizzolatti - Bloco/PPB - Não
José Carlos Vieira - Bloco/PFL - Sim
José Fritsch - PT - Não
Leonel Pavan - POT - Não
Luiz Henrique - Bloco/PMOB - Sim
Mário Cavallazzi - BlocolPPB - Sim
Milton Mendes - PT - Não
Paulo Bauer - BlocolPFL - Sim
Paulo Bornhausen - Bloco/PFL - Sim
Paulo Gouvêa - Bloco/PFL - Sim
Rivaldo Macari - BlocolPMOB - Sim
Serafim Venzon - POT - Não
Valdir Colatto - BlocolPMOB - Sim

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT - Não
Adroaldo Streck - PSOB :... Sim
Adylson Motta - Bloco/PPB - Não
Airton Dipp - POT - Não
Augusto Nardes - BlocolPPB .- Sirl"l
Carlos Cardinal- POT - Não



O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a
mesa destaque para votação em separado nº 32,
nos seguintes termos:

DECLARAÇÃO DE VOTO

Sou favorável ao fim da aposentadoria especial
para os professores do 32 grau. Voto de acordo com
a bancada e em respeito ao princípio da fidelidade
partidária.

A aposentadoria especial para os professores
da pré-escola, do 12 e 2Q grau é justa e necessária
nas condições concretas do Brasil. O mesmo não se
aplica ao 32 grau, principalmente das Universidades
Públicas.

Sala das Sessões, 22 de maio de 1996. - De
putado José Genoíno.

Requeremos, nos termos do art. 161, inciso I
do Regimento Interno, destaque para a votação em
separado, da alínea c, do inciso 111, do parágrafo 12 ,

do art. 1Q da Emenda Aglutinativa.
Assinam: Alexandre Cardoso, Vice-Líder do

PSB; Domingos Dutra, Vice-Líder do PT; Sérgio Car
neiro, Vice-Líder do PDT; e Aldo Arantes, Vice-Líder
do PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há so
bre a mesa a seguinte:

Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, inciso I

do Regimento Interno, destaque para votação em
separado da alínea c, do inciso 111 do art. 40, cons
tante do art. 22 da Emenda n2 41 da Deputada Jandi
ra Feghallí e outros para substituir a alínea b do inci-

Requeremos, nos termos do art. 161, inciso I
do Regimento Interno, destaque para a votação em
separado, da alínea c, do inciso 111, do parágrafo 12 ,

do art. 40, do art. 1Q da Emenda Aglutinativa.
Assinam: Alexandre Cardoso, Vice-Líder do

PSB, Domingos Dutra, Vice-Líder do PT; Sérgio Car
neiro, Vice-Líder do PDT; e Aldo Arantes, Vice-Líder
do PCdoB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nll 31
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Darcísio Perondi - Blocó/PMDB - Sim "Na pré-escola, no primeiro ou no segundo
Eliseu Padilha·- BlocolRMOB ......Sim graus", constante no artigo 40, parágrafo I, inciso 111,
Ênio Bacci - POT - Não alínea b.
Esther Grossi - PT - Não Assinam: Elias Abrahão, Vice-Líder do Blo-
Ezídio Pinheiro - PSDB - Não colPMDB e outros.
FetterJúnior-Bloco/PPB-Sim O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Estão
Germano Rigotto - Bloco/PMDB - Sim retirados os seguintes destaques:

Hugo Lagranha - Bloco/PTB - Não REQUERIMENTO DE DESTAQUE N2 30
Ivo Mainardi - Bloco/PMDB - Sim
Jair Soares - Bloco/PFL - Não
Jarbas Lima - Bloco/PPB - Não
José Fortunati - PT - Não
Júlio Redecker - BlocolPPB - Sim
Luiz Mainardi - PT - Não
Matheus Schmidt - PDT - Não
Miguel Rossetto - PT - Não
Nelson Marchezan - PSDB - Sim
Osvaldo Biolchi - BlocolPTB - Sim
Paulo Paim - PT - Não
Paulo Ritzel- Bloco/PMDB - Sim
Renan Kurtz - PDT - Não
Waldomiro Fioravante - PT - Não
Wilson Branco - Bloco/PMDB - Não
Wilson Cignachi - Bloco/PMOB - Sim

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Estão
prejudicados os seguintes destaques:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N2 27

Requeremos, nos termos do art. 161, inciso I
do Regimento Interno, destaque para votação em
separado da expressão "na pré-escola, no primeiro
ou no segundo graus" constante da alínea b, do inci
so 111 do § 12do art. 40, na redação dada pelo art. 111

da Emenda Aglutinativa Substitutiva do Deputado
Inocêncio Oliveira e outros.

Assinam: Humberto Costa, Vice-Líder do PT e
Aldo Arantes, Vice-Líder do PCdoB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nll28

Requeremos, nos termos do artigo 161, inciso I
do Requerimento Interno, destaque para votação em
separado para suprimir a expressão "na pré-escola ou
no primeiro e segundo graus" na letra b, do inciso 111 do
§ 12do art. 40, constante no art. 111 da Emenda Agluti
nativa do Deputado Inocêncio Oliveira e outros.

A....";~· Miro Teixeira, Vice-Líder do PDT; e
'lice-Líder do PT.

'0 DE DESTAQUE Nll29

ra votação em separado da
<.- - ': I
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so 111 do art. 7º, na redação proposta pelo Substituti- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)-
vo do Relator. S. Ex.ª retira o destaque.

Assinam: Sandra Starling, Líder do PT; Sérgio O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Anuncio
Carneiro, Vice-Líder do PDT; José Carlos Sabóia, o Destaque nº 35, do Deputado Arnaldo Faria de Sá,
Vice-Líder do PSB; e Aldo Arantes, Vice-Líder do no seguinte teor:
PCdoB. Senhor Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Na forma admitida no artigo 161, inciso I, do
O SR. HUMBERTO COSTA - Qual é o núme- Regimento Interno desta Casa, ouvido o Plenário,

ro, Sr. Presidente? que seja concedido destaque para votação em sepa-
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) .- É orado (DVS), visando a supressão da palavra "conse-

DVS nº 32, para cuja votação solicito a permanência cutivos", do inciso IV, do § 1º, do artigo 40, integran-
dos Srs. Deputados sem plenário. te do art. 1º da Emenda Aglutinativa Substitutiva à

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re- PEC nº 33/95 (Reforma da Previdência Social), ofe-
visão do orador.) - Sr. Presidente, entendemos que recida pelo relator à mencionada Proposta de Emen-
é perfeitamente possível retirar esse destaque. da à Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Está re- Art. 40 .
tirado o DVS nº 32. § 1º .

O SR PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Anuncio IV - o valor dos proventos de aposentadoria,
o Destaque nº 33, no seguinte teor: nos hipóteses previstas nos incisos 11 e 111, terá por

Sr. Presidente, referência a remuneração do último cargo ou função,
Requeremos, nos termos do art. 161, inciso I se ocupado por, pelo menos, cinco anos consecuti-

do Regimento Interno, destaque para votação em vos, ou não atendida esta condição, a média das úl-
separado da expressão "tempo de serviço" constan- timas sessenta remunerações, devidamente atuali-
te da redação proposta à alínea d do inciso 111 do art. zadas, percebidas no serviço público.
40, constante do art. 2º da Emenda nº 41 da Deputa- Sala das Sessões, 20 de março de 1996. - De-
da Jandira Feghalli e outros para substituir a expres- putado Arnaldo Faria de Sá, Vice-Líder do PPB.
são "tempo de contribuição", na alínea c do inciso 111 O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - S. Ex.B

do art. 72, na redação proposta pelo Substitutivo do deseja a supressão da palavra "consecutivos" do in-
Relator ciso IV do § 1º do art. 401

Sala das Sessões, - Sandra Starling, Líder do S. Ex.1 retira o destaque.
PT - Sérgio Carneiro, Vice Líder do PDT - José O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Anuncio
Carlos sabóia, Vice-Líder do PSB - Aldo Arantes, o Destaque nº 36, da Deputada Marisa Serrano, no
Vice-Líder do PCdoB. seguinte teor:

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Retira- Senhor Presidente,
do o destaque. Requeremos, nos temos regimentais, destaque

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Anuncio para votação em separado - DVS, para o § 2º do
o Destaque nº 34, do Deputado Humberto Costa, no art. 40, proposto pelo artigo 1º da Emenda Aglutinati

va apresentada à PEC nº 33/95.
seguinte teor:

Senhor Presidente, Sala das Sessões, 21 de março de 1996. - Ma-
risa Serrano, Vice-Líder do Bloco Parlamentar

Requeremos, nos termos do art. 161, inciso I (PMDB) _ Fátima Pelaes, PSDB _ Lídia Quinan,
do Regimento Interno, destaque para votação em Bloco PMDB.
separado "se ocupado por, pelo menos, cinco anos
consecutivos, ou não atendida esta condição, a mÉ- O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
dia das últimas sessenta remunerações, devidamen- ao que nos consta, esse destaque já foi retirado an-
te atualizadas, percebidas no serviço público" cons- teriormente.
tante da redação proposta ao inciso IV do § 12 do ar- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Só a
tigo 40, constante do art. 12 , da Emenda Aglutinativa Deputada pode retirá-lo. Chamo a Deputada Fátima
Substitutiva, apresentada pelo Dep. Inocêncio Olivei- Pelaes, co-autora. .
ra e Outros. A SRA•.FÁTlMA PELAES - Retiro o desta-

Sala das Sessões. - Humberto Costa, Vice- que. .
Líder do PT - Aldo Arantes, Vice-Líder do PCdoS. O SR. PRESIDENTE (Lu.ís Eduardo) - Anuncio



§ 3º Os proventos de aposentadoria
serão revistos na mesma proporção e na
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ODestaque nº 37, do Deputado Miro Teixeira, no se- Emenda nº 27, para substituir o § 3º do art. 40 no
guinte teor: art. 2º do Substitutivo do Relator à PEC nº 33-A/95.

Senhor Presidente, Justificação

R~queremos, nos termos do art. 161, i~ciso I A necessidade de manter a paridade dos pro-
do Regimento Inte~no, Destaque rara Votaçao em ventos a todos os aposentados nas condições dos
Separado da redaçao dada ao § 3 do art.. 40, cons- reajustes da remuneração dos ativos inclusive apli-
tante do art. 2º da Emenda nº 27, de autona do Dep. , . ' ,
J ' p' tt' b t't' § 32 d rt 40 cando-se-Ihes os beneficIos decorrentes de reclassl-ose mo I, para su SI ulr o o a. , cons- . - f - d f' d

