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Aníbal, Líder do PSDB, indicando os Deputados 1996. 21136
do referido Partido que integrarão a Comissão PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Recebi-
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ROBÉRIO ARAÚJO - Aplauso à atuação
dos atletas brasileiros nos Jogos Olímpicos de
Atlanta, nos Estados Unidos da América. Falta de
recursos para a preparação de atletas em diver
sas regiões do País. Anúncio de apresentação de
projeto de lei sobre concessão de incentivo às
empresas brasileiras investidoras em esporte.
Louvor à atuação do Sr. Luciano do Vale e da
equipe de esportes da TV Bandeirantes. 21146
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- Do Senhor Deputado Félix Mendonça,
Presidente da Comissão de Agricultura e Política
Rural, requerendo a audiência da Comissão ele
Agricultura e Política Rural para o PL nº 3.285-
A/92 .

- Do Senhor Deputado Francisco Horta, re
querendo a apensação da PEC nº 175 à PEC nº
182195 ..

CHICO VIGILANTE - Questão de ordem
sobre suspensão da sessão em razão da inexis-
tência de quorum regimentaL ..

PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Resposta
ao Deputado Chico Vigilante ..

CHICO VIGILANTE (Pela ordem) - Apre
sentação de recurso contra a decisão da Presi-
dência ..

PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Acolhi
mento do recurso encaminhado à Comissão ele
Constituição e Justiça e de Redação .

AGNALDO TIMÓTEO - Questão de ordem
sobre procedência da decisão da Mesa relativa-
mente à continuidade da sessão ..

PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Resposta
ao Deputado Agnaldo Timóteo .

IV - Breves Comunicações
ELIAS MURAD - Projeto de lei, de autoria

do orador, aprovado pelo Congresso Nacional,
sobre restrições ao uso do fumo em recintos pú-
blicos fechados ..

CHICO VIGILANTE (Pela ordem) - Recla
mação contra a não-inclusão de propositura con
cessiva de isonomia salarial entre servidores do
Poder Legislativo na Convocação Extraordinária
do Congresso Nacional. Conveniência da sus
pensão dos trabalhos e imediata verificação de
quorum. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••

PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Resposta
ao Deputado Chico Vigilante ..

BETO LÉUS - Queda na safra agrícola
1995/1996. Indignação com a ausência de políti-
ca agrícola no País .

MIGUEL ROSSETTO - Anúncio da apre
sentação de requerimento de informação ao Mi
nistério da Previdência e Assistência Social sobre
valores recolhidos e repassados ao conjunto dos
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lativo à movimentação de recursos do Programa Usou da palavra para proferir parecer às
de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimen- emendas de Plenário em substituição à Comis-
to do Sistema Financeiro Nacional - PROER. são de Trabalho, de Administração e Serviço PÚ-
Omissão do Congresso Nacional nas negociações blico o Sr. Deputado JOSÉ CARLOS ALELUiA....
entre o Governo Federal e o sistema financeiro PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Presença
privado. Constituição de CPI para apuração de ir- em Plenário da Deputada Angélica Koster Les-
regularidades no âmbito do sistema bancário. 21148 sack, do Partido Verde alemão .

NILSON GIBSON - Crescimento do de- Usou da palavra para proferir parecer às
semprego em São Paulo, Estado de São Paulo. emendas de Plenário em substituição à Comis-
Déficit do Tesouro Nacional. Queda da produção são de Minas e Energia o Sr. Deputado NELSON
nacional de grãos. Atuação do Presidente Fer- MARQUEZELLI. ..
nando Henrique Cardoso. 21149 Usou da palavra para proferir parecer às

NELSON MARQUEZELLJ - Combate à co- emendas de Plenário em substituição à Comis-
mercialização de carne clandestina no Estado de são de Finanças de Tributação o Sr. Deputado
São Paulo. 21149 ARNALDO MADEIRA .

PEDRO WILSON - Transcurso do Dia do Usou da palavra para proferir parecer às
Trabalhador Rural - 25 de julho. Inexistência de emendas de Plenário em substituição à Comis-
vontade política para adoção, pelo Governo Fe- são de Constituição e Justiça e de Redação o Sr.
deral, de reforma agrária em terras improdutivas. Deputado ARY KARA. .
Sugestões do orador para erradicação da violên- PRESIDENTE (Ronaldo Perim) _ Retirada
cia no campo. 21150 do projeto de pauta para publicação e divulgação

SANDRO MABEL - Necessidade de ado- das emendas apresentadas. Inclusão da matéria
ção, pelo Govemo Federal, de política eficiente da Ordem do Dia da sessão ordinária ..
de segurança alimentar. Atuação do Governador CHICO VIGILANTE (Pela ordem) _ Pedido
Maguito Vilela, do Estado de Goiás, no combate de desligamento do painel eletrônico para início
à fome.................................................................... 21152 do registro da presença parlamentar na sessão

V - Ordem do Dia
ordinária .

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Determina- PRESIDENTE (Ronaldo Perim) _ Retirada,
ção da suspensão dos trabalhos das Comissões. 21154 d f" d't 2 d O d d D'eo ICIO, OI em a r em o la .

CHICO VIGILANTE (Pela ordem) - Inexis- VI- Encerramento
tência da quorum para votação das matérias 2 _ ATA DA 21 1 SESSÃO, DA CÂMARA
constantes da Ordem do Dia....... 21154 DOS DEPUTADOS, DA 21 SESSÃO LEGISLA-

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Resposta TIVA, EXTRAORDINÁRIA, DA S()lI LEGISLATU-
ao Deputado Chico Vigilante. 21154 RA, EM 24 DE JULHO DE 1996.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Discussão, 1-Abertura da Sessão
em turno único, do Projeto de Lei n2 1.669-B, de 11 - leitura e assinatura da ata da sessão
1996, que institui a Agência Nacional de Energia anterior
Elétrica - ANEEL, cria o Conselho do Serviço PÚ- 111- Leitura do Expediente
bJico de Energia e dá outras providências. 21155 IV - Pequeno Expediente

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De- LAEL VARELLA - Conveniência de rejei-
putados BENITO GAMA, SÉRGIO MIRANDA, ção pela Casa, no segundo turno, da Contribui-
GERSON PERES, ALBERTO GOLDMAN, CHI- ção Provisória sobre Movimentação Financeira -
CO ViGILANTE....................................................... 21155 CPMF ..

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação PAULO PAIM - Artigo "Saúde perde R$2 bi
de requerimento para retirada de Pauta do Proje- com fraudes', publicado no jornal Folha de S.
to de Lei n2 1.669-B, de 1996. Rejeitado. 21156 Paulo. Queda dos candidatos do Partido da So-

Usaram da palavra para discussão da ma- cial Democracia Brasileira nas pesquisas de opi-
téria os Srs. Deputados SÉRGIO MIRANDA, EU- nião sobre as próximas eleições municipais, após
SEU RESENDE, FERNANDO FERRO, GERSON a aprovação, pela Casa, da proposta de criação
PERES, LUCIANO ZICA, ALBERTO GOLDMAN. 21156 da Contribuição Provisória sobre Movimentação

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação Financeira - CPMF .
de requerimento de encerramento da discussão. OSMAR LEITÃO - Fixação do piso salarial
Aprovado. 21161 para os professores da rede pública de ensino.

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De- Medidas do Ministério da Educação e do Despor-
putados CHICO VIGILANTE, SÉRGIO MIRAN- to para garantia do custeio da municipalização do
DA. 21161 ensino de 12 grau ..
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JOÃO COSER - Transcurso do Dia do LEONEL PAVAN - Fusão do Banco Meri-
Agricultor e do Dia do Motorista - 25 de julho. dional do Brasil com instituições bancárias esta-
Defesa da criação da Câmara Setorial Metrofer- duais. 21214
roviária e do Fundo Nacional de Transportes. Ur- IVAN VALENTE - Pronunciamentos dos
gente necessidade de mudanças no sistema de Srs. Andrew Crokett e Charles Goodhart, respec-
transporte coletivo nas grandes cidades do País. tivamente Gerente-Geral do Banco de Compen-
Insuficiência das medidas anunciadas pelo Go- sações Intemacionais - BIS, e professor da Lon-
vemo Federal em relação à agricultura familiar.... 21203 don Schooll of Economics, no seminário Banco

JOSÉ GENOíNO - Artigo "Aborto, homos- Central - Uma Visão do Terceiro Milênio", reali-
sexuais e catolicismo", de autoria do articulista zado pela instituição. 21215
Nelson Ascher, publicado no jomal Folha de S. EDISON ANDRINO - Sonegação e cor-
Paulo..................................................................... 21204 rupção como os principais problemas da Previ-

EURípEDES MIRANDA - Problemática dência Social, não incluídos na proposta de re-
das dívidas do Estado de Rondônia. Urgente ne- forma aprovada pela Casa. Defesa da manu-
cessidade de negociação, pelo Govemo Federal, tenção de salvaguardas para os servidores pú-
das dívidas dos Estados........................................ 21205 blicos durante a apreciação da proposta gover-

JAIR BOLSANARO _ Convite formulado namental de reforma administrativa................... 21216
pelo Presidente do Clube Militar, Gene. Hélio CARLOS SANTANA - Reunião do Ministro
Ibiapina Uma, para missa pelas almas do AIm. Francisco Domelles, da Indústria, do Comércio e do
Nelson Femandes e do jomalista Edson Regis, Turismo, na Federação das Indústrias do Rio de Ja-
vítimas do ato terrorista praticado há trintas anos. 21206 neiro - FIRJAN - para discussão dos problemas da

EXPEDITO JÚNIOR _ Postura insensível construção naval do Estado do Rio de Janeiro. 21216
do Governo do Estado de Rondônia quanto aos WILSON LEITE PASSOS - Transcurso do

bl .. d I - 21207 sesquicentenário de nascimento da Princesa Isa-pro emas sociais a popu açao .
CONFÚCIO MOURA _ Razões do apoio do bel - 29 de julho. Encerramento da missão no

Brasil da Exm!! Embaixadora da Polônia, Srll Kaorador à criação da Contribuição Provisória sobre
M · ta - F' . CPMF 21207 tarzyna Skorzynska. 21217ovrmen çao Inancelra - .

NILSON GIBSON - Eletrificação de pro-
SERAFIM VENZON - Reajuste do valor de priedades rurais no Município de Garanhuns, Es-

anuidades pelas companhias de seguro. Criação tado de Pernambuco. Inauguração de novo siste-
do Programa de Reestruturação do Sistema de ma de abastecimento de água no Município per-
Segurança Pública - PROSEP. 21208 b d FI t 21217nam ucano e ores a .