t d rt 2º d S b n r d R I t 'PEC 2 flcaçao ou trans ormaçao os cargos, para o Im e
~~~~ a. o u SI U IVO o e a or a n garantir aos aposentados o mesmo nível remunera-

. . . .. . , tório dos seus colegas da ativa. Visa, também reco-
Assma~: MIf«;J Teixeira, Vlce-Llder do PDT; e nhecer conseqüentemente a condição das carreiras

Sandra Starlmg, Llder do PT. , no serviço público de serem capazes de proporcio-
. O SR. PRESIDENTE (LUIs Eduardo) - S. Ex.lI nar aos seus integrantes condições de dignidade

retira o destaque. , . profissional tanto na fase laborativa quanto na fase a
O SR. P~ESlDENTE (LUIs Edu~rdo) - A~unclo aposentação, voluntária ou compulsória.

o De~taque n- 38, do Deputado Sérgio Carneiro, no Aliás, esta paridade já é hoje constitucional
segumte teor: (art. 40, § 4º).

Senhor Presidente, ( Sala das Sessões, - José Pinotti, (Bloco
Requeremos, nos termos do art. 161, inciso I PMDB).

do Regimento Interno, DVS para substituir o § 3º do O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - S. Ex.lI

art. 40, constante do art. 2º do Substitutivo do Rela- retira o destaque.
tor à PEC nº 33-A/95, PEllo § 3º do art. 40 constante O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Anuncio
da Emenda nº 27 do Deputado José Aristodemo Pi- o Destaque nos seguintes termos:
notti que tem a seguinte redação: Senhor Presidente,

"§ 3º Os proventos da aposentadoria serão re- Requeiro, nos termos regimentais, destaque
vistos, na mesma proporção e na mesma data, sem- para votação em separado da Emenda nº 34-CE que
pre que se modificar a remuneração dos servidores dá nova redação ao inc. VII do art. 9º, preservando o
em atividade, sendo também estendidos aos inativos valor real dos ajustes das aposentadorias e pensõ-
quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente es, no âmbito da administração direta, autárquica e
concedidos aos servidores em atividade, inclusive funcional da União, Estados, Distrito Federal e Muni-
quando decorrentes da transformação ou reclassifi- cípios.
cação do cargo ou função em que se deu a aposen- Assinam: Deputado Régis de Oliveira e outros.
tadoria, na forma da lei." O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O Des-

Assinam: SÉRGIO CARNEIRO, Vice-Líder do taque nº 40 foi retirado anteriormente.
PDT e Outros. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Anuncio

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço o Destaque nº 41 , do Deputado Amaldo Faria de Sá,
a palavra pela ordem. no seguinte teor:

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem a Senhor Presidente,
V. Ex.e a palavra. Na forma admitida no artigo 161, inciso 11, alí-

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revi- nea e, do Regimento .Intem? ,desta C?~a' requer~-

são do orador.) - Sr. Presidente, S. Ex.e assinou mos a ~ossa ExcelênCia, OUVido ~Plenan?, qu~ seja
pela Liderança do PDT. Está retirado o destaque. concedido Destaque para o § 7 do artigo 1 da

, . Emenda nº 12-CE, apresentada ao texto da PEC nº
O SR. P~ESlDENTE(LuIS Eduard?) - ~nuncl~ 33195 (Reforma da Previdência Social), para que

o ~estaqu~ n 39, do Deputado José Plnottl, no se aquele dispositivo ocupe o lugar do § 3º do artigo
gUlnte teor. 40, referenciado no artigo 2º do Substitutivo ofereci-

Senhor Presidente, do pelo Relator de Plenário à mencionada proposta
Requeremos a V. Ex.lI, nos termos dos arts. de Emenda à Constituição, conforme transcrição a'

101, inciso 11, ai ínea b, número 4, 161, inciso I, e 162 seguir:
do Regimento Interno, Destaque para Votação em
Separado, do § 3º, do art. 40. constante do § 22 'da
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mesma data, sempre que se modificar a re- mesma data, sempre que se modificar a re-
muneração dos servidores em atividade, muneração dos servidores em atividade,
sendo também estendidos aos inativos sendo também estendidos aos inativos
quaisquer benefícios ou vantagens poste- quaisquer benefícios ou vantagens poste-
riormente concedidos aos servidores em ati- riormente concedidos aos servidores em
vidade, inclusive quando decorrentes da atividade, inclusive quando decorrentes da
transformação ou reclassificação do cargo transformação ou reclassificação do cargo
ou função em que se deu aposentadoria, na ou função em que se deu aposentadoria, na
forma da lei. forma da lei."

Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 1996. - Assina: Odelmo Leão, Líder doBloco PPB/PL.
Deputado Arnaldo Faria de Sá. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - S. Ex!!

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - S. Ex!! retira o destaque.
retira o destaque. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Desta-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Anuncio que nº 44, da Deputada Sandra Starling, no seguinte
o Destaque nº 42, do Deputado Miro Teixeira, no se- teor:

guinte teor: Senhor Presidente,
Sr. Presidente, Requeremos, nos termos do art. 161, inciso I
Requeremos, nos termos do artigo 161, inciso I do Regimento Interno, destaque para votação em

do Regimento Interno, Destaque para votação em separado da redação proposta pela Emenda nº 41
Separado do parágrafo 7º do art. 40, constante do ao § 4º do art. 40, para substituir a redação proposta
art. 1º da Emenda nº 12, de autoria do Deputado ao § 3º do art. 40 pelo art. 2º do Substitutivo do Re-
Régis de Oliveira, para nova redação ao parágrafo lator.
3º do art. 40, constante do art. 2º do Substitutivo do Assina a Deputada Sandra Starling, Líder do
Relator à PEC nº 33-A/95. PT e outros.

Justificação O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Com a
Destacamos o dispositivo acima mencionado, palavra a Deputada Sandra Starling.

da Emenda nº 12, do Deputado Régis de Oliveira, A SRA. DEPUTADA SANDRA STARUNG (PT
para dar suporte à Emenda Aglutinativa a ser apre- - MG. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, re-
sentada em plenário. tiro o destaque nº 44.

Sala das Sessões, março de 1996. _ Deputado O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Desta-
Miro Teixeira, Vice-Líder do PDT. Sandra Starling, que nº 45, da Deputada Jandira Feghali, no seguinte
Líder do PT. teor:

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - S. Exª Senhor Presidente,
retira o destaque. Requeiro, nos termos do inciso I do art. 161 do

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Anuncio Regimento Interno, Destaque para votação em Se-
o Destaque nº 43, do Deputado Odelmo Leão, no parado do § 4º do art. 40 - redação da emenda nº
seguinte teor: 41, Da deputada Jandira Feghali, para substituir o §

3º do art. 40 - redação dada pelo art. 2º do substitu-
Senhor Presidente, tivo.
Na forma admitida no art. 161, inciso li, alínea

e, do Regimento Interno desta Casa, requeremos a Assina: Deputada, Jandira Feghali e outros -
Vossa Excelência, ouvido o Plenário, que seja con_concedo a palavra à Deputada Jandira Feghali.
cedido Destaque para o § 7º do art. 1º da Emenda . A SRA. JANDlRA FEGHALI (PCdoB - RJ.
nº 12-CE, apresentada ao texto da PEC-33/95 (Re- Sem revisão da oradora.) - Retiro o Destaque nº 45.
forma da Previdência Social), para que aquele dis- ' ,O SR. PRESIDENTJ: (Luís Eduardo) - Anuncio
positivo ocupe o 'lugar do § 3º do art. 40, refer- o Destaque nº 46, de autoria do Deputado Luiz Car-
enciado no artigo 2º do Substitutivo oferecido pelo los Santos.
Relator de Plenário à mencionada Proposta de Senhor Presidente,

, Emenda à Constituição, conforme transcrição. a se- Nos termos do art..161, I, do Regimento Inter-
guir: .' no, 'requeremp~ Destaque para votação em Separa-

"§ 32 - Os proventos de aposentadoria ' do da expressão "venCimentos" i constante do § 32

serã,o revistos, na rne~ma prqpqrção e na : 'dQ'àri. 73 ~~, Constitúi~~o Fedéral, redação dada



Senhor Presidente,
Nos termos do art. 161, I, do Regimento Inter

no, requeremos Destaque para votação em Separa
do da expressão "reajustadas", constante do inciso
VII do art. 92 da PEC 33/95, para substituir as ex
pressões "revistos" e "modificar", constantes do § 32

do art. 40 da Constituição Federal, redação dada
pelo art. 2º do substitutivo oferecido pelo relator da
Proposta de Emenda à Constituição n2 33-C/95.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, o Destaque nº 47 é retirado.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Desta
que n2 48, de autoria do Deputado Arnaldo Faria de
Sá, no seguinte teor:

Senhor Presidente,
Na forma admitida no art. 161, inciso I, do Re

gimento Interno desta Casa, ouvido o Plenário, que
seja concedido Destaque para votação em Separa
do (DVS), visando a supressão da expressão "a fim
de preservar o seu valor real.", do §" 2º do art. 40, in
tegrante do art. 1º da Emenda Aglutinativa à PEC
33195 (Reforma da Previdência Social), oferecida
pelo relator à mencionada Proposta de Emenda à
Constituição.

§ 2º Os proventos de aposentadoria não pode
rão exceder a remuneração do servidor quando em
atividade, observado ainda o disposto no art. 37, XI,
e serão revistos, na mesma proporção e na mesma
data, sempre que se modificar a remuneração dos
ativos, a fim de preservar o seu valor real.

, Sala das Sessões, 20 de março de 1996. - De
putado Arnaldo Faria de Sã, Vice-Líder do PPB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce
do a palavra ao Deputado Amaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PPB 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, man-
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pela PEC 33/95, para substituir a expressão "remu- tenho este Destaque e solicito de V. E~ a autoriza-
neração", constante do § 3º do art. 40 da Constitui- ção para fazer o encaminhamento.
ção Federal, redação dada pelo art. 22 do substituti- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - V. EX-
vo oferecido pelo relator a Proposta de Emenda à dispõe de um minuto.
Constituição nº 33-C/95. O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi-

Sala das Sessões, de março de 1996. - Luís dente, o texto da Emenda Aglutinativa aparentemen-
Carlos Santos, Líder do Governo - José Aníbal, Lí- te garante a paridade entre os trabalhadores ativos e
der do PSDB. inativos, no entanto, o parágrafo 2º estabelece:

O 2SR•.~RE~ID~NTE ~LUís Eduardo) - O Des- "§ 2º Os proventos de aposentadoria
taque n 46 Ja havIa sido retirado. não poderão exceder a remuneração do ser-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Anuncio vidor quando em atividade, observado ainda
o Destaque nº 47, de autoria do Deputado Luiz Car- o disposto no art. 37, e serão revistos na
los Santos, pela Liderança do Governo; José Aníbal, mesma proporção e na mesma data, sem-
Inocêncio Oliveira e Michel Temer, no seguinte teor: pre que se modificar a remuneração dos ati

vos, a fim de preservar o seu valor real."

Então, só a fim de preservar o valor real é que
se dá a paridade.

Queremos suprimir apenas a parte final: "a fim
de preservar o seu valor real". Assim, suprimida esta
parte final do texto, mantém-se a paridade.

O nosso destaque é para a supressão da parte
final: "a fim de preservar o seu valor real". A parida
de ocorrerá em qualquer condição e não apenas
para preservar o seu valor real.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em vo
tação a matéria detectada.. Como votam os Srs. lí
deres?

O SR. ARLINDO CHINAGLlA (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, o PT defende que a paridade deva ser in
condicional e não como está formulada, para dizer
aquilo que diz hoje com o valor das aposentadorias
do conjunto dos trabalhadores: para manter o valor
real. Isto não acontece. Não é por acaso que as pes
soas se aposentam, por exemplo, ganhando em tor
no de oito salários mínimos e, com o passar do tem
po, a quantia cai para cinco, quatro ou seis. A defe
sa da paridade é exatamente no sentido de que o
valor integral seja mantido. Defendemos tal posição
porque queremos que a máquina do Estado seja efi
caz, não seja inchada, haja profissionalismo e não o
clientelismo de triste história em nosso País. Para
tanto, é necessário formar mão-de-obra qualificada e
estimulá-Ia a fazer um ato relevante para a Nação
brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como
vota o PT?

O SR. ARLINDO CHINAGLlA - Vota "não", Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como
vota o PSB?



Ora, o parágrafo anterior fala de proventos e
remuneração. Se a paridade total não estivesse ga
rantida, o final seria assim: "a fim de preservar os
seus valores reais". Quais? Do salário. Mas a reda
ção se refere à remuneração: " sempre que se modi
ficar a remuneração dos ativos, a fim de preservar
seu valor real". O "seu" se refere à remuneração.

E o que é a remuneração no conceito da juris
prudência dos tribunais? É a soma dos beflefícios e

\
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O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ. verno percebem a motivação a direitos que vêm
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, uma das sendo produzidos em tre~hos deste projeto.
injustiças da Previdência do Banco do Brasil é a O PDT vota "não" para garantir a paridade per-
pessoa se aposentar com cinco ou seis salários mí- manente, conforme a Assembléia Nacional Consti-
nimos e depois de "x" anos estar ganhando três ou tuinte concebeu para aposentados, e pensionistas.
quatro salários mínimos. O SR. SÉRGIO MIRANDA (PC do B-MG. Sem

Entendemos que a paridade deva ser persegui- revisão do orador.) - Sr. Presidente, queríamos fa-
da no seu valor real. É justamente o que faz esse zer um elogio de público ao Deputado Arnaldo Faria
destaque: garante a paridade no seu valor real. En- de Sá pela preservação dos seus destaques. Esses
tendemos ser o grande avanço desse destaque, até destaques tentam preservar a paridade de venci-
porque contra essa questão existe a realidade. Hoje mentos entre ativos e inativos, uma das pouquíssi-
todos conhecemos aqueles famosos pedidos de rea- mas vantagens que ainda detém o servidor público
valiação da aposentadoria. Esse destaque é funda- no Brasil.
mental à paridade, por isso, é fundamental que os O inicio do parágrafo diz que os proventos da
Srs. Deputados garantam a paridade no seu valor aposentadoria não poderão exceder a remuneração
real. do servidor quando em atividade, retirando um argu-

O Partido Socialista Brasileiro recomenda o mento intenso dos apoiadores do Governo, no sen-
voto "não". tido de que o servidor quando se aposenta, ganha

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ.Sem revisão 20% a mais.
do orador.) - Sr. Presidente, pobre quando vê muita Retirar esta expressão preserva a paridade,
esmola desconfia. Existe obviamente - percebe-se - garantia do servidor público.
uma movimentação política que poderá resultar, se- O PC do B vota "não".
gundo as precárias informações que se recebe aqui O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como
no plenário, da retirada do projeto pelo Governo. vota o PPB?

Não falo como Vice-Líder de um partido de O SR. GERSON PERES (BlocoIPPB-PA. Sem
Oposição, mas como Parlamentar. Penso que isto revisão do orador.) - Sr. Presidente, este dispositivo
de fato - e vejam como classifico, Srs. Deputados enseja interpretações diversas. A paridade está ga-
da base do Governo - é uma informação precaríssi- rantida. Conversamos com o Deputado Arnaldo Fa-
ma, que nos chega a plenário nessa movimentação ria de Sá, com o Relator, com o Líder do Governo, e,
em que todos estamos trabalhando. para nós, tanto faz como tanto fez, pois, no final,

Se existe realmente essa discussão e se ela quem dará a interpretação é o Tribunal, quer com a
obviamente já tiver chegado ao conhecimento dos expressão "preservar o valor real", quer não. E va-
Srs. Deputados, é bom que a Casa seja comunica- mos demonstrar aos colegas.
da, para que não se tenha conhecimento pela televi- Quando o autor leu primeiramente o § 2º, ele
são - como está se anunciando - que haverá logo deveria ter lido o § 3º, que diz assim:
mais uma fala do Exmo. Sr. Presidente da República.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Nobre "Serão estendidos aos inativos os be-
Deputado Miro Teixeira, não posso responder hipó- nefícios e vantagens concedidos aos' servi-
teses. dores em atividade, inclusive os decorrentes

O SR. MIRO TEIXEIRA - Esse destaque, Sr. de transformação ou reclassificação do car-
Presidente, visa reestabelecer, não o texto, mas a go ou função em que se deu a aposentado-

ria, com a garantia do disposto no parágrafo
intenção da Assembléia Nacional Constituinte, de anterior."
conceder paridade permanente aos servidores apo
sentados e pensionistas. Historicamente e mensal
mente no serviço público, as administrações suces
sivas mudavam a nomenclatura de uma determina
da carreira, consideravam o cargo em extinção e
aqueles que estavam aposentados acabavam tendo
seus proventos congelados.

É fundamental e não é uma luta apenas da
Oposição. Só estamos ganhando algumas votações,
porque personalidades importantes da base do Go-



O SR. MARCONI PERlllO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".

O SR. ODElMO lEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co/PPB-PL vota "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 08/0
co/PFL-PTB vota "sim".

A SRA. SANDRA STARLlNG (PT - MG. Sem
revisão da oradora.)- Sr.' Presidente, o PT vota
"não".

O SR. GEDDEl VIEIRA LIMA (Bloco/PMDB 
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, por
toda argumentação aqui exposta pelos Deputados
Gerson Peres e José Aníbal, o PMDB vota "sim".

O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa
dos, a argumentação do Deputado Gerson Peres é
esclarecedora. Já tivemos oportunidade de fazê-Ia
na semana passada e queremos repetir hoje.

O art. 312 garante não só que os inativos terão
reajuste equivalente ao dos ativos, mas também te
rão a reclassificação.

Esse destaque supressivo não se justifica sob
nenhum ponto de vista. Acho que a maioria política
tem aí oportunidade de reafirmar o voto da semana
passada, preservando o art. 40.

O PSDB vota "sim".
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vantagens oriundos da transformação ou reclassifi- paridade e para a manutenção do benefício aos ina-
cação de cargos que serão estendidos- aos inativos. tivos, é fundamental que se mantenha a expressão.

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Deputa- Por isso o Bloco PFUPTB recomenda o voto
do Gerson Peres, corno vota o PPB? ·sim".

O SR. GERSON PERES - Vou concluir, Sr. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce-
Presidente. Eu queria apenas ter o mesmo tempo do a palavra ao Relator da matéria, Deputado Michel
que o Deputado Miro Teixeira teve, para explicar aos Temer.
colegas. O SR. MICHEL TEMER (Bloco/PMDB - SP.

A paridade está garantida. Se tirar a expres- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
são, o Governo pode, reclassificando os funcioná- Deputados, os Líderes já se manifestaram adequa-
rios, mudar a nomenclatura; burlar a Constituição e damente. Realmente, a leitura do art. 29 não pode
não estender aos inativos, com outro nome, o que ser feita isoladamente. É preciso ler o art. 22 conju-
aumentou. gado com o 312 • E, no art. 39 , ao tratar da reclassifica-

A matéria precisa ser bem esclarecida. O Tri- ção ou transformação dos cargos, expressão da
bunal é que vai dizer. Aliás, não quero dizer que emenda é: "inclusive nas hipóteses de reclassifica-
nosso partido queria ficar permanentemente do lado ção e transformação dos cargos".
de "A" ou do lado de "B". Ele ficou com a redação Portanto, quando se fala em preservação do
real e com a interpretação de que a paridade existe, valor real, especialmente em uma cultura, hoje, não
mesmo preservando "o valor real", porque o valor inflacionária, o valor da aposentadoria é algo extre-
real será o último salário que o inativo vai receber. mamente prezável. Portanto, retirar a expressão "va-

O PPB, portanto, vota pela manutenção do tex- lor real" pode, eventualmente, por uma interpretação
to do Relator. Vota "sim". judicial, prejudicar os aposentados. A intenção foi,

de fato, manter a paridade.
Se estivéssemos convencidos de que a retira

da desta expressão asseguraria definitivamente a
paridade, não haveria dúvida de que com ela con
cordaríamos. Não concordamos, contudo, porque te
mos a certeza, a convicção de que a manutenção da
expressão preserva a paridade absoluta.

O Relator, portanto, opina pelo "sim".
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi

dência solicita a todos os Srs. Deputados que to
mem assento, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico.

Os Srs. Deputados que se encontram nas ban
cadas queiram registrar seus códigos de votação.

O SR. WOlNEY QUEIROZ (PDT - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota
"não".

, , O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio
que ao encaminhar essa matéria leram apenas o §
212 Deixaram de ler o § 39 , ou seja, aquele que esten
de aos aposentados os benefícios concedidos aos
da atividade, até,mesmo por reclassificação de car
go 'Ou função.

, Ora, Sr. Presidente, aexpressão "para manter
se'u' valorr~al" é que dá COnsistência, para que não
fuja á paridade·entre os da atividade e os da' inativi
datle~ Portanto;'acreditamos que a preser'Váçãó da
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o SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PC do B - RJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PC do
B vota "não".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
coIPFL-PTB vota "sim".

A SRA. SIMARA ELLERV (Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Blo
colPMDB recomenda o voto "sim".

A SRA. SANDRA STARLlNG (PT - MG. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PT reco
menda o voto "não".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco
menda o voto "sim".

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB, em
defesa da paridade, recomenda o voto "não".

O SR. WOLNEV QUEIROZ (PDT - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota
"não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Srs. De
putados, queiram selecionar seus votos.

Os Srs. Deputados que se encontram nas ban
cadas queiram acionar o botão preto no painel até
que as luzes do posto se apaguem.

Os Srs. Deputados que não registraram seus
votos queiram fazê-lo, dentro de instantes, nos pos
tos avulsos.

A SRA. VEDA CRUSIUS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.

A SRA. VEDA CRUSIUS (PSDB - RS. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, novamente o
painel fez o registro do voto de forma incorreta. Meu
voto é "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Nobre
Deputada, perdoe-me. Isso ocorreu na votação ante
rior?

A SRA. VEDA CRUSIUS - Não, Sr. Presiden
te. Ocorreu nesta votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Ocorreu
agora, na sua bancada? Seu voto "sim" será cqmpu
tado.

O SR. ""ARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco-
menda o voto "sim". '
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A SRA. SANDRA STARLING (PT - MG. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente; o Partido dos
Trabalhadores recomenda o voto "não".

A SRA. SIMARA ELLERV (Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Blo-
colPMDB recomenda o voto "sim". '

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim" e convoca todos os Parlamentares do partido
para que venham ao plenário votar.

a Sr. Luís Eduardo, Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Ronaldo Perim, 1Q Vice-Presidente.

A SRA. SANDRA STARLlNG (PT·, MG. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Partido dos
Trabalhadores vota "n~o" para manter a paridade e
lembra aos Parlamentares de todos os partidos que
se é a mesma coisa com ou sem a expressão, como
disse o Relator, é melhor conservarmos a forma
atual. Para manter efetivamente a paridade, é ne
cessário que os Parlamentares que não queiram pu
nir os aposentados votem "não".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para
manter paridade entre os da atividade e os inativos,
a Liderança do Bloco PFUPTB recomenda o voto
·sim".

O SR. RUBENS COSAC (BlocoIPMDB - .GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
colPMDBlPMN/PSC/PSUPSD recomenda a manu
tenção do texto. O voto é "sim".

O SR. FERNANDO ZUPPO (PDT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota
pela paridade, a favor do aposentado. Portanto, vota
"não".

A SRA. CECI CUNHA (PSDB - AL. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (BlocoIPPB
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sou
autor do destaque. O voto "não" é para garantir a pa
ridade entre os professores. Aliás, quem fez o pedi
do para apresentação desse destaque foi a APAM
PESP - Associação dos Professores do Magistério
dO,Estado de São Paulo, juntamente com outras en
tidades de aposentados. Não foss'e por isso, eu não
.leria apresentado o destaque.

Para manter a paridade, o voto é "não". Como
disse 'a Deputada Sandra Starling, se não faz dife
rença nenhum~'~anteroli não a expressão, os apo-



O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do, o~ador.) ~ Sr. Presidente, se todo
mundo está apoiando a paridade, por que todos os
Parlamentares não votam, "não"? Parece-me estar
claro que todos querem a paridade. E se ninguém
discorda que o,destaqueá.garante Com mais ênfase
a por que $. Exas. insistem em votar "sim"?

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (BlocolPPB 
SP. Sem revisão do orador.) - Quem manter a pari
dade vota "não", isso é dito pelas próprias entidades
representantes de aposentados e pensionistas.

O SR. DOMINGOS LEONELLI - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. DOMINGOS LEONELLI (PSDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não tenho
certeza quanto à minha digitação no painel. Quero
esclarecer que tenho votado sistematicamente pela
reforma, com o Governo, nas matérias mais impopu
lares, sem nenhum arrependimento.

Estou convencido de que é necessário refor
mar a Previdência. Nesta matéria, votei "não", por
que acho que a mesma pode realmente prejudicar
os aposentados.
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sentados querem a supressão, para mant~r a pari- Parece-me necessário se fazer um esclareci-
dade. mento. Se todo mundo defende a paridade e o des-

O voto é "não" para quem está a favor dos pro- taque garante isso, conseqüentemente, haverá una-
fessores aposentados. nimidade em relação ao voto "não· neste plenário.

O SR. ARLINDO CHINAGLlA (PT - SP. Sem Se o destaque garante com ênfase a paridade,
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT recomen- e é o que todos querem, o Partido Socialista reco-
da o voto "não", não só em virtude do argumento da menda inclusive ao Deputado Inocêncio Oliveira o
Deputada Sandra Starling. Citamos o voto dos De- voto "não".
putados Inocêncio Oliveira, Michel Temer e Gerson O SR. RUBENS COSAC (BlocoIPMDB - GO.
Peres à época da Constituinte, 1988. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco

O voto é "não", pela paridade e pela coerência. PMDS/PMNIPSDIPSCIPSL recomenda, mais uma
O SR. MARCONIPERILLO (PSDB - GO. Sem vez, o voto "sim", isto é, a manutenção do que está

revisão do orador.) - Sr. Presidente, a paridade está no texto, principalmente no § 3!l.
assegurada no art. 32• O PSDB recomenda a todos O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
os seus Parlamentares o voto "sim". Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (SlocoIPFL - PPBlPL encaminha o voto "sim".
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, aque- A SRA. SANDRA STARLlNG (PT - MG. Sem
les que dizem que a paridade não está mal'ltida es- revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Partido dos
tão lendo apenas o § 22 , esquecendo-se do § 3Q

, Trabalhadores encaminha o voto "não".
que assegura ao inativo os mesmos benefícios con- O Sr. Ronaldo Perim, 1º Vice-Presi-
cedidos aos servidores ela atividade, inclusive os de- dente, deixa a cadeira da presidência, que é
correntes de modificação de cargo ou função. Mais ocupada pelo Sr. Luís Eduardo, Presidente.
do que isso não se pode escrever em português.

Para manter a paridade, o Bloco PFL/PTB re- O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
comenda o voto "sim". revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota

"sim", a favor da paridade.

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL encaminha o voto "sim".

O SR. RUBENS COSAC (SlocoIPMDS - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, mais uma
vez, o Bloco PMDB/PMNIPSDIPSCIPSL recomenda
o voto "sim" e encarece a vinda de seus Parlamenta
res ao plenário porque se trata de votação da mais
alta importância.

O voto, portanto, é "sim".

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exa. a palavra. .

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT-SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, sei da experiência des
ta Casa e de V. Exa., que também tem a responsa
bilidade de presidir a Câmara dos Deputados e que
preside o Poder Legislativo do País. Por isso, revelo
a V. Exa. minha preocupação com relação ,à manei-

. ra como será apresentada a posição da Câmara do~

Deputados diante do resultado das votações que 'se
realizam no dia de hoje, o que pode criar uma situa
ção extremamente delicàda ,e çonstrangedora para
esta Casa. '



O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa
do José Aníbal, peço a V. Exa. que conclua, pois
não permitirei neste horário o estabelecimento de
debates.

O SR. JOSÉ ANíBAL - Apenas pela oportuni
dade, acredito que há um mandato, ganho no pri
meiro turno, legitimado, para promover uma política
de reformas. (Apupos·.)

Há um inconformismo que acaba de se mani
festar aqui - e refiro-me ao mandato do Presidente
da República. Há· um mandato, ganho no primeiro
turno, para fazer as reformas. Não me confundam;
não falei de mandato de Deputado, falei do mandato
do Presidente.
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Tudo bem que até aí estejamos no debate polí- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não
tico. Entretanto, se essas intervenções chegarem ao vou permitir esse debate. Deputado José Aníbal,
nível do constrangimento de um Poder em relação a peço que V. Exa. conclua.
outro, teremos de analisar situação com cabeça fria, O SR. JOSÉ ANíBAL - Como até hoje não
porque vivemos um momento em que, pela reper- aceitaram a derrota eleitoral... (Apupos).
cussão dos resultados de votações, se faz passea- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não
tas em frente ao Congresso, contra a Câmara dos vou permitir esse debate. Todos os Srs. Deputados
Deputados. sabem o que estão fazendo: cada um assuma a sua

Sr. Presidente, confio em V. Exa. Será neces- responsabilidade; cada um sabe porque está votan- c

sário darmos uma resposta lúcida e cautelosa às re- do. (Palmas.)
percussões dos atos do Parlamento. Desculpe ter Tenho a minha posição pessoal e não me com-
manifestado a minha preocupação, mas era de meu pete extemá-Ia aqui. Não vou fazê-lo. Fora daqui
dever revelá-Ia a V. Exa. nunca hesitei em defender as minhas idéias.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa- Entretanto, os Srs. Deputados arcarão com as
do José Genoíno, V. Exa. sempre foi dos Deputados consequências dos seus votos porque são livres
mais preocupados com a imagem do Poder, e agra- para votar; estão aqui para deliberar; cada um sabe
deço por isso. o que faz. Portanto, não vou permitir esse debate

Entretanto, todos aqui sabem da importância neste momento. (Palmas.)
dessa matéria; cada um está votando com sua cons- O SR. ALBERTO GOlDMAN - Sr. Presidente,
ciência e deverá defender e justificar sua posição. peço a palavra pela ordem.
As razões da Oposição são conhecidas, as do Go- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem
vemo também. Quem quiser que banque, se expli- V.Exil• a palavra.
que e assuma sua responsabilidade. A minha é a de O SR. ALBERTO GOlDMAN (BlocoIPMDB-
colocar em votaç~o. (~ausa.) SP. sem revisão do orador.) Sr. Presidente, queria

O SR. JOSE ANIBAl - Sr. Presidente, peço a fazer a retificação de uma frase de sua autoria.
palavra pela ordem. V.Exi . classificou em duas parcelas os votos que es-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. tão dados: os que são da Oposição estão votando
Exa. a palavra. contra a emenda, e aqueles que são do Governo, a

O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB-SP. Sem revisão favor. Quero dizer a V.Exª. que os meus votos não
do orador.) - Sr. Presidente, aproveito a oportunida- se dão porque sou da Oposição ou do Governo, eles
de para dizer que não entendi muito bem o discurso são dados ou não porque vislumbro o que é de inte-
do Deputado José Genoíno. Não sei, afinal, que resse da sociedade. E é esse o, voto que estou dan-
mensagem S. Exa. quis passar, qual é exatamente a do. Voto "sim· não porque sou base de Governo,
sua preocupação do ponto de vista da imagem do mas porque entendo que isso interessa à sociedade
Legislativo. brasileira.(Palmas.)

Agora, falarei aqui abertamente, sem margens O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não
à dúvida, sobre a minha preocupação. vou permitir esse debate. Peço aos Srs. Deputados

que ajudem a Mesa porque não ficaria satisfeito em
desligar o microfone. Esta é sempre uma atitude in
delicada.

O SR. MARCONI PERlllO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem
V.Ex·. a palavra.

O SR. MARCONI PERlllO (PSOB-GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB enca
minha o voto ·sim".

A SRA. SANDRA STARUNG (PT-MG. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Partido dos
Trabalhadores encaminha o voto "não" e endossa as
atitudes de V.EXª. tomadas na tarde de hoje. Não é



14850 Quinta-feira 23 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 1996

possível que um tumulto no plenário venha impedir
votação dessa relevância.

O Partido dos Trabalhadores quer continuar
votando, e o nosso voto é "não".

O SR. LINDBERG FARIAS (PC do B-RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB tam
bém vota "não".

O SR. AGNALDO TIMÓTEO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa
do Agnaldo Timóteo, colabore com a Mesa. V.EXª.
não está na Liderança, e só vou permitir a partir de
agora a orientação das bancadas. Não vou mais
conceder a palavra para justificação, ou explicação
ou recomendação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como
votam os demais Líderes?

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "não".

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (BlocoIPMDB
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB vota "sim", aproveitando a oportunidade para
se associar ao PT nos calorosos aplausos.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB-GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".

O SR. GERSON PERES (BlocoIPPB-PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PPBIPL
vota "sim".

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB-RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Socialista Brasileiro vota "não".

O SR. RUBENS COSAC (BlocoIPMDB-GO.
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDB/PSD/PSUPSC/PMN recomendl:} mais uma
vez o voto "sim" e parabeniza V.Exll• pela posição to
mada à frente deste Poder.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL-PE.
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, o Bloco re
comenda o voto "sim".

O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT-PA. Sem
revisão do orador). - Sr. Presidente, o PDT vota
"não".

A SRA. JANDlRA FEGHALI (PCdoB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB
vota "não" e apela ao Plenário para que não quebre
a paridade dos aposentados em relação aos servi
dores públicos.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco
menda o voto "sim".

O SR. RUBENS COSAC (Bloco/PMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, mais uma
vez, o BlocoIPMDBlPMN/PSD/PSC/PSL, recomenda
aos Deputados que estão chegando ao plenário
para que votem "sim".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - O PSDB vota "sim".

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - O PT vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. AGNALDO TIMÓTEO (BlocoIPPB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a demago
gia é contra a democracia.

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPBIPL
encaminha o voto ·sim".

O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota
"não".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".

O SR. RUBENS COSAC (BlocoIPMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDB/PMNIPSDIPSCIPSL recomenda, mais uma
vez, o voto "sim".

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exll a palavra.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco
menda o voto "sim".

O SR. RUBENS COSAC (BlocoIPMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDB/PSD/PSUPMN recomenda o voto "sim".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PFL - PTB recomenda o voto "sim".

o Sr. Humberto Costa - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESlENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex· a palavra.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, solicitarei que
fosse apurado o resultado, pois faz tempo que não
há movimento.



Roraima

Alceste Almeida - Bloco/PPB - Sim
Elton Rohnelt - BlocolPSC - Sim
Francisco Rodrigues - BlocolPPB - Sim
Luciano Castro - PSDB - Sim
Luís Barbosa - BlocolPPB - Sim
Moisés Lipnik - BlocolPTB - Sim
Robério Araújo - Bloco/PPB - Sim
Salomão Cruz - PSDB - Sim

Amapá

Antônio Feijão - PSDB - Sim
Eraldo Trindade - Bloco/PPB - Não
Fátima Pelaes - PSDB - Sim
Gervásio Oliveira - PSB - Não
Raquel Capiberibe - PSB - Não
Sérgio Barcellos - BlocolPFL - Sim

Pará

Ana Júlia - PT - Não
Anivaldo Vale - Bloco/PPB - Sim
Antônio Brasil - BlocolPMDB - Não
Benedito Guimarães - Bloco/PPB - Sim
Elcione Barbalho - Bloco/PMDB - Não
Gerson Peres - Bloco/PPB - Sim
Giovanni Queiroz - PDT - Não
Hilário Coimbra - Bloco/PTB - Não
José Priante - Bloqo/PMDB - Sim
Mário Martins - BloçolPMDB - Sim
Nícias Ribeiro - PSDB - Sim
Olávio Rocha - PSDB - Sim
Paulo Rocha - PT - Não
Paulo Titan - Bloco/PMDB - Sim

VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DE
PUTADOS:

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Mesa
vai proclamar o resultado:

VOTARAM:
Sim: 269
Não: 175
Abstenção: 6
Total: 450
Rejeitada a expressão. Fica, portanto, excluída

do texto.

A SRA. JANDIRA FEGHALI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex.ª a palavra.

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PC do B- RJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, a vota
ção deve ser encerrada.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex.ª a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo-
co PFUPTB recomenda o voto ·sim". .

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex.ª a palavra.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, soli.cito a V. Ex.B

que encerre a votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi
dência vai encerrar a votação.

Está encerrada a votação.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem..

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex.B a palavra.

O SR. RUBENS COSAC (BlocoIPMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
colPMDBlPSD/PSUPSC/PMN recomenda, mais
uma vez, o voto "sim".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente,'o PSDB reco
menda o voto "sim".
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O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL -
dente, peço a palavra pela ordem. PE. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. saber se há algum requerimento de ... (manifestaçõ-
Ex.li a palavra. es no plenário) ... prorrogação da sessão. A sessão

está encerrada?
O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, com o re
sultado de hoje, toda vez que houver uma votação
importante vou pedir aos empresários que venham a
Brasília.

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
colPPBIPL encaminha o voto ·sim".
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Alberto Silva - BlocolPMDB - Sim
Ari Magalhães - BlocolPPB - Não
B. Sá - PSDB - Sim
Ciro Nogueira - Bloco/PFL - Sim
Felipe Mendes - Bloco/PPB - Sim
Heráclito Fortes - Bloco/PFL - Sim
João Henrique - Bloco/PMDB - Sim
Mussa Demes - BlocolPFL - Sim
Paes Landim - BlocolPFL - Sim

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - BlocolPFL - Não
Betinho Rosado - BlocolPFL - Sim
Carlos Alberto - Bloco/PFL - Sim
Cipriano Correia - PSDB - Sim
Henrique Eduardo Alves - BlocolPMDB - Sim
Iberê Ferreira - Bloco/PFL - Sim
Laire Rosado - Bloco/PMDB - Sim
Ney Lopes - Bloco/PFL - Sim

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco/PFL - Sim
Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco/PFL - Sim
Armando Abílio - Bloco/PMDB - Sim
Cássio Cunha Lima - Bloco/PMDB - Não
Efraim Morais - Bloco/PFL - Sim

Socorro Gomes - PC dõ B - Não Sarney Filho - Bloco/PFL - Sim
Vic Pires Franco - BlooolPFL - Sim Ceará

Amazonas Aníbal Gomes - Bloco/PMDB - Sim
Arthur Virgílio - PSDB - Sim Antônio Balhmann - PSDB - Sim
Cláudio Chaves - Bloco/PFL - Sim Antônio dos Santos - Bloco/PFL - Abstenção
Euler Ribeiro - Bloco/PMDB - Sim Arnon Bezerra - PSDB - Sim
João Thomé Mestrinho - Bloco/PMDB - Não Edson Queiroz - BlocolPPB - Não
Pauderney Avelino - BlocolPPB - Sim Edson Silva - PSDB - Sim

Rondônia Firmo de Castro - PSDB - Sim
Inácio Arruda - PC do B - Não

Carlos Camurça - Bloco/PPB - Não José Linhares _ BlocolPPB _ Não
Confúcio Moura - Bloco/PMDB - Sim

José Pimentel- PT - Não
Eurípedes Miranda - PDT - Não Leônidas Cristino _ PSDB _ Sim
Expedito Júnior - Bloco/PPB - Não Marcelo Teixeira _ BlocolPMDB _ Sim
Oscar Andrade - Bloco/PMDB - Sim Nelson Otoch _ PSDB - Sim
Silvernani Santos - Bloco/PPB - Não Paes de Andrade - BlocolPMDB - Não

Acre Pimentel Gomes - PSDB - Não
Carlos Airton - Bloco/PPB - Não Roberto Pessoa - BlocolPFL - Não
Célia Mendes - Bloco/PFL - Não Rommel Feijó -- PSDB - Sim
Chicão Brígido - BlocolPMDB - Não Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim
João Maia - BlocolPFL - Não Vicente Arruda - PSDB - Sim
Mauri Sérgio - BlocolPMDB - Não Piauí
Osmir Lima - BlocolPFL - Não
Ronivon Santiago - BlocolPFL - Não
Zilá Bezerra - Bloco/PFL - Sim

Tocantins

Ary Valadão - BlocolPPB - Sim
Darci Coelho - Bloco/PPB - Sim
Dolores Nunes - BlocolPPB - Sim
Eudoro Pedroza - Bloco/PMDB - Sim
Freire Júnior - Bloco/PMDB - Sim
João Ribeiro - Bloco/PPB - Não
Melquíades Neto - BlocolPMN - Sim
Paulo Mourão - PSDB - Sim

Maranhão

Albérico Filho - BlocolPMDB - Sim
César Bandeira - Bloco/PFL - Sim
Costa Ferreira - Bloco/PFL - Sim
Domingos Dutra - PT - Não
Haroldo Sabóia - PT - Não
Jayme Santana - PSDB - Sim
Magno Bacelar - Bloco/PFL - Sim
Márcia Marinho - PSDB - Sim
Mauro Fecury - Bloco/PFL - Não
Pedro Novais - BlocolPMDB - Abstenção
Remi Trinta - BlocolPMDB - Não
Roberto Rocha - PSDB - Sim
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Enivaldo Ribeiro - Bloco/PPB - Sim
Gilvan Freire - BlocolPMOB - Sim
Ivandro Cunha Lima - BlocolPMOB - Sim
José Aldemir - Bloco/PMOB - Não
José Luiz Clerot - BlocolPMOB - Sim
Roberto Paulino - BlocolPMOB - Não
Wilson Braga - POT - Não

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco/PFL - Sim
Fernando Ferro - PT - Não
Fernando Lyra - PSB - Não
Humberto Costa - PT - Abstenção
Inocêncio Oliveira - Bloco/PFL - Sim
José Chaves - PSOB - Sim
José Jorge - Bloco/PFL - Sim
José Mendonça Bezerra - BlocolPFL - Sim
José Múcio Monteiro - BlocolPFL - Sim
Luiz Piahylino - PSOB - Sim
Mendonça Filho - Bloco/PFL - Sim
Nilson Gibson - PSB - Não
Osvaldo Coelho - BlocolPFL - Sim
Pedro Correa - Bloco/PPB - Sim
Ricardo Heráclio - PSB - Não
Roberto Fontes - Bloco/PFL - Sim
Roberto Magalhães - Bloco/PFL - Sim
Sérgio Guerra - PSB - Não
Severino Cavalcanti - Bloco/PPB - Sim
Wilson Campos - PSOB - Sim
Wolney Queiroz - POT - Não

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco/PTB - Não
Augusto Farias - Bloco/PPB - Não
Benedito de Lira - Bloco/PFL - Sim
Ceci Cunha - PSOB - Sim
José Thomaz Nonô - PSOB - Sim
Moacyr Andrade - Bloco/PPB - Não
Talvane Albuquerque - Bloco/PPB - Sim

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSOB - Não
Carlos Magno - BlocolPFL - Sim
Cleonâncio Fonseca- Bloco/PPB - Sim
José Teles - Bloco/PPB - Não
Marcelo Oéda - PT - Não
Pedro Valadares - PSB - Não
Wilson Cunha - BlocolPFL - Não

Bahia

Alcides Modesto - PT - Não
Aroldo Cedraz - BlocolPFL - Sim
Benito Gama - BlocolPFL - Sim
Beto Lélis - PSB - Não
Cláudio Cajado - Bloco/PFL - Sim
Coriolano Sales - POT - Não
Domingos Leonelli - PSOB - Não
Eujácio Simões - BlocolPL - Sim
Félix Mendonça - Bloco/PTB - Sim
Fernando Gomes - BlocolPTB - Sim
Geddel Vieira Lima - Bloco/PMOB - Sim
Haroldo Lima - PC do B - Não
Jaime Fernandes - BlocolPFL - Sim
Jairo Azi - Bloco/PFL - Sim
Jairo Carneiro .. Bloco/PFL - Sim
Jaques Wagner - PT - Não
João Almeida - BlocalPMOB - Sim
João Leão - PSOB - Sim
Jonival Lucas - BlocolPFL - Sim
José Carlos Aleluia - BlocolPFL - Sim
José Rocha - BlocolPFL - Sim
José Tude - Bloco/PTB - Sim
Leur Lomanto - Bloco/PFL - Sim
Luís Eduardo - BlocolPFL - Abstenção (art.

17, § 1º, do RICO)
Luiz Braga - BlocolPFL - Sim
Luiz Moreira - BlocolPFL - Sim
Manoel Castro - Bloco/PFL - Sim
Marcos Medrado - Bloco/PPB - Sim
Mário Negromonte - PSOB - Sim
Nestor Duarte - BlocolPFL - Sim
Pedro Irujo - Bloco/PMOB - Não
Prisco Viana - BlocolPPB - Não
Roberto Santos - PSOB - Sim
Roland Lavigne - BlocolPFL - Sim
Sérgio Carneiro - POT - Não
Simara Ellery - Bloco/PMOB - Sim
Ubaldino Júnior - PSB - Não
Ursicino Queiroz - Bloco/PFL - Sim

Minas Gerais

Aécio Neves - PSOB - Sim
Antônio Aureliano - PSOB - Sim·
Antônio do Valle - BlocolPMOB - Sim
Aracely de Paula - Bloco/PFL- Sim
Armando Costa - BlocolPMOB - Sim
Bonifácio de Andrada - Blbco!PPB - Sim
Carlos Mosconi - PSOB - Sim
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Chico Ferramenta - PT - Não
Edson Soares - PSDB - Não
Elias Murad - PSDB - Sim
Eliseu Resende - Bloco/PFL - Sim
Fernando Diniz - BlocolPMDB - Sim
Francisco Horta - BlocolPL - Sim
Genésio Bemardino - Bloco/PMDB - Sim
Herculano Anghinetti - Bloco/PPB - Não
Hugo Rodrigues da Cunha - BlocolPFL - Sim
Ibrahim Abi-Ackel- BlocolPPB - Não
Jair Siqueira - Bloco/PPB - Não
João Fassarella - PT - Não
José Rezende - BlocolPPB - Sim
Lael Varella - BlocolPFL - Sim
Leopoldo Bessone - BlocolPTB - Não
Márcio Reinaldo Moreira - BlocolPPB - Não
Marcos Lima - BlocolPMDB - Sim
Maria Elvira - BlocolPMDB - Sim
Mário de Oliveira - BlocolPPB - Não
Maurício Campos - Bloco/PL - Não
Mauro Lopes - Bloco/PFL - Sim
Nárcio Rodrigues - PSDB - Sim
Newton Cardoso - Bloco/PMDB - Sim
Nilmário Miranda - PT - Não
Odelmo Leão - Bloco/PPB - Sim
Osmânio Pereira - PSDB - Sim
Paulo Delgado - PT - Não
Paulo Heslander - Bloco/PTB - Sim
Philemon Rodrigues - BlocolPTB - Sim
Roberto Brant - PSDB - Sim
Romel Anízio - Bloco/PPB - Sim
Ronaldo Perim - BlocolPMDB - Sim
Sandra Starling - PT - Não
Saraiva Felipe - BlocolPMDB - Sim
Sérgio Miranda - PC do B - Não
Sílvio Abreu - PDT - Não
Tilden Santiago - PT - Não
Vittorio Medioli - PSDB - Sim
Zaire Rezende - Bloco/PMDB - Não

Espírito Santo

Adelson Salvador - BlocolPMDB - Não
Feu Rosa - PSDB - Não
João Coser - PT - Não
Luiz Buaiz - Bloco/PL - Não
Nilton Baiano":' Bloco/PPB - Não
Rita Camata - Bloco/PMDB - Não
Roberto Valadão - BlocolPMDB - Sim

Maio de 1996

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - BlocolPPB - Sim
Alcione Athayde - Bloco/PPB - Sim
Alexandre Cardoso - PSB - Não
Álvaro Valle - Bloco/PL - Não
Arolde de Oliveira - Bloco/PFL - Sim
Ayrton Xerez - PSDB - Sim
Carlos Santana - PT - Não
Cidinha Campos - PDT - Não
Edson Ezequiel- PDT - Não
Eurico Miranda - Bloco/PPB - Sim
Fernando Gabeira - PV - Não
Fernando Gonçalves - Bloco/PTB - Sim
Francisco Silva - BlocolPPB - Sim
Itamar Serpa - PSDB - Sim
Jair Bolsonaro - BlocolPPB - Não
Jandira Feghali - PC do B - Não
João Mendes - Bloco/PPB - Sim
Jorge Wilson - Bloco/PPB - Sim
José Carlos Coutinho - BlocolPFL - Sim
José Maurício - PDT - Não
Laprovita Vieira - BlocolPPB - Sim
Laura Carneiro - BlocolPFL - Sim
Lindberg Farias - PC do B - Não
Márcio Fortes - PSDB - Sim
Maria da Conceição Tavares - PT - Não
Milton Temer- PT - Não
Miro Teixeira - PDT - Não
Moreira Franco - Bloco/PMDB - Sim
Roberto Campos - BlocolPPB - Sim
Rubem Medina - BlocolPFL - Sim
Sérgio Arouca - PPS - Não
Simão Sessim - PSDB - Não
Sylvio Lopes - PSDB - Sim
Vanessa Felippe - PSDB - Sim

São Paulo

Alberto Goldman - BlocoIPMD6 - Sim
Aldo Rebelo - PC 'do B - Não
Almino Affonso - PSDB - Não
Aloysio Nunes Ferreira - Bloco/PMDB - Sim
Antonio Carlos Pannunzio - PSDB - Sim
Antonio Kandir - PSDB - Sim
Arlindo Chinaglia - PT - Não
Arnaldo Faria de Sá - Bloco/PPB - Não
Arnaldo Madeira - PSDB - Sim
Ary Kara - Bloco/PMDB - Sim
Ayres da Cunha - BlocolPFL - Sim
Beto Mansur - BlocolPPB - Sim
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Carlos Apolinário - Bioco/PMDB - Sim
Carlos Nelson - Bloco/PMDB - Sim
Celso Daniel - PT - Não
Celso Russomano - PSDB - Sim
Couraci Sobrinho - Bloco/PFL - Não
Cunha Bueno - Bloco/PPB - Sim
Cunha Lima - Bloco/PPB - Não
De Velasco - Bloco/PSD - Sim
Delfim Netto - Bloco/PPB - Sim
Duílio Pisaneschi - Bloco/PTB - Sim
Edinho Araújo - Bloco/PMDB - Não
Eduardo Jorge - PT - Não
Fausto Martello - Bloco/PPB - Não
Fernando Zuppo - PDT - Não
Franco Montoro - PSDB - Sim
Hélio Bicudo - PT - Não
Ivan Valente - PT - Não
Jair Meneguelli - PT - Não
João Paulo - PT - Não
Jorge Tadeu Mudalen - Bloco/PPB - Sim
José Aníbal - PSDB - Sim
José Augusto - PT - Não
José de Abreu - PSDB - Sim
José Genoíno - PT - Não
José Machado - PT - Não
José Pinotti - Bloco/PMDB - Não
Koyu lha - PSDB - Sim
Luciano Zica - PT - Não
Luiz Gushiken - PT - Não
Maluly Netto - Bloco/PFL - Sim
Marcelo Barbieri - Bloco/PMDB - Não
Marquinho Chedid - Bloco/PSD - Sim
Marta Suplicy - PT - Não
Maurício Najar - Bloco/PFL - Sim
Michel Temer - Bloco/PMDB - Sim
Nelson Marquezelli - Bloco/PTB - Sim
Paulo Lima - Bloco/PFL - Abstenção
Pedro Yves - Bloco/PMDB - Não
Régis de Oliveira - Bloco/PFL - Não
Ricardo Izar - Bloco/PPB - Sim
Robson Tuma - Bloco/PSL - Sim
Snvio Torres - PSDB - Sim
Teima de Souza - PT - Não
Tuga Angerami - PSDB - Não
Ushitaro Kamia - Bloco/PPB - Não
Valdemar Costa Neto - Bloco/PL - Não
Vicente Cascione - Bloco/PTB - Não
Wagner Salustiano - Bloco/PPB - Sim

Zulaiê Cobra - PSDB - Sim

Mato Grosso

Gilney Viana - PT - Não
Murilo Domingos - Bloco/PTB - Sim
Pedro Henry - PSDB - Sim
Roberto França - PSDB - Não
Rodrigues Palma - Bloco/PTB - Sim
Rogério Silva - Bloco/PFL - Sim
Teté Bezerra - Bloco/PMDB - Sim
Welinton Fagundes - Bloco/PL - Não

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PC do B - Não
Augusto Carvalho - PPS - Não
Benedito Domingos - Bloco/PPB - Sim
Chico Vigilante - PT - Não
Jofran Frejat - Bloco/PPB - Não
Maria Laura - PT - Não
Osório Adriano - Bloco/PFL - Sim
Wigberto Tartuce - Bloco/PPB - Sim

Goiás

Aldo Arantes - PC do B - Não
Jovair Arantes - PSDB - Sim
Lídia Quinan - Bloco/PMDB - Sim
Marconi Perillo - PSDB - Sim
Maria Valadão - Bloco/PFL - Sim
Nair Xavier Lobo - Bloco/PMDB - Sim
Orcino Gonçalves - Bloco/PMDB - Sim
Pedrinho Abrão - Bloco/PTB - Sim
Pedro Canedo - Bloco/PL - Não
Pedro Wilson - PT - Não
Roberto Balestra - Bloco/PPB - Sim
Rubens Cosac - Bloco/PMDB - Sim
Vilmar Rocha - Bloco/PFL - Sim
Zé Gomes da Rocha - Bloco/PSD - Sim

Mato Grosso do Sul

André Puccinelli - Bloco/PMDB - Não
Dilso Speraflco - Bloco/PMDB - Sim
Flávio Derzi r Bloco/PPB - Sim
Marilu GtJimarães - Bloco/PFL - Sim
Marisa Serrano - Bloco/PMDB - Sim
Nelson Trad - Bloco/PTB - Sim
Oscar Goldoni - Bloco/PMDB - Sim
Saulo Queiroz - Bloco/PFL - Sim

Paraná

Abelar~o Lupion - Bloco/PFL - Sim
Affonso Camargo - Bloco/PFL - Sim
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Antonio Ueno - BlocolPFL - Sim
Chico da Princesa - Bloco/PTB - Sim
Dilceu Sperafico - BlocolPPB - Sim
Elias Abrahão - BlocolPMDB - Sim
Fernando Ribas Carli - PDT - Não
Flávio Arns - PSDB - Não
Hermes Parcianello - Bloco/PMDB - Sim
Homero Oguido - Bloco/PMDB - Sim
João Iensen - Bloco/PTB - Sim
José Borba - Bloco/PTB - Sim
José Janene - BlocolPPB - Sim
Luciano Pizzatto - BlocolPFL - Sim
Luiz Car10s Hauly - PSDB - Sim
Maurício Requião - Bloco/PMDB - Não
Max Rosenmann - Bloco/PFL - Sim
Nedson Micheleti - PT - Não
Nelson Meurer - Bloco/PPB - Sim
Odílio Balbinotti - Bloco/PTB - Sim
Padre Roque - PT - Não
Paulo Bernardo - PT - Não
Paulo Cordeiro - Bloco/PTB - Sim
Renato Johnsson - Bloco/PPB - Sim
Ricardo Barros - Bloco/PFL - Não
Ricardo Gomyde - PC do B - Não
Valdomiro Meger - Bloco/PPB - Sim
Vilson Santini - Bloco/PTB - Sim
Werner Wanderer - BlocolPFL - Sim

santa Catarina

Edinho Bez - BlocolPMDB - Sim
Hugo Biehl- BlocolPPB - Sim
João Pizzolatti - Bloco/PPB - Não
José Fritsh - PT - Não
Leonel Pavan - PDT - Não
Luiz Henrique - Bloco/PMDB - Sim
Mário Cavalazzi - BlocolPPB - Sim
Milton Mendes - PT - Não
Paulo Bauer - BlocolPFL - Sim
Paulo Bornhausen - BlocolPFL - Sim
Paulo Gouvea - Bloco/PFL - Sim
Rivaldo Macari - Bloco/PMDB - Sim
Serafim Venzon - PDT - Não
Valdir Colatto - BlocolPMDB - Sim

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT - Não
Adroaldo Streck - PSDB - Sim
Adylson Motta - Bloco/PPB - Não
Airton Dipp - PDT - Não

Augusto Nardes - Bloco/PPB - Não
Carlos Cardinal - PDT - Não
Darcísio Perondi - Bloco/PMDB - Sim
Eliseu Padilha - BlocolPMDB - Sim
Esther Grossi - PT - Não
Ezídio Pinheiro - PSDB - Não
Fetter Júnior - Bloco/PPB - Não
Germano Rigotto - Bloco/PMDB - Sim
Hugo Lagranha - Bloco/PTB - Não
Ivo Mainardi - Bloco/PMDB - Sim
Jair Soares - Bloco/PFL - Abstenção
Jarbas Lima - Bloco/PPB - Não
José Fortunati - PT - Não
Júlio Redecker - BlocolPPB - Sim
Luiz Mainardi - PT - Não
Matheus Schmidt - PDT - Não
Miguel Rossetto - PT - Não
Nelson Marchezan - PSDB - Sim
Osvaldo Biolchi - BlocolPTB - Sim
Paulo Paim - PT - Não
Paulo Ritzel- Bloco/PMDB - Sim \
Renan Kurtz - PDT - Não
Waldomiro Roravante - PT - Não
Wilson Branco - Bloco/PMDB - Não
Wilson Cignachi - BlocolPMDB - Sim
Veda Crusius - P,SDB - Sim

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, quero fazer uma
retificação. Meu voto é "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Adiada
a votação dos demais destaques e Emendas agluti
nativas.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Apre
. sentação de Proposições.

Os Senhores Deputados que tenha proposições
a apresentar poderão fazê-lo.

Apresentam proposições os Senhores:
ANIVALDO VALE -Indicação ao Poder Execu

tivo de cobrança de multa moratória em operações
de crédito agrícola.

L1NDBERG FARIAS - Requerimento de infa
rarnções ao Ministério do Planejamento e Orçamen
to sobre composição dos gastos tidos como manu
tenção e desenvolvimento do ensino e cumprimento
da Lei nQ 7.348, de 1985.



Maio de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 23 14857

CUNHA BUENO - Requerimento de informa
ções ao Ministério da Fazenda sobre créditos "po
dres" da carteira de empréstimos do Banco Meridio
nal.

Requerimento de informações ao Ministério da
Fazenda sobre apuração de fraudes no Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

NEWTON CARDOSO - Requerimento de in
formações ao Ministério da Previdência e Assistên
cia Social sobre a situação dos débitos previdenciá
rios da empresa "O Estado de Minas S. A."

MIGUEL ROSSETTO - Requerimento de infor
mações ao Ministério da Saúde sobre o uso de agro
tóxicos.

SERAFIM VENZON - Projeto de lei que torna
obrigatória a existência de condutor-terra de prote
ção nos aparelhos elétricos que especifica.

Projeto de lei que obriga os ônibus urbanos a
terem, como equipamento indispensáveJ, cabine iso
lada e refrigeração para motoristas.

LUIZ MAINARDI - Projeto de lei que altera dis
positivos da Lei n2 7.210, de 11 de julho de 1984
Lei de Execução Penal.

JOÃO NATAL - Projeto de lei que dispõe sobre
o aproveitamento de bens imóveis da União em pro
grama de reforma agrária.

CARLOS NELSON - Projeto de lei que altera a
lista de serviços anexa ao Decreto-Lei n2 406, de 31
de dezembro de 1968, baixada através da Lei Com
plementar n2 56, de 15 de dezembro de 1987.

MARTA SUPLlCY - Projeto de lei que dispõe
sobre a exploração sexual infanto-juvenil, acrescen
tando parágrafo aos arts. 228 e 229 do Decreto-Lei
n2 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
Brasileiro.

VALDEMAR COSTA NETO - Requerimento de
informações ao Ministério do Planejamento e Orça
mento sobre empréstimos, pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES -,
às empresas Nova Dutra e CRT - Concessionária
Rio-Teresópolis.

LUCIANO ZICA - Requerimento de informaçõ
es ao Ministério de Minas e Energia a respeito de
atos administrativos adotados pela Petrobrás.

OSMIR LIMA E CARLOS AIRTON ~ Projeto de
decreto legislativo que dispõe sobre a realização de
plebiscito para criação do Território Federal de Abunã.

JAIR BOLSONARO - Projeto de lei que esta
belece o dia 12 de janeiro com a data-base dos ser
vidores públicos civis e militares.

MARIA VALADÃO - Indicação ao Poder Exe
cutivo de instalação de mais unidades de "Tiro-de
Guerra" em Municípios, aSsim como a prestação de
serviço militar obrigatório complementado por ativi
dades assistenciais e profissionalizantes, sem pre
juízo dos seus estudos ou carreira profissional.

NEDSON MICHELETTI - Requerimento de in
formações ao Ministério da Fazenda sobre empreen
dimentos da Caixa Econômica Federal no Município
de Londrina, Estado do Paraná.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há so
bre a mesa, e vão à publicação, as seguintes Emen
das ao Projeto de Lei n2 4.716, de 1994, que "define
os crimes de tortura, e dá outras providências". (Ato
da Mesa n2 177, de 1989)

-N2 1

SUBSTITUTIVO AO PROJETO
DE LEI N2 4.716, DE 1994

"Define os crimes de tortura, e dá
outras providências".

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Submeter alguém, depois de lhe haver

reduzido por qualquer meio a capacidade de resis
tência, a sofrimento físico, psíquico ou moral.

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos.
§ 1Q A tortura também será caracterizada:
I - em procedimento investigatório, policial, ad

ministrativo ou no curso de ação judicial, com vistas
à obtenção de provas ou informações de qualquer
natureza;

11 - para obtenção de vantagem de natureza
econômica, fiscal, funcional ou política;

111 - para provocar ação ou omissão de nature
za criminosa;

IV - para traduzir discriminação de qualquer
natureza.

§ 22 Na mesma pena incorre quem:
I - com os objetivos dos incisos anteriores, uti

liza substância, aparelho ou instrumento que acarre
te intenso sofrimento físico, mental ou moral ou risco
acentuado à saúde da vítima;

11 - submete pessoa presa ou sujeita a medida
de caráter preventivo ou de segurança a sofrimento
físico, mental ou moral, por intermédio da prática de
ato não previsto em lei ou não resultante de medida
legal.

§ 32 Se dos fatos previstos neste artigo resulta:
I - incapacidade para as ocupações habituais

por mais de 30 (trinta) dias; perigo de vida; debilida-



EMENDA SUBSTITUTIVA

Justificação

Visa o projeto de Lei n24.716/94, de autoria do
Poder Executivo, definir o crime de tortura.

Independentemente deste existem tramitando
na Câmara, oito projetos definindo o crime de tortu
ra. Foram eles considerados para a elaboração da
emenda substitutiva em questão.

Dentre os projetos em tramitação, o mais im
portante é o 4.783190, do Executivo, que estabelece
os crimes contra o Estado Democrático e a Humani
dade e revoga a Lei de Segurança Nacional. Nele se
considera a tortura como um crime contra a humani
dade, ao lado do terrorismo, do genocídio e do desa
parecimento de pessoas.

Com o mesmo objetivo de substituir globalmen
te a Lei de Segurança Nacional, há o Projeto n2

2.462191, do Deputado Hélio Bicudo, que igualmente
inclui a tortura no capítulo dos crimes contra a hu
manidade.

Os demais seis projetos têm conteúdo menos
abrangente.

O 2.423/89, do Senado, define os crimes de
tortura e terrorismo.

O 3.935/89, também do Senado, estabelece a
nulidade das provas obtidas mediante tortura.

O 837/91, do Deputado Sigmaringa Seixas, o
1.035191, do Deputado Vivaldo Barbosa, e o
2.464/91, do Deputado Hélio Bicudo, tratam exclusi
vamente do crime de tortura.

O 2.077/91, do Deputado Pedro Correa, define
as penas cruéis.
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de permanente de membros, sentido ou função; ace- . Pena - reclusão, de 12 (doze) a 20
leração de parto; (vinte) anos.

Pena - reclusão., de 9 (nove) a'14 (quatorze) § 32 .

anos. Pena - reclusão, de 25 (vinte e cinco)
11 - incapacidade permanente para o trabalho; a 30 (trinta) anos."

enfermidade incurável; perda ou inutilização de ..
membro, sentido ou função; deformidade perrnanen- . Art:. 7l! Esta lei entra em vigor na data de sua
te' aborto' pubhcaçao.

, Pen~ - reclusão, de 12 (doze) a 20 (vinte) Sala d.as ~essões, 21 de maio de 19?6. - Oe-
Tpulado Hélio BIcudo, PT - SP - Pedro Wilson, P

anos. _ GO -Inocêncio Oliveira, PFUPTB - SP.11I- morte;
Pena - reclusão, de 25 (vinte e cinco) a 30 - N2 2-

(trinta) anos. PROJETO DE LEI N2 4.716, DE 1994
§ 49 As penas aumentam-se de um terço se o (Mensagem n9664/94)

agente é servidor público, civil ou militar, ou está no ,
exercício de função pública, bem como em se tratan- "Defin~ ?S ~ri~es de tortura, e da
do de profissional da área de saúde. outras prOVIdenCiaS •

§ 59 O aumento previsto no parágrafo anterior Autor: Poder Executivo
será também aplicado ao superior hierárquico que
participa, instiga, coordena, tem conhecimento, con
sente, aquiesce ou abusa de sua autoridade.

§ 62 O cumprimento de diretriz, orientação ou
ordem superior não exime da responsabilidade.

Art. 22Em nenhum caso poderá ser invocada a
ocorrência de circunstâncias excepcionais ou emer
genciais de qualquer natureza, nem o estado de
guerra, de defesa ou de sítio para justificar a prática
do crime de tortura.

Art. 32 A condenação por tortura acarretará a
perda do cargo, emprego ou função pública, a inabi
litação para o seu exercício, além da vedação à exe
cução de atividade que dependa de autorização ou
anuência do Poder Público.

Art. 49 O crime de tortura constitui delito autô
nomo, punível independentemente da pena prevista
em lei para crime de que seja meio, elemento ou cir
cunstância.

Art. 52 O crime de tortura é inafiançável, insus
cetível de graça ou anistia, por ele' respondendo os
mandantes, os executores e os que, podendo evitá
lo, se omitirem.

Art. 62O art. 233 da Lei n28.069, de 13-7-90
Estatuto da Criança e do Adolescente -, passa a vi
gorar com a seguinte redação:

"Art. 233 .

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8
(oito) anos.

§ 12 ..

Pena - reclusão, de9 (nove) a 14
(quatorze) anos.

§' 22 , ..
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"Ninguém será submetido a torturas
nem a penas ou tratamentos cruéis, desu:'
manos ou degradantes. 11

Art. 5º da Declaração Universal dos Direitos
Humanos

Nenhuma prática causa maior repulsa à cons
ciência humana que a tortura. Por desafiar os limites
da crueldade, a mera descrição de seus métodos já
causa um horror tal que a maioria das pessoas sen
te náuseas e não consegue ler, ouvir ou ver relatos
prolongados de torturas. Em respeito aos que vie
rem a ler este parecer, deixaremos de apresentar
estas descrições.

Pela vergonha que representa para todo o gê
nero humano, a tortura tem sido objeto de tratamen
to sistemático pela Organização das Nações Unidas
desde sua criação. O auge deste trabalho de bani
mento da tortura foi a aprovação pela Assembléia
Geral da Convenção contra a Tortura e outros Trata
mentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradan
tes, em 10 de dezembro de 1984. Em 1985, a Co
missão de Direitos Humanos designou um Relator
Especial encarregado de elaborar um quadro abran
gente da prática da tortura no mundo. Para monito
rar a implementação da convenção, foi criado, em
1988, o Comitê contra a Tortura, composto por 10
especialistas em direitos humanos. Desde 1981 fun
ciona o Fundo de Contribuições Voluntárias das Na
ções Unidas para as Vítimas da Tortura.

Também no âmbito regional foi estabelecida
uma convenção contra a tortura. Trata-se da Con
venção Interamericana para Prevenir e Punir a Tor
tura, de 1985.

Além destas convenções específicas, a tortura
é condenada pelo Pacto Internacional sobre Direitos
Civis e Políticos, de 1966 (art. 7º) e pela Convenção