PAULO DELGADO - Realização, pela Aca- THEODORICO FERRAÇO _ Necessidade
demia de Direito e Economia e pela Federação de reformulação agrária no País. Reflexos das
das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP, elevadas taxas de juros na safra de grãos. Rele-
de conferência sobre o desemprego no BrasiL... 21209 vância da viabilização de projeto de refloresta-

JOSÉ FORTUNATI- Utilização, pelo Presi- mento nos Estados e Municípios brasileiros......... 21218
dente Femando Henrique Cardoso, de verbas or- JOSÉ ROCHA _ Pedido de explicações ao
çamentárias para fins eleitoreiros. 21211 Ministro Antonio Kandir, da Pasta do Planeja-

MARTA SUPUCY - Críticas aos vetos pre- mento e Orçamento, sobre os critérios utilizados
sidenciais a dotações orçamentárias destinadas pelo seu Ministério para liberação de verbas do
a questões da mulher. Apoio à instalação de CPI Orçamento da União em favor de determinados
do Orçamento. Necessidade de esclarecimento, Municípios e em detrimento de outros. 21218
pelo Presidente Femando Henrique Cardoso, das ALDO ARANTES - Falecimento de Geral-
razões justificadoras dos referidos vetos. 21211 do Martins Teixeira, em Catalão, Estado de

ADELSON SALVADOR - Ocorrência de Goiás. Encaminhamento de projeto de lei sobre
trabalho escravo em carvoarias na região norte programas ambientais. 21219
do Estado do Espírito Santo. Necessidade de MARÇAL FILHO - Assunção, pelo orador,
providências dos Ministérios do Trabalho e da do mandato parlamentar. Homenagem aos jo-
Justiça para o fechamento das carvoarias e a pu- vens atletas brasileiros participantes das Olimpía-
nição dos proprietários. 21212 das de Atlanta. Congratulações com a revista Im-

SÉRGIO CARNEIRO - Necessidade de in- prensa, pela publicação de matéria sobre a luta
tegração do Nordeste brasileiro ao Mercosul. 21213 do locutor Osmar Santos para recuperação de

ODlUO BALBINOTTI- Empenho do Banco sua saúde ,. 21220
do Brasil no cumprimento do programa de securi- JOÃO LEÃO - Problemática do setor de
tização das dívidas agrícolas. 21214 segurança pública do Estado da Bahia. Urgente
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atendimento pelo Govemador Paulo Souto das UBIRATAN AGUIAR - Reformulação do
necessidades da Polícia Militar do Estado............ 21221 setor educacional brasileiro. 21228

CHICO VIGILANTE - Descaso com que LAURA CARNEIRO - Reestruturação do
são tratados os servidores públicos pelos Gover- parque industrial brasileiro. 21229
nos Federal, Estadual e Municipal. Repúdio aos SANDRO MABEL - Contenção das agres-
critérios de distribuição de recursos orçamentá- sões ao rio Araguaia.............................................. 21230
rios oriundos de emendas de iniciativa parlamen- CANDINHO MAnOS - Problemática habi-
tar........................................................................... 21221 tacional brasileira................................................... 21231

WIGBERTO TARTUCE - Manifestação de FAUSTO MARTELLO - Transcurso do Dia
boas-vindas ao Deputado Marçal Filho. Preocu- do Motorista. 21232
pação com o elevado custo da mão-de-obra do ANA JÚLlA - Ocupação por trabalhadores
setor de serviços no Distrito Federal. Proposta rurais sem terra da Fazenda Chão de Estrelas,
para redução do preço dos serviços. 21221 de propriedade do Senador Jáder Barbalho, loca-

MAURíCIO NAJAR - Apresentação de pro- Iizada no Município de Aurora do Pará, Estado do
jeto de lei sobre a utilização de recursos do Fun- Pará. 21233
do de Garantia do Tempo de Serviço para cober- JOÃO MENDES - Implantação de escola
tura de despesas com educação. 21222 técnica federal no Município de Três Rios, Estado

WILSON BRAGA - Contrariedade à tentaü- do Rio de Janeiro................................................... 21233
va de restrição, pelo Govemo Federal, dos direi- PEDRO IRUJO - Efeitos da política econô-
tos dos trabalhadores aposentados e dos relati- mica do Govemo Federal sobre o setor produtivo
vos à aposentadoria proporcional. 21222 e a área social de Salvador, Estado da Bahia. 21234

DOMINGOS DUTRA - Urgente necessida- ARNALDO FARIA DE SÁ - Moção da Câ-
de de esclarecimento, pelo Governo Federal, so- mara Municipal de Vargem Grande Paulista, no
bre veracidade de notícia acerca da declaração Estado de São Paulo, de apoio ao Projeto de Lei
de nulidade, pelo Supremo Tribunal Federal, da n2 1.521, de 1996, de autoria do orador, relativo à
maioria dos decretos presidenciais de desapro- regulamentação da radiodifusão livre e comunitá-
priação de terras para fins de reforma agrária. ria........................................................................... 21235
Transcurso do Dia do Trabalhador Rural - 25 de PEDRO CORR~A - Declaração de voto a
julho. 21223 favor da Contribuição Provisória sobre Movimen-

SILVIO ABREU - Repúdio aos critérios tação. Financeira - CPM~. Suspensão, pela Se-
adotados pelo Govemo Federal na distribuição cretana Estadual de Saude d~ ~ernambuc?, do
das verbas do Orçamento Geral da União............ 21223 repasse. de re~u~sos a h~spltals convemados

LUIZ MAINARDI- Encaminhamento de de- com o Sistema Umco de Saude - SUS :. 21235
núncia ao Tribunal de Contas da União sobre ir- JORGE TA.DEU. ~UDALEN - Construçao
regularidades na licitação para construção da do gas?duto Brasll-BollVla :..... 21236
Barragem de Quebracho, no Município de Bagé, . ATILA ~INS - Tran~curso d? 2132 amver-
Estado do Rio Grande do SuL.............................. 21224 sáno de naSCimento de Slmón Bollvar, general e

FERNANDO FERRO _ Contrariedade à estadista venezu;lano, chefe. das revoluções I~-
- d P . t d L' 2 1 669 d 1996 bertadoras de palses da Aménca do Sul do doml-

aprovaçao o rOle o e el n . ,e, . h I 21236
so?r~ criação da Agência Nacional de Energia mo es~~~~SSA ..FELipPE··=..A~;;~~i~ ..d~..~~;;.
Eletnca-ANEEL. : :.............. 21224 sentação de projeto de lei sobre possibilidade de

PRE.SIDENTE (Benedito Domingos) .- registro pelo produtor rural, na Junta Comercial
Comparecl.me~to dos Deputa~os ao plenáno do Estado de domicilio, do desempenho de ativi-
para apreclaçao da Ordem do Dia. 21226 dade lucrativa de forma individual ou unifamiliar.. 21237

SÉRGIO NAYA - Aprovação, pela Comis- WELlNTON FAGUNDES - Anúncio, pelo
são de Assuntos Econômicos do Senado Fede- Governo Federal, das metas para o Plano de Sa-
ral, do Estatuto das Micro e Pequenas Empresas. 21226 fra 1996/1997......................................................... 21238

NELSON BORNIER - Agilização do julga- RUBEM MEDINA - Regulamentação, pelo
mento e punição dos acusados pela chacina da Governo Federal, da abertura, à iniciativa priva-
Candelária, no Rio de Janeiro, Estado do Rio de da, do setor de telefonia celular e de transmissão
Janeiro. 21227 de dados por satélite. 21239

GONZAGA PATRIOTA - Realização de JOSÉ PINOnl- Defesa de adoção do en-
festividades em homenagem à Nossa Senhora sino superior pago no País, com concessão de
Sant'Ana, padroeira do Município de Parnamirim, bolsas de estudo aos alunos carentes, e de in-
Estado de Pemambuco......................................... 21227 vestimento dos recursos arrecadados no ensino
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primário. Necessidade de implementação, na to da PEC da Contribuição Provisória sobre Movi-
prática, do Sistema Único de Saúde - SUS. 21240 mentação Financeira na Ordem do Dia. 21264

JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS - PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Resposta
Considerações sobre a privatização da Compa- ao Deputado Benito Gama.................................... 21264
nhia Vale do Rio Doce........................................... 21241 CHICO VIGILANTE (Pela ordem) - Prefa-

ILDEMAR KUSSLER - Defesa da institui- rência na apreciação do Projeto de Lei nl! 1.669-
ção da Contribuição Provisória sobre Movimenta- B, de 1996.............................................................. 21264
ção Financeira - CPMF......................................... 21242 PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Resposta

V - Grande Expediente ao Deputado Chico Vigilante................................. 21264
PAULO ROCHA - Transcurso do Dia do PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Discussão,

Lavrador - 25 de julho. Problemática da reforma em segundo turno, da Proposta de Emenda à
agrária no País. 21243 Constituição nº 256-C, de 1995, que outorga.

PRESIDENTE (Wilson Campos) - Compa- com~et~ncia à União. para i~stituir contrib~iç~o
recimento dos Deputados ao plenário para regis- provlsóna sobre mOVlmentaçao ou transmlssao
tro de presença. 21246 de val?res e de créditos e direitos de natureza fi-

ARMANDO ABíLlO - Realizações do Go- nancelra : :... 21264
vemo José Targino Maranhão do Estado da Pa- PRESIDENTE (LUIS Eduardo) - Votaçao
raíba :............................. 21246 de requerimento para retirada da matéria de pau-

PRESIDENTE (Wilson Braga) _ Convoca- ta : ~................... 21264
ção dos Deputados ao plenário para apreciação Usou da palavra para onentaçao da banca-
da Ordem do Dia. 21249 da o Sr. Deputado MARCONI PERILLO. 21264

SIMÃO SESSIM (Pela ordem) _ Cumpri- PR~SIDENTE (Luís Eduardo) - Rejeição
mentos ao Governador Marcello Alencar pela im- do requenrnento : ::.............. 21264
plantação do programa Agentes Comunitários do •. Usaram da palavra para dlscussao da ma-

. . tena os Srs. Deputados ARLINDO CHINAGLlA,
RIO de Janeiro........................................................ 21249 AGNALDO TIMOTEO CUNHA LIMA MARCONI

CHICO VIGILANTE (Pela ordem) - Pedido "
d

- I M d b Ih d C PERILLO, IVAN VALENTE.................................... 21265
~ s~spensao, pe a e~a, os tra a os as 0- PRESIDENTE (Luís Ed rdo) _ Encerra-

mlssoes para comparecimento dos Deputados ao . _ ua
I •. .,. d O de do D' 21250 mento da dlscussao............................................... 21268

p enano e IOICIO a r m la. U di'h
. saram a pa avra para sncamln amento

_ PRESIDE~TE (Wilson Braga) - Dete~rTIJ~a- da votação os Srs. Deputados ARUNDO CHINA-
çao da suspensao dos trabalhos das Comlssoes

- d . ,. d Ord d D' 21250 GLlA, ALDO REBELLO......................................... 21268
em razao o IniCIO a em o la..................... U d I I rd S D tasou a paavra pea o em o r. epu -

PEDRO WILSON (Pela ordem) - Perspec- do MARCONI PERILLO. 21270
tiv~ de ocorrência de frau~e nas e~ei~ões ~unici- PRESIDENTE (Wilson Braga) _ Compare-
pa~s do Estado do Tocantin~. DenunCia ~e Irregu- cimento dos Srs. Deputados ao plenário para iní-
landade no processo de alistamento eleitoral em ._
M .,. d E t d 21250 CIO da votaçao........................................................ 21270

UnlClplOS o s a o :.. Usaram da palavra para encaminhamento
WILSON CAMPOS (Pela ordem) - Apola- da votação os Srs Deputados PAULO BOR-

mento à criação da Contribuição Provisória sobre NHAUSE THUR' V RG' O 21270M' - F . CPMF N, AR I ILI .
oVlmentaçao lOancelra- 21259 Usaram da palavra para orientação das

CHICO VIGILANTE (Pela ordem) - Falta respectivas bancadas os Srs. Deputados AGNE-
de transparência dos critérios utilizados para a LO QUEIROZ SERGIO AROUCA MIRO TEIXEI-
assinatura, pelo Governo Federal, de convênios RA, SANDRA STARLlNG, FERNANDO GABEI-
em alguns Estados. 21261 RA, FERNANDO LYRA, ODELMO LEÃO, JOSÉ

FERNANDO FERRO - Reclamação à ANIBAL, MICHEL TEMER, INOCÊNCIO OLlVEI-
Mesa em face da exclusão da pauta de projeto RA, BENITO GAMA, MARCONI PERILLO, BENI-
de lei do Poder Executivo referente à concessão TO GAMA, MARCONI PERILLO, BENITO
de indenização aos familiares das vítimas de he- GAMA, MARCONI PERILLO................................. 21271
modiálise em Caruaru, Estado de Pernambuco... 21262 Usaram da palavra pela ordem para regis-

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Expectati- tro de voto os Srs. Deputados MARCELO DÉDA,
va da Mesa de entendimento das Uderanças em ARACELY DE PAULA, RUBENS COSAC, EXPE-
relação ao projeto, para sua reinclusão na pauta. 21262 DITO JÚNIOR........................................................ 21276

VI - Ordem do Dia Usaram da palavra para orientação das
BENITO GAMA (Pela ordem) - Pedido de respectivas bancadas os Srs. Deputados SIMA-

confirmação da Presidência sobre posicionamen- RA ELLERY, CECI CUNHA, BENITO GAMA....... 21276
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Usaram da palavra pela ordem para regis- PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerra-
tro de vot? os Srs: Deputados ANTÔNIO GERAL- menta da votação. 21280
DO, JOSE GENOINO............................................ 212n Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- do BENITO GAMA................................................. 21280
do GERMANO RIGOnO...................................... 212n Usou da palavra pela ordem para registro

Usou da palavra pela ordem para retifica- d S D d
ção de voto o Sr. Deputado MAURO LOPES. ...... 212n e voto o r. eputa o EDSON QUEIROZ. ......... 21280

Usou da palavra pela ordem para registro PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Aprovação
de voto o Sr. Deputado FERNANDO FERRO. ..... 212n da Proposta de Emenda à Constituição nº 256-

Usou da palavra para orientação da banca- C195. 21280
da o Sr. Deputado EMANUEL FERNANDES. ...... 212n Dispensa, nos termos regimentais, da vota-

Usaram da palavra pela ordem para regis- ção da redação final. 21286
tro de voto os Srs. Deputados OSVALDO Blo- Encaminhamento da Proposta de Emenda
LCHI, OSWALDO SOLER..................................... 212n à Constituição nº 256/C, de 1995, à promulgação. 21286

Usaram da palavra para orientação das PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação,
respectivas bancadas os Srs. Deputados MAR- em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
CONI PERILLO, EDISON ANDRINO, CECI CU- Constituição nº 201-B, de 1995, que altera o § 7º
NHA, WELSON GASPARINI................................. 212n do art. 14 da Constituição Federal. 21286

Uso,u da palavra pela ordem o Sr. Deputa- Usaram da palavra para orientação das
do DARCISIO PERONDI....................................... 21278 respectivas bancadas os Srs. Deputados ALDO

Usou da palavra pela ordem para registro ARANTES, FERNANDO LYRA, CHICO VIGI-
de voto o Sr. Deputado OLAVIO ROCHA............. 21278 LANTE, SILVIO ABREU, ODELMO LEÃO, JOSÉ

Usaram da palavra para orientação das ANÍBAL, PINHEIRO LANDIM, INOCÊNCIO OLl-
respectivas bancadas os Srs. Deputados BENI- VEIRA. 21286
TO GAMA, WELSON GASPARINI, CELSO RUS- PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação
SOMANO............................................................... 21278 de requerimento de preferência para votação da

Usou da palavra pela ordem para registro PEC nll 367, de 1996, apensada à PEC n2 201-B,
de voto o Sr. Deputado HERÁCLITO FORTES.... 21278 de 1995.................................................................. 21287

Usou da palavra para orientação da banca- Usaram da palavra para orientação das
da o Sr. Deputado MARCONI PERILLO. 21278 respectivas bancadas os Srs. Deputados ODEL-

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De- MO LEÃO, MARCONI PERILLO........................... 21287
putados JOSÉ MAURÍCIO, MARCONI PERILLO, PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Aprovação
.SÉRGIO CARNEIRO............................................. 21278 do requerimento..................................................... 21287

SANDRA STARLlNG (Pela ordem) - Au- PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação
sência na votação dos Deputados Maria da Con- da Proposta de Emenda à Constituição nº 367,
ceição Tavares, Padre Roque e Tilden Santiago.. 21279 de 1996, apensada à PEC nº 201-B, de 1995. ..... 21287

Usaram da palavra para orientação das Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados EDI- respectivas bancadas os Srs. Deputados ODEL-
SON ANDRINO, MARCONI PERILLO, DARCÍ- MO LEÃO, AYRTON XEREZ, CHICO VIGILAN-
SIO PERONDI, BENITO GAMA............................ 21279 TE, AYRTON XEREZ, ODELMO LEÃO, ANTO-

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De- NIO DOS SANTOS, CHICO VIGILANTE, MAR-
putados JOSÉ MAURÍCIO, AGNALDO TIMá- CONI PERILLO, ODELMO LEÃO, CHICO VIGI-
TEO, SÉRGIO CARNEIRO. 21279 LANTE, MARCONI PERILLO, ELlSEU PADILHA,

Usou da palavra para orientação da banca- ODELMO LEÃO, CHICO VIGILANTE, ODELMO
da o Sr. Deputado FERNANDO FERRO. 21279 LEÃO, CHICO VIGILANTE, ODELMO LEÃO,

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De- CHICO VIGILANTE, INOCÊNCIO OLIVEIRA,
putados ODELMO LEÃO, JOSÉ MAURíciO........ 21279 ODELMO LEÃO, MARCONI PERILLO................. 21288

Usou da palavra pela ordem para registro Usou da palavra pela ordem para registro
de voto o Sr. Deputado JOSÉ ANÍBAL 21280 de voto o Sr. Deputado UBIRATAN AGUIAR. 21288

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De- Usou da palavra para orientação da banca-
putados JOSÉ ANíBAL, JOSÉ MAURíciO........... 21280 da o Sr. Deputado CHICO VIGILANTE..... 2128::

Usou da palavra pela ordem para registro Usou da palavra pela ordem para registre1

de voto o Sr. Deputado MÁRIO NEGROMONTE. 21280 de voto o Sr. Deputado NICIAS RIBEIRO............. 2'1282

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa··
do AGNALDO TIMÓTEO....................................... 21280 do ODELMO LEÃO................................................ 2128E
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Usou da palavra pela ordem para retifica- Usou da palavra pela ordem para registro
ção de voto a SI" Deputada VANESSA FELlP- de voto o Sr. Deputado MARQUINHO CHEDID... 21291
PE. 21288 PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Aprovação

Usaram da palavra para orientação das da PEC 0 2367, de 1995. 21291
respectivas bancadas os Srs. Deputados Prejudicada a PEC n2201-B, de 1995. 21291
ODELMO LEÃO, MARCONI PERILLO, INO- A matéria retoma à Comissão Especial
CÊNCIO OLIVEIRA, CHICO VIGILANTE, para elaboração da redação do segundo tur-
ODELMO LEÃO.................................................... 21289 no........................................................................... 21291

Usou da palavra pela ordem para registro PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação
de voto o Sr. Deputado MARCELO TEIXEIRA.. 21289 em turno único, do Projeto de Lei nQ 1.669-B,

Usaram da palavra para orientação das de 1996, que institui a Agência Nacional de
respectivas bancadas os Srs. Deputados WEL- Energia Elétrica _ ANEEL, criÇi o Conselho do
SON GASPARINI, CHICO VIGILANTE, ODEL- Serviço Público de Energia e dá outras provi-
MO LEÃO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, CHICO VI- dências.................................................................. 21297
GILANTE, WELSON GASPARINI, GEDDEL PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Requeri-
VIEIRA LIMA, ODELMO LEÃO, CHICO VIGI- mentode adiamento da votação do Projeto de Lei
LANTE................................................................... 21289 21669 B d 1996 d - 21297o . -, e ,por uas sessoes .