Americana sobre Direitos Humanos, de 1969 (art.
511).

Todas as convenções supra-citadas foram de
vidamente ratificadas pelo Brasil.

A própria Constituição Federal repudia a tortura
em mais de uma ocasião:

"Art.5º
111 - ninguém será submetido a tortura

nem a tratamento desumano ou degradante;
XLIII - a lei considerará crimes inafian

çáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a
prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpe
centes e drogas afins, o terrorismo e os defi
nidos como crimes hediondos, por eles res
pondendo os mandantes, os executores e
os que, podendo evitá-los, se omitirem."

XLVII - não haverá penas:
e) cruéis."

Apesar de todas estas solenes manifestações
de repúdio, a tortura continua a ser praticada regu
larmente pelos órgãos policiais brasileiros. Tal situa
ção é reconhecida oficialmente pelo governo, confor
me o relatório apresentado em 1994 ao Comitê dos
Direitos Humanos, como obrigação decorrente do
Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos.
Segundo o relatório:

"A tortura de suspeitos de crimes nos
distritos policiais continua matéria problemá
tica no Brasil, apesar dos avanços legais re
centes. Continuam a verificar-se casos de
prática de tortura para extrair informações,
confissões forçadas, para a prática de extor
são ou como forma de punição" (Pé:ll;. 47).

Embora a tortura' não seja exclusividade das
instituições policiais, é sabido que sua prática mais
generalizada ocorre nas delegacias, com vistas à
obtenção de confissões de suspeitos e delação de
comparsas. A sobrevivência desta prática repre
senta uma herança dos processos da Inquisição,
nos quais se presumia a culpa a partir de qualquer
denúncia ou suspeita. A superação deste sistema
bn,ltaL de investigação só veio a ocorrer a partir dos
manifestos de iluministas como Beccaria e Verri.
Tais ideais humanitários levam, no entanto, séculos
até que sejam plenamente incorporados às institui
ções e às práticas sociais.

Por ser intrinsecamente degradante, não se
admite a tortura mesmo como pena para os regular
mente condenados. Seu uso na investigação crimi
nal representa uma injustiça ainda maior, pois incide
igualmente sobre culpados e inocentes. A distorção
resultante é brutal, pois é a capacidade física e psi
cológica de cidadãos honestos que tende a ser mui
to mais frágil que a de delinqüentes experientes.
Diante dos terriveis sofrimentos a que ficam sujeitos,
os "suspeitos" confessam quaisquer crimes que se
lhes exija. A agravar esta situação está o fato de que
se desenvolveram uma série de técnicas de tortura
que não deixam vestígios no corpo da vítima, o que
dificulta tanto a punição dos responsáveis, como a
desconstitulção da suposta confissão. O número de
condenações de inocentes baseadas em "confissõ
es" obtidas mediante tortura é inestimável, compro
metendo a respeitabilidade de todo o sistema penal
do País.

Não há exagero em comparar a criminalização
da tortura à própria abolição da escravatura. Em am
bos os casos trata-se de um salto gigantesco na di-



Roraima

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Alceste Almeida - Bloco - PPB; Elton Rohnelt
- Bloco - PSC; Francisco Rodrigues - Bloco - PPB;
Luciano Castro - PSDB; Luis Barbosa - Bloco 
PPB; Moisés Lipnik - Bloco - PTB.

Amapá

Antônio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade - Blo
co - PPB; Fátima Pelaes - PSDB; Gervásio Oliveira
- PSB; Murilo Pinheiro - Bloco - PFL.

Pará

Ana Júlia - PT; Anivaldo Vale - Bloco - PPB;
Antônio Brasil - Bloco - PMDB; Benedito Guimarães
- Bloco - PPB; Elcione Barbalho - Bloco - PMDB;
Gerson Peres - Bloco - PPB; Giovanni Queiroz 
PDT; Hilário Coimbra - Bloco - PTB; José Priante 
Bloco - PMDB; Mário Martins - Bloco - PMDB; Ni
cias Ribeiro - PSDB; Olavio Rocha - PSDB.

Amazonas

Arthur Virgílio - PSDB; Cláudio Chaves - Blo
co - PFL; Euler Ribeiro - Bloco - PMDB; João Tho
me Mestrinho - Bloco - PMDB; Luiz Fernando 
PSDB.

Rondônia

Carlos Camurça - Bloco - PPB; Confúcio Mou...;
ra - Bloco - PMDB; Emerson Olavo Pires - Bloco 
PMDB; Eurípedes Miranda - PDT; Expedito Júnior
Bloco - PPB; Oscar Andrade - Bloco - PMDB.

Acre

Carlos Ariton - Bloco - PPB; Célia Mendes 
Bloco - PFL; Chicão Brígido - Bloco - PMDB; João
maia - Bloco - PFL; Mauri Sérgio - Bloco - PMDB.

Tocantins

Ary Valadão - Bloco - PpB; Darci Co'elho "
Bloco - -PPB; Dolores Nunes - Bloco - PPB; Eu
doro Pedroza - Bloco - PMDB; Freire Júnior - Bloco
- PMDB; João Ribeiro - Bloco - PPB; Melqufadp"
Neto - Bloco - PMN.

VI- ENCERRAMENTO
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reção dos direitos humanos, sem o qual não poderá O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)-
o país se apresentar como civilizado no concerto
das nações.

Na ausência de tipificação específica para a
tortura, tem-se procurado enquadrar estas práticas
nos crimes de lesões corporais ou de maus-tratos,
cujas penas básicas são irrisórias (detenção de três
meses a um ano e de dois meses e um ano, respec
tivamente).

Há diferenças significativas entre as definições,
qualificadoras e penas estabelecidas nos diversos
projetos já apresentados; Procurou-se incorporar a
contribuição não apenas do projeto do executivo,
mas de todos os demais projetos, razão pela qual
concluímos pela apresentação não apenas de
emendas, mas de um substitutivo.

Visando facilitar sua repressão, estabele
ceu-se um tipo simples e direto, que desBreve
tão-somente a conduta propriamente dita, inde
pendente da finalidade ou da intenção do agen
te. Procurou-se, por outro lado, evitar um concei
to excessivamente amplo, que resultaria em sua
banalização e confusão com outros tipos penais
já existentes. Ao lado desta definição concisa,
acrescentaram-se algumas condutas equipara
das, a fim de que não pudesse restar qualquer
dúvida quanto ao seu enquadramento no tipo bá
sico.

Buscou-se reprimir a tortura com uma pena bá
sica proporcional à gravidade do delito, prevendo
ainda uma série de agravantes conforme a qualida
de do agente e a lesão resultante.

Nestes termos, apresentamos substitutivo, em
anexo, para a devida apreciação pelo Plenário da
Câmara dos Deputados.

Sala das Sessões, 21 de maio de 1996. - De
putado Hélio Bicudo, PT - SP - Deputado Pedro
Wilson, PT - GO - Inocêncio Oliveira, PFUPTB 
PE.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, antes,
lembrando que amanhã, dia 23, às 10 horas, haverá
sessão solene em homenagem ao Dia Mundial da
Comunicação Social e ao Dia Nacional das Rádios
Livres e Comunitárias.

Maranhão

Alberico Filho - Bloco - PMDB; Antônio Joa
quim Araújo - Bloco - PFL; César Bandeira· aloco
- PFL; Costa Ferreira - Bloco - PFL; Domingos Du
tra - PT; Eliseu Moura - Bloco - PFL; Haroldo Sa
bóia - p"T; Jayme Santana - PSDB; Magno Bacelar
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- Bloco - PFL; Márcia Marinho - PSDB; Mauro Fe
cury - Bloco - PFL; Nan Souza - Bloco - PSL

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHO
RES.:

Amazonas

Alzira Ewerton - Bloco - PPB; Átila Lins - Blo
co- PFL.

Rondônia

IIdemar Kussler - PSDB.

Maranhão

Davi Alves Silva - Bloco - PPB.

Ceará

Gonzaga Mata - Bloco - PMDB.

Pernambuco

Salatiel Carvalho - Bloco - PPB; Vicente An
dré Gomes - PDT.

Alagoas

Olavo Calheiros - Bloco - PMDB.

Minas Gerais

Carlos Melles - Bloco - PFL; Jaime Martins 
Bloco - PFL; Raul Belém - Bloco' - PFL; Si/as Brasi
leiro - Bloco - PMDB.

Espírito Santo

Theodorico Ferraço - Bloco - PTB.

Rio de Janeiro

Alexandre Santos - PSDB; Candinho Mattos 
PSDB; Eduardo Mascarenhas - PSDB; Marcia Cibi
Iis Viana - PDT; Noel de Oliveira - Bloco - PMDB.

São Paulo

João Mellão Neto - Bloco - PFL; Jurandyr Pai
xão - Bloco - PMDB; Welson Gasparini - PSDB.

Goiás

Sandro Mabel- Bloco - PMDB.

Paraná

Basnio Villani -' Bloco - PPB.

santa Catarina

Edison Andrino - Bloco - PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerro
a SesSão, designando para amanhã, quinta-feira, dia
23, às 14 horas, a seguinte

UHUEM DO DIA

TRABALHO DE COMISSÕES

AVISOS
PROPOSiÇÕES EM FASE DE EMENDAS

OU RECURSOS

1- Emendas

3
PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 86, DE 1996
(DA COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL)

"Altera a denominação da Comissão de Defesa
Nacional para Comissão de Defesa Nacional e de Se
gurança Pública."

Prazo para apresentação de emendas (Art. 216,
§ 12, do Regimento Interno). .
PRAZO - 32 DIA: 23-5-96
ÚLTIMO DIA: 27-5-96

11- Recursos

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO - ART. 24, 11

Prazo para apresentação de recurso: art. 58, § 12

Interposição de recurso: art. 58, § 32 combinado
com art. 132, § 2º
1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS
PROJETOS DE LEI
N2 125-B195 (LAPROVITA VIEIRA) - Acrescenta

parágrafo ao art. 13 da Lei n2 8.987, de 23 de
fevereiro de 1995, que "dispõe sobre o
regime de concessão e permissão da
prestação de serviços públicos previsto no
art. 175 da Constituição Federal e dá outras
providências."

PRAZO - 22 DIA: 23-5-96
ÚLTIMO DIA: 28-5-96
N2 700-A/95 (JARBAS Lima) - Acrescenta o inciso

VIII ao parágrafo 72 do art. 178 do Código
Civil.

PRAZO - 22 DIA: 23-5-96
ÚLTIMO DIA: 28-5-96
Nll 716-AI95 (DOMINGOS DUTRA) - Dá nova

redação ao inciso 111 do artigo 82, da Lei nll

5.869, de 11 de janeiro de 1973, que Institui o
Código de Processo CiviL

PRAZO - 22 DIA: 23-5-96
ÚLTIMO DIA: 28-5-96
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 12:05 José Thomaz Nonô
N2 14D-Al89 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E 12:30 César Bandeira

TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E 12:55 Confúcio Moura
INFORMÁTICA) - Aprova o ato de renovação 13:20 Zaire Rezende
de concessão outorgada à Rede
Matogrossense de Emissoras ltda., para 27 21-feira 15:00 Cláudio Chaves
explorar serviço de radiodifusão sonora en I 15:25 Alzira Ewerton
onda média, na cidade de Caarapó, Estado 15:50 Bonifácio de Andrada
do Mato Grosso do Sul.

PRAZO _ 22 DIA: 23-5-96 16:15 Ciro Nogueira

ÚLTIMO DIA: 28-5-96 16:40 Ricardo Izar
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 17:05 Milton Mendes
Nl' 114-A189 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 17:30 Salatiel Carvalho

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova o 17:55 Humberto Costa
ato que outorga permissão à Rácio Cidade de 18:20 Pinheiro Landim
Surné Uda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) -----------------
anos, sem direito de exclusividade, serviço de 28 31-feira 15:00 Paulo Rocha
radiodifusão sonora em freqüência modulada, 15:25 Carlos Alberto
na cidade de Cuité, Estado da Paraíba.

ÚLTIMO DIA: 23-5-96 29 41l·feira 15:00 MiltonTemer
15:25 José Augusto

RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCRITOS 30
PARA O GRANDE EXPEDIENTE NO PERíODO DE

- MAIO DE 1996-

51·feira 15:00 Davi Alves Silva
r

15:25 Domingos Leonelli

Dia da semana Hora NomeData

23

24

5ª-feira 15:00 Manoel Castro
15:25 Benedito Domingos

10:00 Amon Bezerra

10:25 Agnaldo TImóteo

10:50 Aldo Rebelo

11 :15 Moisés Lípinik

11 :40 Inácio Arruda

31 6"'·feira 10:00 Coriolano Sales
10:25 Padre Roque
10:50 Silvio Torres

11 :15 Pedro Wilson
11 :40 Costa Ferreira

1?:05 Maria Valadão

12:30 Silas Brasileiro

12:55 Jaime Martins

13:20 Elcione Barbalho

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS GESTA
COMISSÃO.

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES
I - COMISSÕES PERMANENTES:

COMISSÃO DE AGRICULTURA E, ~

POLlTICA RURAL
Sala T-10, Anexo II

A V I S O N° 5/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
I'níclo.: 20/05/96
Prazo.· 5 Sessões
Decurso: 38 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 1.471/96 - do Sr.
Augusto Nardes - que "Dispõe sobre a criação
da duplicata rural, sua vinculação à nota do
produtor e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA EDE REDAÇÃO

PAU T A N° 17/96
(Remanescente)

Local da Reunião: Plenário 1, Anexo 1I
Horário: 10 horas

A - Proposições sujeitas as disposições 3 

especiais (art. 202 e seguintes):
TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 246/95 - do Sr. Jorge Anders e outros - que
"acrescenta inciso V ao §1° do art. 155 da
Constituição Federal".
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela inadmissibilidade
VISTA: Concedida em 07.05.96 ao Deputado
Milton Mendes.

PAU T A N° 30/96

A - Proposições sujeitas à apreciação do 4-
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 - EMENDAS DO SENADO AO PROJETO DE
LEI N° 2.797-C/89 - que "acrescenta
dispositivos ao art. 61 do Código Penal".
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL
(SUBCOMISSÃO ESPECIAL DE MATÉR:A
PENAL)
PARECER: pela constitucionalidade, InJu
ridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela rejeição

2 - PROJETO DE LEI N° 3.943/89 - do Senado
Federal (PLS nO 179/89) - que "altera o art.'

459 da Consolidação das Leis do Trabalho, 5
aprovada pelo Decreto-lei n° 5.452, de 1° de
maio de 1943". (apensos os Projetos de Lei nOs
1.885, 3.165, 3.609, 3.649, 3.710, 3.176 e
3.721, de 1989, 5.665, de 1990, 75, 419, 543,
892, 927, 1.235, 1.281 e 2.076, de 1991,
2.508 e 3.322, de 1992, e 3.894, de 1993)
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABí-ACKEL
(SUBCOMISSÃO ESPECIAL\DE MATÉRIA
PENAL) .

PARECER: pela constitucionalidade, juridi
cidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação deste, com emenda; e pela cons
titucionalidade, juridicidade, técnica legislativa
e, no mérito, pela rejeição dos Projetos de Lei
nOs 3.176, 3.721, 1.885, 3.165, 3.609,
3.649 e 3.710 de 1989; 5.665 de 1990; 75,
419, 543, 892, 927, 1.235, 1.281 e 2.076 de
1991; 2.508 e 3.322 de 1992; e 3.894 de
1993, apensados

PROJETO DE LEI N° 2.699/92 - do Senado
Federal (PLS n° 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 IBRAHIM ABI-ACKEL
(SUBCOMISSÃO ESPECIAL DE MATÉRIA
PENAL)

PARECER: pela constitucionalidade, injuridici
dade e má técnica legislativa e, no mérito,
pela rejeição deste e das emendas adotadas
pela Comissão de Finanças e Tributação

PROJETO DE LEI N° 3.106/92 - do Senado
Federal (PLS n° 353/91) - que "suprime a
prescrição de ações penais, acrescentando
parágrafo ao art. 109 do Código Penal
(Parte Geral, Lei n° 7.209, de 11 de julho de
1984)".(apenso o PL n° 1.806/91)
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL
(SUBCOMISSÃO ESPECIAL DE MATÉRIA
PENAL)
PARECER: pela constitucionalidade, juridici
dade, técnica legislativa e. no mérito, pela re
jeição deste e do Projeto de Lei na 1.806/91,
apensado
VISTA: Concedida em 16.12 95 ao Deputado
Gerson Peres.

PROJETO DE LEI N° 3.868/93 - do Senado
Federal (PLS na 92/92) - que "dá nova

redação ao § 2° do art. 110 do Código
Penal".
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL
(SUBCOMISSÃO ESPECIAL DE MATÉRIA
PENAL)
PARECER: pela constitucionalidade. juridici
dade, técnica legislativá' e, no mérito. pela
rejeição
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6-

7 -

8 -

9 -

PROJETO DE' LEI N° -4.104/93 - do Senado 10
Federal (PL.S n° ~43/91). - .que "dá nova
redação ao-parágrafo único do artigo 213 do
Código Penal, na parte referente à pena".
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-A~KEL

(SUBCOMISSÃO ESPECIAL DE MATERiA
PENAL)
PARECER: pela constitucionalidade, juridici
dade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação, nos termos do substitutivo
apresentado

PROJETO DE LEI N° 4.106/93 - do Senado
Federal (PLS n° 122/92) - que "acrescenta
parágrafo ao art. 211 do Decreto-lei n° 11 _
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal".
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-A~KEL

(SUBCOMISSÃO ESPECIAL DE MATERIA
PENAL)
PARECER: pela constitucionalidade. juridici
dade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação. com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 1.127/95 - do Senado
Federal (PLS n° 101/95) - que "altera o 12-
parágrafo único do artigo 83 e acrescenta
parágrafo ao artigo 342 do Decreto-Lei n°
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal".
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL
(SUBCOMISSÃO ESPECIAL DE MATERIA
PENAL)
PARECER: pela constitucionalidade, inJundl
Cidade. boa técnica legislativa e, no mérito,
pela rejeição 13 •

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO
PL N° 4.366-A/93 - que "altera dispOSitiVOS da
Lei n° 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que
define os cnmes resultantes de preconceitos
de raca ou de cor", e do Decreto-Lei n°
2848.' de 7 de dezembro de 1940 - Codlgo
Penal".
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI·A~KEL

(SUBCOMISSÃO ESPECIAL DE MATERIA 14-
PENAL) ....
PARECER: pela constitucionalidade, Jundlcl-
dade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação da Emenda nO 02 e consequente
prejudicialidade da Emenda.n~ ~1: . e pela
inconstitucionalidade e InJundlcldade da
Emenda nO 03

PROJETO DE LEI N° 4.509/94 - do Sr.
Jackson Pereira - que "altera a redação do
art. 64 da Lei nO 8.383, de 30 de dezembro de
1991; do art. 21 da Lei nO 7.492, de 16 de
junho de 1986; e do parágrafo único do art. 8°
da Lei n° 7.357, de 2 de setembro de 1985,
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL
(SUBCOMISSÃO ESPECIAL DE MATÉRIA
PENAL)
PARECER: pela constitucionalidade, juridici
dade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação

PROJETO DE LEI N° 42195 - do Sr. Nilson
Gibson - que "dispõe sobre os crimes
contra a organização e a liberdade do
trabalho, seu processo e julgamento, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-A~KEL

(SUBCOMISSÃO ESPECIAL DE MATERIA
PENAL)
PARECER: pela injuridicidade, má técnica le
gislativa e, no mérito, pela rejeição

PROJETO DE LEI N° 74/95 - do Sr. Eduardo
Jorge - que "revoga o inciso 11, do parágrafo
3° do artigo 138 do Decreto-Lei n° 2.848, de
7 de dezembro de 1940 - Código Penal".
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL
(SUBCOMISSÃO ESPECIAL DE MATÉRIA
PENAL)
PARECER: pela inconstitucionalidade e, no
mérito, pela rejeição

PROJETO DE LEI N° 587/95 - da Sra. Rita
Camata - que "altera o artigo 263 da Lei n°
8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da
Criança e do Adolescente".
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-A~KEL

(SUBCOMISSÃO ESPECIAL DE MATERIA
PENAL)
PARECER: pela prejudicialidade deste e do
substitutivo da Comissão de Seguridade Soci
al e Família

PROJETO DE LEI N° 950/95 - do Sr. Maluly
Netto - que "dá nova redação ao artigo 14 da
Lei n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990,
que "define crimes contra a ordem tributária,
econômica e contra as relações de consumo, e
dá outras providências".(Apenso o Projeto de
Lei n° 984/95)



Maio de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 23 14865

RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL
(SUBCOMISSÃO ESPECIAL DE MATÉRIA
PENAL)
PARECER: pela constitucionalidade, juridici- 2
dade, técnica legislativa er no mérito, pela
aprovação deste e do Projeto de Lei nO
984/95, apensado, com substitutivo

15· PROJETO DE LEI N° 1.397/95 - do Sr.
Hermes Parcianello· que "tipifica como crime
dirigir sob o efeito do álcool, e dá outras

providências".
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL
(SUBCOMISSÃO ESPECIAL DE MATÉRIA
PENAL)
PARECER: pela constitucionalidade, injuridici
dade, falta de técnica legislativa e, no méri-
to, pela rejeição 3 -

B - Proposição sujeita à apreciação
conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

16 - PROJETO DE LEI N° 199/91 - do Senado
Federal (PLS nO 165/90) - que "acrescenta
parágrafo aos arts. 1.553 do Código Civil e
91 do Código Penal".
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL
(SUBCOMISSÃO ESPECIAL DE MATÉRIA
PENAL)
PARECER: pela constitucionalidade, juridici
dade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação

ADIADA a votação em 08.0S.96 a pedido da
relatora.

PROJETO DE LEI N° 4.906/95 - do Senado
Federal (PLS 112/93) - que "altera o art. 19
da Lei n° 6.001, de 1973, dispondo sobre o
processo para a demarcação das terras
indígenas e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuri
dicidade deste e da emenda da Comissão
de "Jefesa Nacional
VISTA: Concedida em 16.04.96 ao Deputado
Vicente Arruda.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO
PROJETO DE LEI N° 8.0S2-A/86 - que "torna
obrigatória a pubiicação anual, por parte lle
todos os órgãos da administração Direta e
Indireta, das despesas efetuadas com
propaganda e publicidade, discriminado o
montante pago a cada agência ou veículo
beneficiado".
RELArOR: Deputado PAULO DELGADO
PARECER: pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa das Emendas 1,
2 e 4; e pela prejudicialidade da Emenda

nO 3
VISTA: Concedida em 17.08.95 ao Qeputado
Jorge Wilson.
Adiada a discussão a pedido da Deputada Zu
laiê Cobra em 16.04.96.

1 - EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO
PROJETO DE LEI N° 4.018-B/93 - que "dispõe
sobre a arbitragem".
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pélà .. constitucionalidade, juridici
dade e técnica le~slativa das emendas e, no S-

mérito, pela aprovação da Emenda nO 11,
com subemenda, e pela rejeição das demais
VISTA: Concedida em 19.03.96 ao Deputado
José Genoíno.

PAU T A N° 31/96

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

4- EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO
PROJETO DE LEI N° 1.498-8/89 
(REABERTURA DE DISCUSSÃO) - que
"acrescenta dispositivo à Lei nO 1.060, de S de
fevereiro de 19S0, que estabelece normas.
para a concessão de assistência judiciária aos
necessitados".
RELATOR: Deputado ÁTILA LINS
PARECER: pela constitucionalidade, juridici
dade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação da emenda, com subemenda
VISTA: Concedida em 21.03.96 ao Deputado
Milton Mendes.

EMENDAS. OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO
PROJETO DE LEI N° 1.706·B/89 - que
"dispõe sobre as sociedades cooperativas".
RELATOR: Deputado ADHEMAR DE BAR
ROS FILHO
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PRIORIDADE

VISTA CONJUNTA: Concedida em 09.04.96
aos Deputados Benedito de Lira, Zulaiê Co
bra, Milton Mendes e Udson Bandeira.
Adiada a apreciação a pedido do relator em
16.04.96.

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO
DE LEI N° 4.636-A/90 - que "acrescenta
parágrafo ao art. 20 do Código de Processo
Civil".
RELATOR: Oeputado MATHEUS SCHIMIDT
PARECER: pela constitucionalidade, juridici
dade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação
VISTA: Concedida em 16.04.96 à Deputada
Zulaiê Cobra.

PROJETO DE LEI N° 191-B/91 - do Senado
Federal (PLS n° 329/89) - que "fixa critérios
para a realização de despesas com
publicidade oficial".
RELATOR: Deputado PAES LANDIM
PARECER: pela constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa do projeto e das
nove emendas apreselitadas nesta Comissão.
VISTA: Concedida em 17/08/95 'ao Dep. Jorge
Wilson.

PROJETO DE LEI N° 4.004-A/93 - do Poder
Executivo (Mensagem nO 415/93) - que
"torna obrigatória a inclusão do ensino de
língua espanhola nos currículos plenos dos
estabelecimentos de ensino de 1° e 2° graus".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
PARECER: pela' constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa deste e dos Proje
tos de Lei de nOs:425/95 e 594/95, apensa
dos, das emendas da'Comissão de Educação,
Cultura e Desporto, com emenda
VISTA: Concedida em 11.04.96 ao Deputado
Adylso'n Motta.
PROJETO DE LEI N° 4.215/93 - de Senado
Federal (PLS nO 2~5/91) - que "dispõe sobre a
contagem dos prazos, concedidos às partes,
nos processos judiciais e administrativos".
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLERO-r

.PARECER: pela constitucionalidade, juridici
9ade, técnica legislativa e, no mérito, pela·
aprovação

13 -

11 -

EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO
PROJETO DE LEI N° 3.118-C/92 - que.
"acrescenta dispositivos à CLT - Consolidaç[ío 12
das Leis do Trabalho, visando obter celeridade
na Justiça do Trabalho".
RELATOR: Deputado MATHEUS SCHMIDT
PARECER: pela inconstitucionalidade do
Substitutivo da Comissão de Trabalho, Admi
nistração e Serviço Público e prejudicialidade
das Emendas de Plenário
VISTA CONJUNTA: Concedida em 09.04.96
aos Deputados Nilson·Gibson, Milton Mendes
e Alzira Ewerton.

EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO
PROJETO DE LEI N° 4.087-B/93 - que "dispõe
sobre o trabalho temporário nas empresas
urbanas, altera disp~sitivos da Lei n° 6.019,
de . 3 de janeiro qe 1974 e dá outras
providências". .' .
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA
PARECER pela constitucionaíjdade, juridici
dade e técn.ita legislativa da eftienda

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO
DE LEI N°· 2.482-B/89 - que "cria e
regulamenta o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia e
dá outras providências".'
RELATOR: Deputado NESTOR DUARTE
.PARECER REFORMULADO: pela inconstitu
cionalidade do Substitutivo
VISTA: Concedida em 21.03.96 ao Deputado
Vicente Arruda.

PARECER: pela constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa das emendas de

'nos 8,9,13,15,18,19,20,21,24,25,26,27,31,33,
35,36,44,47 e 48; e pela prejudicialidade das
emendas de nOs 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,14,
16,17,22,23,28,29,30,32,34,37,38,39,40,41,42
,43,45, 46 e 49 B • Proposições sujeií:as à apreciação
VISTA: Concedida em 25.04.95 ao Deputado conclusiva das Comisso-es·.
Hélio Bicudo.
Adiada a discussão a pedido da Deputada Zu
laiê Cobra em 16.04.96.

EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO 10
PROJETO DE LEI N° 1.716-A/89 - que
"dispõe sobre a exportação de madeira em
toras e dá outras providências".
RELATOR: Deputado GERSON PERES
PARECER: pela inconstitucionalidade
VISTA: Concedida em 16.04.96 ao Deputado
Coriolano Sales. '

9-

7-

6-

8·
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14 -

15 -

16 -

17-

VISTA: Concedida em 17.04.96 ao Deputado
Régis de Oliveira.

PROJETO DE LEI N° 4.821-A/94 - do Poder
Executivo (Mensagem nO 1.031/94) - que "dá
nova redação aos artigos 789 e 790 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de
maio de 1943".
RELATORA: Deputada ZULAIÊ COBRA 18-
PARECER: pela constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa deste e da emenda
da Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público
VISTA: Concedida em 17.04.96 ao Deputado
Luiz Mainardi.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 1.028/91 - do Sr. Ary
Kara - que "acrescenta dispositivo ao Código 19
de Processo Civil".
RELATOR: Deputado ADYLSON MOTTA
PARECER: pela constitucionalidade, juridici
dade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação
VISTA CONJUNTA: Concedida aos Deputa
dos Jarbas Lima e Vicente Arruda em
23.04.96.

PROJETO DE LEI N° 3.970/93 - do Sr. 20
Eduardo Jorge - que "institui, sob critérios a
serem especificados, Comissões Internas
de Pessoal para as empresas organizadas na
forma de sociedade anônima, sociedade de
responsabilidade limitada e da administração
indireta e fundacional da União, na forma de
co-participação na gestão intermediária".
RELATOR: Deputado JAIR SIQUEIRA
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e
do substitutivo da Comissão de Trabalho, Ad
ministração e Serviço Público
VISTA: Concedida em 28/06/95 ao Deputa-
do Hélio Bicudo.
ADIADA a apreciação a pedido do relator em
23.04.~6.

PROJETO DE LEI N° 4.548-A/94 - do Sr. 21
Jaques Wagner - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de o município dar publicidade
ao valor dos recursos liberados pela União e
pelo Estado para a realização de obras e
outros projetos de interesse local".

RELATOR: Deputado MILTON MENDES
PARECER: pela constitucionalidade, juridici
dade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação deste e da emenda da Comissão
de Desenvolvimento Urbano e Interior
VISTA CONJUNTA: Concedida em 07.05.96
aos Deputados Gerson Peres, Vicente Arruda
e Prisco Viana.

PROJETO DE LEI N° 87/95 - do Sr.. Nilson
.Gibson - que "altera o art. 133 do Código de
Processo (;iviJ".
RELATOR: Deputado ALZIRA EWERTON
PARECER: pela constitucionalidade, juridici
dade, técnica legislativa e, no mérito, pela
rejeição
VISTA: Concedida em 25.04.96 ao Deputado
Marcelo Déda, que apresentou manifestação
escrita.

PROJETO DE LEI N° 102-A/95 - do Sr.
Odelmo Leão - que "acrescenta § 4° ao
artigo 457 da Consolidação das Leis do
Trabalho, para excluir do salário do
trabalhador rural liberalidades concedidas
nas condições que menciona".
RELATOR: Deputado MARCELO DEDA
PARECER: pela inconstitucionalidade
VISTA: Concedida em 08.05.96 ao Deputado
Ibrahim Abi-Ackel.

PROJETO DE LEI N° 496/95 - do Sr. Sergio
Arouca - que "dispõe sobre o registro civil e
o documento único de identificação da
pessoa natural em todo o território nacional
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE
CARDOSO
PARECER: pela constitucionalidade, juridic;
dade. técnica legislativa· e, no mérito, pela
aprovação, com emendas
VISTA CONJUNTA: Concedida em 07.05.96
aos Deputados Vicente Arruda e Régis de
Oliveira.

SEM PRAZO
CONSULTA N° 04/95 - do Sr. José Thomal
Nonô - que fi solicita o pronunciamento da
Comissão de Constituição· e Justiçá e d~

Redação se deve ou não a Comissão Especial
de Opcumentos Sigilosos. atender a
solicitações recebidas de órgãos do Poder
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A V I S O N° 13/96

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 99/95 - da Sra. Elcione Barbalho e outros 
que "altera a redação do art. 179 da
Constituição Federal". (Apensas as PECs nOs
258/95, 268/95 e 326/96)
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: pela admissibilidade desta e da
Proposta de Emenda à Constituição nO
258/95, apensada; e pela inadmissibilidade
das Propostas de Emenda à Constituição nOs
268/95 e 326/96, apensadas
VISTA: Concedida em 08.05.96 ao Deputado
Régis de Oliveira.

"dele excluídos os trabalhadores da
microempresa e da empresa de pequeno
porte".
PELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: pela inadmissibilidade
VISTA CONJUNTA: Concedida em 08.05.96
aos Deputados Régis de Oliveira, Jair Siquei
ra e José Luiz Clerot.

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 23,05.96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -

A - Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (Art.54,1I)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 144/95 - 'do Sr. Iberê Ferreira e outros 
que "dá nova redação ao artigo 179 da
Constituição Federal".
RELATOR: Deputado ZULAII:: COBRA
PARECER: pela inadmissibilidade
Adiada a discussão a pedido da relatora em
08.05.96.

5 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 154/95 - da Sra. Maria Valadão e outros 
que "dá nova redação ao art. 179 da
Constituição Federal e cria parágrafo no
mesmo artigo".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
PARECER: pela inadmissibilidade
VISTA CONJUNTA: Concedida em 08.05.96
aos Deputados Jair Siqueira, Régis de Olivei
ra e Zulaiê Cobra.

4-

PAU T A N° 32/96

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 76/95 - do Sr. Severino Cavalcanti e outros
- que "acrescenta ao texto do inciso XIII do
art. 7° da Constituição Federal a expressão
"e acordo individual quando o empregador for
microempresa ou empresa de pequeno
porte".{Apensa a Proposta de Emenda .à
Constituição n° 271/95)
RELATOR: Deputado RODRIGUES PALMA
PARECER: pela admissibilidade desta e da
Proposta de Emenda à Constituição nO
271/95, apensada, na forma dos substitutivos
apresentados ,
VISTA CONJUNTA: Concedida em 08.05.96
aos Deputados Gerson Peres, Jair Siqueira e
Milton Mendes.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 77/95 - do Sr. Severino Cavalcanti e outros
- que "acrescenta ao texto do inciso V do
art. 7° da Constituição Federal a expressão

RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA
PARECER: 1) A Câmara dos Deputados deve
fornecer ao Judiciário os documentos recebi
dos ao abrigo do art. 38 da Lei 4.595/64, des-
de que os pedidos sejam motivados, com a 3
especificação das pessoas envolvidas, e for
malizados pelo juízo competente para a causa
a que a documentação irá servir; 2) as solici
tações do Ministério Público que envolvam
documentos protegidos pela cláusula do sigilo
bancário não devem ser atendidas, salvo se
concernentes a ilícitos apurados através de