Usou da palavra pela ordem para retifica-
ção de voto a SI'! Deputada RAQUEL CAPIBERI- Usou da palavra para orientação da banca-
BE. 21289 da o Sr. Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA 21297

Usaram da palavra para orientação das PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Rejeição
respectivas bancadas os Srs. Deputados do requerimento.......... 21297
GERSON PERES, CHICO VIGILANTE, WEL- Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
SON GASPARINI, GERSON PERES, ANTO- do LUCIANO lICA................................................ 21297
NIO DOS SANTOS, CHICO VIGILANTE, PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação
GERSON PERES, PINHEIRO LANDIM, de requerimento de preferência para a votação
ODELMO LEÃO, MARCONI PERILLO, INO- do texto original do Projeto de Lei nº 1.669-B, de
CÊNCIO OLIVEIRA, CHICO VIGILANTE, 1996....................................................................... 21297
INOCÊNCIO OLIVEIRA...................................... 21289 Usou da palavra para orientação da banca-

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Prorroga- da o Sr. Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA ......... 21298
ção, de ofício, da sessão por uma hora. 21290 PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Rejeição

Usaram da palavra para orientação das do requerimento..................................................... 21298
respectivas bancadas os Srs. Deputados ODEL- PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação
MO LEÃO, CHICO ViGILANTE............................. 21290 da subemenda substitutiva da Comissão de Tra-

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De- balho, de Administração e Serviço Público, res-
putados CHICO VIGILANTE, GERSON PERES.. 21290 salvados os destaques.......................................... 21299

Usaram da palavra para orientação das Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados UBIRA- respectivas bancadas os Srs. Deputados LUCIA-
TAN AGUIAR, CHICO VIGILANTE, INOCÊNCIO NO llCA, JOSÉ MAURíCIO, SÉRGIO MIRAN-
OLIVEIRA, CHICO VIGILANTE, INOCÊNCIO DA, ODELMO LEÃO, JOSÉ ANíBAL, ALBERTO
OLIVEIRA, CHICO VIGILANTE, SIMARA ELLE- GOLDMAN, INOCÊNCIO OLIVEIRA, MARCONI
RY.......................................................................... 21290 PERILLO................................................................ 21305

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Aprovação
do CHICO VIGILANTE. 21291 da subemenda substitutiva.................................... 21307

Usaram da palavra para orientação das LUCIANO llCA (Pela ordem) - Pedido de
respectivas bancadas os Srs. Deputados INo- verificação da votação. 21307
CÊNCIO OLIVEIRA, GERSON PERES, CHICO PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deferimen-
ViGILANTE............................................................ 21291 to do pedido. 21307

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De- Usaram da palavra para orientação das
putados ANTONIO DOS SANTOS........................ 21291 respectivas bancadas os Srs. Deputados MAR-

Usou da palavra para orientação da banca- CONI PERILLO, LUCIANO llCA, INOCÊNCIO
da o Sr. Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA......... 21291 OLIVEIRA, JOSÉ MAURíCIO, SÉRGIO MIRAN-

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- DA, ODELMO LEÃO, BENITO GAMA, MARCONI
do SíLVIO TORRES.............................................. 21291 PERILLO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, FERNANDO

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerra- FERRO, SIMARA ELLERY, INOCÊNCIO OLlVEI-
mento da votação.................................................. 21291 RA, ODELMO LEÃO, MARCONI PERILLO,
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JOSÉ MAURíCIO, SIMARA ELLERY, ODELMO Usaram da palavra pela ordem para regis-
LEÃO, LUCIANO lICA, BENITO GAMA, MAR- tra de voto os Srs. Deputados JOÃO MELLÃO
CONI PERILLO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, ODEL- NETO, JOSÉ BORBA, DARCíSIO PERONDI. ..... 21314
MO LEÃO, JOSÉ MAURíCIO, SIMARA ELLERY, Apresentaram proposições os Srs. Deputa-
LUCIANO lICA, JOSÉ MAURíCIO, ODELMO dos: MIGUEL ROSSETTO, GILNEY VIANA, FLÁ-
LEÃO, ALDO ARANTES, SIMARA ELLERY, VIO ARNS E JOSÉ ANíBAL, SEVERINO CAVAL-
SÉRGIO MIRANDA, MARCONI PERILLO...,....... 21307 CANTI, AUGUSTO NARDES, JOSÉ MACHADO

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Agradeci- E OUTROS; ALDO ARANTES, FETTER JU-
mento aos Deputados pelo empenho para apre- NIOR, JULIO REDECKER, FAUSTO MARTEL-
ciação de todas as matérias constantes da pauta LO, MAX ROSENMANN, JAIR BOLSONARO,
da convocação. 21308 JOÃO PIZZOLATTI, GERMANO RIGOTTO, JOR-

Usou da palavra para orientação da banca- GE ANDERS E OUTROS; JOÃO FASSARELLA. 21314
da o Sr. Deputado LUCIANO llCA. 21309 VII- Encerramento

Usou da palavra pela ordem para retifica- 3 - ATO DA PRESIDÊNCIA
ção de voto Sr. Deputado FERNANDO FERRO. 21309 - Incluir o Deputado Jair Bolsonaro em

Usou da palavra para orientação da banca- substituição ao Deputado Expedito Júnior na Co-
da a Sr'I Deputada SIMARA ELLERY. 21309 missão Externa destinada a acompanhar a Co-

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- missão Especial de Mortos e Desaparecidos, na
do ARNALDO FARIA DE SÁ................................. 21309 visita à região sul do Estado do Pará.................... 21319

Usou da palavra para orientação da banca- 4 - ATOS DO PRESIDENTE
da o Sr. Deputado ODELMO LEÃO...................... 21309 a) Vacância: João Viana da Costa. 21319

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Comunica- b) Exoneração: Cláudia Mara Teixeira de
ção sobre índice de comparecimento às sessões Oliveira, Cláudio Pamato....................................... 21319
da Casa durante o mês de julho. 21309 c) ~meação: Alexandre Luís Horta Viana,

OSWALDO SOLER (Pela ordem) - Exce- Antônio de Souza, Edilson Ramos de Oliveira, Flá-
lência do trabalho desenvolvido pelo Presidente via Maria Soares Signorelli, Jorge Dieb Pimentel,
Luís Eduardo. 21309 Maria Verônica Ferrari da Silveira, Rejane Trigueiro

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- Vidal, Vera Lúcia Rodrigues Espíndola.................... 21319
do LUCIANO llCA. 21309 d) Designação por acesso: Regina Ulian

Usaram da palavra para orientação das Leitão de Carvalho Magalhães........... 21320
respectivas bancadas os Srs. Deputados ODEL- e) Designação: Christiano de Lima Silva e
MO LEÃO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, LUCIANO Maria de Fátima Vieira Omelas, Francisco de
llCA, AYRTON XEREl. 21309 Paula Schettini....................................................... 21321

5-MESA
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerra- 6 _ LíDERES E VICE-LíDERES

mento da votação. 21309 7 _ COMISSÕES
Aprovação da subemenda substitutiva da

Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público, ressalvados os destaques. 21309

Ata da 20ª Sessão, da Câmara dos Deputados, Extraordinária,
Matutina, da 2ª Sessão Legislativa, Extraordinária, da

50ª Legislatura, em 24 de julho de 1996
Presidência dos Srs. Luís Eduardo, Presidente; Ronaldo Perim, 1E Vice-Presidente;

Nilson Gibson § 2Q do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 10 HORAS COMPARECEM OS SENHO
RES:

João Henrique

Roraima
Elton Rohnelt - Bloco - PSC; Luis Barbosa 

Bloco - PPB; Robério Araújo - Bloco - PPB.

Amapá
Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade - Blo

co - PPB; Sérgio Barcellos - Bloco - PFL.
Pará

Ana Júlia - PT; Anivaldo Vale - Bloco 
PPB; Antônio Brasil - Bloco - PMDB; Gerson



Mato Grosso

Gilney Viana - PT; Murilo Domingos - Bloco 
PTB; Oswaldo Soler - Bloco - PMDB; Pedro Henry
- PSDB; Rodrigues Palma - Bloco - PTB; Rogério
Silva - Bloco - PFL.

Distrito Federal

Chico Vigilante - PT.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; Jovair Arantes - PSDB;
Pedrinho Abrão - Bloco - PTB.

Espírito santo

Adelson Salvador - Bloco - PMDB; Feu Rosa
- PSDB; João Coser - PT; Luiz Buaiz - Bloco - PL.

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - Bloco - PPB; Ayrton Xerez
- PSDB; Carlos Santana - PT; Cidinha Campos 
PDT; Fernando Gabeira - PV; José Maurício - PDT.

São Paulo

Alberto Goldman - Bloco - PMDB; Carlos Apo
Iinário - Bloco - PMDB; Eduardo Jorge - PT; Hélio
Bicudo - PT; Jair Meneguelli - PT; João Mellão Neto
- Bloco - PFL; José Coimbra - Bloco - PTB; José
Genoíno - PT; José Pinotti - Bloco - PMDB; Lucia
no Zica - PT; Marcelo Barbieri - Bloco - PMDB;
Marta Suplicy - PT; Maurício Najar - Bloco - PFL;
Nelson Marquezelli - Bloco - PTB; Régis de Oliveira
- Bloco - PFL.

Amazonas

Bahia

Alcides Modesto - PT; Beto Lelis - PSB; Corio
lano Sales - PDT; Fernando Gomes - Bloco - PTB;

sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; José Teles - Bloco 
PPB.

Pernambuco

Fernando Ferro - PT; José Jorge - Bloco - PFL;
Mendonça Filho - Bloco - PFL; Nilson Gibson - PSB;
Pedro Correa - Bloco - PPB; Roberto Fontes - Bloco
- PFL; Roberto Magalhaes - Bloco - PFL.

Alagoas

Ceci Cunha - PSDB; Fernando Torres 
PSDB.

Atila Uns - Bloco - PFL.

Rondônia

Carlos Camurça - Bloco - PPB; Expedito Jú
nior - Bloco - PPB; IIdemar Kussler - PSDB.

Acre

Carlos Airton - Bloco - PPB; Célia Mendes 
Bloco - PFL; Chicão Brígido - Bloco - PMDB; Roni
von Santiago - Bloco - PFL.

Tocantins

Ary Valadão - Bloco - PPB.

Maranhão

César Bandeira - Bloco - PFL Domingos Dutra
- PT; Pedro Novais - Bloco - PMDB.

ceará

Edson Silva - PSDB; José Unhares - Bloco 
PPB; Leônidas Cristino - PSDB; Roberto Pessoa 
Bloco - PFL; Ubiratan Aguiar - PSDB.

Piauí

B. Sá - PSDB; Júlio Cesar - Bloco - PFL;
Mussa Demes - Bloco - PFL.

Rio Grande do Norte

Betinho Rosado - Bloco - PFL.

Paraíba

Armando Abílio - Bloco - PMDB; José A1demir
- Bloco - PMDB.
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Peres - Bloco - PPB; Mário Martins - Bloco - Haroldo Uma - PCdoB; João Leão - PSDB; José
PMDB; Olávio Rocha - PSDB; Socorro Gomes - Carlos Aleluia - Bloco - PFL; José Rocha - Bloco -
PCdoB. PFL; Manoel Castro - Bloco - PFL; Mário Negro

monte - PSDB; Prisco Viana - Bloco - PPB; Rober
to Santos - PSDB; Sérgio Carneiro - PDT; Severia
no Alves - PDT; Ursicino Queiroz - Bloco - PFL.

Minas Gerais

Carlos Mosconi - PSDB; Elias Murad - PSDB;
Eliseu Resende - Bloco - PFL; Francisco Horta 
Bloco - PL; Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco 
PFL; José Rezende - Bloco - PPB; Lael Varella 
Bloco - PFL; Márcio Reinaldo Moreira - Bloco 
PPB; Marcos Uma - Bloco - PMDB; Maurício Cam
pos - Bloco - PL; Newton Cardoso - Bloco - PMDB;
Nilmário Miranda - PT; Odelmo Leão - Bloco - PPB;
Osmânio Pereira - PSDB; Philemon Rodrigues 
Bloco - PTB; Raul Belém - Bloco - PFL; Romel Aní
zio - Bloco - PPB; sandra Starling - PT; Sérgio Mi
randa - PCdoB; Tilden santiago - PT; Vittorio Me
dioli-PSDB.
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BrasOia, 18 de julho de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a Deputada

Nair Xavier Lobo passa a integrar, na qualidade de
Suplente, a Comissão Especial destinada a proferir

BrasOia, 18 de julho de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Ulysses Gaboardi passa a integrar, na qualidade de
Titular, a Comissão de Minas e Energia, em vaga
existente.

Renovo, na oportunidade, protestos de consi
deração e apreço. Deputado Michel Temer, Líder
do Bloco PMDBIPSDIPSUPSC

Defiro.
Em 24-7-96. - Luís Eduardo, Presi

dente.

OF/GAB/l1N1l566

BrasOia, 18 de julho de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Ulysses Gaboardi passa a integrar, na qualidade de
Titular, a Comissão Especial para dar parecer sobre
o Projeto de Lei nll 464, de 1995, que "estabelece
critérios de proteção e de integração social aos por
tadores de deficiência e dá outras providências·, em
vaga existente.

Renovo, na oportunidade, protestos de consi
deração e apreço. Deputado Michel Temer, Líder
do Bloco PMDBIPSDIPSUPSC.

Defiro.
Em 24-7-96. - Luís Eduardo, Presi

dente.

OF/GAB/l1N1l 565

OF/GABIIIN1l564

Paraná

santa Catarina

Brasfiia, 18 de julho de 1996.
Senhor Presidente,

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Augusto Nardes - Bloco 
PPB; Darcísio Perondi - Bloco - PMDB; Matheus
Schmidt - PDT; Miguel Rossetto - PT; Paulo Paim 
PT; Wilson Cignachi - Bloco - PMDB.

1- ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - A lista
de presença registra na Casa o comparecimento de
145 senhores Deputados.

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

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

sessão anterior.

11- LEITURA DA ATA

O SR. WELSON GASPARINI, servindo como
211 Secretário, procede à leitura da ata da sessão an
tecedente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Passa
se à leitura do expediente.

O SR. JOSÉ GENOíNO, servindo corno 111 se
cretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

OFíCIOS

Do Sr. Deputado Michel Temer, Líder do
Bloco Parlamentar PSDIPSUPSC, nos seguintes

OF/GAB/l1N1l 563

Edison Andrino - Bloco - PMDB; José Fritsch
- PT; Leonel Pavan - PDT; Paulo Bauer - Bloco 
PFL; Paulo Gouvea - Bloco - PFL; Serafim Venzon
- PDT; Ulysses Gaboardi - Bloco - PMDB; Valdir
Colatto - Bloco - PMDB.

Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Antonio Ueno
- Bloco - PFL; Chico da Princesa - Bloco - PTB;
Flávio Ams - PSDB; OdOio Balbinotti - Bloco - PTB;
Renato Johnsson - Bloco - PPB; Valdomiro Meger
Bloco - PPB; Vilson Santini - Bloco - PTB; Werner
Wanderer - Bloco - PFl.

Mato Grosso do Sul Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Nelson Trad - Bloco _ PTB' Saulo Queiroz _ Ulysses Gaboardi passa a integrar, na qualidade de

Bloco _ PFL. ' Suplente, a Comissão Especial destinada a proferir
parecer à Proposta de Emenda à Constituição nll

198-A, de 1995, do Deputado Silvio Abreu e outros,
que "acrescenta parágrafo e dá nova redação ao art.
54, inciso I, alínea d, da Constituição Federal:, em
vaga existente.

Renovo, na oportunidade, protestos de consi
deração e apreço. Deputado Michel Temer, Líder
do Bloco PMDBIPSDIPSUPSC,

Defiro
Em 24-7-96. - Luís Eduardo, Presi

dente.



Brasília, 4 de julho de 1996.
Senhor Presidente,

BrasOia, a de julho de 1996
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência

pelo Bloco PPBIPL, o Deputado Wilson Leite Pas
sos, corno suplente para integrar a Comissão Espe
cial destinada a Mapreciar a Proposta de Emenda à
Constituição n!! a9-A, de 1995, que Mdá nova reda
ção ao inciso IV do art. 29 da Constituição FederalM,
do senhor Deputado Nicias Ribeiro, e

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

Defiro.
Em 24-7-96. - Luis Eduardo, Presi

dente.

OFfclO N!! 626196

BrasOia, 23 de julho de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Marçal Rlho passa a integrar, na qualidade de Titu
lar, a Comissão de Agricultura e Política Rural e, na
qualidade de Suplente, a Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática, em vagas
existentes.

Renovo, na oportunidade, protestos de consi
deração e apreço. Deputado Michel Temer, Lfder
do bloco PMDB/PSD/PSLlPSC.

Defiro.

Em 24-7-96. - Luis Eduardo, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Odelmo Leão, Lfder do Bloco
Parlamentar PPBlPL, nos seguintes termos:

OFfCIOJN!! 601/95

OF/GAB/lJN!! 574

BrasRia, 23 de julho de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Orcino Gonçalves passa a integrar, na qualidade de
Titular, a Comissão Especial destinada a apreciar e

BrasRia, 23 de julho de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Eliseu Padilha passa a integrar, na qualidade de Su
plente, a Comissão Especial destinada a apreciar a
Proposta de Emenda à Constituição n!! 173-Al95,
que MModifica o Capítulo da Administração Pública,
acrescenta normas às Disposiçé)es Constitucionais
Gerais e estabelece normas de transiçãoM, em vaga
existente.

Renovo, na oportunidade, protestos de consi
deração e apreço. Deputado Michel Temer, Lfder
do Bloco PMDBIPSDIPSL/PSC.

Defiro.
Em 24-7-96. - Luis Eduardo, Presi

dente.

OF/GAB/lJN!! 573

BrasRia, 23 de julho de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputa

do Geddel Vieira Lima passa a integrar, na quali
dade de Titular, a Comissão Especial destinada a
apreciar a Proposta de Emenda à Constituição n!!
173-Al95, que MModifica o Capítulo da Administra
ção Pública, acrescenta normas às Disposições
Constitucionais Gerais e estabelece normas de
transiçãoM, em substituição ao Deputado João
Thomé Mestrinho.

Renovo, na oportunidade, protestos de consi
deração e apreço. Deputado Michel Temer, Lfder
do Bloco PMDBIPSDIPSL/PSC

Defiro.
Em 24-7-96. - Luis Eduardo, Presi

dente,

OF/GAB/lJN!! 572
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parecer à proposta de Emenda à Constituição n!! 96, proferir parecer sobre os Projetos de Lei n!! 1.325, de
de 1992, que Mintroduz modificações na Estrutura do 1995, que Mdispõe sobre a criação do Cadastro Na-
poder JudiciárioM, em vaga existente. cional de Registro e Proteção de Cultivares -

Renovo, na oportunidade, protestos de consi- CNRPC, institui o direito de proteção de cultivares e
deração e apreço. - Deputado Michel Temer, Lfder dá outras providênciasMe 1.457, de 1996, que Minsti-
do Bloco PMDBIPSDIPSL/PSC. tui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras provi-

Defiro. clênciasM, em vaga existente.
Em 24-7-96. - Luis Eduardo, Presi- Renovo, na oportunidade, protestos de consi-

dente. deração e apreço. Deputado Michel Temer, Lfder
OF/GAB/lJN!! 571 do Bloco PMDBIPSDIPSL/PSC.

Defiro.
Em 24-7-96. - Luis Eduardo, Presi

dente.
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Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
pelo Bloco PPBIPL aos Deputados Cunha Bueno,
Herculano Anghinetti, José Egydio, José Unhares,
Pedro Corrêa e Talvane Albuquerque como titulares,
e os Deputados Basnio Villani, Jofran Frejat, Luiz
Buaiz e Severino Cavalcanti como suplentes, para
integrarem a Comissão Especial destinada a "apre
ciar a proferir parecer sobre o Projeto de Lei nll

4.425, de 1994, do Senado Federal, que "proíbe a
exclusão de cobertura de despesas cóm tratamento
de determinadas doenças em contrato~ que assegu
ram atendimento médico-hospitalar pelas empresas
privadas de seguro saúde ou assemelhadas· e de
mais propostas em tramitação nesta Casa que ver
sam sobre "Planos e seguros de Saúde".

Atenciosamente, Deputado Odelmo Leão, Lí
der do Bloco PPBlPL.

OFfclO NlI 644/96

BrasRia, 4 de julho de 1996
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência

pelo Bloco PPB/PL os Deputados Adhemar de bar
ros, João Mendes e Prisco Viana como titulares, e
os Deputados José Teles e Silvemani Santos
como suplentes, para integrarem a Comissão Es
pecial destinada a "proferir parecer à proposta de
Emenda á Constituição nll 14-A, de 1995, do Sr.
Deputado Adylson Motta e outros, que "dispõe so
bre o período de funcionamento do Congresso Na
cional".

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

OFfclO NlI 710/96

Brasnia, 17 de julho de 1996
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência

pelo Bloco PPBlPFL, o Deputado Jair Bolsonaro em
substituição ao Deputado Expedito Júnior para inte
grar a Comissão Externa destinada a acompanhar
as investigações relacionadas com os mortos e de
saparecidos políticos do Araguaia.

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

Defiro.
Em 24-7-96. - Luís Eduardo, Presi

dente.

OFfclO NlI 711/96

Brasnia, 17 de julho de 1996.
Senhor Presidente,

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
pelo Bloco PPB/PL, o Deputado José Unhares como
suplente para integrar à Comissão Especial destina
da a proferir parecer a Proposta de Emenda à Cons
tituição nll 198-A, de 1995, do Sr. Deputado Silvio
Abreu e outros que "acrescenta parágrafo e dá nova
redação ao art. 54, inciso 11, alínea d, da Constitui
ção Federal",

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

Defiro.
Em 24-7-96. - Luís Eduardo, Presi

dente.
Do Sr. Deputado José Anibal, Líder do

PSDB, nos seguintes termos:

OF. PSDB/llNlI 1.448/96

Brasnia, 18 de julho de 1996

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência,

nos termos regimentais, o Deputado Eduardo Mas
carenhas, para integrar, como membro suplente, a
Comissão Especial destinada a apreciar a Proposta
de Emenda à Constituição nll 173-A/95, que "modifi
ca o Capítulo da Administração Pública, acrescenta
normas às Disposições Constitucionais Gerais e es
tabelece normas de transição".