Comissão Parlamentar de Inquérito. Afora
isso, os documentos tutelados pelo segredo só
devem ser liberados com a chancela judicial.
VISTA CONJUNTA: Cor.cedida em 07.05.96
aos Deputados Vicente Arruda e Jarbas Lima,
que apresentaram manifestação escrita.

JudiciáriO ou ao MlnlSlenO t-'UDIICO ae envIo ae
documentos recebidos pela Câmara dos
Deputados ao abrigo do artigo 30 da Lei nO
4.595, de 1964."

A - Proposições sujeitas a disposições
~speciais (art. 202 e seguintes):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 -

2-
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PROJETO DE LEI N° 1.763/96 - da Sra.
Vanessa Felippe - que "altera a redação de
dispositivos da Lei nO 3.071, de 1° de janeiro
de 1916 - Código Civil".
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL

PROJETO DE LEI N° 1.762/96 - do Sr. Júlio
Redecker - que "altera o art. 62 da Lei nO
5.010, de 30 de maio de 1966, que "organiza
a Justiça Federal de primeira instância",
dispondo sobre férias forenses".
Deputado MARCONI PERILLO

PROJETO DE LEI N° 1.086-A/95 - do Poder
Executivo (Mensagem nO 1.057/95) - que
"altera dispositivos da Lei nO 2.180, de 5 de
fevereiro de 1954, que dispõe sobre o Tribunal
Marítimo".
RELATOR: Deputado ROBSON TUMA

PROJETO DE LEI N° 1.587-A/96 - do Sr.
Jorge Anders - que "dispõe sobre a gravação
obrigatória do número de identificação de
veículos automotores e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ REZENDE

RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES

PROJETO DE LEI W 1.207-A/95 - do Senado
Federal (PLS 177/95) - que "determina a
impressão da mensagem que menciona nos
contracheques dos servidores públicos
federais e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ REZENDE

PROJETO DE LEI N° 1.209-A/95 - do Sr.
Valdir Colatto - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de que conste naS
embalagens dos produtos farmacêuticos as
informações que especifica".
RELATOR: Deputado DE VELASCO

PROJETO DE LEI N° 1.461/96 - do Poder
Executivo (Mensagem n° 85/96) - que
"denomina "Rodovia Governador Antônio
Mariz" o trecho federal da BR-230, entre as
cidades de Cajazeiras e João Pessoa, no
Estado da Paraíba".
RELATOR: Deputado IVANDRO CUNHA
LIMA

14 -

11 -

12 -

PROJETO DE LEI N° 976-A/95 - do Poder
Executivo (Mensagem nO 982/95) - que "dispõe
sobre a condução de veículo oficial".
RELATOR: Deputado EDSON SOARES

PROJETO DE LEI N° 1.022-A/95 - do Sr.
Maurício Requião - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de divulgação dos índices de
evasão e repetência nos estabelecimentos de
ensino fundamental e médio".
RELATOR: Deputado ELIAS ABRAHÃO 15 -
PROJETO DE LEI N° 1.080-A/95 - do Sr.
Antônio Jorge - que "dispõe sobre a obrigação
dos fabricantes de lâmpadas de informarem o
tempo de vida útil do produto".

PROJETO DE LEI N° 693-C/95 - do Poder
Executivo (Mensagem nO 698/95) - que "dispõe
sobre jornada de trabalho de Médico, Médico A • Da Análise da Constitucionalidade.
de Saúde Pública, Médico do Trabalho e Juridicidade e Mérito
Médico Veterinário da Administração Pública
Federal direta, das autarquias e das fundações 13
públicas federais, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA

PROJETO DE LEI N° 118-B/95 - do Sr.
Marquinho Chedid - que "institui desconto
especial para estudantes carentes no
transporte coletivo urbano é dá outras
providências".
RELATORA: Deputada ALZIRA EWERTON

PROJETO DE LEI N° 459-B/95 - do Sr. Sérgio
Carneiro - que "regula o disposto no inciso 1/
do art. 20 da Constituição Federal, dispondo
sobre as terras devolutas sob domínio da
União".
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA

8-

7-

6-

5-

3-

4 ..

2-

1 - PROJETO DE LEI N° 5.709-A/90 - do Senado
Federal (PLS nO 406/89) - que "dispõe sobre

a proibição da venda da cola de sapateiro para 9·
menores de 18 anos, e dá outras
providências".
(apensos os Projetos de Lei nOs 157/91,
404/91, 2.175/91 e 2.762/92) RELATOR:
Deputado MILTON MENDES

PROJETO DE LEI N° 2.924-B/92 - do Sr. 10
Jackson Pereira - que "autoriza a abertura de
contas de depósitos bancários, em moeda
estrangeira, para embaixadas, consulados e
diplomatas estrangeiros".
RELATOR: Deputado BENEDITO DE LIRA
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B - PropOsições Sujeitas à Apreciação
do Plenário da Casa:

ORDINÁRIA

de

Requerimento do Deputado Celso
Russomanno propondo que esta Comissão
solicite ao OptO de Proteção e Defesa do
Cpnsumidor do Ministério da Justiça o
encaminhamento de notificação às indústrias
automobilísticas nacionais exigindo das
mesmas o cumprimento do Art. 39, inciso I, do
Código de Defesa do Consumidor.

Requerimento do Deputado Celso
Russomanno propondo realização de Reunião
de Audiência Pública com todos os fabricantes
de creme dental. para discussão da fusão das
indústrias de creme dental Colgate-Palmolive
e Kolynos, tendo em vista que esta fusão
poderá acarretar domínio do mercado e
também provocar conseqüencias 'ao
consumidor.

Requerimento do Deputado Ivan Valente
propondo realização de Reunião de Audiência
Pública para debater a utilização do FGTS e a
atuação da CEF na construção de conjuntos
habitacionais, bem como sua relação com os
mutuários e os construtores.

Requerimento do Deputado Luciano Zica
propondo que esta Comissão encaminhe ao
Presidente do TCU pedido de auditoria no
processo licitatório nO 011/95 da Prefeitura de
Campinas - SP.

Requerimento da Deputada Socorro Gomes
propondo Reunião de Audiência Pública com
representantes da Secretaria de Direito
Econômico do Ministério da Justiça, da
SUNAB, da Confederação Nacional dos
Estabe!ecimentos de Ensino, da Associação
de Pais e Alunos, da União Nacional dos
Estudantes - UNE e da União Brasileira de
Estudantes Secundaristas - UBES, para
prestarem esclarecimentos a respeito do
cumprimento da Medida Provisória editada
pelo Governo, que dispõe sobre o valor total
anual das mensalidades escolares para o ano
de 1996.

1 -

A Discussão e Votação
Requerimentos e Relatórios em Geral:

PROJETO DE LEI N° 1.825/96 - do' St. Zaire
Rezende - que "revoga os incisos II e ' III do'
art. 475 da Lei n° 5.869, de 11 janeiro de 1973,
que "institui o Código de Processo Civil". 3 -
RELATOR: Deputado DARCi COELHO

PROJETO DE LEI N° 1.829/96 - do Tribunal
Superior do Trabalho - que "altera a redação
do art. 80 da Lei n° 8.474, de 20 de outubro de
1992, que trata da composição e organização
interna do Tribunal Regional do Trabalho da 4
10a Região, com sede em Brasília' - DF ~ dá
outras providências". .
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON

PROJETO DE LEI N° 1.783/96 - do Sr. José
Fritsch - que "dispõe sobre' a inSerção do
nome de parlamentares em publicação de leis,
no caso que especifica".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA

PROJETO DE LEI N° 1.809/96 - dO Sr, Vilmar
Rocha - que "acrescenta o art. 54 à Lei n°
8.935, de 18 de novembro de 1994, que
"regulamenta o art. 236 da const!tuição
Federal, dispondo sobre serviçQs notariais e
de registro". .
RELATOR: Deputado DANILO DE CASTRO

PROJETO DE LEI N° 1.813/96 ..: dO Sr. Agnelo
Queiroz - que "altera a redação do art. 63,
"caput", e § 10 da Lei n° 8.245, de 18 de
outubro de 1991, 'que "dispõe sobre as
locações dos imóveis urbanos e os
procedimentos a ela pertinentes". 2-
RELATOR: Deputado LUIZ MAINARDI,

21 - PROJETO DE LEI N° 1.634/96 - da Sra. Laura
Carneiro - que "modifica a redação do art. 290
da Lei nO 6.015, de 31de dezembro de 1973,
que "dispõe sobre 05 Registrós Públicos e dá
outras providências", alterada pela Lei n°
6.941, de 14 de setembro de 1981". 5-
RELATOR: Deputado ROBERTO
MAGALHÃES

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS

PAU" A N° 08/96

20 -

Local. Plenário nO 8, Anexo 11
Horárlc 10 OOh

19 -

18 -

17 -

16 -
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6 - PROJETO DE RESOLUÇÃO -N° 67/95 - Da
Sra. Cidinha Campos e outros - que "institui
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada
a investigar, desde outubro de 1988, as
instituições mantenedoras de planos privados
de saúde no que concerne à sua
caracterização como entidades filantrópicas, à
sonegação fiscal e à de contribuições
previdenciárias, bem como à recorrente
violação da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 10
1990, que 'dispõe sobre a proteção do
consumidor e dá outras providências' e, por
fim, ao descumprimento do preceito
constitucional que impõe a universalidade de
acesso às ações e serviços de saúde",
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO
PARECER: Favorável, sugerindo que a CPI
seja instalada somente após a regulamenta-
ção dos Planos e Seguros de Assistência à
Saúde. 11 _
VISTA: Ao Deputado Expedito Júnior, em
08/5/96.

7 - PROJETO DE LEI N° 1.665/96 - do Sr. José
Chaves - que "estabelece normas processuais
sobre alienação de imóveis com reserva de
domínio, altera dispositivos do Código de
Processo Civil e Código de Defesa do
Consumidor e dá outras providências".
RELATOR: Deputado EXPEDITO JÚNIOR 12 -
PARECER: Favorável.

c - Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

8 - PROJETO DE LEI N° 1.814-A/91 - do Senado
Federal (PLS 64/91) - que "exige autorização
prévia do Ministério da Saúde e do Órgão
Ambiental Federal para a importaçã.:> de
resíduos para reciclagem industrial e outros
fins, em conformidade com o artigo 225 da
Constituição".
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO
PARECER: Favorável a este, e aos PLs nOs
1.137/91, 1.154/91, 447/91, 4.131/89 e
2.932/92, apensados, com Substitutivo.
VISTA: Ao Deputado Wílson Branco, em
24/4/96.

9 - PROJETODE LEI N° 4.889-A/95· - do Senado
Federal (PLS 041/94) - que "autoriza o Poder
Executivo a criar a Secretaria Nacional da

Pesca e Aqüicultura, _e dá, outras
providências".
RELATOR: Deputado GILNEY VIANA
PARECER: Contrário.
VISTA: Ao Deputado Inácio Arruda, em
08/5/96.

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 4.344-A/93 - do Sr.
Fábio Feldmann - que 'loma obrigatório o
estabelecimento, pelos fabricantes de pilhas,
de mecanismos de disposição final, reciclagem
ou outras formas de reprocessamento das
mesmas após o uso pelos C(I!'lsumidores".
RELATOR: Deputado FER~ANDO GABEIRA
PARECER: Favorável a este e ao PL nO
4.398/94, apensado.

PROJETO DE LEI N° 1.029/95 - do Sr.
Eduardo Jorge que "estabelece a
obrigatoriedade de instalação de 'air-bag' em
automóveis".
RELATOR: Deputado SÉRGIO CARNEIRO
PARECER: Favorável a este e aos PLs nOs
1.326/95, 1.336/95, 1.340195 e 1.702196,
apensados, com Substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 1.257/95 - do Sr. Valdir
Colalto - que "dispõe sobre a proibição de
estabelecimento de horários especiais".
RELATOR: Deputado WIGBERTO TARTUCE
PARECER: Favorável a este e ao PL nO
1.557/96, apensado, com Substitutivo, e con
trário ao PL nQ 1.523/96, apensado.
VISTA: Aos Deputados Celso Russomanno e
Laura Carneiro, em 08/5/96.

SEMINÁRIO
"SOBRE A ATUAL PROBLEMÁTICA DOS
PLANOS DE SAÚDE E DAS MENSALIDA
DES ESCOLARES"

PROGRAMA
23/05/96 - Auditório Dois Candangos da UnB
15:00h - Discussão sobre Mensalidades
Escolares

EXPOSITORES
- Dep!Jtaqo AGNELO QUEIROZ (PCdoB/DF)
- AURÉLlO WANDERCHAVES BARTOS, Se-
cretário de Direito Econõmio do Ministério da
Justiça
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_ IZALCIR LUCAS FERREIRA, Sindicato dos
Estabelecimentos Particulares de Ensino do
Distrito Federal
_ROBERTO GERALDO DE PAIVA DORNAS,
Presidente da Coordenação Nacional dos Es
tabelecimentos de Ensino
_ DíDMO GEORGE, União Metropolitna dos
Estudantes Secundaristas de Brasília 
UMESB
_ KERISON LOPES. União Brasileira dos Es-
tudantes Secundaristas - UBES
_ ORLANDO SILVA JÚNIOR, Presidente da
União Nacional dos Estudantes - UNES
_ LUIZ FELIPE, Presidente da Ordem dos Ad
vogados do Brasil - Seção do Distrito Federal

Vista ao Deputado Werner Wanderer, em
09.08.95

3 - PROJETO DE LEI N° 1.370/95 - do Sr. José
Fortunati - que "dispõe sobre a repressão ao
ingresso, no sistema financeiro, de dinheiro
oriundo de atividades ilícitas".
RELATOR: Deputado VALDENOR GUEDES
PARECER: favorável
Vista ao Deputado Antônio Feijão, em
18/04/96

B .. Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

6
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
365/93 - do Sr. Jair Bolsonaro - que "torna sem
';<3ito Ó Decreto de 25 de maio de 1992, que
nomologa a demarcação administrativa da
terra indígena Yanomami, nos estados de
Roraima e Amazonas".
RELATOR: Deputado ELTON ROHNELT 7 -
PARECER: favorável

COORDENAÇÃO
_ JOSÉ EXPEDITO DE ANDRADE, FONTES,
Presidente da Associação para a defesa dos
Direitos do Consumidor - ADEC

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
Sala T-55, Anexo 11

PAU T A N° 6/96
(REMANESCENTE)

Local: Plenário 15, Anexo li
Horário: 10:00 horas
A .. Proposições Sujeitas à Apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 - SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO
DE LEI N° 2.522-B/89 - 'que "dispõe sobre a
destinação de entorpecentes apreendidos".
RELATOR: Deputado JOSÉ PINOTII
PARECER: favorável
Vista ao Deputado AntOnio Feijão, em
18.04.96

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2-

4-

5-

PROJETO DE LEI N° 4.259/93 - do Poder
Executivo (Mensagem nO 743/93) - que "dispõe
sobre a segurança do tráfego aquaviário em
águas sob jurisdição nacional e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado MAURíCIO CAMPOS
PARECER: favorável, com substitutivo e con
trário às 5 (cinco) emendas apresentadas ao
substitutivo, na Comissão
Vista Conjunta aos Deputados Antônio Feijão
e Luciano Pizzatto em 9/05/96

PROJETO DE LEI N° 945195 - do Sr. Salomão
Cruz - que "dispõe sobre a obrigatoriedade da
existência prévia de levantamento geológico
para a definição de áreas de que tratam o
inciso 111, do parágrafo, 10, do artigo 91; inciso
111, do parágrafo 1°, do artigo 225; e o artigo
231 da Constituição Federal, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ANTONIO FEIJÃO
PARECER: favorável, com substitutivo, e con
trário a emenda apresentada ao substitutivo
na Comissão
Vista ao Deputado Paulo Delgado em
11/04/96

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 668/95 - do Sr. Bonifácio
Andrada - que "dispõe sobre a demarcação de
terras indígenas e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JAIR BOLSONARO
PARECER: Favorável, com 2 emendas
Vista ao Deputado Antônio Feijão em 18/04/96

PROJETO DE LEI N° 690/95 - do Sr. Agnaldo
Timóteo e Outros - que "dispõe sobre a criação
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de Centros de Recuperação e Ensino
Profissionalizante de menores e adolescentes
pelas Forças Armadas e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado PAULO DELGADO
PARECER: contrário
Vista ao Deputado Jair Bolsonaro em 9/05/96

PAU T A N° 7/96 2 -

A - Proposições Sujeitas à Apreciação do
Plenário da Casa:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

artigo 1° da Lei nO 4.375, de 17 de agosto de
1964; altera a redação do artigo 34 da Lei n°
5.292, de 8 de junho de 1967, e do inciso I do
artigo 9° da Lei Complementar n° 69 de 23 de
julho de 1991". '
RELATOR: Deputado FRANCISCO
RODRIGUES

PROJETO DE LEI N° 759/95 - do Sr. Paulo
Pai~. - que "dispõe sobre a organização da
PoliCia Ferroviária Federal e dá outras
providências".
RELATORA: Deputada MARIA VALADÃO

A) Requerimento:

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO EINTERIOR

PAU T A N° 11/96

1 - PROJETO DE LEI N° 812/95 - do Sr. João
Fassarella (PL's nOs 889/95 e 1.666/96,
apensados)- que "altera a redação do artigo
74, da Lei n° 4.375, de 17 de agosto de 1964 
Lei do Serviço Militar".
RELATOR: Deputado ELIAS MURAD Local: Plenário nO 14 - Anexo II
(avocado) Horário: 10 horas
PARECER: contrário ao principal e aos apen
sados

B - Proposições Sujeitas à Apreciação 1
Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

Requerimento de autoria do Sr. Deputado
Fernando Zuppo, solicitando a realização de
reunião de audiência pública conjunta com a
Comissão de Viação e Transportes com o
intuito de um amplo debate sobre o t~ansporte
~e massa nas grandes metrópoles, com
enfase para o sistema metro-ferroviário.

2- PROJETO DE LEI N° 1.803/96 - do Poder
Executivo (Mensagem n° 342/96) - que "altera
dispositivo da Lei n° 6.450, de 14 outubro de
1977, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO
PARECER: favorável

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

B) Proposições sujeitas à
conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

apreciação

3- PROJETO DE LEI N° 1.891-A/91 - do Sr. 2
Jackson Pereira - que "dispõe sobre a
maioridade civil e penal e sobre a idade para
prestação do serviço militar facultativo".
RELATORA: Deputada MARIA VALADÃO
PARECER: favorável, com emenda

PROJETO DE LEI N° 1.673/96 - do Poder
Executivo - que "Autoriza o Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS
a doar, a estados, municípios e outras
entidades públicas, os açudes que especifica".
RELATOR: Deputado Henrique Eduardo Alves
PARECER:· Favorável

A V I S O N° 5/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 16/05/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 53 sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 604-A/95 - do Sr. Renato
Johnsson - que "acrescenta parágrafos ao

3-

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 959/95 • do Sr. Jaime
Martins Filho - que "Dispõe sobre a inclusão de
municípios situados no noroeste do Estado de
Minas Gerais, na área de atuação da
SUDENE".
RELATOR: Deputado João Leão
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A V I S O N° 17/96

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
EDESPORTO

Sala 170-C, Anexo 11

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.PAU T A N° 14196

PARECER: pela Rejeição dos Projetos de Lei
nO' 959/95 e 983/95 (apensado)

PROJETO DE LEI N° 1.620/96 - do Sr. Paes
Landim - que "Altera a Lei nO 6.088, de 16 de
julho de 1974, que "dispõe sobre a criação da
Companhia de Desenvolvimento do Vélle do
São Francisco - CODEVASF - e dá outras RECEBIMENTO DE EMENDAS
providências". AO SUBSTITUTIVO
RELATOR: Deputado Felipe Mendes ., .
PARECER Favorável com 1 (uma) emenda. Imclo.. 17/05/9?
., Prazo.: 5 Sessoes

Decurso: 48 Sessão
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

4-

AUDIÊNCIA PÚBLICA
LOCAL: Plenário 09, anexo 11
HORÁRIO: 14:30 horas

PROJETO DE LEI N° 1.162/95 - do Sr.
Leõnidas Cristino - que "altera o artigo 83 da
Lei nO 5.988, de 14 de dezembro de 1973, que
"regula os direitos autorais, e dá outras
providências'".
RELATORA: Deputada DOLORES NUNES

1 -

CONVIDADOS:

TEMA: tratar sobre denúncias de violação
dos direitos humanos por parte da
Scuderie Detetive Le Coq, no Estado do Espí
rito Santo.

r

A V I S O N° 18/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Início.: 20/05/96

DR. FRANCISCO BADENES - Delegado Prazo.: 5 Sessões
DR. LUIZ RENATO AZEVEDO DA SILVEIRA - Decurso: 38 Sessão
Promotor de Justiça de Vila Velha.
DR. OSMAR BARCELOS DO NASCIMENTO - A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
Advogado DAS AfRESENTADAS POR MEMBROS DESTA

COMISSAO.

3-

1 
2-

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 23/05/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 1a Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 4.706-A/94 - do Poder
Executivo (MSG N° 557/94) - que "institui

A V I S O N° 19/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 23/05/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -

1 -

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA ECOMÉRCIO

Sala 27-T - Anexo 11

A V I 5 O N° 4/96

PROJETO DE LEI' N° 116-A/95 - do Sr.
Benedito Domingos - que "limita em até 10%
(dez por cento) do valor nominal do título de
capitalização a destinação para prêmios e
publicidade, e dá outras providências".
(Apenso o Projeto de Lei n° 840/95)

RELATOR: Deputado JOSÉ PRIANTE

1 - PROJETO DE LEI N° 667/95 - do Sr. Nels":';l
Marchezan - que "institui o Programa de
Renda Familiar Mínima e de Promoção
Sócio-Educativa a crianças e adolescentes em
situação de risco social e dá outras
providências". Apensos os PLs nOs 818/95 e
926/95.
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI
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2-

Programa de Atenção Integral a Meninos de
Rua e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PADRE ROQUE

PROJETO DE LEI N° 1.850/96 - do Sr. Eliseu
Padilha - que "dispõe sobre a transferência de
recursos para a manutenção dos programas de
merenda escolar nos Municípios". Apensos os
PLs nOs 1.861196 e 1.862196.
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCH

COMISSÃO DE FI~.ANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

Sala 124-C, Anexo 11

apresentação da declaração do imposto de
renda de pessoas físicas".
RELATOR: Deputado FERNANDO LOPES

COMISSÃO DE MINAS EENERGIA

A V I S O N° 5/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Inicio.: 22/05/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 13 Sessão

A V I S O N° 9/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS.
Inicio.: 16/05/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 53 Sessão

A ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA:

1 - PROJETO DE LEI N° 1.238-A/95 - do Senado
Federal (PLS n° 69/95) - que "altera a Lei n°
5.809, de 10 de outubro de 1972, que dispõe
sobre a retribuição e direitos do pessoal civil e
militar em serviço da União e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado VADÃO GOMES

B - MÉRITO:

2 ~ PROJETO DE LEI N° 3.460-A/92 - do Sr.
Jackson Pereira - que "concede isenção dos
Impostos sobre Produtos Industrializados e
sobre Importação de Produtos Estrangeiros
aos equipamentos de segurança para veículos,
quando importados pelas montadoras".
RELATOR: Deputado ANTONIO KANDIR

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 2.035/91 - do Senado
Federal ( PLS nO 15/91) - que "dispõe sobre a
matriz energética nacional no plano plurianual,
e da outras providências".
RELATOR: Deputado MARCOS LIMA

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES

PAU T A N° 9/96

Local: Plenário 3 - Anexo 11
Horário: 10 horas e 30 minutos

TEMA:
"Debate sobre aspectos relativos ao emprego
e trabalho contidos em questões que serão
abordadas na 838 Conferência Internacional
do Trabalho, em Genebra".

EXPOSITOR:
- Dr. Paulo Paiva
Ministro do Trabalho

MENSAGEM N° 458/95 - do Poder Executivo 
que "submete à consideração do Congresso
Nacional o texto do Acordo Internacional de
Produtos Lácteos, assinado em 21 de mafiço
de 1995, em Genebra".

A)Proposições Sujeitas à Apreciação pelo
Plenário da Casa:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 1.176-A/95 - do Poder
Executivo (MSC nO 1.174/95) - que
"estabelece os princípios e as diretrizes para o
Sistema Nacional de Viação e dá outras
providências". RELATOR: Deputado 1-
MANOEL CASTRO

PROJETO DE LEI N° 1.759/96 - do Sr. Airton
Dipp - que "altera as condições de

3-

4-
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RELATOR: Deputado JOSÉ TELES 3 -
PARECER: Favoráve1

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Local: Plenáno 7, Anexo II
Horário: 10h

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E
FAMíLIA

LOCAL:Plenário 12, Anexo 11, às 10h

PROJETO DE LEI N° 1.844/96 - da S,.a. Maria
Valadão - que "dispõe sobre a criação do
Banco Emergencial de Doadores Voluntários
de Sangue no âmbito dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário e da iniciativa privada,
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SÉRGIO AROUCA

PROJETO DE LEI N° 1.845/96 - da S,.a. Maria
Valadão - que "indroduz alterações na Lei n°
7.649, de 25 de janeiro de 1988, na forma que
especifica".
RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO
ESERViÇO PÚBLICO

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Sala 107-A, Anexo 11

MENSAGEM N° 255/96 - do Poder Executivo 
que "submete à consideração do COIlgresso
Nacional o texto do Acordo para Facilitação de
Atividades Empresariais, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Argentina, em Brasília, 4 _
em 15 de fevereiro de 1996".
RELATOR: Deputado HERCULANO
ANGHINETII
PARECER: Favorável

2-

TEMA:
"PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS DA 10·
CONFER~NC!ANACIONAL DE SAÚDE".

TEMA: POLÍTICA DE SALÁRIO DO FUNCIO
NALISMO PÚBLICO

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 23/5/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso:

CONVIDADOS:
-Dr. ADIB DOMINGOS JATENE
Ministro de Estado da Saúde;
-Dr. ARMANDO LOPEZ SCAVINO
Representante da Organização Pan-americana da Saú
de/OPAS no Brasil; e
-Oro NELSON RODRIGUES DOS SANTOS
Coordenador da Comissão Organizadora da 10a Conferên
cia Nacional de Saúde. A V I 5 O N° 17/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 16/05/96
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 5a sessão

1 -

2-

A V I 5 O N° 12/96

1 

PROJETO DE LEI N° 4.676-A/90 - do Sr.
Paulo Paim - que "dispõe sobre a capacidade
civil do maior de 16 (dezessel$) anos e n1enor
de 18 (dezoito) anos para o fim específico de
movimentaçáií> dos depósitos em Caderneta de
Poupança". '
RELATORA: Deputada ALCIONE A:r"HAYDE

2-

PROJETO DE LEI N° 1.841/96 - do Sr. Wilson
Cignachi - que "altera a redação do artigo 60
da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT".
RELATOR: Deputado DARCíSIO PERONDI

CONVIDADOS:
Ministro de Estado da Administração Federal
e Reforma do Estado, Sr. Luís Carlos Bresser
Pereira;
Diretor-Geral da Câmara dos Deputados, Sr.
Adelmar Silveira Sabino.

PROJETO DE LEI N° 1.672196 - do Senado
Federal (PLS N° 277/95) - que "autonza a
criação da Comissão Especial de Investigação,
com âmbito de atuação na Administração
Pública Federal direta e indireta, e dá outras
providências".
RELATOR: DeP4tado ILDEMAR KUSSLER

PROJETO DE LEI N° 1.728/96 - do Sr. José
Coimbra - que "altera a legislação do imposto
de renda a fim de permitir a geração de
emprego, através de incentivo salarial".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL
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3-

4·

PROJETO DE LEI N{, 1..746/96 - do Sr. Renato RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE
Johnsson - (PL's nOs 1.785/96 'e 1.805/96,
apensados) - que "altera o artigo 1° da Lei n° A V I S O N0 20/96
9.129, de 20 de novembro de 1995, que

autoriza o· parcela':flent~ ~o recol~imento de RECEBIMENTO DE EMENDAS
contribuições prevldenclánas deVidas pelos
empregadores em geral, na forma que A~ SUBSTITUTIVO
especifica e determina outras providências". InícIo: 17/05/913
RELATOR: Deputado B. SÁ Prazo: 5 Sessões _

Decurso: 48 sessao

PROJETO DE LEI N° 1.766/96 - do Sr. ~unha A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
Bueno - que "dispõe sobre a desestatlzação DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
das empresas do setor elétrico". COMISSÃO
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL

5 - PROJETO DE LEI N° 1.800/96 - do Sr.
Pedrinho Abrão - que "altera a Consolidação
das Leis do Trabalho para dispor sobre
remuneração de dirigentes sindicais".
RELATOR: Deputado ZA1RE REZENDE

1 • PROJETO DE LEI N° 4.753/94 - do Sr. Carlos
Santana - (PL nO 351/95, apensado) - que
"dispõe sobre a regulamentação da profissão
de historiador. e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ

A V I S O N° 18/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 17/05/96
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 48 sessão

A V I S O N° 21/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Início: 21/05/96
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 2a sessão

A V I S O N° 19/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Início: 17/05/96
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 4- sessão .
A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA F:~v'IEN

DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

2-

1 -

1 -

PROJETO DE LEI N° 1.717/96 - do Sr.
Waldomiro Fioravante - que "torna obrigatório
ao empregador o fornecimento mensal aos
empregados dos comprovantes de descontos
efetuados nos respectivos salários".
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE

PROJETO DE LEI N° 552/95 - do Sr. Paulo
Paim - (PL's nOs 745/95 e 864i95 , apensados) 
que estende aos ferroviários da ~ede

Ferroviária Federal S.A. e da Companhia de
Trens Urbanos os benefícios de que trata a Lei
n° 8.186, de 21 de maio de 1991, que "dispõe
sobre a complementação de aposentadoria de
ferroviários" .

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

1 - PROJETO DE LEI N° 4.285-A/93 - do Sr.
Fábio Feldmann - (PL n° 4.691/94, apensado) 
que altera a Lei n° 7.542, de 26 de setembro
de 1936".
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ

PROJETO DE LEI N° 1.475/96 - do Sr. João
Fassarella - que acrescenta parágrafos ao
artigo 10 da Lei n° 7.998, de 11 de janeiro de
1990. que "regula o Programa do
Seguro-Desemprego, o Abono Salarial, institui
o Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado JAIR SOLSONARO

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

A V I S O N° 06/96
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RECEBIMENTO DE EMENDAS
InIcio.: 16/05/96
Prazo.: 5 sessões
Decurso: 51 sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

COMISSAO ESPECIAL
TRANSPORTE AQUAVIÁRIO

PROJETO DE LEI N° 966-A/95 - do Sr. Lima
Netto - que "estabelece novas características
para elemento de proteção traseira
(pára-choque) a ser utilizado em caminhões e
veículos afins, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS

1 
PROJETO DE LEI N° 1.018~A/95 - do Sr. Silas
Brasileiro - que "dispõe sobre a validade de
multa aplicada no trânsito".
RELATOR: Deputado Luís BARBOSA

PROJETO DE LEI N° 1.804/96 - do Sr.
Pimentel Gomes - que "dispõ,e sobre o ~so da 11 _COMISSÕES TEMPORÁRIAS.
cor amarela em todos os velculos destmados •
ao transporte coletivo de escolares e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado LAEL VARELLA

1 -

2-

AUDIÊNCIA PÚBLICA

PROJETO DE LEI N° 1.125/95 - do Poder
Executivo (Mensagem nO 1.093/95) - que
"dispõe sobre a ordenação do transporte
aquaviário e dá outras providências".
CONVIDADO:
Sr. RICARDO AR/EIRA OLIVEIRA, Presidente
do Sindicato dos Metalúrgicos de Angra dos
Reis - RJ.

1 -

PROJETO DE LEI N° 1.833/96 - do Sr.
Roberto Rocha ~ que "dispõe, sobre a
obrigatoriedade do uso de cinto de segurança Horârio: 14,h30
em ônibus interElstaduais e intermunicipais". Local: Plena riO 10, Anexo II

RELATOR: DeplJtadoALCESTE ALMEIDA

3-

A V I S O N° 07/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
InIcio.: 23/05/96
Prazo.: 5 sessões
Decurso: -

1 -

2-

PROJETO DE LEI N° 1.229-A/95 - do Poder
Executivo (Mens. n° 1.183/95) - que "altera a
Lei nO 7.565, de 19 de dezembro de 1986,
para incluir hipótese de destruição de
aeronave".
RELATOR: Deputado MAURO FECURY

PROJETO DE LEI N° 1.819/96 - do Sr. Sandro
Mabel - que "autoriza realização de provas
para obtenção de Carteira Nacional de
Habilitação para cidadãos analfabetos acima
de 25 (vinte e cinco) anos de idade e dá
outras providências". . ,
RELATOR: De"lutado VICENTE ANDRÉ
GOMES

COMISSÃO ESPECIAL
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Horário: 10h
Local: Plenário 5, Anexo 11

CONVIDADO:
Dr. MÁRCIO SER6A DE ARAÚJO CORIOLA
NO, Superintendente de SUSEP - Superinten
dência de Seguros Privàdos.
RELATOR: Deputado GONZAGA MOTA.

A V I S O N° 08/96

"'f) DE EMENDAS
, , . "/0 DEPARTAMENTO DE COMISSÕES

Edição: Núcleo de Apoio à Informática
Ramais.: 6876/877
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111- COMISSÕES MISTAS:

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E

FISCALIZAÇÃO

PAU T A N° 03/96

( 2a REUNIÃO ORDINÁRIA)

Horário: 10:00 horas
local: Plenário 02, Anexo lI.

1. ORDEM DO DIA

A - Apresentação, discussão e votação da
Ata da seguinte reunião:

1 - 1° Reunião Ordinária, realizada em 14/05/96;

SUBCOMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA AO ESTUDO E

PROPOSIÇÃO DE PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR CONFORME

ESTABELECE O ART. 165, § 9°, DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

PAU T A N° 01/96 '

Horário: 11:00 horas
local: PlenáriO 02, Anexo 11.

1 - Para discussão acerca dos trabalhos da
Comissão.

NOTA: I
AS EMENDAS Só SERÃO ACEITAS EM FORMULÁ~
RIO PRÓ..pR10 DISPONíVEL NAS SECRETARIAS DAS],
COMISSOES, '