Atenciosamente, - José Aníbal, Líder do
PSDB.

Defiro.

Em 14-5-96. - Luís Eduardo, Presi
dente.

OF. PSDBII/ 1.461/96

Brasnia, 23 de julho de 1996.
Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentile

za de determinar a substituição do Deputado
Adroaldo Streck pelo Deputado Alexandre Santos,
como membro suplente, na Comissão Especial
destinada a apreciar a Proposta de Emenda à
Constituição nl! 173-A/95, que "modifica o Capítulo
da Administração Pública, acrescenta normas às
Disposições Constitucionais Gerais e estabelece
normas de transição".

Atenciosamente, - José Aníbal, Líder do
PSDB.

Defiro.

Em 24-7-96. - Luís Eduardo, Presi
dente.

OF. PSDB/llNlI 1.463/96
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Brasília, 23 de julho de 1996.
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regi

mentais, os Deputados Zulaiê Cobra, Ceci Cunha,
Carlos Mosconi, Eduardo Mascarenhas e Jovair
Arantes, como membros titulares, e Vanessa Felip
pe, Osmânio Pereira, B. Sá, Márcia Marinho e Rom
mel Feij6, como membros suplentes, para integra
rem a Comissão Especial destinada a apreciar e
proferir parecer sobre o Projeto de Lei nll 4.425, de
1994, do senado Federal, que "proibe a exclusão de
cobertura de despesas com tratamento de determi
nadas doenças em contratos que asseguram atendi
mento médico-hospitalar pelas empresas privadas
de seguro saúde ou assemelhadas" e demais pro
postas em tramitação nesta Casa que versam sobre
"Planos e seguros de Saúde".

Atenciosamente, - José Anibal, Líder do
PSDB.

Do Sr. Deputado Nelson Otoch, Presidente
da Comissão de Trabalho, de Administração e
serviço Público, nos seguintes termos:

OFfclO Nll 319/96

Brasília, 10 de julho de 1996.
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a V. ExI a revi

são do despacho inicial do Projeto de Lei nll

2.050/96, do Sr. Ricardo Barros, que altera a Lei nll

8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que "dispõe s0

bre o regime de concessão e permissão da presta
ção de serviços públicos previsto no artigo 175 da
Constituição Federal, e dá outras providências", uma
vez que já tramitou nesta Casa o Projeto de Lei nll

125/95 - do Sr. Laprovita Vieira - que acrescenta
parágrafo ao artigo 23 da Lei nll 8.987, de 13 de fe
vereiro de 1995, que "dispõe sobre o regime de con
cessão e permissão da prestação de serviços públi
cos previsto no art. 175 da Constituição Federal e dá
outras providências", de igual teor, tendo sido des
pachado à Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias/CDCMAM.

Atenciosamente, - Deputado Nelson Otoch,
Presidente.

Nos termos do art. 141 do RICO, reve
jo o despacho inicial aposto ao PL nll

2.050/96, para excluir a CTASP e incluir a
CDCMAM. Oficie-se à Comissão requeren
te.

Em 24-7-96. - Luís Eduardo, Presi
dente.

REQUERIMENTOS

Do Sr. Deputado Fellx Mendonça, Presiden
te da Comissão de Agricultura e Política Rural,
nos seguintes termos:

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, a audiência

da Comissão de Agricultura e Política Rural para o
Projeto de Lei nll 3.285-Al92, do Sr. Fábio Feldmann,
que "Dispõe sobre a utilização e proteção da Mata
Atlântica e dá outras providências".

Sala das Sessões, 9 de julho de 1996. - Depu
tado Félix Mendonça, Presidente.

Indefiro, tendo em vista tratar-se de
matéria alheia à competência da Comissão.

Oficie-se à Comissão.

Em 24-7-96, - Luís Eduardo, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Francisco Horta, nos se
guintes termos:

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 142, do Regimento Interno

da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa Exce
lência, a apensação da PEC nll 175 à PEC nll

182/95.
Brasília, 3 de julho de 1996. - Francisco Hor

ta, Deputado Federal.

Indefiro, tendo em vista a intempes
tividade do pedido, que torna inviável, re
gimentalmente, o seu acolhimento.

Oficie-se ao Requerente.
Em 24-7-96. - Luís Eduardo, Presidente.
O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,

peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Nos

termos do art. 95 do Regimento Interno, tem V. ExI a
palavra.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, lerei os artigos do
Regimento Interno em que me baseei para levantar
esta questão de ordem, pedindo, ao final, a suspen-
são desta sessão: .

"Art. 67. A sessão extraordinária, com
duração de quatro horas, será destinada ex
clusivamente à discussão e votação das ma
térias constantes da Ordem do Dia.

§ 1ll A sessão extraordinária será con
vocada pelo Presidente, de ofício, pelo Colé-
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gio de Uderes ou por deliberação do Plená
rio, a requerimento de qualquer Deputado.

§ 22 O Presidente prefixará o dia, a
hora e a Qrdem do Dia da sessão extraordi
nária, que serão comunicados à Câmara em
sessão ou pelo Diário do Congresso 'Na
cional e, quando mediar tempo inferiora
vinte e quatro horas para convocação tam
bém por via telegráfica ou telefônica, aos
Deputados."

Chamo ~ atellção de V. ExA para esse artigo,
porque nenhum desses preceitos foram cumpridos
pela Presidência ao convocar esta sessão.

"Art. 71. A sessão da Câmara só pode
rá ser levantada, antes do prazo previsto
para o término dos seus trabalhos, no caso
de:

I - tu'multo grave;
" - falecimento de congressista da le

gislatura, de Chefe de um dos Poderes da
República ou quando for decretado luto ofi
ciai;

111 - presença nos debates de menos
de um décimo do número total de Deputa
dos."

Neste instante, Sr. Presidente, não existe um
décimo de Deputados na Casa em plenário para ini
ciar os debates. Portanto, peço a V. Exl, baseado no
Regimento Interno, que suspenda a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Nobre
e ilustre Deputado Chico Vigilante, V. Exl fundamen
ta a questão de ordem no art. 95, combinado com os
arts. 67 e 71, da nossa Carta Regimental.

Realmente o dispositivo diz que:

"A sessão extraordinária, com duração
de quatro horas, será destinada exclusiva
mente à discussão e votação das matérias
constantes da Ordem do Dia."

Corretfssimo. Todavia, V. ExA entende, ilustre
Deputado Chico Vigilante, que todas as sessões ex
traordinárias dão, inicialmente, oportunidade aos
Srs. Parlamentares de utilizarem a tribuna para for
malizarem breves comunicações.

Não existe, evidentemente, nenhuma infração
regimental dentro dessa jurisprudência da Casa, que
é reiteradamente apontada por V. Exl , um dos Parla
mentares que mais faz uso da tribuna nas sessões
extraordinárias, utilizando o período de Breves Co
municações.

O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - V. ExA
deve dar oportunidade à Presidência de responder à
questão de ordem formulada por V. Ex"

O SR. CHICO VIGILANTE - Se quiser, vou
questionar novamente.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Data
venla, V. ExA sabe que depois de decidida a matéria
s6 cabe recurso.

O art. 71 do Regimento Interno dispõe o se
guinte:

"A sessão da Câmara s6 poderá ser le
vantada,..: - o legislador foi bastante claro,
dizendo que fica essa decisão ao àlvedrio
da Mesa. E a Mesa verifica, como das vezes
anteriores, que existe quorum, na Casa.

Portanto, não há motivo algum para
que a sessão deixe de ser realizada.

O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente, o
quorum tem de ser em plenário; o Regimento é cla
ro.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - A Mesa
não permite isto.

O SR. CHICO VIGILANTE - V. ExA deve estar
lembrado das sessões de cassação do mandato do
Presidente Collor. Quando não havia 52 Deputados
em plenário a sessão não era realizada. V. ExA está
lembrado disso.

Quero que o Regimento da Casa seja cumpri-
do.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Depu
tado Chico Vigilante, a Mesa não admite discutir a
matéria. Se V. ExA quiser recorrer, que o faça.

O SR. CHICO VIGILANTE - Eu quero o cum
primento do Regimento Interno da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Para
substanciar mais ainda nossa decisão, leio: "Achan
do-se presente da Casa pelo menos a décima parte
do número total de Deputados..." Quer dizer, é na
Casa. Temos 145 Parlamentares na Casa.

O SR. CHICO VIGILANTE - Recorro da deci
são de V. ExA baseado no art. 95, § 92 , e peço apoio
à Casa.

_O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - V. ExA
pode recorrer. A Mesa receberá o recurso de V. Exll

não dará efeito suspensivo e determinará que seja
encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação para exame.

O SR. CHICO VIGILANTE - A decisão tem de
ser tomada agora. Efeito suspensivo a quê, Sr. Pre
sidente?



IV - BREVES COMUNICAÇÕES

Tem a palavra o Sr. Elias Murad.
O SR. EUAS MURAD (PSDB - MG. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S"'s e Srs.
Deputados, ao contrário do que afirmaram alguns ór
gãos da mídia, assumo inteira responsabilidade $>
bre o projeto de lei de minha autoria, que durante
sete longos anos tramitou no Congresso Nacional.
Agora que ele se transformou em lei surgem os críti
cos de plantão alegando uma série de presumíveis
erros, a maioria deles inconsistentes e até mesmo
primários. Não duvido que por trás de tudo isso este
jam grandes interesses contrariados.

Um repórter, em matéria assinada, chegou
mesmo a afirmar que a "lei proibe tudo no gueto dos
fumantes". E que, em seu art. 22, há um dispositivo
que dispõe que só será permitido o uso de produtos
fumígeros "em área exclusivamente destinada a
esse fim".
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O SR. AGNALDO TIMÓTEO - Sr. Presidente, Do alto de sua sapiência jurídica (sic), o repór-
peço a palavra pela ordem. ter conclui que esse exclusivamente permitirá o indi-

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Antes víduQ usara área apenas para isso, mais nada. Ora,
de passar a palavra ao nobre e ilustre Deputado determinada lei, SÓ,pode dispor sobre aquilo que é
Elias Murad, para falar no período destinado às Bre- de sua pertinência. É por isso que todas elas come-
ves Comunicações, concedo-a, para uma questão çam assim: "Dispõe sobre".
de ordem, na forma do art. 95 do Regimento Interno, ,,No caso em tela, a restrição do uso do tabaco,
ao nobre Deputado Agnaldo Timóteo. bebidas alcoólicas, medicamentos, agrotóxicos e te-

O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente, rapias, começa exatamente assim: "Dispõe sobre
esta é uma sessão fantasma: ela não existe. restrições ao uso e à propaganda de tabaco.... Por-

O SR. AGNALDO, TIMÓTEO (BlocoIPPB - RJ. tanto, é lógico e meridianamente claro que, se ela
Sem revisão do orador.) - Deputado Chico Vigilante, dispõe sobre isso, só pode impor restrições aquilo a
estou com a palavra. que se refere.