HORÁRfO DE 09:00 ÀS 12:00 E 14:00 ÀS 18:00

.....---. ~--- ------ ,

(Encerra-se a Sessão ás 19 horas)

ATOS DO PRESIDENTE

O Presidente da Câmara dos Deputados. no
u,so das atribuições que lhe confere o art. 19 , item ~,

alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho d'3
1990, resolve tornar sem efeito, de acordo com o art.
13, § 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro ele
1990, a nomeação de ELZA SOARES RIBEIRO HE
LOU para exercer o cargo da Categoria Funcional
de Analista Legislativo - atribuição Contador, Pa
drão 36, do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados.

.Câmara dQs Deputados, 22 de maio de 1996. 
Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, ,do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6º da Le. nº 8.112 de 11 de dezl3tTI~

bro de 1990, resolve nomear, na forma dos arts. 9",
item I, e 10 da citada Lei nº 8.112, combinados com
o art. 28 da Resolução nº 30, de 13 de novembro da
1990, BEATRIZ MARCELlNO VALENÇA para exer
cer cargo da Categoria Funcional de Analista Legis
lativo - atribuição Taquígrafo Legislativo, Padrão 36,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
em vaga decorrente da aposentadoria de Elizabet de
Assis Frechiani, conforme Ato do Presidente publica
do no Diário Oficial da União de 24 de agosto de
1994.

, Câmara dos Deputados, 22 de maio de 1996. 
Luís Eduardo, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, QO Ato da. Mesa nll 205, de 28 de junho de.
1990, e O 'artigo 61l da Lei nl! 8.112, de 11 de dezem"
bro de 1990, resolve nomear, na forma dos arts. 9º,
do item I, e 10 da citada Lei nl! 8.112, combinados
çom o art. 28 da Resolução nl! 30, de 13 de novem
bro de 1990, LÍGIA LOPES FERREIRA FREGAPANI
para exercer cargo da Categoria Funcional de Ana
lista Legislativo - atribuição Taquígrafo Legislativo,
Padrão 36. do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados. em vaga decorrente da aposentadoria
de Gilvanise'Sobral, conforme Ato do Presidente pu
blicado no Diário Oficial da União de 15 de junho
de 1994.

Câmara dos Oeputados, 22 de maio de 1996. 
Luís Eduardo, Presidente.
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o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6º, da Lei nl! 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, resolve nomear, na forma dos arts. 91!,
item I, e 10 da citada Lei nº 8.112, combi!1ados com
o art. 28 da Resolução nº 30, de 13 de novembro de
1990, ROSÁRIA MARIA MENDES LEMES para
exercer cargo da Categoria Funcional de Analista
Legislativo - atribuição Taquígrafo Legislativo, Pa
drão 36, do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados, em vaga decorrente da posse em outro
cargo público de Maércia Correia de Mello, conforme
Ato do Presidente publicado no Diário do Congres
so Nacional de 3 de agosto de 1993.

Câmara dos Deputados, 22 de maio de 1996. 
Luís Eduardo, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa nl! 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 6º da Lei nl! 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma dos arts. 9º, item
I, e 10 da citada Lei nº 8.112, combinados com o art.
28 da Resolução nl! 30, de 13 de novembro de 1990,
MARIA DO CARMO VALE TAVARES para exercer
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo
- atribuição Contador, Padrão 36, do Quadro Per
manente da Câmara dos Deputados, transformado
pelo A~o da Mesa nl! 95, de 11! de dezembro de 1993,
em vaga decorrente da posse em outro cargo públi
co de Jorge Henrique Merlin, conforme Ato do Presi
dente publicado no Diário da Câmara dos Deputa
dos de 29 de março de 1996, uma vez que Elza
Soares Ribeiro Helou, nomeada para o citado cargo,
não tomou posse no prazo legal.

Câmara dos Deputados, 22 de maio de 1996. 
Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 11!, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nl! 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 61! da Lei nº 8.112,"de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma dos arts. 91!, item
I, e 10 da-citada Lei nl! 8.112, combinados com o art.
28 da Resolução nl! 30, de 13 de novembro de 1990,
JOSÉ NUNES DA SILVA para exercer cargo da Ca
tegoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição
Contador, Padrão 36, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, transformado pelo Ato da
Mesa nl! 95, de 1I! de dezembro de 1993, em vaga

decorrente da aposentadoria de Francisco Tavares
Oliveira, conforme Ato do Presidente publicado no
Diário Oficial da União de 19 de janeiro de 1994,
uma vez que Haroldo da Costa Amorim, nomeado
para o citado cargo, não tomou posse no prazo le
gaI.

Câmara dos Deputados, 22 de maio de 1996. 
Luís Eduardo, Presidente.

COMISSÕES
DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
O Deputado ELIAS MURAD, Presidente da Co

missão de Defesa-Nacional, fez a seguinte

Distribuição nQ 10/96

Em 22-5-96

Ao Deputado LUCIANO PIZZATO:
Projeto de Lei nl! 1.803196 - do Poder Executi

vo (Mensagem nº 342/96) - que "altera dispositivo
da Lei nº 6.450, de 14 de outubro de 1977, e dá ou
tras providências". ,.

Sala da Comissão, 22 de maio de 1996. - Tér..
cio Mendonça Vilar, Secretário.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Distribuição nl! 3/96

Efetuada pelo Sr. Presidente, Deputado FER
NANDO ZUPPO.

Em 23-4-96

Ao Sr. Deputado AíRTON DIPP
1 - Projeto de Lei nl! 1.682/96 - do Sr. Antônio

Feijão - que "regulamenta o art. 4º do Ato das Dis
posições Constitucionais Transitórias da Constitui
ção Federal, suspende a fixação de limites máximos
globais anuais de importações e dá outras providên
cias."

Ao Sr. Deputado FERNANDO GOMES
2 - Projeto de Lei nl! 1.683196 - do Sr. Antônio

Feijão - qu~ "estende os benefícios do Decreto-lei
nl! 356, de 15 de agosto de 1968, ao Estado do

I

Amapá."

Brasília, 23 de abril de 1996. - Ronaldo de
Oliveira Noronha, Secretário. .

Distribuição nl! 4196

Efetuada pelo Sr. Presidente, Deputado FER
NANDOZUPPO
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Em 22-5-96

Ao Sr. Deputado RICARDO IZAR
1 - Projeto de Lei nQ 1.816/96 - do Sr. Valdir

Colatto - que "estabelece critérios para construção
de estacionamentos públicos e dá outras providên
cias".

Ao Sr. Deputado JOÃO PAULO
2 - Projeto de Lei nº 1.827/96 - do Sr. Inácio

Arruda - que "regulamenta os serviços de distribui
rão de gás combustível canalizado na forma dada ao
§ 22 do art. 25 da Constituição Federal pela Emenda
Constitucional nQ 5"de 1995".

Brasília, 22 de maio de 1996. - Ronaldo de
Oliveira Noronha, Secretário.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

O Deputado DELFIM NETTO, Presidente da
Comissão de Finanças e Tributação, fez a seguinte

Distribuição nQ 12196

Em 22-5-96

Ao Deputado ANTONIO KANDIR
Projeto de Resolução nº 88/96 - dos Srs. Mil

ton Temer, Ivan Valente, José Pimentel e outros 
que "institui Comissão Parlamentar de Inquérito des
tinada a investigar as relações do Banco Central do
Brasil com o sistema financeiro privado".

Ao Deputado FERNANDO TORRES
Projeto de Lei Complementar nQ 88/96 - do Sr.

Agnelo Queiroz - que "inclui os serviços de cartório
na Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nQ

56, de 15 de dezembro de 1987".
Ao Deputado LUIZ CARLOS HAULY
Projeto de Lei Complementar nQ 89/96 - do Sr.

Jaime Martins - que "define, na forma da alínea "a"
do inciso X do § 2Q do art. 155 da Constituição Fede
ral, os produtos semi-elaborados que podem ser tri
butados pelos Estados e Distrito Federal, quando de
sua exportação para o exterior".

Projeto de Lei Complementar nQ 92196 - do Po
der Executivo (MSG nQ 345/96) - que "dispõe sobre

a substituição tributária relacionada com o Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de Merca
dorias e sobre Prestações de Serviços de Transpor
tes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
-ICMS".

Ao Deputado MARCIO FORTES
Projeto de Lei Complementar nQ 91/96 - do Sr.

Elias Murad - que "altera o art. 3Q da Lei Comple
mentar nQ 70, de 30 de dezembro de 1991, que esta
belece a Contribuição para Financiamento da Segu
ridade Social-COFINS".

Sala da Comissão, 22 de maio de 1996. - Ma
ria Linda Magalhães, Secretária.

REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO

URBANO E INTERIOR

Redistribuição NR 2196

Efetuada pelo Sr. Presidente, Deputado FER
NANDOZUPPO

Em 23-4-96

Ao Sr. Deputado ZÉ GERARDO
1 - Projeto de Lei nQ 814-N91 - do Sr. Aroldo

Cedraz - que, "institui o Programa de Reabilitação
de Perímetros Irrigados no Nordeste e dá outras pro
vidências".

Ao Sr. Deputado PEDRO HENRY
2 - Projeto de Lei nQ 133-B/95 - do Sr. Elias

Murad - que "institui a obrigatoriedade da instalação
de ,Jmos crematórios em centros urbanos com po
pulação superior a um milhão de habitantes e dá ou
tras providências".

Ao Sr. Deputado ,JOÃO LEÃO
3 - Projeto de Lei nQ 959/95 - do Sr. Jaime

Martins Filho - que "dispõe sobre a inclusão de mu
nicípios situados no noroeste do Estado de Minas
Gerais na área de atuação da Sudene".

Brasília, 23 de abril de 1996. - Ronaldo de
Oliveira Noronha, Secretário.
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Jofran Frejat

Severino Cavalcanti
Ricardo Izar

Valdenor Guedes
Wagner salustiano

Alcione Athayde
Eujácio Sirnões

Darci Coelho

Vice-Líderes:
Aldo Rebelo Inácio Arruda
Aldo Arantes

PARÁGRAFO 42, ART. 92 RI

PPS
PV

LIDERANÇA DO GOVERNO
Líder: LUIZ CARLOS SANTOS

Vice-Líderes:
Almino Affonso Elton Rohnelt
Benito Gama Sandro Mabel
Arnaldo Madeira



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA 1 vaga
E pOLíTICA RURAL PSB

1 vaga

Presidente: Felix Mendonça (PTB)
12 Vice-Presidente: Odílio Balbinotti (PTB)
22 Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
32 Vice-Presidente: Tetê Bezerra (PMDB)

Titulares Suplentes

Beta Lélis

Gervásio Oliveira (PSB)

PCdoS

PPS

Ubaldino Júnior

Aldo Arantes

Bloco (PFUPTB) Augusto Carvalho Sérgio Arouca

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)

Adelson Salvador Darcfsio Perondi
André Puccinelli Dilso Sperafico
Armando Costa Roberto Goldoni
Ivo Mainard Valdir Colatto
iLaire Rosado Wilson Branco
Mauri Sérgio 6 vagas
Roberto Paulino
Silas Brasileiro
Tetê Bezerra

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Carlos Melles
Felix Mendonça
Hugo Rodrigues da Cunha
Jaime Fernandes
José Borba
José Rocha
Júlio César
Nelson Marquezelli
Roberto Pessoa
Ronivon santiago

PMN

Bloco (PMDBIPSDIPSLiPSC)

1 vaga

Ayres da Cunha
César Bandeira
Heráclito Fortes

José Rocha
Leur Lomanto

Luciano Pizzatto
Maurfcio Najar
Mauro Fecury

Medonça Filho
Odílio Balbinotti

Philemon ROdrigues
Rodrigues Palma

VilmarRocha

Aloysio Nunes
Antônio Brasil

Henrique Eduardo Alves
João Almeida
Laire Rosado

MarquinlÍo Chedid
Nan Souza

zaire Rezende
2 vaga

Affonso Camargo
Antonio Joaquim Araújo
Arolde de Oliveira
Carlos Alberto
João Iensen
José Jorge
José Mendonça Bezerra
Luiz Moreira
Maluly Netto
Ney Lopes
Paulo Bomhausen
Paulo Cordeiro
Paulo Heslander

Bloco (PFUPTB)

Ivo Mainardi (PMDB)

Secretárioa: Moizés Lobo da Cunha
Local: 4@ e 5~ - 9h - Plenário 114-81. das Lid.
Telefones: 6978/6979/6981

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Ney Lopes (PFL)
12 Vice-Presidente: Luiz Moreira (PFL)
22 Vice-Presidente: Ca~os Apolinário (PMDB)
32 Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)

Titulares Suplentes

Bosco França (PMN)
Carlos Apolinário

I Cássio Cunha Lima
. Edinho Araújo

Geddel Vieira Lima
Hélio Rosas
João Almeida
Pedro lrujo
Roberto Valadão
Wagner Rossi

Amon Bezerra
Carlos Mosconi

João Leão
Sylvio Lopes

4 vagas

Enivaldo Ribeiro
Eujácio Simões

Fetter Júnior
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
José Janene

Valdomiro Meger
1 vaga

Albérico Cordeiro
Antonio Ueno

Benedito de Lira
Célia Mendes

Chico da Princesa
Jonival Lucas

José Múcio Monteiro
Lael Varella

Maria Valadão
Osvaldo Coelho

Saulo Queiroz
Vilson Santini

PSDB

Bloco (PPB/PL)
Anivaldo Vale
Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Nelson Meurer
Roberto Balestra
Silvemani Santos
1 vaga

Adelson Ribeiro
Antonio Aureliano
Ezfdio Pinheiro
Nárcio Rodrigues
Odflio Balbinott
Olávio Rocha
2 vagas

PT
Bloco (PPBIPL)

Adão Pretto
Alcides Modesto
Domingos Dutra
José Fritsch
Waldomiro Fioravante

Carlos Cardinal
Luiz Durão

PDT

Femando Ferro
João Coser

José Pimentel
Padre Roque
Paulo Rocha

Airton Dipp
Giovanni Queiroz

Corauci Sobrinho
Edson Queiroz
Flávio Derzi
José Janene
Laprovita Vieira
Paudemey Avelino
Roberto Campos
Wagner salustiano
Welinton Fagundes

Cunha Bueno
Gerson Peres

Marcos Medrado
Renato Johnsson
salatiel Carvalho
Silvemani Santos

Vadão Gomes
Valdenor Guedes
Wigberto Tartuce



Antonio Carlos PannunZio
Domingos Leonelli
Koyu lha
José de Abreu
Luiz Piauhylino
Roberto Rocha
Roberto santos
Salvador Zimbaldi
Vic Pires Franco (PFL)

Jaques Wagner
Jorge Wilson (PPB)
Pinheiro Landim (PMDB)
Ricardo Izar (PPB)
Sandra Starling

PSDB

PT

Adroaldo Streck
Arthur Virgílio
Itamar Serpa

Márcia Marinho
Marconi Perillo
Nicias Ribeiro

Roberto Franca
Ubiratan Aguiar

1 vaga

Esther Grossi
Ivan Valente

José Genoíno
Tilden Santiago

1 vaga

João Natal
José Luiz Clerot
Nestor Duarte
Robson Tuma

Bloco (PPBIPL)

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta
Alzira Ewerton
Darci Coelho
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Jair Siqueira
Jarbas Lima
José Rezende
Prisco Viana

PSDB

Roberto Valadão
Rubens Cosac

2 vagas

Álvaro Valle
Augusto Farias

Bonifácio de Andrada
Carlos Camurça

Jair Bolsonaro
Jorge Wilson
José Egydio

Luís Barbosa
Talvane Albuquerque

Welinton Fagundes

Domingos Dutra
Haroldo sabóia
José Fortunati

Nilmário Miranda
Paulo Delgado

Celso Russomanno
Edson Silva

Franco Montoro
IIdemar Kussler

José Carlos Lacerda
Roberto Rocha

Salvador Zimbaldi
Vanessa Felippe

PT

A1mino Affonso
Danilo de Castro
Edson Soares
Marconi Perillo
Nicias Ribeiro
Vicente Arruda
Welson Gasparini
Zulaiê Cobra

José Genoíno
Luiz Mainardi
Marcelo Déda
Milton Mendes
Milton Temer

PDT

Jandira Feghali

João Colaço

Fernando Lopes
Serafim Venzon

t1 vaga

PSB

PDT

pedoB

Sérgio Guerra

Eurípedes Miranda
LeonelPavan
Wolney Queiroz

Inácio Arruda

Secretária: Maria Ivone do Espírito santo
Local: quarta-feira -10h - Plenário, sala 14-A
Telefones: 318-6908 a 6910

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO

Bloco (PMDBlPSDIPSLlPSC)

Presidente: Aloyiso Nunes Ferreira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Vicente Cascione (PTB)
22 Vice-Presidente: Nestor Duarte (PMDB)
32 Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Secretário: Sérgio sampaio Contreiras de Almeida
Local: terça-feira, quarta-feira e quinta-feira-10h - Plenário, sala 1.
Telefones: 318-6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Gilney Viana (PT)
12 Vice-Presidente: Ivan Valente (PT)
22 Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
32 Vice-Presidente: Celso Russomanno (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Nilson Gibson

1 vaga

Matheus Schmidt
Severtano Alves
Wolney Queiroz

Álvaro Gaudêncío Neto
Ciro Nogueira

José Carlos Vieira
José Coimbra

Osmir Lima

Aldo Arantes

PCdoB

Alexandre Cardoso

Coriolano sales
Ênio Bacci
Silvio Abreu

PSB

Aroldo Cedraz
Laura Cameiro
Lindberg Farias
Luciano Pizzatto
Maria Valadão

Alberico Filho
Barbosa Neto
Elias Abrahão

Femando Diniz
Luiz Carlos Santos

Pedro Novais

Átila Lins
Cláudio Cajado

Eliseu Moura
Jair Soares

Jairo Azi
Júlio César

Magno Bacelar
Maluly Netto

Moisés Lipnik
Raimundo Santos

Ricardo Barros
Theodorico Ferraço

1 vaga

Antônio dos Santos
Benedito de Lira
Ciro Nogueira
Jairo Cameiro
Nelson Trad
Paes Landim
Raul Belém
Régis de Oliveira
Roberto Magalhães
Rodrigues Palma
Roland Lavigne
Vicente Cascione
Vilmar Rocha

Aloysio Nunes Ferreira
Ary Kara
De Velasco
Eudoro Pedroza
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima



Vilson Santini Sarney Filho

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)

Aldo Rebelo

1 vaga

Adão Pretlo
Luciano Zica

Sérgio Carneiro

Celso Russomanno
Firmo de Castro

Luiz Carlos Hauly
Márcio Fortes

Enivaldo Ribeiro
Júlio Redecker

Roberto Jefferson (PTB)

PT

PDT

PSB

PSDB

PCdoB

1 vaga

Márcia Cibilis Viana

Antônio Feijão
Elias Murad
José Aníbal
Rommel Feijó

Jair Bolsonaro
Maurício Campos
Valdenor Guedes

José Genoíno
Paulo Delgado

Haroldo Lima

Secretário: Tércio Mendonça Vilar.
Local: quarta-feira - 9h - Plenário Sala 19

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Ana Júlia
José Machado

Euler Ribeiro
Marcos Lima
Valdir Colatto

2 vagas

Aécio Neves
Narcio Rodrigues

Salomão Cruz
Zulaiê Cobra

Alceste Almeida
Alcione Athayde

Inácio Arruda
Pedro Wilson (PT)

Valdemar Costa Neto

PSDB

Bloco (PPBIPL)

PT

PDT

Celso Russomanno
Jorge Anders
Pimentel Gomes
Vanessél Felippe

GilneyViana
Ivan Valente

Albérico Filho
Chicáo Brígido
Emerson Olavo Pires
Remi Trinta
Wilson Branco

Expedito Júnior
Socorro Gomes (PC do B)
Tilden Santiago (PT)
Valdenor Guedes
Wibberto Tartuce

Sérgio Carneiro

PSB

Raquel Capiberibe

PV

Serafim Venzon

Gervásio Oliveira

Presidente: Fernando Zuppo (PDT)
1º Vice-Presidente: Airton Dipp (PDT)
2º Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
3º Vice-Presidente: Carlos Airton (PPB)

Titulares Suplentes

Presidente: Elias Murad (PSDB)
1º Vice-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)
3º Vice-Presidente: Francisco Rodrigues (PPB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

Fernando Gabeira

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: quarta-feira-10h - Sala 3 Anexo li. Plenário 13.
Telefones: 318·6930 a 6935

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

Bloco (PMDBlPSDIFSUPSC)

Davi Alves Silva
Eraldo Trindade

Prisco Viana
Ricardo Izar
Sérgio Naya

Armando Abilio
Carlos Nelson

Ivandro Cunha Lima
JoséAldemi

Marisa Serrano

Aracely de Paula
João Maia

José Mendonça Bezerra
Paulo Lima
Raul Belém

1 vaga

Antônio Carlos Pannunzio
Ceci Cunha

Leônidas Cristioo
Mário Negromonte

PSDB

Airton Dipp (PDT)
Albérico Cordeiro
César Bandeira
Eliseu Moura
Murilo Pinheiro
Rogério Silva

Edison Andrino
Henrique Eduardo Alves
Nan Souza
Simara Ellery
Wilson Cignachi

Bloco (PPBIPL)

João Leão
Pedro Henry (PDT)
Roberto Franca
Zé Gerardo

Carlos Airton
Felipe Mendes
Francisco Rodrigues
2 vagas

Bloco (PFUPTB)1 vaga

Elton Rohnelt
Ivo Mainardi
José Priante

Pinheiro Landim
1 vaga

Abelardo Lupion
carlos Magno

Júlio César
Maluly Netto

Maria Valadão
Paulo Heslander

BIO~o (PPBJPL)

Átila Lins
Luciano Pizzatto
Moisés Lipnik
Rogério Silva
VilmarRocha
Werner Wanderer

AryKara
João Thomé Mestrinho
José Pinottí
Marcelo Barbieri
Noel de Oliveira

Davi Alves Silva
Francisco Rodrigues

Anivaldo Vale
Augusto Nardes João Paulo

PT

Alcides Modesto



Nedson Micheleti José Augusto

POT

Fernando Zuppo Edson Ezequiel

PCdoB

Fernando Gomes (PTB) 1 vaga

SIP

Nelson Marchezan 1 vaga

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: José Priante (PMOB)
12 Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PSC)
22 Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSOB)
32 Vice-Presidente: Paulo Bauer (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Anibal Gomes
Jurandyr Paixão
Marcelo Teixeira
Max Rosenmann
Nair Xavier Lobo

Sandro Mabel

Affonso Camargo
Arolde de Oliveira

Carlos Melles
Felix Mendonça

Hugo Rodrigues da Cunha
Jaime Martins

Waldomiro Fioravante (PT)

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PMOBIPSOIPSLlPSC)

Antonio do Valle
Oilso Sperafico
Elton Rohnelt
José Priante
Orcino Gonçalves
Paulo Ritzel

José Múcio Monteiro
Lima Netto
Luiz Braga
Magno Bacelar
Paulo Bauer
Roberto Fontes
Rubem Medina
Sarney Filho

Suplentes

Antonio Geraldo
Célia Mendes
Costa Ferreira

João Maia
Luiz Braga

Vicente Cascione

Bloco (PFLlPTB)

José Carlos Coutinho
Laura Cameiro
Marilu Guimarães
Paulo Bornhausen
Vilmar Rocha
1 vaga

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Local: terça-feira. quarta-feira e quinta-feira - 10h - Plenário 17.
Telefone: 318-7071

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Hélio Bicudo (PT)
12 Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
22 Vice-Presidente: Fernando Lopes (POT)

Titulares

Bloco (PMOBIPSOIPSLlPSC)

OeVelasco
Elcione Barbalho
Roberto Valadão
SUas Brasileiro
1 vaga

Bloco (PPBIPL)

Agnaldo Timóteo
Anivaldo Vale
3 vagas

Gilvan Freire
4 vagas

Francisco Silva
Jair Siqueira

Mauricio Campos
2 vagas

Cunha Lima
Enivaldo Ribeiro
Francisco Horta
João Pizzolatti
João Ribeiro
Renato Johnsson

Antonio Balhmann
Luiz carlos Hauly
Luiz Fernando
Salomão Cruz
Vittorio Medioli

PSOB

Ari Magalhães
Fetter Júnior

Herculano Anghinetti
Hugo Biehl

Laprovita Vieira
1 vaga

Antonio Aureliano
Antonio Kandir

Koyu lha
Nelson Otoch
Veda Crusius

PCdoB

Júlio Redecker Pauderney Avelino

Secretário (a): Anamelia Ribeiro Correia de Araujo
Local: quarta-feira - 10h - Plenário 112 - BI. das Lid.
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Moacyr Andrade (PPB)
12 Vice-Presidente: Álvaro Valle (PI:.)
22 Vice-Presidente: Mauricio Requião (PMOB)
32 Vice-Presidente: Marilu Guimarães (PFL) ,.

PSOB

FlavioArns Fernando Gabeira
Nilmário Miranda (PT) 3 vagas
Sebastião Madeira
Tuga Angerami

PT

Helio Bicudo Domingos Outra-
Pedro Wilson Marta Suplicy

POT

Fernando Lopes Eurfpedes Miranda

PSB

Ubaldino Junior Fernando Lyra

PCdoB

Sócorro Gomes Agnelo Queiroz

secretária: Terezinha de Lisieux Franco Miranda
Local: Sala 8 - Anexo 11
Telefone: 318-6887

João Fassarella
José Machado
Severino Cavalcanti (PPB)

Edson Ezequiel

Ricardo Heráclio

PT

Celso Daniel
Luiz Mainardi

Maria da Conceição Tavares

POT

Fernando Zuppo

PSB

Gonzaga Patriota



Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

Carlos Apolínário
Hélio Rosas

7 vagas

Aníbal Gomes
Confúcio Moura
Fernando Dinlz

I Freire Júnior
Marcelo Barbieri
Mário Martins
Pedro Yves
Zé Gomes da Rocha
2 vagas

Suplentes

Jairo Cameiro
José Jorge

Lídia Quinan
Paes Landim

Ronivon santiago
Vic Pires Franco

Bloco (PFLJPTB)

Titulares'

Cláudio Chaves
Costa Ferreira
Marilu Guimarães
Osvaldo Biolchi
Osvaldo Coelho
Paulo Uma

Elias Abrahão Eliseu Padilha
Maria Elvira Emerson Olavo Pires
Marisa Serrano José Luiz C1erot
Marquinho Chedid RitaCsmata
Mauricio Requião Zé Gomes da Rocha

Bloco (PPBIPL)

Álvaro Valle Agnaldo Timóteo
Dolores Nunes Cleonâncio Fonseca
Eurico Miranda Expedito Júnior
Mário de Oliveira José Unhares
Moacyr Andrade Luiz Buaiz

PSDB

Alexandre Santos Luciano Castro
FlávioArns Osmânio Pereira
Itamar Serpa Roberto santos
Ubiratan Aguiar 1 vaga

PT

Esther Grossi João Fassarella
Padre Roque Maria Laura
Pedro Wilson Teima de Souza

PDT

8everiano Alves Luiz Durão

Bloco (PPBIPL)

Bonifácio de Andrada
Eraldo Trindade
José Egydio
Márcio Reinaldo Moreira
Pedro Canedo
Pedro Correa
Valdemar Costa Neto
1 vaga

PSDB

Arnaldo Madeira
Amon Bezerra
Arthur VirgRio
Ayrton Xerez
Candinho Matos
Edson Silva
Jayme santana

PT

Ana Júlia
Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Nilmário Miranda

AryValadão
Cunha Lima

Eujácio Simões
Herculano Atlghinetti

4 vagas

Adelson Ribeiro
Alexandre santos

Cipnano Correia
Luiz Fernando
Paulo Mourão

2 vagas

Augusto Carvalho
Chico Vigilante

Miguel Rossetto
Paulo Bernardo

1 vaga

Adauto Pereira
Efraim Morais

Hugo Lagranha
João Mellão Neto

José Coimbra

Beto LéUs

Cidinha Campos
José Maurício

Bloco (PFLlPTB)

PCdoB

José Carlos Saboia

PSB

PDT

Giovani Queiroz
1 vaga

Augusto Viveiros
Benito Gama
José Carlos Vieira
Manoel Castro
Mussa Demes

Sérgio Miranda

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo
Local: quinta-feira - 10h - Plenário 9, sala 961
Telefone: 318-6888

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Delfim Netto (PPB)
12 Vice-Presidente: Francisco Dornelles (PPB)
22 Vice-Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
32 Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)

Titulares Suplentes

Suplentes

Antonio dos santos
Antonio Geraldo

Carlos Magno
João Iensen

José Carlos Aleluia
JoséTude

Mussa Dames
Ney Lopes

Osório Adriano
Paulo Heslander
Ursicino Ouiroz3 vagas

Bloco (PFL1PTB)

Álvaro Gaudêncio Neto
Batinho Rosado
Heráclito Fortes
Jaime Martins
José Carlos Coutinho
Maurício Najar
Murllo Domingos
Werner Wanderer

PSB

Ricardo Gomyde Undberg Farias (PCdoB)

Secretária: Célia Maria de Oliveira
Local: quarta-feira - 10h
Telefones: 318-6900169051701117012

COMISSÃO DE FlSCAUZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Jaime Martins (PFL)
12 Vice-Presidente: Werner Wanderer (PFL)
22 Vice-Presidente: Arnon Bezerra (PSDB)
32 Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)

Titulares



1 vaga

Edson Soares
Paulo Feijó

Salomão Cruz
Vittorio Meddioli

Airton Dipp

Alberto Silva
Edinho Bez

Elton Rohnelt
Simara Ellery

1 vaga

Aroldo Cedraz
Benito Gama
Nelson Trad

Paulo Gouvêa
Régis de Oliveira

Roberto Fontes

Haroldo sabóia
José Borba (PTB)

Milton Mendes

Alceste Almeida
Augustinho Freitas

Edson Queiroz
Maurício Carnpos
Roberto Carnpos

PT

PDT

PSB

PSDB

Bloco (PPBIPL)

José Maurício

Chico Ferramenta
Fernando Ferro
Luciano lica

Carlos Camurca
Fausto Martello
Jorge Tadeu Mudalen
Romel Anizio
Salatiel Carvalho

Bloco (PFLlPTB)

Antônio Ueno
Aracely de Paula
Átila Uns
Hilário Coimbra
Leur Lomanto
Theodorico Ferraço

Bloco (PMDBlPSDIPSLlPSC)

Genésio Bernardino Edison Andrino
Luiz Henrique Hilario Coimbra
Nair Xavier Lobo Moreira Franco
Paes de Andrade Robson Tuma
Ushitaro Kamia 1 vaga

Adroaldo Streck
Antônio Feijão
José Chaves
Sylvio Lopes

Haroldo Lima
Marcos Lima
Oscar Goldoni
Paulo Trtan
Rivaldo Macari

Moisés Lipnik Nelson Marquezelli
Osmir Lima Paulo Bornhausen
Sérgio Barcellos Werner Wanderer

Bloco~MDBlPSDJPSLJPS~

1 vaga

Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: quarta-feira -10h - Plenário sala 15-B
Telefones: 318-694416946

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
Presidente: Átila Lins (PFL)
12 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
22 Vice-Presidente: Herculano Anghinettl (PPB)
32 Vice-Presidente: Renan Kurtz (PDT)

Titulares Suplentes

Suplentes

Lima Netto
Mauro Lopes

Roberto Magalhães
Rogério Silva

Wilson Cunha

Bloco (PPBIPL)

Ari Magalhães Anivaldo Vale
Basflio Villani Flávio Derzi
Delfim Netto Francisco Horta
Eujácio Simões João Pizzolatti
Fetter Júnior Laprovita Vieira
VadãoGomes Nelson Meurer
1 vaga Valdomiro Meger

PSDB

Antônio Kandir Amaldo Madeira
Fernando Torres Ayrton Xerez
Firmo de Castro Jorge Anderes
Márcio Fortes Luiz carlos Hauly
Paulo Mourão Vicente Arruda
Veda Crusius 1 vaga

PT

Celso Daniel Luiz Gushiken
José Fortunati Marcelo Déda
Maria da Conceição Tavares Milton Temer
Paulo Bernardo Nedson Micheleti

PDT

Fernando Lopes Coriolano Sales
Fernando Ribas carli Enio Bacci

PSB

João Colaço Sérgio Guerra

PCdoB

Aldo Rebelo Sérgio Miranda

Edinho Bez
Eliseu Padilha
Gonzaga Mota
Hermes Parcianello
Homero Oguido
Jurandyr Paixão
Max Rosenmann
Pedro Novais

Osório Adriano
Roberto Brant (PSDB)
saulo Queiroz
Sérgio Naya
Silvio Torres (PSDB)

Bloco (PMDBlPSDJPSLlPSC)

AntOnio do Valle
Germano Rigotto

Paulo Ritzel
Pinheiro Landin

4 vagas

Secretária: Maria Unda Magalhães
Local: quarta-feira - 10h - Plenário sala 5
Telefones: 318-6960/6989/6955

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Romel Anizio (PPB)
12 Vice-Presidente: Carlos camurça (PPB)
22 Vice-Presidente: Paulo Titan (PMDB)
32 Vice-Presidente: Osmir Lima (PFL)

Titulares

Bloco (PFLJPTB) Bloco (PPBIPL)

Efraim Morais
Eliseu Resende
José santana de Vasconcelos

Abelardo Lupion
Hilário Coimbra
Murilo Pinheiro

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti
José Teles

Adylson Motta
Cunha Lima
Jofran Frejat



Mário Cavallazzi
Robério Araujo

PSDB

Severino Cavalcanti
Wagner SaIustiano

Luiz Buaiz
Nilton Baiano
Talvane Albuquerque

Robério Araujo
2 vagas

PSB

Gonzaga Patriota Pedro Yaladares

secretário: Manoel Araujo Fernandes
Local: terça-feira, quarta-feira e Quinta-feira -1Oh - Plenário sala 2
Telefones: 318-8266 - 318-6992 a 6996

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíUA

Aécio Neves
Feu Rosa
Franco Montoro
José Thomaz Nonõ

Luiz Gushiken
Paulo Delgado

Miro Teixeira
Renan Kurtz

PT

PDT

Jayme santana
Pimentel Gomes

2 vagas
1 vaga

Fernando Gabeira (PV)
Marta Suplicy

Carlos Cardinal
LeonelPavan

PSDB

Carlos Mosconi B.Sá
Cipriano Correia Elias Murad
Eduardo Mascarenhas Ezídio Pinheiro
Fátima Pelaes Feu Rosa
Márcia Marinho Jovair Arantes
Osmânio Pereira Sergio Arouca
Rommel Feijó 2 vagas
Sebastião Madeira

PT

Humberto Costa Arlindo Chinaglia
José. Augusto Eduardo Jorge
Marta Suplicy Jair Meneguelli
Taga Angerami (PSDB) PaulO Paim

PDT

Cidinha Campos Wilson Braga
serafim Venzon Fernando Ribas Carli

PSB

1 vaga Raquel capiberibe

Bloco (PMDBlPSDIPSLlPSC)

carlos Alberto
Luiz Moreira

Manoel Castro
Osvaldo Biolchí

Paulo Bauer
Roberto Jefferson

Sérgio Barcellos

PCdoB

João Melão Neto
José Carlos Aleluia
José Coimbra
Mendonça Filho
Raimundo santos
Wilson Cunha
Zila Bezerra

Bloco (PMDBlPSDIPSLlPSC)

José Pimentel (PT) Alberto Golanan
Noel de Oliveira Paulo Ritzel
Olavo Calheiros 3 vagas
Sandro Mabel
zaire Rezende

Jandira Feghali Agnelo Queiroz

Secretário (a): Mírlam Maria Bragança santos
Local: quarta-feira - 10h - Plenário sala 9
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHq, ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PUBUCO

Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
12 VICe-Presidente: IIdemar Kussler (PSDB)
22 Vice-Presidente: Jair Meneguelll Jair Meneguelli (PT)
32 Vice-Presidente: José Coimbra (PTB)

Titu~e8 Sup~ntes

Bloco (PFLlPTB)

Adelson Salvador
André Puccinelli
Armando Costa
Chicão Brígido

Genésio Bernardino
Laire Rosado

Olavo Calheiros
Pedro Yves

1 vaga

Bloco (PPBIPL)

Armando Abmo
Darcísio Perondi
Elcione Barbalho
Euler Ribeiro
José A1demir
José Pinotti
Lídia Quinan
Rita Camata
saraiva Felipe

Ayres da Cunha
Carlos Magno
Ceci Cunha (PSDB)
Célia Mendes
Fernando Gonçalves
Iberê Ferreira
Jair Soares
Jonival Lucas
José Tude
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

Presidente: Eduardo Mascarenhas (PSDB)
12 Vice-Presidente: Osmânio Pereira (PSDB)
22 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
32 Vice-Presidente: José A1demir (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Adhemar de Barros Filho (PPB)
Antonio Joaquim Araujo

Augusto Viveiros
Cláudio Chaves

Costa Ferreira
Dumo Pisaneschi

Laura Carneiro
Marilu Guimarães

Roland Lavigne
Zila Bezerra

1 vaga

Alcione Athayde
Amaldo Faria de Sá
Augusto Farias
Jofran Frejat
José Unhares

Dolores Nunes
José Egydio

Mareio Reinaldo Moreira
Pedro Canedo
Pedro Corrêa

Chico Vigilante (PT)
Jair Bolsonaro
Maria Laura (PT)

Bloco (PPBIPL)

Ary Magalhães
Amaldo Faria de Sá
Benedito Guimarães



Miguel Rossatto (PT)
Valdomiro Meger

B.Sá
lidemar Kussler
Luciano Castro
Nelson Otoch

PSDB

Darci Coelho
Julio Redecker

A1mino Affonso
Domingos Leonelli

Olavio Rocha
1 vaga

AryValadão
Benedito Guimarães
Davi Alves Silva
Francisco Silva
Luís Barbosa
Marcelo Teixeira (PMDB)

PSDB

Fausto Martello
Felipe Mendes

Jorge Wilson
Nilton Baiano

2 vagas

Jair Meneguelli
Paulo Paim
Paulo Rocha

Wilson Braga

Fernando Lyra

Agnelo Queiroz

PT

PDT

PSB

PCdoB

Carlos Santana
Jaques Wagner

Luciano Zica

Renan Kurtz

João Colaço

Aldo Rebelo

Hugo Lagranha (PTB)
José Carlos Lacerda
Jovair Arantes
Leônidas Cristino
Mário Negromonte
Paulo Feij6
Simão Sessim

Carlos Santana
João Coser
Marcos Medrado
Teima de Souza

PT

Candinho Mattos
Fernando Torres

José Chaves
Márcio Fortes
Pedro Henry
Zé Gerardo

1 vaga

Chico Vigilante
GilneyViana
Hélio Bicudo

João Paulo

Bloco (PMDBlPSDIPSLlPSC)

Alberto Goldman
Alberto Silva
Barbosa Neto
Carlos Nelson
João Thome Mestrinho
Moreira Franco
Newton Cardoso
Oscar Andrade
Rubens Cosac

PPS

Sérgio Arouca 1 vaga

secretária: Talita Veda de A1mekla
Local: terça-feira, quarta-feira e quinta-feira-1Oh - Plenário Sala 11
Telefones: 318-6987/6990/700417007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Presidente: Newton Cardoso (PMDB)
12 Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
22 Vice-Presidente: Mauro Lopes (PFL)
32 Vice-Presidente: José Carlos Lacerda (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Bloco (PPBlPL)

3 vagas

4 vagas

Socorro Gomes

Suplentes

Edson Ezequiel
Matheus Schmidt

Alexandre Cardoso

Cunha Bueno
Marcos Medrado

Wagner Salustiano
1 vaga

PDT

PSB

PPB

PMDB

PCdoB

PFLlPTB

Pedro Valadares

Antonio Geraldo (PFL)
Vicente André Gomes

Proposição: REQ-2195 Prazo: 26-5-95 à 23-10-95

Presidente: Zulaiê Cobra
12 Vice-Presidente: Ricardo Gomyde
2º Vice-Presidente: Vicente André Gomes
3º Vice-Presidente: Padre Roque
Relator: Eurico Miranda

Titulares

Antônio Brasil (PMDB)

Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: quarta-feira - 10h - Plenário Sala 11
Telefones: 318-6973 a 6976

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A SITUAÇÃO

DOS BINGOS NO BRASIL

Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda
Nelson Meurer
1 vaga

4 vagas

3 vagas

Aníbal Gomes
Edinho Araújo
Mário Martins
Nestor Duarte

Noel de Oliveira
PauloTItan

Roberto Paulino
2 vagas

Betinho Rosado
Corauci Sobrinho

Eliseu Resende
Fernando Gonçalves

Iberê Ferreira
Jaime Fernandes

José Carlos Coutinho
José Santana de Vasconcellos

Luiz Braga
Murilo Domingos

Rubem Medina

Chico da Princesa
Cláudio Cajado
Duílio Pisaneschi
Jairo Azi
João Maia
Lael Varella
Mauro Fecury
Mauro Lopes
Paulo Gouvêa
Philemon Rodrigues
Ricardo Barros

Agnaldo TImóteo
Álceste Almeida

Basilio Villani
Eurico Miranda Nelson Otoch

PSDB

Jovair Arantes



Proposição: REQ-1195 Autor: Freire Júnior

Presidente: Manoel Castro (PFL)
12 Vice-Presidente: João Mellão Neto (PFL)
32 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Freire Júnior (PMDB)

Titulares Suplentes

Zulaiê Cobra salveI Ir Zimbaldi

PT

Carlos santana João Fassarella
Padre Roque Pedro Wilson

POT

Vicente André Gomes Severiano Alves

PLlPSOIPSC

Marquinho Chedid Roland Lavigne

PCdoB

Ricardo Gomyde Lindberg Farias

Secretária: Maria Auxiliadora Montenegro
Local: Serviço de CP) - sala 139, Anexo 11
Telefone: 318-7056

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

DESTINADA A INVESTIGAR DENÚNCIAS DE IR
REGULARIDADES NAS ENTIDADES

DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

PFLlPTB

Heráclito Fortes Álvaro Gaudêncio Neto
João Mellão Neto Fernando Gonçalves
José Coimbra Maluly Netto
Manoel Castro Mauro Lopes

PMOB

Freire Júnior Henrique Eduardo Alves
Geddel Vieira Uma Noel de Oliveira
Jorge Wilson zaire Rezende

PPB

Arnaldo Faria de Sá Alcione Athayde
José Unhares Anivaldo Vale
Simão Sessim Moacyr Andrade
1 vaga 1 vaga

PSOB

Luiz Piauhylino Ceci Cunha
Feu Rosa Jorge Anders

PT

José Pimentel Fernando Ferro
Paulo Bernardo Luiz Gushiken

POT

Cidinha campos Vicente André Gomes

PLlPSDlPSC

Pedro canedo Luiz Buaiz

Gilvan Freire
Marcos Uma

1 vaga

Célia Mendes
José Tude

Maria Valadão
Wilson Cunha

Iberê Ferreira
Paes Landim

Inácio Arruda

WoIney Queiroz

Chico Vigillante
Fernando Ferro

Suplentes

Elias Murad
Fátima Pelaes

Vanessa FeJippe

Dolares Nunes
Laura Carneiro (PFL)
Wagner~ustiano

PT

POT

PSOB

PCdoB

Bloco (PFLlPTB)

Bloco (PPBIPL)

Bloco (PMOBIPSOIPSLlPSC)

Alcione Athayde
Robério Araújo
Severino Cavalcanti

Jonival Lucas
Marilu Guimarães
Philemon Rodrigues
ZiJa Bezerra

Udia Quinan
Marisa Serrano
Rita camata

Socorro Gomes

Cidinha Campos

Ceci Cunha
FlávioAms
Zulaiê

Hélio Bicudo
Padre Roque

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
PARA INVESTIGAR A ADoçÃO E O TRÁFICO

DE CRIANÇAS_BRASILEIRAS
(RESOLUÇAO N2 66194)

Presidente: Mirilu Guimarães (PFL)
12 Vice-Presidente: Zila Bezerra (PFL)
22 Vice-Presidente: Alcione Athayde (PPB)
32 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator: Rita camata (PMDB)

Titulares

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada

Secretária: Maria Auxiliadora, Montenegro
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, sala 169-B
Telefone: 318-7056

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
POÚTlCAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE

ESTAS, A ATUAUZAÇ,AO DO CÓDIGO EL:.EITo
RAL E MODIRCAÇOES NA LEGISLAÇAO
ELEITORAL-PARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS

NECESSÁRIAS ALTERAÇÕES NA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Mendonça Rlho (PFL)
12 VICe-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
22 Vice-Presidente: Jayme santana (PSDB)
32 Vice-Presidente: Alzjra Ewerton (PPB)
Relator: João Almeida (PMOB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

1 vaga

Secretário: Regina Maria Veiga Brandão
Local: Serviço de CPI - Sala 139
Telefone: 318-7055

PSBlPMN

Alexandre Cardoso



Bloco (PFLlPTB)

Corauci Sobrinho Pedrinho Abrão
José Santana de Vasconcellos Ricardo Barros
Mendonça Filho Roberto Pessoa
Paulo Gouvea Rodrigues Palma
Vicente Cascione VilmarRocha

PMDB

João Almeida Barbosa Neto
Marcelo Barbieri Chicáo Brígido
Nicias Ribeiro (PSOB) Marisa Serrano
Olavo Calheiros Maurício Requião
Roberto Valadão Tetê Bezerra
Ubaldo Corrêa 1 vaga

PPB

Alzira Ewerton Arnaldo Faria de Sá
Jarbas Uma Cunha Bueno
José Janene José Unhares
Prisco Viana Ricardo Izar
Romel Anízio 1 vaga

PSDB

Feu Rosa Aécio Neves
Jayme santana Cipriano Correia
Roberto Santos Paulo Feijó
Silvio Torres Zé Gerardo

PT

João Paulo José Genoino
Paulo Delgado Padre Roque
Sandra Starling Waldomiro Fioravante

PDT

Coriolano Sales ~nio Bacci
Matheus Schmidt Eurípedes Miranda

Titulares

Albérico Cordeiro
Aracely de Paula
Carlos Magno
Ciro Nogueira
Cláudio cajado
Paulo Uma
Vilson Santini

Candinho Mattos (PSOB)
Homero Oguido
Ivo Mainardi
Maria Elvira
Sandro Mabel
Silas Brasileiro

Agnaldo Timóteo
Efraim Morais (PFL)
Eurico Miranda
Ricardo Izar
Silvemani Santos

Jovair Arantes
Nelson Otoch
Pedro Henry
Zulaiê Cobra

Carlos santana
João Fassarella
José Fortunati

Suplentes

Adauto Pereira
Antonio Joaquim Araújo

Hilário Coimbra
João Iensen

Mauro Fecury
2 vaga

PMDB

Aníbal Gomes
Jorge Tadeu Mudalen (PPB)

José Aldemir
Noel de Oliveira
Pinheiro Landim
Wilson Cignachi

'PPB

Gerson Peres
José carlos Lacerda (PSOB)

Marcos Medrado
Nelson Meurer

Wagner salustiano

PSDB

Alexandre Santos
Domingos Leonelli

Nicias Ribeiro
1 vagas

PT

Hélio Bicudo
José Augusto
Pedro Wilson

PDT

Fernando Lyra

Bloco (PSB/PMN)

1 vaga

Fernando Lopes
Matheus SChmidt

~nio Bacci
Wolney Queiroz

Bloco (PLlPSD/PSC)

Aldo Arantes

PCdoB

Haroldo Lima

Marquinho Chedid

Nilson Gibson

Bloco (PSB/PMN)

Pedro Canedo

Gonzaga Patriota

Bloco (PLlPSD/PSC)

Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid

Secretário: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: Serv. Com. Especiais: Anexo 11- sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-7067/7066f7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER
~OBRE TODAS AS PROPOSiÇÕES, EM

TRAMITE NESTA CASA, REFERENTES AOS
JOGOS E À REGULAMENTAÇÃO DOS

CASSINOS NO BRASIL

Presidente: Homero Oguido (PMOB)
12 Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMOB)
22 Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSOB)
32 Vice-Presidente: Ricardo Izar (PPB)
Relator: Aracely de Paula (PFL)

PCdoB

Sérgio Miranda Aldo Arantes

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Serv. Com. Esp. Anexo 11- Salas 124-A/152-A- Ala Nova

.Telefones: 318-687417066f7067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTI_NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTlTUIÇÃO,N2 175-A, DE
1995, QUE "ALTERA O CAPITULO DO

SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

Proposição: PEC-0175195 Autor: Poder Executivo

Presidente: Jurandyr Paixão (PMOB)
12 Vice-Presidente: Cássio Cunha Lima (PMOB)
22 Vice-Presidente: Antônio Kandir (PSDB)
32 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PFL)
Relator: Mussa Demes (PFL)



Titulares Suplentes 22 Vice-Presidente: Antônio Kandir (PFL)

Bloco (PFUPTB) 32 Vice-Presidente: Vago
Relator: Benito Gama

Benito Gama Betinho Rosado
Titulares SuplentesEliseu Resende José Coimbra

Félix Mendonça Júlio César Bloco (PFUPTB)
Mussa Demes Osmir lima
Paulo Cordeiro Luiz Braga Félix Mendonça Augusto Viveiros

Paulo Lima Osório Adriano Manoel Castro Efraim Morais

R:Jbem Medina Osvaldo Biolchi Vilmar Rocha José Coimbra
Ney Lopes lima Neto

PMDB Paes Landim Moisés Lipnik

Alberto Goldman Antônio Brasil Saulo Queiroz Osório Adriano

Cássio Cunha lima Edinho Bez Theodorico Ferraço Roberto Pessoa

José Luiz Clerot Hélio Rosas PMDB
José Priante Lídia Quinan
Jurandyr Paixão Rubens Cosac Edinho Bez Antônio doValle
1 vaga Ubaldo Correa Eliseu Padilha Marcos lima

PPB
Gonzaga Mota Paulo Ritzel
Jurandyr Paixão 3 vagas

João Pizzolatti Enivaldo Ribeiro Silvas Brasileiro

Laprovita Vieira Felipe Mendes 1 vaga

Renato Johnsson Fetter Júnior
Pauderney Avelino Flávio Derzi PPB
1 vaga Vadão Gomes

Anivaldo Vale Cunha Bueno
PSDB Basílio Villani Laprovita Vieira

Antônio Kandir Fernando Torres José Janene Luciano Castro
Firmo de Cil-stro Mário Fortes Valdomiro Meger Márcio Reinaldo Moreira

Luiz Carlos Hauly Roberto Brant 1 vaga Roberto Campos

Veda Crusius Silvio Torres

PT PSDB

Celso Daniel José Fritsch Antônio Kandir Antônio Feijão
Conceição Tavares José Machado Ayrton Xerez Fernando Torres
José Fortunati Paulo Bernardo Firmo de Castro Márcio Fortes

PDT Luiz Carlos Hauly Marconi Perilla

Airton Dipp Fernando Lopes
Matheus SChmidt Fernando Zuppo PT

PUPSDIPSC José Fortunati Ana Júlia

Francisco Horta Eujácio Simões José Pimentel Conceição Tavares
Nedson Micheleti Paulo Bernardo

PSBIPMN
PDT

Sérgio Guerra Ubaldino Júnior
Coriolano Sales Márcia Cibilis Viana

PCdoB Fernando Lopes 1 vaga

Haroldo Lima Sérgio Miranda PLlPSDlPSC

Secretária: Marlene Nassif Francisco Horta Eujácio Simões
Local: Servo Com. Esp. -Anexo 11- sala 131C/135C -Ala Nova
Telefones: 318-7067n06617052

COMISSÃO ESPECIAL
PSBlPMN

DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE
Sérgio Guerra Ricardo Heráclio

LEI, EM TRÂMITE NE~TA CASA,
PCdoBQUE VERSAM SOBRE MATERIAS RELATIVAS

AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, Ségio Miranda Aldo Rebelo

REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL Secretário: Sílvio Sousa da Silva

Local: servo Com. Especiais ':Anexo 11- Sala 120-B - Ala Nova
Presidente: Gonzaga Mota (PMDB) Telefone: 318-7052
12 Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)



Proposição: PL nll 4.376193 Autor: Poder Executivo

Presidente: José Luiz Clerot
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen
211 Vice-Presidente: Régis de Oliveira
311 Vice-Presidente: Jarbas Uma (PPR)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI N24.376/93, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FALÊNCIA,

CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE

EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Augusto Viveiros
José Múcio Monteiro
Osvaldo Biolchi
Raul Belém

Dilso Sperafico
Jorge Tadeu Mudalen
José Luiz Clerot

Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
Valdorniro Meger
1 vaga

Danilo de Castro
Jovair Arantes

Milton Mendes
sandra Starling

Eurípedes Miranda

De Velasco

Benito Gama
Hugo Rodrigues da Cunha

José Jorge
Paulo Cordeiro

PMDB
Fernando Diniz

Gilvan Freire
Oscar Goldoni

PPB
Adhemar de Barros Filho

Adylson Motta
Raimundo Santos

1 vaga

PSDB

Herculano Anghinetti
Nelson otoch

PT

Miguel Rossetto
Waldomiro Fioravante

PDT
Femando Lopes

PUPSDIPSC
Francisco Rodrigues

PCdoB

211 Vice-Presidente: Remi Trinta
3 11 Vice-Presidente:
Relator: Ursicino Queiroz

Titulares

PFLlPTB

Fernando Gonçalves
Jaime Martins
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Cordeiro
Ursicino Queiroz
1 vaga

PMDB

Chicão Brígido
Edinho Araújo
Euler Ribeiro
Laíre Rosado
Remi Trinta
Wagner Rossi

PPB

Laura Carneiro
Maria Valadão
Valdenor Guedes
Wagner Salustiano
1 vaga

PSDB

Elias Murad
Sebastião Madeira
Tuga Angerami
Vanessa Felippe

PT

Eduardo Jorge
Esther Grossi
Marta Suplicy

PDT

Antônio Joaquim

Suplentes

Antônio Geraldo
Arolde de Oliveira

Benedito de Lira
Betinho Rosado
Eliseu Resende

João Iensen
Philemom Rodrigues

André Puccinelli
Luiz Fernando

Nicias Ribeiro
3 vagas

Carlos Airton
Carlos Camurça

Felipe Mendes
Rogério Silva

Valdomiro Meger

B.Sá
Eduardo Mascarenhas

Jovair Arantes
1 Vaga

Arlindo Chinaglia
GilneyViana

Humberto Costa

2 vagas

Secretário: Rejane S. Marques
Local: Serv. de Com. Esp.-Anexo 11 salas 131-eJ135-C-A1a Nova
Telefones: 318-70611706517052

COMISSÃO ESPECIAL

PARA DAR PARECER AO PROJETO DE LEI
N2 4.591, DE 1994, E SEUS APENSADOS,

QUE DISPÕEM SOBRE A pOLíTICA NACIONAL
DE DROGAS E DÃO OUTRAS PROVIDÊNCIAS

PCdoB

Lindberg Farias 1vaga

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li-saias 131-C/135-C -Ala Nova
Telefones:318-70651706617052

Aldo Arantes

Proposição: PL nll 4.591194

Presidente: Laíre Rosado
l l1 Vice-Presidente: Elias Murad

Aldo Rebelo

Autor: Senado Federal

Eurípedes Miranda

PUPSDIPSC

Rqland Lavigne .

PSD/PMN

Fernando Gabeira (P~) ,

José Egydio

Raquel Capiberibe



COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLICOS FEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E

RECURSOS HíDRICOS E APRESENTAR PRO
POSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,

NO SENTIDO DE VIABILIZAR A
EXECUÇÃO DOS MESMOS

Presidente: José Rocha (PFL)
12 Vice-Presidente: Júlio César (PFL)
22 Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
32 Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relator: Nicias Ribeiro (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Mauri Sérgio
Wilson Branco

1 vaga

Cartas Santana
Jair Meneguelli

Fernando Zuppo

AntOnio Balhmann
Roberto Brant

Cleonâncio Fonseca
Jair Siqueira

1 vaga

PDT

Miro Teixeira

Maria da Conceição Tavares
Miguel Rossatto

PT

José Aníbal
Márcio Fortes

Célia Mendes (PFL)
Francisco Silva
José Rezende

PPB

PSDB

PMDB

Albérico Filho
Eliseu Padilha
Sandro Mabel

Benito Gama
Cartas Alberto
José Tude
Manoel Castro

22 Vice-Presidente: Miguel Rossatto (PT)
32 Vice-Presidente: Célia Mendes
Relator: Carlos Alberto (PFL)

Titulares . Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Álvaro Gaudêncio Neto
Cartas Magno

Félix Mendonça
Júlio César

Freire Júnior
Marcelo Teixeira
Pinheiro Landim

Belinha Rosado
Cláudio Cajado

Fernando Gomes
Luiz Braga

PPB

PMDB

José Rocha
José Tude
Júlio César
Roberto Pessoa

André Puccinelli
Cássio Cunha Lima
Nicias Ribeiro

Bloco (PLlPSDIPSC)

Ronivon santiago (PFL) Pedro Canedo

Secretarta: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Serv. COm. Esp. - Anexo 11 - salas 131-CI135/C - Ala
Nova
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A,
NO PRAZO DE 40 (QUARENTA) SESSÕES,

PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO 9, D~ 1995,

QUE "ACRESCENTA PARAGRAFO UNICO AO
ART. 180 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL".

(INCENTIVO AO TURISMO)
Proposição: PEC-9195 Autor: Ricardo Herácllo

e Outros

Enivaldo Ribeiro
Felipe Mendes
Sérgio Naya
1 vaga

Arnon Bezerra
João Leão

Ivan Valente
Domingos Dutra

Luiz Durão

Augusto Farias

PSDB

PT

PDT

PUPSDIPSC

Marconi Perillo
Moacyr Andrade

2 vagas

Antônio Aureliano
Mário Negromonte

Alcides Modesto
José Pimentel

1 vaga

Elton Rohnelt

Bloco (PSBIPMN)

Gonzaga Patriota 1 vaga

Presidente: Miro Teixeira (PDT)
12 Vice-Presidente: Sandro Mabel (PMDB)

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: 8eIv. Com. Esp. -fvteYD lI-saJas 131.Q'13&C-Pav. SUp.
Telefones: 706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ANALISAR A QUESTÃO
DO DESEMPREGO

Beta Lélis

PSBlPMN

Bosta França

Presidente: sandro Mabel (PMDB)
12 Vice-Presidente: José A1demir (PMDB)
22 Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Ricardo Barros (PFL)

Titulares

Bloco (PFLlPTB)

Ciro Nogueira
Cláudio cajado

I
Hilário COimbra
Ricardo Barros

Suplentes

Cartas Alberto
COuraci Sobrinho

Roberto Pessoa "
Vilson Sanlini



Secretária: Angela Mancuso
Local: Anexo 11- salas 131-G/135-C - Ala Nova
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NlI
155, DE 1993, QUE -ALTERA A REDAÇAO DO

PARAGRAFO 111 DO ARTIGO 53 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(IMUNIDADE PARLAMENTAR)
Proposição: PEC-0155195 Autora: Cidinha Campos

Presidente: Vicente Cascione (PTB)
12 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)
22 Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
32 Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares Suplentes

BLOCO PFUPTB

Secretária: Ângela Mancuso
Local: servo Com. Espeáais - Anexo 11- sala 120-8 - Ala Nova
Telefones: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NlI
133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSJlTUIÇÃO FEDERAL'~
(DEMARCAÇAO DAS TERRAS INDIGENAS)

Proposição: PEC-0133192 Autor: Nicias Ribeiro

Presidente: Antônio Brasil
12 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro
22 Vice-Presidente: Roberto Araújo
32 Vice-Presidente: Domingos Dutra
Relator: salomão Cruz

Titulares Suplentes

PFUPTB

José Aldemir
Nair Xavier Lobo
Sandro Mabel

Eurico Miranda
Felipe Mendes
1 vaga

Alexandre Santos
Nelson Otoch

Femando Ferro
José Pimentel

LeonelPavan

Eujácio Simões

Ubaldino Júnior

Adauto Pereira
Antônio Geraldo
Jairo Azi
Severino Cavalcanti
Theodorico Ferraço
Vicente Cascione
Wilson Cunha

PMOB

PPB

PSOB

PT

POT

PUPSOIPSC

PSBJPMN

Albérico Filho
Hermes Parcianello

MariaEMra

Marcos Medrado
Paulo Bauer

Roberto Balestra

Ceci Cunha
Sylvio Lopes

João Coser
Milton Mendes

José Maurício

1 vaga

Ushitaro Kamia

Aroldo Cedraz
Jaime Femandes

José Tude
Luiz Braga

Philemon Rodrigues
Salomão Cruz

Ursicino Queiroz

Luiz Femando
1 vaga

Costa Ferreira
Dolores Nunes
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Danilo de Castro
Régis de Oliveira
Robério Araújo
Vícente Arruda

Domingos Dutra
Hélio Bicudo
Marcelo Deda

Cidinha Campos
Silvio Abreu

Francisco Rodrigues

Beto Lélis

Aldo Arantes

Nicias Ribeiro
Wagner Rossi

PPB

Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque
Welson Gasparini

PSOB

Ezídio Pinheiro
João Leão

Jorge Anders
Saulo Queiroz

PT

Femando Ferro
José Machado

Pedro Wilson

POT

Magno Bacelar (SlP)
Renan Kurtz

BLOCO PUPSOIPSC

De Velasco

BLOCO PSBIPMN

Adelson Salvador

PCdoB

Haroldo Lima

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Uma
José Luiz Clerot

PMOB

Edinho Araujo
João Natal

Jorge Wilson
José Priante

Alceste Almeida (PPB)
Salomão Cruz (PSDB)
Vic Pires Franco
1 vaga

Antônio Brasil
PMOB

Átila Uns
Hilário Coimbra

João Ribeiro (PPB)
Murilo Pinheiro

Luiz Fernando (PSDB)



Confúcio Moura
João Thomé Mestrinho

PPB

Olávio Rocha (PSDB)
1 vaga

Darcísio Perondi
Fernando Gomes
José Pinotli
Saraiva Felipe

Aníbal Gomes
3 vagas

Carlos Airton
Jair Bolsonaro
Valdenor Guedes

Robério Araújo
Tuga Angerami

Domingos Dutra
GilneyViana

PSDB

PT

PDT

Benedito Guimarães
Carlos Camurça

Rogério Silva (PFL)

João Maia
Sebastião Madeira

Ivan Valente
Marta Suplicy

Adylson Motta
Jofran Frejat
José Unhares
Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)

Carlos Mosconi
Ceci Cunha
Jovair Arantes
Osmânio Pereira

PPB

PSDB

Alcione Athayde
Enivaldo Ribeiro
Fausto Martello

Talvane Albuquerque
1 vaga

B.Sá
Pimentel Gomes

Roberto Araújo
Sebastião Madeira

Antônio Joaquim Giovanni Queiroz PT

PSBlPMN
Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

Secretária: Edla Calheiros
Local: servo Especiais - Anexo 11 - sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!l169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV

DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

E,PREVÊ REC_URSOS ORÇAMENTÁR~OS
A NIVEL DA UNIAO." ESTADOS E MU!4ICIPIOS
PARA ~ANUTENÇAODO SISTEMA UNICO DE

SAUDE, COM O FINANCIAMENTO DAS
REDES PÚBUCAS FILANTRÓPICAS

E CONVENIADAS"

Presidente: Roberto Jefferson
12 Vice-Presidente: Ursicino Queiroz
22 Vice-Presidente: Carlos Mosconi
32 Vice-Presidente: Femando Gomes
Relator: Darcísio Perondi

Titulares

PL.JPSDIPSC

Ubaldino Júnior

Pedro Canedo

Arlindo Chinaglia
José Fritsch

Marta Suplicy

Giovanni Queiroz
Wilson Braga

Hugo Lagranha
Jaime Fernandes

Mauro Fecury
Roberto Pessoa

PDT

PSBlPMN

PL.JPSDIPSC
Luiz Buaiz

Carlos Alberto
Carlos da carbms
Eliseu Moura
Hilário Coimbra

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandira Feghali

Secretária: Marlene Nassif
Local: servo Com. Especiais - Anexo 11- saia 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE
40 (QUARENTA) SESSÕES, PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N!l84, DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

42 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)

Proposição: PEC-0084191 Autor: Nicias Ribeiro

Presidente: Deputado Carlos Alberto
12 Vice-Presidente: Deputado Paulo Titan
22 Vice-Presidente: Deputado Anivaldo Vale (PPR)
32 Vice-Presidente: Deputada Ana Júlia
Relatora: Deputada E/clone Barbalho

Titulares Suplentes

PFL.JPTB

Alexandre Cardoso

Serafim Venzon
Vicente André Gomes

Suplentes

Duílio Pisaneschi
Fátima Pelaes
Jaime Martins
José Coimbra

Luiz Moreira
Maluly Netto

1 vaga

Expedito Júnior (PPB)

Autores: Eduardo Jorge
e Waldir Pires

PMDB

PFL.JPTB

Proposição: PEC-0169193

Ayres da Cunha
Carlos Magno
Femando Gonçalves
Jair Soares
Jairo Azi
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

Armando Abnio
Confúcio Moura

Elcione Barbalho
Rita Camata Elcione Barbalho

PMDB
Cássio Cunha Uma



Olávio Rocha Euler Ribeiro Laprovita Vieira Marcos Medrado
Paulo Titan 1 vaga Valdomiro Meger Rogério Silva

PPB Welson Gasparini 1 Vaga

Anivaldo Vale Edson Queiroz PSDB
Benedito Guimarães Gerson Peres Adelson Ribeiro Herculano Anghinetti
Raimundo Santos Luciano Castro Feu Rosa Mário Negromonte
1 vaga 1 vaga IIdemar Kussler Nélson Dtoch

PSDB Sylvio Lopes Sebastião Madeira

Antônio Feijão Aécio Neves PT
Arthur Virgílio Roberto França

Hélio Bicudo Domingos Dutra
PT José Fortunati Marta Suplicy

Ana Júlia Adão Pretto Nilmário Miranda Milton Mendes

Paulo Rocha Alcides Modesto PDT
PDT

Eurípedes Miranda Magno Bacelar (SlP)
Wolney Queiroz Wilson Braga Wilson Braga Silvio Abreu

PLlPSDIPSC PLlPSDIPSC

Francisco Rodrigues Ronivon santiago De Velasco José Egydio

PSBIPMN PSBIPMN

Adelson SalvadorBeto Lélis Gonzaga Patriota Adelson Salvador

Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22 Vice-Presidente: Vago .
32 Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Jairo Carneiro (PFL)

Titulares· Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

PBdoB

Ricardo Gomyde Lindberg Farias

Secretária: Ângela Mancuso
Serviço de Comissões Especiais: Anexo 11 - salas 131-G/135-C
Ala Nova
Telefones: 318-7066/7067/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTI_NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nl!_96, DE 1992,

QUE INTRODUZ MODIFICAÇOES,NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIARIO

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 10 - Mezanino
Telefones: 318-7066/7067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTI~ADAA, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2~, DE 1991,

QUE "INTRODUZ MODIRCAÇOES NA
ESTRUTURA POUCIAL"

Proposição: PEC-46191 Autor: Dep. Hélio Bicudo

Presidente: Deputado Augusto Viveiros
12 Vice-Presidente: Deputado José Rezende
22 Vice-Presidente: Deputado Ildemar Kussler
32 Vice-Presidente: Deputado Fausto Martello
Relator: Deputado Hélio Rosas

Titulares Suplentes

PFLlPTB

Abelardo Lupion Davi Alves Silva (PMN)
Augusto Viveiros Efraim Morais
Carlos Magno José Borba
José Rezende José Rocha
Lael Varella Maluly Netto
Theodorico Ferraço Murilo Pinheiro
1 vaga Paulo Heslander

PMDB

Euler Ribeiro Aloysio Nunes Ferreira
Freire Júnior Ivo Mainardi
Hélio Rosas Pinheiro Landim
Noel de Oliveira 3 vagas
sandro Mabel
1 vaga

PPB

Fausto Martello Alcione Athayde
Jair Bolsonaro Jarbas Lima

Proposição: PEÇ-96192

Cláudio cajado
Corauci Sobrinho
Jairo Carneiro
Maurício Najar
Nelson Trad
Régis de Oliveira
Vicente Cascione

Ary Kara
Gilvan Freire
José Luiz Clerot
José Thomaz Nono (PSDB)
Roberto Valadão
Wagner Rossi

PMDB

Autor: Hélio Bicudo
e Outros

Antônio dos Santos
Átila Lins

Benedito de Lira
João Iensen

Leur Ll)fllanto
Paes Landim

Philemon Rodrigues

Elias Abrahão
Hélio Rosas

Luiz Fernando (PSDB)
Marcos Lima

2 vagas



Aldo ArantesHaroldo Lima

Secretária: Marlene Nassif
Local: Anexo 11 - 8aIas 131-C/135-C - Ala Nova
Telefones: 318-7067n066f7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

NIl188-A, DE 1994, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFOS 62 E 7ll AO ARTIGO 8!1 DO

ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, DISPONDO SOBRE

ANISTIA QUANTO ÀS PUNiÇÕES APLICADAS,
ATRAVÉS DE ATOS DE EXCEÇÃO,

A SERVIDORES MILITARES".

Proposição: PEG-188194 Autor: lalre Rezende

Presidente: Ary Kara
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão
22 Vice-Presidente: Tuga Angerami
3º Vice-Presidente: Augusto Nardes
Relator: Dará Coelho

Titulares Suplentes

PFUPTB

PPB

Augusto Farias Alzira Ewerton
Edson Queiroz Jair Siqueira
Ibrahim Abi-Ackel Renato Johnsson
Jarbas Lima Ricardo Izar
Prisco Viana Roberto Balestra

PSDB

A1mino Affonso Ayrton Xerez
IIdemar Kussler Danilo de Castro
Vicente Arruda Edson Soares
Zulaiê Cobra Eduardo Mascarenhas

PT

Luiz Mainardi José Genoíno
Marcelo Deda Nedson Micheleti
Milton Mendes Pedro Wilson

PDT

Ênio Bacci Coriolano sales
Silvio Abreu Matheus Schmidt

Bloco (PUPSDIPSC)

De Velasco Frandsco R~rigues (PPB)

Bloco (PSBIPMN)

Nilson Gibson Gonzaga Patriota

PCdoB

Proposição: PEC-33195 Autor: Poder executivo

Presidente: Jair Soares
12 Vice-Presidente: Fátima Pelaes
22 Vice-Presidente: Pimentel Gomes
32 Vice-Presidente: Prisco Viana
Relator: Euler Ribeiro

Titulares Suplentes

PFUPTB

secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: servo Com. Esp. Anexo li-saias 131-G/135-C-Ala Nova
Telefones: 318-7061n06517052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 33-A, DE 1995,

DO PODER EXECUTIVO QUE "MODIFICA
O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL,

ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Álvaro Gaudêncio Neto
Duílio Pisaneschi

Femando Gonçalves
José Carlos Vieira

Magno Bacelar
Roberto Fontes

Vic Pires Franco

Aníbal Gomes
Darcísio Perondi

Henrique Eduardo Alves
Mauri Sérgio

Olavo Calheiros
Wilson Cignachi

PMDB

Augusto Viveiros
César Bandeira
Jair Soares
Laura Cameiro
Manoel Castro
Roberto Jefferson
Vicente Cascione

Euler Ribeiro
José Aldemir
Lídia Quinan
Marisa Serrano
Remi Trinta
Rita calT)ata

Roberto Valadão 2 vagas

PPB

Augusto Nardes Anivaldo Vale
Jair Bolsonaro Amaldo Faria de Sá
Marcos Medrado Renato Johnsson
1 vaga 1 vaga

PSDB

Sylvio Lopes Feu Rosa
Tuga Angerami Roberto Brant

PT

GilneyViana Inádo Arruda
José Pimentel Pedro Wilson

PDT

Eurípedes Miranda Silvio 'Abreu

PUPSDIPSC

Eujácio Simões Expedito Júnior

PSBlPMN

Ubaldino Júnior Raquel capiberibe

Jonival Lucas
José Mendonça Bezerra

Ricardo Barros
Theodorico Ferraço

PMDB

Dard Coelho
Osmir Lima
Paes Landim
Paulo Heslander

Ary Kara
Elcione Barbalho

Rita Camata
EduardO Mascarenhas

PSDB

Amaldo Madeira



Secretária: Rejane S. Marques
Local: Serv. Com. Esp.: Anexo li - SaIas 131-e1135-e - Ala Nova
Telefones: 318-70611706517052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTlNAD~A,NO PRAZO DE 40 (QUA':lENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NR 2-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVt\ REDAÇÃO

AO ARTIGO 62 DA CONSTlTUIÇAO FEDERAL"
(EMISSÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA)

Proposição: PEC-2195 Autor: Roberto Magalhães

Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
12 Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
32 Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

PCdoB

Jandira Feghali Agnelo Queiroz

Secretária: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: Servo Com. Esp.: Anexo li-SaIa 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-70661706717052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTI_NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR 163-A, DE
1995, QUE "ALTERA OS ARTS. 71 E 72 DO ATO
DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS TRAN

SITÓRIAS, INTRODUZIDAS PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL DE REVISÃO NR 1, DE 1994

(FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA)"
Proposição: PEC·163195 Autor: Poder Executivo

Presidente: Pedro Novais
12 Vice-Presidente: Paulo Ritzel
22 Vice-Presidente: Márcio Fortes
32 Vice-Presidente: Anivaldo Vale
Relator: Ney Lopes

Titulares Suplentes

PFLlPTB

Edson Soares Paulo Ritzel
Feu Rosa Pedro Novais

Osmânio Pereira Ubaldo Correa

PPB
Célia Mendes Anivaldo Vale

Jair Siqueira Luciano Castro
Paulo Paim

Marcio Reinaldo Moreira
Pedro Valadares Wagner Salustiano
Valdenor Guedes

PSDB

Adroaldo Streck
Arlindo Chinaglia Antônio Kandir
Humberto Costa Feu Rosa

José Pimentel Márcio Fortes

PT
Cidinha Campos

Padre Roque1 vaga
Paulo Bemardo
Teima de Souza

Pedro Canedo
PDT

Ubaldino Júnior
Fernando Zuppo
Renan Kurtz

Marcia Marinho
Pimentel Gomes
Romel Anízio

PPB

Jair Siqueira
Laprovita Vieira
Mário Cavallazzi
Prisco Viana
Renato Johnsson

PT

Eduardo Jorge
Jair Meneguelli
José Augusto

PDT

Eurípedes Miranda
1 vaga

PLlPSDIPSC

Luiz Buaiz

PSBIPMN

Alexandre Cardoso

Benedito de Lira
Hugo Rodrigues da Cunha
José Coimbra
José Jorge
Ney Lopes
Osório Adriano
Rodrigues Palma

PMDB

Albérico Filho
Antonio do Valle
Gonzaga Mola

Augusto Viveiros
Efraim Morais

Heráclito Fortes
Hugo Lagranha

José Borba
Paulo Lima

VilmarRocha

Aníbal Gomes
Edinho Bez

Fernando Diniz

Eujácio Simões

Alexandre Cardoso

Inácio Arruda

Átila Lins
Jairo Carneiro
Paulo Heslander
Saulo Queiroz

Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz Clerot

PLlPSDIPSC

PSBlPMN

PCdoB

PMDB

Hélio Rosas
Hermes Parcianello

Paulo Tltan

A1zira Ewerton
Paudemey Avelino

Silvemani Santos
1 vaga

Firmo de Castro
João Leão

Robério Araújo
Yeda Crusius

João Fassatella
José Machado

Sandra Starling

Airton Dipp
Fernando Lopes

Expedito Júnior

Sérgio Guerra

Sérgio Miranda

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado

Jair Siqueira (PPB)
Nelson Marquezelli

Armando Costa
Moreira Franco



Pedro Novais 1 vaga

PPB

Adylson Motta Flávio Derzi
Márcio Reinaldo Moreira Jarbas Lima
Prisco Viana 2 vagas

PSDB

Antônio Carlos Pannunzio AntÔflio Balhann
Arthur VirgRio Cleonâncio Fonseca (PPB)

PT

Hélio Bicudo Marcelo Déda
Milton Temer Sandra Starling

PDT

Coriolano sales Ênio Bacci

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga Alexandre Cardoso

secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li-saias 131-CI135-C - Ala Nova
Telefone: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

. DEST!NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENI?A A CONSTITU!.ÇÃO 25-A, DE 1995,

/ QUE liDA NOVA REDAÇAq AO CAPUT DO
ART. 52 DA CONSTlTUIÇAO FEDERAL".

(GARANTINDO DERNrnVAMENTE A
INVIOLABILIDADE DO DIREITO A VIDA,

DESDE A SUA CONCEPÇÃO)
Proposição: PECo25J95 Autor: Sevirino Cavalcanti

Presidente: Philemon Rodrigues (PTB)
12 Vice-Presidente: Álvaro Gaudêncio Neto (PFL)
22 Vice-Presidente: salvador Zimbaldi (PSDB)
32 Vice-Presidente: Maria Valadão (PFL)
Relator: Armando AbRio (PMDB)

Titulares Suplent2s

Bloco (PFLlPTB)

Bloco (PUPSDIPSC)

Bloco (PSBIPMN)

Raquel Capiberibe Adelson salvador (PMDB)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11 S. 120-B Ala Nova
Telefone: 318-7066/7067

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 173195, QUE
MODIfiCA O CAPíTULO DA ADMINISTRAÇÃO

PUBLICA, ACRESCENTA NORMAS AS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO.

Proposição: PEC-173J95 Autor: Poder Executivo

Presidente: João Mellão Neto (PFL)
1Q Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
22 Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB)
32 Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Moreira Franco (PMDB)

Titulares Suplentes

Ana Júlia
Padre Roque

Pedro canedo

Giovanni Queiroz

PT

PDT

Bloco (PUPSDIPSC)

PFUPTB

Hugo Rodrigues da Cunha Jaime Fernandes
João Mellão Neto José Carlos Vieira
Paes Landim José Mendonça Bezerra
Paulo Gouvea Mauro Fecury
Philemon Rodrigues Mauro Lopes
Régis de Oliveira Rodrigues Palma
Vicente Cascione Theodorico Ferraço

PMDB

Aloysio Nunes Ferreira Carlos Nelson
Elcione Barbalho Nan Souza (PSL)
Henrique Eduardo Alves Pinheiro Landim
João Thomé Mestrinho Sandro Mabel
Laire Rosado Wilson Branco
Moreira Franco 1 vaga

PPB

Flávio Derzi Alzira Ewerton
Gerson Peres Luciano Castro
Jair Bolsonaro Flávio Derzi
Roberto Campos Márcio Reinaldo Moreira
VadãoGomes Mário Cavallazzi

PSDB

A1mino Affonso Adroaldo Streck
Leônidas Cristino Edson Soares
Márcio Fortes João Leão