Sr. Presidente, tomando por base a argumen- O repórter pouco entende de leis e, por isso,
tação do nobre Deputado Chico Vigilante, seria bom consultou um jurista muito acostumado a criticar as
lembrar... leis do Brasil, apesar de, pelo que sei, nunca ter

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Nobre posto os pés no Congresso Nacional, onde os proje-
Deputado Agnaldo Timóteo, a matéria já está decidi- tos são redigidos, propostos e aprovados, ou não,
da. geralmente após longas e exaustivas discussões.

O SR. AGNALDO TIMÓTEO - Gostaria ape- Do alto de sua cátedra, o jurista postula: "O exclusi-
nas de argumentar, Sr. Presidente, que as sessões vamente deu à lei um sentido perverso, segregacio-
das sextas-feiras, geralmente com dez pessoas pre- nista e discriminatório".
sentes neste plenário e das quais o PT tira grande Ora, nosso projeto de lei passou duas vezes
proveito, não deveriam acontecer. pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Depu- Federal e uma vez na do Senado, sendo em todas
tado Agnaldo Timóteo, a matéria está decidida. Foi, elas - onde postulam os mais renomados juristas do
inclusive, feito recurso, já encaminhado à Comissão Parlamento brasileiro - aprovado à unanimidade.
de Constituição e Justiça e de Redação. Depois caso raro na história deste Parlamento, foi

O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente, V. aprovado também por unanimidade no plenário,
EX- está presidindo uma sessão fantasma. tendo os Líderes de todos os partidos se manifes-

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) _ Passa- tado favoráveis a ele. Em seguida, foi sancionado
se às pelo Presidente da República, sem um veto se

quer. Será que todos esses renomados legislado
res estão errados e só o repórter e o jurista con
sultado em Belo Horizonte estão certos? Duvido
seriamente disso.

Em um debate de âmbito nacional, em cadeia
de rádio que atinge todo o País, o renomado jurista
Dalmo Dalari emitiu a sua abalizada opinião: "a lei é
específica para o uso e a propaganda de tabaco, be
bidas alcóolicas, medicamentos, agrotóxicos e tera
pias." Só se refere a esses produtos. Portanto, os
termos "recinto isolado, bem ventilado o destinado
exclusivamente a esse fim· só podem se referir a
eles, não tendo a menor condição de impor outras
restrições, quaisquer que sejam elas.

O jornalista que assinou o artigo é tão desinfor
mado sobre leis e sua elaboração, que afirma em
sua matéria: "A lei não pega se não for.consertada
(sic)". Em primeiro lugar, o que pega ou não é doen
ça infecciosa. leis, cumprem-se, pelo menos em
países com certo grau de civilização, e eu acredito
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que o Brasil está entre eles. O repórter acha que nutos, mandava apagar o painel e fazia a verificação
não. Aliás, como muito bem disse o Prof. Paulo Vol- de presença em plenário.
ker, da Faculdade de Ciências Médicás:' ·Um:projeto Portanto, gostaria, pelo respeito que tenho a V.
de lei,apresentado por um Deputado' eleito (prova- EX- e para que não tenha de ficar aqui interrompen-
velmente sem os Votos dos fum~ultês obceCados, do cada orador, que V. EX- suspendesse a sessão
empedemidos e obuniliados pela'Sua dependência à por dez minutos e mandasse fazer' a verificação,
nicotina - o parêntesis é nosso .....) e dotado de repre- para que tenhamos uma sessão tranqüila.
sentação po~Ular:àpro~a~o no foro legítimo; 'riã~ O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Nobre
c~mporta mais dl~uss~o . Em segundo lugar, lei Deputado ChiCo Vigilante, a Mesa recebe a primeira
nao se conserta (SIC)~ Lei, regulamenta-se. reclamação de V.Exi como registro e a encaminha

Aliás; diga-se 'de passagem que os maiores jor- para os devidos fins regimentais.
na~s ,de Bra~íIia, Belo Horizo~te e_do Rio ~z~ram edi- .Quanto à segunda reclamação, a matéria já foi
tonaiS elogiando a nova legls!a~o braslle.rae ~fir- decidida pela Mesa e está sob recurso. V. EX- já o
ma~do que ela,coloca o Brasil J.u~t~ com os palses interpôs à Comissão de Constituição e Justiça.
mais desenvolvld?s na área san.ltán~ e que se pr:o- O SR. CHICO VIGILANTE _ Sr. Presidente,
?upam com a sa.u~e dos se~s .cldadaos. O resto o gostaria que V. EX- ouvisse o Plenário.
JUs espemeand~, IStoé, .o direito de espemear. O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) _ V. Ex"

Era o que tinha a dizer. recorreu à Mesa, que recebeu o recurso de V. EX- já
O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente, deu a devida tramitação da decisão.

peço a palavra para fazer uma reclamação, baseada O SR. CHICO VIGILANTE - Eu, de imediato,
no art. 96. Sr. Presidente, pedi o efeito suspensivo e gostaria

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) -: A Pre- que V. EX- ouvisse o Plenário a esse respeito.
sidência, com a compreensão do Deputado Edison O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Conce-
Andrino, concede a palavra a S. EX-, para suscitar do a palavra ao Deputado Beto LéUs.
uma questão de ordem, com base no art. 96. O SR. BETO LÉUS (PSB - BA. Sem revisão

O SR. CHICO VIGILANTE - Para uma recla- do orador.) - Sr. Presidente, SrDs e Srs. Deputados,
mação. a Folha de S.Paulo, na edição de ontem e também

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - É uma de hoje, no cademo ~ue ~rata das_questões da agri-
reclamação administrativa ou regimental? cultura, traz-nos a tnste Informaçao de que a safra

. I 1995/1996 sofrerá uma queda de 9%. Essa é uma
O SR. CHICO VIGILANTE - Reglmenta, ba- informação oficial do Ministério da Agricultura, quan-

seada no art. 96. do nós sabíamos - e já anunciávamos - que essa
O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Com a queda seria bem maior do que hoje se anuncia, por-

palavra o Deputado Chico Vigilante. que ela já era visivelmente prevista junto àqueles
O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi- que se dedicam a esse segmento, haja vista que

são do orador.) - Sr. Presidente, a minha reclama- não havia crédito para o agricultor e que os juros
ção é feita em duas partes. Primeiramente, no senti- praticados junto a esse segmento da economia eram
do de a Presidência da Casa não ter tido o cuidado elevadíssimos, impossibilitando, dessa foram, o agri-
de incluir na convocação extraordinária a votação do cultor, até de honrar os compromissos contraídos no
projeto de isonomia salarial dos servidores da Casa. ano anterior.
Essa é uma reclamação fundamental. Seria muito Como não podia deixar de ser, Sr. Presidente,
importante que a Presidência tivesse incluído esse o resultado está aí: aproximadamente sete milhões
projeto na convocação extraordinária. de toneladas de grãos a menos que na safra passa-

A segunda parte é no sentido do funcionamen- da. Isso refletirá diretamente nos preços e ~o nível
to da sessão. V. ExA me conhece há muito tempo e de emprego, porque, doravante, teremos de Importar
sabe que já derrubei várias sessões. Estava me lem- grãos.
brando da época em que as sessões eram constan- É uma vergonha a ausência de política agrícola
temente presididas pelo Deputado Adylson Motta, no Brasil! Um País com 8 milhões e 500 mil quilôme-
que acabou de me confirmar que, na época, quando tros de área, que detém 27% das terras agricultáveis
eu levantava questão de ordem idêntica a que levan- do planeta, ter de importar milho, arroz e trigo é
tei a V. Ex", S. EX- suspendia a sessão por dez mi- inadmissível! Com essa importação, a previsão é de
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que nossa balança de pagamentos desequilibre-se As eleições municipais no seu todo têm uma
em cerca de dois bilhões de reais. Serão dois bilhõ- significação política que vai marcar o cenário conjun-
es de reais investidos lá fora, quando poderiam ge- tural do próximo período. Vai-se travar em tomo das
rar empregos aqui dentro. eleições municipais um embate para ver quem ga-

Enfim, essa é a política neoliberal do Sr. Fer- nha e quem perde no quadro da política nacional. O
nando Henrique·Cardoso, que sacrifica a sagrada resultado vai condicionar fortemente o segundo tem-
atividade da nossa economia: a agricultura. Se, por- po do Governo Fernando Henrique Cardoso e a táti-
ventura, medidas urgentes não forem tornadas, ha- ca das Oposições no período que antecede as elei-
verá uma verdadeira catástrofe no campo brasileiro. ções gerais de 1998. Pelo lado do Governo estará
Por isso hoje vemos pessoas saindo do campo, in- em jogo uma possível reforma ministerial, a defini-
vadindo os grandes centros urbanos, sendo mortas, ção dos rumos futuros e a chance da reeleição de
a tiros de revólveres e metralhadoras, pela Polícia Fernando Henrique. Um bom desempenho da Opo-
Militar, porque procuram uma pedaço de terra para sição e a ausência de vitórias significativas por parte
nela se fixar. Há nisso um verdadeiro paradoxo. Dis- do PSDB, por exemplo, sinalizam a necessidade de
pomos de terras boas, em larga escala, mas o povo uma mudança nos rumos políticos do Governo e en-
não tem onde plantar para extrair seu sustento. Canse- fraquecem a possibilidade da eleição. um bom de-
qüentemente, não há geração de alimentos para abas- sempenho dos governistas e do PSDB fortalece as
tecer o mercado interno, nem de empregos no campo hipóteses inversas.
para minimizaro sofrimento da nossa população. As eleições municipais, contudo, ocorrem num

Sr. Presidente, deixo registrado o que já anun- quadro de mudanças na política nacional. A era da
ciávamos no passado: nossa insatisfação e indigna- política marcada pelo discurso enfático das reformas
ção no tocante à ausência de política agrícola por e da estabilidade econômica está se esgotando e
parte da equipe do Sr. Fernando Henrique Cardoso, passando para um plano secundário. Emerge de
o que, conseqüentemente, trará sérios problemas forma contundente a temática social centrada princi-
para o Brasil, inclusive para este chamado Plano palmente em tomo do desemprego, das tragédias na
Real, porque a âncora verde que dava sustentação área da saúde e da reforma agrária. O Governo já
ao mesmo vai desaparecer. Vamos ver urna âncora não conta com o forte apoio que teve durante um ano
negra, porque teremos de importar. Conseqüente- na opinião pública. Todos os institutos de pesquisa
mente, os preços vão subir, sem dúvida, fazendo captam sinais de desgastes do Governo e do Presi-
com que a estabilização da moeda seja ameaçada. dente Fernando Henrique. Pressionado pela socieda-