Roberto Brant Marconi Perillo

PT

Marcelo Deda Celso Daniel

Luiz Buaiz

Serafim Venzon

Hélio Bicudo
Marta Suplicy

Gonzaga Mota
José Aldemir
Lídia Quinan

Dolores Nunes
Pedro Corrêa

Robério Araújo

Expedito Júnior

Márcia Marinho
Osmânio Ferreira

lbere Ferreira
Jonival Lucas

Luis Barbosa (PPB)
Osmir Lima

PPB

PSDB

PMDB

Salvador Zimbaldi
Zulaiê Cobra

A1cione Athayde
Augusto Farias
Maria Valadão (PFL)

Armando AbRio
Edinho Bez
Nilton Baiano (PPB)

Álvaro Gaudênio Neto
MariJu Guimarães
Philemon Rodrigues
Severino Cavalcanti (PPB)

Eujácio Simões



Maria Laura
Teima de Souza

Ivan Valente
Waldomiro fioravante

João Paulo
Luiz Mainardi

João Coser
João Fassarella

PDT PDT

Euripedes Miranda
Matheus Schmidt

Femando Zuppo
1 vaga

Coriolano Sales
Edson Ezequiel

Renan Kurtz
1 vaga

Bloco (PSBIPMN) PL/PSDIPSC

Alexandre Cardoso Nilson Gibson Eujácio Simões 1 vaga
Bloco (PLlPSDIPSC) PSBlPMN

Eujácio Simões Mauricio campos Ubaldino Júnior Sérgio Guerra

Jandira Feghali

Suplentes

Ivandro Cunha Lima
Marisa Serrano
Noel de Oliveira

Simara Ellery
2 vagas

Carlos Melles
Hugo Rodrigues da Cunha

JoséTude
Philemon Rodrigues

Raimundo Santos
Sérgio Barcellos

Wilson Cunha

PPB

PMD8

PCdoB

Bloco (PFUPTB)

Agnelo Queiroz

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 41, DE 1991, QUE liDÁ NOVA REDAÇÃO

AO PARÁGRAFO 42 DO ART. 18 DA
CONSTrrUlçÃO FEDI;RAL" (RI;STRINGE

A CRI~ÇAO DE MUNICIPIOS NA EPO:ÇA DAS
ELEIÇOES E EXIGINDO A PUBUCAÇAO DOS

ESTUDOS DE VIABIUDADE MUNICIPAL)

Proposição: PEc-41191 Autor:

Presidente: Nicias Ribeiro (PMDB)
12 Vice-Presidente: Oscar Goidoni (PMDB)
22 Vice-Presidente: Luiz Fernando (PSDB)
32 Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator: Antonio Geraldo (PFL)

Titulares

Chicão Brígido
Fernando Diniz
Ivo Mainardi
Nicias Ribeiro
Oscar Goldoni
Pedro lrujo

Albérico Cordeiro
Antônio Geraldo
Ayres da Cunha
César Bandeira
Hilário Coimbra
Mauro Lopes
Mussa Demes

Suplentes

lvandro Cunha Lima
Marisa Serrano
Noel de Oliveira

Simara Ellery
2 vagas

Arthur Virgmo
Eduardo Barbosa

Jayme Santana
Roberto Santos

Carlos Melles
Hugo Rodrigues da Cunha

JoséTude
Philemon Rodrigues

Sérgio Barcellos
Severino Cavalcanti

Wilson Cunha

PSDB

PMDB

PFUPTB

Antônio Geraldo
Ayres da Cunha
César Bandeira
Hilário Coimbra
Luiz Barbosa
Mauro Lopes
Mussa Dames

PCdoB

Agnelo Queiroz Aldo Arantes
Secretára: Rejane S. Marques
Local: Servo Com. Esp. Ariexo li-Saias 131-C/135
Telefone: 318-7061n065n052

COMISSÃO ESPECIAL

DÁ NOVA REDAÇÃO AO PAflÁGRAFO 42 DO
ART. 18 DA CONSTlTUIÇAO FEDERAL

Presidente: Nieias Ribeiro
12 Vice-Presidente: Oscar Goldoni
22 Vice-Presidente: Luiz Fernando
32 Vice-Presidente: Nelson Meurer
Relator: Antônio Geraldo

Titulares

Chicão Brigido
Fernando Diniz
Ivo Mainardi
Nicias Ribeiro
Oscar Goldoni
Pedro lrujo

Antônio Kandir
Eduardo Mascarenhas
FlávioArns
Luiz Fernando

Basílio Billani
Gerson Peres
Márcio Reinaldo Moreira
Nelson Meurer

PPB

Cleonâncio Fonseca
Felipe Mendes

Hugo Biehl
Salatiel Carvalho

Talvane Albuquerque

BasDio Villani
Gerson Peres
Márcio Reinaldo Moreira
Nelson Meurer
Telmo Kirst

PSDB

Cleonâncio Fonseca
Felipe Mendes

Hugo Biehl
Salatiel Carvalho

Talvane Albuquerque

Celso Daniel

PT

Chico Ferramenta

Antônio Kandir
Eduardo Marcarenhas
FlávioAms

Arthur Virgílio
Jayme. Santana
Roberto Santos



PCdoB

Socorro Gomes Jandira Feghali

Secretário: José Maria Aguiar castro
Local: seI.... Com. Esp. Anexo \I S. 131-G/135-G
Telefones: 318-70651706117052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROMOVER E DEBATE E O
EXAME DA AUTOGESTÃO DO FUNDO DE

DEFESA DA ECONOMIA CAFEEIRA
-FUNCAFÉ

Presidente: carlos Melles (PFL)
111 Vice-Presidente: Adelson Salvador (PMDB)
2lI Vice-Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
311 Vice-Presidente: Dilceu Speratico (PPB)
Relator: SlIas Brasileiro (PMDB)

Thu~. Sup~~

Bloco (PFLlPTB)

Secretária: Maria do Amparo
Local:Com. Esp. Anexo 11- Salas 131-G/135-C - Ala Nova
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA_A, NO PRAZO DE 40 (QUA~ENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N1l155-A, DE 1993, QUE liALTERA A
REDAÇÃO DO PARÁGRAFO 12 DO

ARTIGO 53 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL"

(IMUNIDADE PARLAMENTAR)
Proposição: PEG-0155193 Autora: Cidinha Campos

Presidente: Vicente Cascione
12 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira
22 Vice-Presidente: Vicente Arruda
32 Vice-Presidente: Prisco Viana
Relator: Ibrahim Abi-Ackel

Titulares Suplentes

BLOCO PFLlPTB

Luiz Fernando

Celso Daniel
João Paulo
Luiz Mainardi

Coriolano Sales
Edson Ezequiel

Ubaldino Júnior

Eujáclo Simões

Abelardo Lupion
carlos Melles
Chico da Princesa
JQsé Rocha
Maluly Netto
Raul Belém
Theodorlco Ferraço

Adel80n Salvador
0180 Speratico
Hermes Paclanello
Sllas Brasileiro
Simara Ellelf
Vaieir Calano

CIeonAncliFJlOseca
Dllcau Speratk:o
José RiZençle
Nel80n t(Eiiirer
Vadio Gomes

AntOnio Aureliáno

PT

PDT

PSBlPMN

PLlPSDlPSC

PMDB

PPB

PSDB

1 Vaga

Chico Ferramenta
João Coser

João Fassarella

Renan Kurtz
1 vaga

Sérgio Guerra

1 vaga

Célia Mendes
José Borba

Mauro Lopes
Nelson Marquezelli

V~marRocha

Wemer Wanderer
1 vaga

André Puccinelli
Nair Xavier Lobo
Wilson Cignachi

3 vagas

5 vagas

carlos Mosconi

Danílo de Castro
Jorge Anders
Salvador Zimbaldi

Alcides Modesto
João Coser
Padre Roque

Coriolano Sales
Luiz Durão

Gervásio Oliveira

Ricardo Gomyde

Francisco Horta

Adauto Pereira
Antônio Geraldo
Jairo A7i
Theodorico Ferraço
Severino Cavalcanti
Vicente cascione
Wilson Cunha

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Uma
José Luiz Clerot
Luiz Fernando
Udson Bandeira

Costa Ferreira

PT

PDT

PSB

PCdoB

PL

PMDB

PPB

Elias Murad
Herculano Anghinetti

Welson Gasparlni

Milton Mendes
Nedson Micheleti

Tilden Santiago

Airton Dipp
Renan Kurtz

Ushitaro Kamia (PPB)

1 vaga

Marquinho Chedid (PSD)

Aroldo Cedraz
Jaime Fernandes

Luiz Braga
Philemon Rodrigues

Salomão Cruz
JoséTude

Ursicino Queiroz

Edinho Araujo
João Natal

Jorge Wilson
José Priante

Nicias Ribeiro
Wagner Rossi

Adylson Motta



D%res Nunes
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque
Welson Gasparini

Valdenor Guedes
1 vaga

PSDB

Luciano Castro
1 vaga

Danilo de Castro
Régis de Oliveira
Robério Araújo
Vicente Arruda

PSDB

Ezídio Pinheiro
João Leão

Jorge Anders
Saulo Queiroz

Robério Araújo
Tuga Angerami

Domingos Dutra
GilneyViana

PT

João Maia
Sebastião Madeira

Ivan Valente
Marta Suplicy

Agnaldo Timóteo
Dolores Nunes
Eurico Miranda
José Unhares

Mario de Oliveira

lvandro Cunha Lima
Lfdla Quinan

Simara Ellery
3 vagas

Augusto VIVeiros
Costa Ferreira

Fernando Gonçalves
JoséTude

·OsmirLima
Paulo Bomhausen

Ricardo Barros

PPB

PSDB

PUDB

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO 233-~5,QUE H,

MODIFICA O ART. 34 E O CAPITULO 111,
SEÇÃO I, DA CONSTITUiÇÃO FEDER_AL E O

ART. 60 DO ATO DAS DISPOSIÇOES
CONSmUCIONAIS TRANSITÓRIAS"

(EDUCAÇÃO)
Proposição: PEC-233196 Autor: Poder Executivo

Presidente: Elias Abrahão (PMDB)
12 Vice-Presidente: Marisa Serrano (PMDB)
22 Vice-Presidente: Ubiratan Aguiar (PSDB)
32 Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PPB)
Relator: José Jorge (PFL)

Titulares Suplentes
r

Bloco (PFLlPTB)

Elias Abrahão
Eliseu Padilha
Maria Elvira
Marisa Serrano
Maurício Requião
Rita camata

José Jorge
Maria Valadão
Osvaldo Biolchi
Paes Landim
Paulo Bauer
Raul Belém
Roberto Jefferson

Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
Darci Coelho
Ibrahim Abi-Ackel
Jair Siqueira

De Velasco

Átila Uns
Hilário Coimbra

João Ribeiro
Murilo Pinheiro

Suplentes

Fernando Ferro
José Machado

Pedro Wilson

Adelson Salvador

Magno Bacelar (s/P)
Renan Kurtz

PT

PDT

PFLlPTB

BLOCO PSBIPMN

BLOCO PLlPSDIPSC
Francisco Rodrigues

Cidinha Campos
Silvio Abreu

Beto Lélis
PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Lima

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11- 5aIa 120-8 - Ala Nova
Telefones: 318-6874/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSJlTUIÇÃO FEDERAL'~
(DEMARCAÇAO DAS TERRAS INDIGENAS)

Proposição: PEe-Dl33192 Autor: Nicias Ribeiro

Presidente: Antônio Brasil
12 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro
22 Vice-Presidente: Roberto Araújo
32 Vice-Presidente: Domingos Dutra
Relator: Salomão Cruz

Titulares

Domingos Dutra
Hélio Bicudo
Marcelo Deda

A1ceste Almeida
Carlos da Carbrás
Salomão Cruz
Vic Pires Franco

AntOnio Brasil
Confúcio Moura
João Thomé Mestrinho

PUDB

Luiz Fernando
OIávio Rocha

Udson Bandeira

Alexandre Santos
Marconi Perillo
Ubiratan Aguiar
Vicente Arruda

FlávioAms
Itamar Serpa

Osmâncio Pereira
Welson Gasparinl

PPB PT

Carlos Airton
Jair Bolsonaro

Benedito Guirnarães
Carlos Camurça

Esther Grossi
Ivan Valente

José Fortunati
Paulo Delgado



Pedro Wilson sandra starling

PDT

Fernando Zuppo Renan Kurtz
Severlano Alves Sérgio Carneiro

Bloco (PSBJPMN)

Ubaldino Júnior Gervásio Oliveira

PCdoB

Lindberg Farias Ricardo Gomyde

Paulo Feijó

Carlos santana
Fernando Ferro
Luiz Mainardi

José Maurfcio
LeonelPavan

PT

PDT

Zé Gerardo

João Coser
Luciano Zica

Teima de Souza

Airton Dipp
Femando Lopes

PSB
Bloco (PLJPSDJPSC)

Welinton Fagundes Pedro Canedo
Secretária: Ana Clara
Local: Serviço de Com. Esp. Anexo 11 sala 131-C
Telefone: 318-755511563 .

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

81-A, DE 1995, QUE "CRIA O IMPOSTO SOBRE
DISTRIBUiÇÃO DE COMBUSTíVEIS LÍQUIDOS
E GASOSOS, DE COMPETÊNCIA,DA UNIÃO E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Proposição: PEe-B1195 Autor: Marcelo Teixeira
Presidente: José Carlos Coutinho (PFL)
12 Vice-Presidente: João Maia (PFL)
22 Vice-Presidente: Maio Negrornonte (PSDB)
32 Vice-Presidente: Carlos camurça (PPB)
Relator: Roberto Paulino (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Proposição: PEC-256J95 Autor: senado Federal

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
12 VIC6-Presidente: Efraim Morais (PFL)
22 VIC6-Presidente: José Linhares (PPB)
32 Vice-Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
Relator: André Puccinelli (PMDB)

Titulares Suplentes

Eujácio Simões

Socorro Gomes

Ricardo Herácilo

PCdoB

PLlPSDlPSC

Bloco (PFLlPTB)

Antônio Joaquim Araújo
Carlos Magno
Eliseu Moura

Femando Gonçalves
Murilo Domingos

Osmir Uma
Paes Landim

Haroldo Lima

Francisco Horta

Secretária: Angela Mancuso
Local: Anexo 11- Sala 131-C
Telefone: 318-7063 /7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 256-A, DE 1995, DO SENADO FEDERAL,
QUE "OUTORGA COMPETÊNCIA À UNIÃO,

PARA INSTITUIR CONT~IBUIÇÃO PROVISÓ~IA
SOBRE MOVIMENTAÇAO OU TRANSMISSAO

DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS
DE NATUREZA FINANCEIRA".

Efraim Morais
Félix Mendonça
José Rocha
Júlio César
Roberto Jefferson
Rogério Silva
Ursicino Queiroz

Bloco (PMDBlPSD/PSLJPSC)

André Puccinelli Hermes Parcianello
Armando AbRio José A1demir
Darcfsio Perondi Marcelo Teixeira
Genésio Bernardino Pinheiro Landim
Max Rosenmann saraiva Felipe
1 vaga Tetê Bezerra

Pedro Valadares

Bloco (PPB/PL)

Batinha Rosado
José Carlos Aleluia

José Tude
Lima Netto

Murilo Domingos
Murilo Pinheiro

Werner Wanderer

João Pizzolatti
João Ribeiro

Roberto Campos
2 vagas

Henrique Eduardo Alves
Oscar Andrade

Paulo Titan
Pedro lrujo

2 vagas

PPB

PMDB

Alberto Silva
Anlbal Gomes
Antônio Brasil
Carlos Nelson
Marcelo Teixeira
Roberto Paulino

BasílioVillani
Carlos Camurça
Enivaldo Ribeiro
Marcos Medrado
salatiel Carvalho

Aracely de Paula
Chico da Princesa
Duíllo Pisaneschi
Eliseu Resende
João Maia
Jonival Lucas
José Carlos Coutinho

Antônio Feijão
Leônidas Cristino
Mário Negrornonte

PSDB

AntOnio Aureliano
Cunha Lima

Marconi Perillo

Alcione Athayde
José Unhares
Márcio Reinaldo Moreira
Pedro Canedo
Roberto Campos

Expedido Júnior
Luiz Buaiz

Nelson Meurer
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque



1 vaga 1 vaga PT

Alexandre Santos
B.Sá
Carlos Mosconi
Osmânio Pereíra
Vicente Arruda

PSOB

PT

Ceci Cunha
Marconi Perillo
Roberto Rocha

Sebastião Madeira
Silvio Torres

João Paulo
José Fritsch

Airton Dipp

José Carlos Sabóia

POT

Bloco (PSBIPMN)

Carlos Santana
Domingos Dutra

Ênio Bacci

Nilson Gibson

PFUPTB

Carlos Melles Aroldo Cedraz
Hilário Coimbra José Coimbra
Osmir Lima José Mendonça Bezerra
Paulo Gouvêa Roberto Fontes

PMOB

Antônio Brasil Carlos Apolinário
Olavo Calheiros Genésio Bernardino
1 vaga 1 vaga

PPB

Benedito Guimarães Carlos Airton
Felipe Mendes Pedro Valadares (PSB)
Francisco Silva 1 vaga

PSOB

Cunha Lima (PPB) Adroaldo Streck
Roberto Brant Alexandre Santos

Sérgio Miranda Agnelo Queiroz

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Serviço Com. Esp. - Anexo 11 Sala 120-B
Telefones: 318-7066 318-7067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nl! 17195, QUE

"ALTERA PARÁGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO ART. 45 DA CONSmUlçÃO
FEDERAL" (AXANDO EM NO MíNIMO 5 E

NO MÁXIMO 47 O NÚMERO DE DEPUTADOS
EM CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO)

Proposição: PEC-17J95 Autor: Antônio Joaquim

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
22 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
32 Vice-Presidente: Francisco Silva (PPB)
Relator: Antônio Brasil (PMDB)

Titulares Suplentes

Eujácio Simões

Ana Julia
João Paulo

Darci Coelho
2

Coriolano sales

José Tude
Júlio César

Mendonça Rlho
Roberto Fontes

Gervásio Oliveira

Celso Russomanno
Vicente Arruda

Candinho Mattos (PSDB)
Darcísio Perondi

1 vaga

PT

PPB

POT

PSOB

Bloco (PSB/PMN)

Bloco (PUPSDIPSC)

Bloco (PLlPSDIPSC)
Expedido Júnior (PPB)

PMOB

Alzira Ewerton
Benedito Guimarães

João Fassarella
Sandra Starling

Matheus Schmidt

José de Abreu
1 vaga

Francisco Horta

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Anexo 11- salas 131-e/135-C
Telefone: 318-7065n066n052

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFE
RIR PARECER A PROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUiÇÃO Nl! 57, DE 1995, QUE "DÁ
NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 14, PARÁGRA
FOS PRIMEIRO E SEGUNDO E ACRESCENTA

INCISO" (VOTO FACULTATIVO).
Proposição: PEC-57195 Autor: Emerson Olavo

Presidente: João Almeida (PMDB)
12 Vice-Presidente: Orcino Gonçalves (PMDB)
22 Vice-Presidente: José de Abreu (PSDB)
32 Vice-Presidente: Benedito Guimarães (PPB)
Relator: Enedito de Lira (PFL)

Titulares Suplentes

Emerson Olavo Pires
João Almeida
Orcino Gonçalves

1 vaga

Bloco (PFUPTB)

Antônio Joaquim Araújo
Aracely de Paula
Benedito de Lira
Hugo Lagranha

Eujácio Simões

LeonalPavan

3 vagas

Ricardo Haráclio

POT

PSB

pedoB

Sérgio Guerra

Serafim Venzon

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto



Proposição: PEC·169195 Autor: Fernando Gomes

Presidente: Darcísio Perondi (PMDB)
12 Vice-Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Teles (PPB)
32 Vice-Presidente: Antônio Carlos Pannunzio (PSDB)
Relator: João Maia (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

José Machado
Tilden santiago

Matheus SChmidt

João Mellão Neto
José Jorge
JoséTude

Rubem Medina

Arthur Virgílio
celso Russomanno

1 vaga

PT

PSB

PDT

PSDB

Nan Souza (PSL)
2 vagas

Orcino Gonçalves
Paulo Ritzel

Roberto Rocha (PSDB)

Bloco (PPBIPL)

Bloco (PMDBlPSDIPSLlPSC)

Luiz Mainardi
Paulo Bernardo

José Maurício

Antônio Carlos Pannunzjo
Ayrton Xerez
1 vaga

Enivaldo Ribeiro
José Teles
1 vaga

Darcísio Perondi
José Luiz Clerot
Nestor Duarte

Célia Mendes
Costa Ferreira
Fernando Gomes
João Maia

32 Vice-Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
Relator: João Maia (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

2 vagas

Valdomiro MegerEnivaldo Ribeiro
José Teles
Júlio Redecker

AntOnio Geraldo
João Mellão Neto

José Tude
Rubem Medina

Bloco (PMDBlPSDIPSLlPSC)
Darcísio Perondi Orcino Gonçalves
José Luiz Clerot Paulo Ritzel
Nestor Duarte Roberto Rocha (PSDB)

Bloco (PPBIPL)

Célia Mendes
Costa Ferreira
Fernando Gomes
João Maia

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11 salas 131-C/135-C
Telefone: 318-7066/7067/7052

COMISSÃO

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO 169-A, DE 1995,
QUE "DISPÕE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE
VEREADORES E PREFEITOS MUNICIPAIS".

Proposição: PEC-169195 Autor: Fernando Gomes

Presidente: Darcísio Perondi (PMDB)
12 Vice-Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Teles (PPB)

PSB
Nilson Gibson Bosco França (PMN)
secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais-Anexo 11 sala 131
Telefone: 318-7066/7067/7052

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nl! 169-A,

DE 1995, QUE "DISPOE SOBRE A
REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E

PREFEITOS MUNICIPAIS".

Proposição: PFL-1125J95 Autor: Poder Executivo

Presidente: Alberto Silva (PMDB)
12 Vice-Presidente: Genésio Bernardino (PMDB)
22 Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
32 Vice-Presidente: Leônidas Cristino (PSDB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Silva
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11 sala 131
Telefone: 318-7066/7067/7052

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE
O PROJETO DE LEI Nl! 1.125, DE 1995, DO

PODER EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE
A ÇRDENAÇÃO DO TRANSP0F!TE

AQUAVIARIO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS".

Eliseu Moura
Hugo Lagranha

João Iensen
Magno Bacelar

Bosco França (PMN)Nilson Gibson

Chico da Princesa
José Carlos Aleluia

I
José Carlos Coutinho
José Carlos Vieira

José Machado
Tilden santiago

Matheus SChmidt

Arthur Virgílio
celso Russomanno

1 vaga

PT

PDT

PSDB

José Maurício

Luiz Mainardi
Paulo Bernardo

Antônio Carlos Pannunzjo
Ayrton Xerez
1 vaga



Mauro Fecury
Mauro Lopes

Rubem Medina

Lael Varella
Philemon Rodrigues
Sérgio Barcellos

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)

Alberto Silva Antônio Brasil
Genésio Bernardino Marcelo Teixeira
João Thomé Mestrinho Oscar Andrade
José Pinotti zaire Rezende
Moreira Franco 2 vagas
Paulo Trtan

Bloco (PPBIPL)

Benedito Guimarães Cunha Lima
Fausto Martello Eujácio Simões
Fetter Júnior João Pizzolatti
Jair Bolsonaro Júlio Redecker
José Egydio Laprovita Vieira
Paudemey Avelino Ushitaro Kamia

PSDB

Eduardo Mascarenhas Ayrton Xerez
Leônidas Cristino Jorge Anders
Márcio Fortes Koyu lha
Mário Negromonte Luiz €arlos Hauly
Veda Crusius Roberto Rocha

PT

Carlos Santana Arlindo Chinaglia
João Coser 2 vagas
Teima de Souza

PDT

Miro Teixeira José Maurfcio

PSB

Gervásio Oliveira Pedro Valadares

PCdoB

Socorro Gomes Jandira Feghali

Secretária: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 169-8
Telefone: 318-6874

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A ACOMPANHAR OS
PROCEDIMENTOS RELATIVOS À

DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDíGENAS E
AS QUESTÕES DECORRENTES

DESTE PROCESSO
Coordenador: Sarney Filho (PFL)
Benedito Guimarães (PPB)
Carlos Airton (PPB)
Davi Alves Silva (PPB)
Gilney Viana (PT)
Salomão Cruz (PSDB)
Sarney Filho (PFL)
Sebastião Madeira (PSDB)
Silas Brasileiro (PMDB)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
serviço de Comissões Espedais: Anexo 11-Sala 131-e - Ala Nova
Telefones: 318-706617065n052

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS
OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL
Coordenador: Deputado Carlos Alberto
Albérico Cordeiro
Márcio Fortes
Ivo Mainardi
Carlos Alberto
Cunha Bueno
Fernando Ferro
Aroldo Cedraz
Simara Ellery

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Serviço de Comissões Espedais - Anexo 11 - Salas 131-e/135-C
-Ala Nova
Telefones: 318-7065n061



Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal

Novas Publicações

ALBERTO PASQUALINI - R$ 25,00 A COLEÇÃO

Obra Social & Política

ANTEPROJETOS DO CÓDIGO CIVll, - R$ 10,00 A COLEÇÃO

Edição de 1989 - 6 volumes

CANUDOS E OUTROS TEMAS - RS 5,00

Euclides da Cunha - Edição de 1994

CONSTITUIÇÕES ESTADUAIS - as 8,00 A COLEÇÃO .

Edição de 1989 - Coleção com 5 volumes

CONSTITUIÇÃO DE 1988 - R$ 5,00

Edição atualizada em 1994, contendo as Emendas Constitucionais e as Emen<ia& Constitucionais de
Revisão.

CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL - R$ 3,00

Edição atualizada em 1994, contendo as Emendas Constitucionais e as Emendas Constitucionais de
Revisão.

CONSTITUTION OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL - RS 3,00

Edição atualizada em 1994, contendo as Emendas Constitucionais e as Emendas Constitucionais de
Revisão.

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - RS 4,00

Edição de 1995 - Lei 8.069, alterações da Lei 8.242 e Legislação Correlata

GUIA DAS ELEIÇÕES DE 1994 - as 2,00

Edição de 1994. Comentários à Lei 8.713/93 e informações complementares

LEGISLAÇÃO INDIGENISTA - as 3,00

Edição de 1993. Coletânea de textos jurídicos e legislação correlata relativos aos direitos indigenistas.

LICITAÇÕES, CONCESSÕES E PERMISSÕES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - as 4,00

Edição de 1995. Leis 8.666/93, 8.883/94, 8.897/95, texto da Constituição Federal sobre matéria eLegislação
Complementar.

RELATORIA DA REVISÃO CONSTITUCIONAL - RS 30,00 a coleção

Edição de 1994. Série com 3 volumes - Pareceres produzidos (histórico)

REGIME JURÍDICO ÚNICO E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR - as 4,00

Edição de 1995. Dispõe sobreoRegime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis daUnião, das autarquias
e das fundações públicas federais e Legislação Complementar.

Pedidos à
Subsecretaria de Edições Técnicas - Senado Federal. Praça dos Três Poderes, Via N-2, Unidade de
Apoio 111 (ao lado do CEGRAF, parte interna àesquerda do estacionamento do SF).
CEP 70165-900:'Brasfti.:'" DF -Telefones: (061) 311-4258 e 7333 Telex: (061) 1357



, A

DIARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

PREÇO DE ASSINATURA

SEMESTRAL

Assinatura si o porte.............••...........................................R$31,OO

Porte do Correio R$ 96,60
r

Assinatura c/porte R$ lZ7,ro (cada)

Valor do número avulso R$ 0,30

Os pedidos devem seracompanhados dechequepagável emBrasífia, Nota de Empenho ou Ordem dePagamento
pela Caixa Econômica Federal- Agência 1386- PAB·CEGRAF, conta corrente nO 920001·2 e10u pelo Banco do Brasil
- Agência 0452-9 - CENTRAL, conta corrente nO 5556020414, a favor do

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL

Praça dos Três Poderes - Brasília - DF
CEP: 70160-900

Maiores informações pelos Telefones (061) 311·3738 e 311·3728 na Supervisão de Assinaturas e Distribuição de
Publicações - Coordenação de Atendimento ao Usuário. .



Subsecretária de Edições Técnicas do Senado Federal

REVISTA de INFORMAÇÃO LEGISLATIVA
nll 126 . abrilljunho -1995

Leia neste número:
Uma visão crftica do Direito - André Franco Montom
ProceIIo orçamentário federal: problemas, causas e indicativos de lOIuçio- Osvaldo MaJdonado Sanches
Expropriação dos bens utilizados para fins de tráfico ilícito de entorpecentes - Edilson Pereira Nobre Júnior
Ministério Público do Trabalho: prerrogativa do oficio do comunicáveis à sua atuaçlo como parte? 
Jolllé Pitas
Barreira legal nos sistemas eleitomis proporcionais - Ricardo Rodrigues
A imunidade.dOl fundos de pendo e o mercado de capitais- Arnold Wald
Pena sem prisào: prestação de serviços à comunidade - Fernando da Costa Tourinho Neto
O m:unD especial e as decil&! interlocutórias desafiadoras por agravo de inltrumento - Demócrito
Ramos Reinaldo
Consulta e parecer - René Ariel Dotti
A exoneraçio tributária dOs aposentados e pensionilltu - Oswaldo Olhon de Pontes Saraiva Filho
Evolução do Direito Constitucional bmsileiro e o controle de constitucionalidade da lei - GiImar Ferreiral
Mendes
CoDJideraç6es acerca da eonlltitueionalidade na expedíçio de medidu provisóriu venando matéria
orçamentirla pública (Nota técnica n° 1195) - Robison Gooçalves de CalItro
Requisitos par Ministro e Conselheiro de Tribunal de Contas - Jorge Ulisses Jacoby Fenandes
Os prindpiOl informadores do contrato de compra e venda internacional na Convençlo de Viena de
1980 - Judith Martilll-Costa
A defesa da concontncia no Mercosul- José Matias Pereira
ônus sueumbeJlciaiL Situaçllel controvertidas. - Élio Wanderley de Siqueira Filho
Das Disposiç&s Constitucionais Transitórias (uma redução teórica) - Ivo Dantas
Notai sobre a esegae do artigo 102, .. It, da ConItituiçIo FederaI- Antônio Vital Ramos de VMCOocelos
O civilista Amoldo Wald - Fernando Whitaker da Cunha
Dereebo penal ooao tecCIlologiallOdal (Notai sobre las contradicciones deI slstem penal) - Juan Marcos
Rivero Saacbez
Da codH'icaçto à lei civil brasileira - Femado Braga
O direito eleitoral português - Jorge Miranda
Licitaçao: pontos pol&nicos - Toshio Mukai
A intervençlo do Eltado bruileiro e a política oligárquica na república velha- Maria Elizabeth Guima
rICI Thixdra Rocha
Biblioteca e constituiçlo - Sueli Angelica do Amaral
O prinefpio da responubDidade objetiva do Estado e a teoria do riIco adminilltrativo - Heleno 1&veira
lbrres
A legitimação do Parlamento para funçao fiscal- Iris Eliete Teixeira Neves de Pinho Tavares
Lidenaça: uma nova vlsIo - TAnia Mara Botelho
Agamcnnon Maga1hlcs. O estadista do social, o administrador, o pensamento político - Jamas Maranhão
Da JurilpnJdbcia como ciência compreeDliva. A dialética do compreeDder mediante o interpretar
Miraey BarboIa de Sousa Gulltin

ASSINATURA DA REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGILATIVA
Números 125 a 128: R$ 50,00

Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretariade Edições Técnicas
do Senado Federal ou de vale postal remetido à agência APT-Senado. Neste valor já estão
il'lf'l••;os os preços postais referentes à remessa através da ECT.

.......................................................................................................................
. : DF: Telefone: Fax: Telex: .
.; Assinatura: ..



Subsecretária de Edições Técnicas do Senado Federal
REVISTA dE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA

nl! 127 . julho/setembro - 1995

Leia neste número:
Direitos e garantias fundamentais - Josaphat Marinho
A introdução da Lex Mercatoria no Brasil e a criação.de uma nova dogmática - Amoldo WaId
Justiça Militar: por que sim e por que não? Competência - Álvaro Lazzarini
A Constituição e a educação brasileira - Edivaldo M. Boaventura
A função judicante do Poder Legislativo no Brasil- Paulo Lopo Saraiva
Direito à moradia - Sérgio Sérvulo da Cunha
Dos efeitos da falência decretada no estrangeiro - Edilson Pereira Nobre Júnior
Apropriação indébita em matéria tributária - Carlos Alberto da Costa Dias
A incidência da Cofins sobre o faturamento de empresas de incorporação de venda de imóveis - Oswaldo
Othon de Pontes Saraiva Filho
A união estável e a Lei ne 8.971, de 29 de dezembro de 1994 - Otto Eduardo Vazeu Gil
Defesa de direitos coletivos e defesa coletiva de direitos - Teori Albino Zavascki
Revisão do decênio da Reforma Penal (1985-1995). Considerações sobre a "Execução Provisória da
Sentença Penal" - Mauricio Kuehne
A contribuição da Justiça Eleitoral para o aperfeiçoamento da democracia - José Augusto Delgado
Uma leitura juridica da prostituição infantil- Josiane Rose Petry Veronese
Contratação direta: dispensa de licitação com base no art. 24, inc. VIII, da Lei nl! 8.666/93 - Jorge Ulisses J.
Fernandes
Empresa agrária e estabelecimento agrário - Fábio Maria de-Mattia
Neoliberalismo e desadministrativização - Gladston Mamede
Prestação de contas - instrumento de transparência da Administração - Flávio Sátiro Fernandes
Regimes de concorrência e políticas de concorrência na América Latina: o caso do Mercosul - José Matias
Pereira
A evolução jurisprudencial dos sistemas regionais internacionais de proteção aos direitos humanos - Jete
Jane Fiorati
Contribuições sociais: a certidão positiva de débito com efeito de negativa em face do § 31! do art. 195 da
Constituição Federal- Fabiana de Menezes Soares
Invalidação "ex officio" dos atos administrativos pelo juiz - José Américo A. Costa
A discricionariedade administrativa e o controle judicial de .eus limites - Amandino Teixeira Nunes Júnior
O contrato com cláusula de risco para exploração de peti vleo no Brasil- Thadeu Andrade da Cunha
A Corte Internacional de Justiça e o caso Estados Unidos - Nicarágua - Fredys Orlando Sorto
Lei sobre o Tribunal Constitucional Federal Alemão. (Lei do Tribunal Constitucional Federal) - Luís
Afonso Heck
IX Congresso Latino-Americano de Direito Romano (Jalapa-México). Romanismo e indigenismo dosjuris
tas latino-americanos - Sílvio Meira
A Responsabilidade do Estado-Juiz - Rogério Marinho Leite Chaves
Da correção monetária dos débitos judiciais trabalhistas - José Pitas

ASSINATURA DA REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGILATIVA
Números 129 a 131: R$ 40,00

Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edições
Técnicas do Senado Federal ou de vale postal remetido à agência APT-Senado. Neste valor
já estão incluídos os preços postais referentes á remessa através da ECT.

Nome: ..
Endereço: : : .
Cidade: UF: Telefone: Fax: , Telex: .
Data: Assinatura: .
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Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal

Compact Disk
CDjROM

- Norma Jurídica de hierarquia superior (leis, decretos, decretos-leis, etc.),
com base no Banco de Dados NmT - Normas Jurídicas, de forma referencial
contendo texto integral da Constituição disponível no Sistema de Informação
do Congresso Nacional- SrCON do PRODASEN.

- O acervo inclui, além de 3.988 documentos desde 1946, dados informativos
da legislação posterior àquele ano provenientes das seguintes fontes:

- Diário Oficial da União (a partir de 1808)
- Diário Oficial da União (acervo micrográfico do perlodo de 1930/1954)
- Diário do Congresso I - Câmara (a partir de 1888)
- Diário do Congresso II - Senado (a partir de 1888)
- Diário da Justiça (a partir de 1925)

- Trimestralmente será editada uma nova versão do CDIROM NJUT com
dados atualizados.

- O pedido deverá ser acompanhado de depósito bancário a ser realizado na
Caixa Econômica Federal em nome da FUNDASEN, agência 0005, operação
006, conta nO 950.056-8.

Valor Unitário: 65,00
Despesas Postais: R$ 5,00



Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal

Novas publicações

CANUDOS E OUTROS TEMAS (R$ 5,00)

Euclides da Cunha.

Edição de 1994 comemorativa dos 90 anos de publicação de Os Sertões.

CONSTITUIÇÃO DE 1988 (R$ 5,00)
Contendo as emendas constitucionais nOS 5.a 9/95.

CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL / CONSTITUITION
OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL (R$ 3,00 cada exemplar)

Tradução para o francês de Jacques VJ.1lemain e Jean-François Cleaver (Tradutor do Senado
Federal) da edição atualizada em 1994, contendo as Emendas Constitucionais e as Emendas Constitu
cionais de Revisão.

Tradução para o inglês de Istvan Vajda, Patrícia de Queiroz Carvalho Zimbres e Vanira
Tavares de Souza, tradutores dos Senado Federal, da edição atualizada em 1994, contendo as Emendas
Constitucionais e as Emendas Constitucionais de Revisão.

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (R$ 4,00)

Edição de 1995.

Lei nO 8.069 e as alterações da Lei nO 8.242 e Legislação Correlata.

GUIA DAS ELEIÇÕES DE 1994 (R$ 2,00)

Edição de 1994.

Comentários à Lei nO 8.713/93 e informações complementares.

LEGISLAÇÃO INDIGENISTA (R$ 3,00)

Edição de 1993.

Coletânea de textos jurícicos e legislação correlata relativos aos direitos indígenas.

LICITAÇÕES, CONCESSÕES E PERMISSÕES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (R$ 4,00)

Edição de 1995.

Leis 8.666/93, 8.883/94, 8.987/95, texto da Constituição Federal sobre matéria e Legislação
Complementar.

RELATORIA DA REVISÃO CONSTITUCIONAL (R$ 30,00 a coleção)

Edição de 1994.

Série com 03 volumes - Pareceres produzidos (histórico)

REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E LEGISLAÇÃO
COMPLEMENTAR (R$ 4,00)

Edição de 1995.

Dispõe sobre o regime jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das
fundações públicas federais e Legislação Complementar.

h~~à .' "
Subsecretarià de Edições Técnicás':" Senado Federal. "Praça dos Três Poderes, Via N-2, Unidade de
Apoio In. CEP 70165-900. Brasília-DF. Telefones: (061) 311-4258 e 321-7333. Telex: (061) 1357



EDiÇÃO DE HOJE: 232 PÁGINAS