Era o que tinha a dizer. de, o Govemo articula urna nova estratégia voltada
O SR. MIGUEL ROSSETTO ..... Sr. Presidente, para a ênfase na retornada do crescimento econômico.

peço a palavra pela ordem. Os efeitos dessa mudança na política nacional sobre a
O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Tem V. disputa municipal ainda não são visíveis e tendem a

EX- a palavra. reforçar um ambiente de dúvidas no eleitorado nos
O SR. MIGUEL ROSSETTO (PT - RS. Sem principais centros urbanos do País.

revisão do orador.) - Sr. Presidente, formalizo junto A disputa pela sucessão municipal em São
à Mesa requerimento de informações ao Ministro da Paulo talvez seja a única que, isoladamente, tem um
Previdência e Assistência Social sobre os valores re- alcance nacional. Pelo fato de ter o terceiro orça-
colhidos e repassados ao conjunto dos Serviços 50- mento público do País, de ser a cidade mais impor-
ciais Autônomos nos anos de 1995 e 1996. tante da América Latina e de conter na disputa local

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - A Mesa ingredientes que incidem na sucessão presidencial
recebe o requerimento de V. EX- e o encaminha em 1998, a eleição de São Paulo adquire um caráter
para as devidas providências. nacional. A temática programática da cidade de São

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Cbnce- Paulo tem muitos elementos semelhantes à temática
do a palavra ao próximo orador inscrito, Deputado programática do País. Desemprego, saúde, educa-
José Genoíno. ção, qualidade de vida etc., temas da política nacia-

O SR. JOSÉ GENoíNO (PT - SP. Sem revi- nal, se colocarão no centro dos debates e das pro-
são do orador.) - Sr. Presidente, desejo posicionar- postas nas eleições municipais.
me sobre um tema que estamos acompanhando, Além das questões programáticas, a disputa
que é a conjuntura nacional e as eleições munici- em São Paulo tem uma importância fundamental
pais. para o posicionamento de partidos e candidatos em
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relação à sucessão presidencial. Três forças políti- seus problemas são mais plausíveis quando as rei-
cas, pelo menos, disputam a Prefeitura paulistana vindicações se voltam para o poder local. A socieda-
tendo no horizonte 1998. Para o Prefeito Paulo Ma- de começa a perceber que, além de ser mais fácil
luf (PPB), por exemplo, a eleição é estratégica para encaminhar demandas, é mais fácil também exercer
catapultar ou travar o seu projeto presidencial; Na um controle social sobre o poder local.
candidatura José Serra (PSDB) ,estão em jogo três O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Com a
importantes desdobramentos: palavra o Sr. Deputado Gilney Viana, antes porém

1) ela representa, em parte; utn julgamento do concedo a palavra à nobre Deputada Sandra 'Star-
Governo Federal; Iing, que falará em nome da Liderança do PT, para

2) o desempenho do candidato tucano tem for- uma Comunicação.· S. Ex' disporá de até quatro mi-
te incidência sobre a questão da reeleição de Fer- nutos na tribuna.
nando Henrique; A SRA. SANDRA STARLlNG (PT - MG. Sem

3) o resultado condicionará as próprias pretan- revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs.
sões políticas tuturas de Serra. Deputados, peço desculpas ao companheiro Gilney

Já uma eventual vitória de Luiza Erundina irn- Viana, mas outros afazeres da Liderança me impe-
pulsionaria o PT no cenário nacional, fortalecendo-o dem de ouvir o seu sempre brilhante pronunciamen-
como alternativa ao atual bloco governista. O partido to. Agradeço a S. Ex' a oportunidade de falar agora.
adquiriria a condição de colocar-se na ofensiva na Sr. Presidente, quero lembrar a todos que a lei
política nacional condicionando fortemente a agenda das Sociedades Anônimas, hoje em vigor em nosso
dos próximos dois anos. A aposta que Erundina e o País, foi saudada à época corno uma lei que permitia a
PT estão fazendo na apresentação de propostas del'TlOcratização do capital, a fim de proteger interesses
afirmativas e de soluções altemativas indica que as- de acionistas minoritários. V. ExU, com toda a certeza,
tão no caminho certo. deve ter acompanhado o debate travado com paixão em

Mas seria um erro analisar a eleição municipal nosso País, corno foram feitos 10000res à nova lei das
de São Paulo só a partir da sua face nacional. Não sociedades anônimas, exatamente por permitir que mais
há uma decorrência automática e mecânica da situa- pessoas pudessem participar das empresas.
ção nacional para o âmbito da disputa municipal. A Sr. Presidente, também quero lembrar que, ao
questão exige uma abordagem complexa. Basta per- iniciar campanha maciça em favor das privatizações
ceber que as alianças municipais não refletem o das estatais, um dos motes centrais dessa luta, é
quadro da política nacional. Isto indica, entre outros que - tenho de reconhecer que fez a cabeça do nos-
fatores, que a eleição municipal está imantada de so povo e até de trabalhadores - haveria a democra-
fortes determinações específicas. Temas como a vo- tização do'capital. E que as estatais, quando privati-
cação econômica da cidade, transportes, questões zadas, proporcionariam a seus trabalhadores a opor-
da qualidade de vida, lazer, questões ambientais tunidade de adquirir ações da empresa e, assim,
etc. remetem para um debate local de alternativas e compartilhar do gerenciamento.
soluções. As pesquisas qualitativas mostram um Embora a propaganda não seja relativa a uma
eleitorado atento para as questões especificamente estatal, todos estão vendo anúncio veiculado na te-
municipais. Isto exige dos candidatos e dos partidos levisão em que o engravatado entra no táxi e diz:
um esforço concentrado na viabilização de progra- ·Olha, sócio, estou indo para São Paulo· - e o traba-
mas e soluções racionais. Ihador se sente todo orgulhoso de ser também dono

As eleições municipais deste ano são as pri- de uma empresa e de transportar aquele que a dirige.
meiras, ao menos no Brasil, onde as questões da Quero lembrar, agora, corno é que no capitalismo
globalização condicionam de forma significativa os brasileiro se dá com uma mão e se tira com a outra.
debates e as proposições de soluções. Os candida- No caso do Proer, já se desconheceu comple-
tos dos grandes centros urbanos não poderão mais tamente o problema dos acionistas minoritários. Isso
ignorar as variáveis postas pela globalização, como foi feito quando da privatização da Light: a parte po-
mostrou recentemente a Conferência Habitat 11, rea- dre foi incorporada à Eletropaulo, e a parte sadia, o
Iizada na Turquia. Estas variáveis relacionadas em filei mlgnon, foi privatizada.
parte com o relativo enfraquecimento do Estado-Na- Agora, para meu espanto, vejo, à luz do dia e
ção estão proporcionando uma revalorização do po- na ordem dos acontecimentos, a tentativa de apro-
der local. Isto corresponde também a uma expectati- vação do projeto do ex-Deputado e Ministro Antônio
va do eleitorado que percebe que as soluções dos Kandir.
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Chamo a atenção para esse fato. No momento que as verbas sejam realmente liberadas e as obras
em que se está discutindo e se pretende votar, a to- realizadas em benefício da população de quarenta
que de caixa, projeto da ANEEL - Agência Nacional Municípios, de acordo com os padrões éticos que
de Energia Elétrica - já se cogita de retirar o direito devem prevalecer na Administração Pública.
de recesso dos acionistas minoritários da Eletrobrás Não obstante reconhecer o mérito da bancada,
no processo de privatização da mesma. não podemos nos calar diante dos métodos adota-

Sr. Presidente, em nome do Partido dos Traba- dos pelo Govemo do Sr. Femando Henrique Cardo-
Ihadores, faço esse pronunciamento para mostrar o so não só porque reproduz formas' já condenadas
engodo que tem sido o processo de privatização em pela opinião pública de manipulação política do Or-
nosso País, corno também a promessa de democra- çamento, mas também pelas distorções que resul-
tização do capital. O trabalhador é enganado com a tam para os Municípios e para a população.
esperança de que venha a partilhar, de alguma for- Vejamos o caso de Mato Grosso. Primeiro:
ma, dos lucros e do gerenciamento da empresa. Na apenas quarenta Municípios foram beneficiados,
realidade, são golpes feitos aqui, acolá, edição de sem explicação lógica da exclusão dos outros.
medidas provisórias ou projetos de lei, cuja urgência Segundo: alguns Municípios, como Rondonó-
é concedida, a toque de caixa, nesta Casa. Esse so- polis e Alta Floresta foram beneficiados com mais
nho, que moveu o trabalhador a acreditar no preces- verbas que a própria Capital, ou seja, 23,5% e
so de privatização, caiu por terra e o grande capital 13,3% respectivamente, enquanto Cuiabá ficou ape-
continua dominando todo o sistema anteriormente nas com 12 58% do total das verbas conveniadas
estatal. para o Estado. Isto revela que lideranças políticas

Sr. Presidente, era essa a reflexão que gosta- desse Município fizeram um trabalho muito regiona-
ria de trazer aos meus pares na manhã de hoje. lista, mais preocupado com suas bases eleitorais do

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Conce- que com o conjunto do Estado, como se pode obser-
do a palavra ao nobre Deputado Gilney Viana, que var no quadro nll 2.
disporá de 5 minutos na tribuna. Terceiro: Várzea Grande, o segundo Município

O SR. GILNEY VIANA (PT - MT. Sem revi- do Estado em população, foi aquinhoado com uma
são do orador.) - Sr. Presidente, srUs e Srs. Depu- verba insignificante de 150 mil reais, ou seja 0,52%
tados examinando a lista de convênios assinada do total, segundo esse levantamento preliminar. Ora,
no último 28 de junho, referente às verbas orça- isso é inaceitável. Por outro lado, revela que houve
mentárias destinadas aos Municípios do Estado do descaso ou perda de prestígio das lideranças políti-
Mato Grosso podemos verificar que o Orçamento da cas tradicionais daquele Município.
União tem sido manipulado pelo Governo Femando Quarto: o quadro nll 3 em anexo, mostra a dis-
Henrique Cardoso de acordo com seus interesses tribuição das verbas conveniadas, segundo as regiã-
políticos e as demandas dos Senadores e Deputa- es do Estado. Constatamos que regiões inteiras não
dos daquele Estado. foram beneficiadas como o Baixo Araguaia.

Confrontando a lista de emendas de Parlarnen- Quinto: por outro lado, a região sul do Estado
tares e os convênios assinados, vê-se que sequer abocanhou 442,63% do total das verbas convenia-
foram respeitadas as propostas. Isso nos leva a con- das, seguidas no Nortão, com 22,41% e da Baixada
cluir que a consignação das verbas deve ter sido Cuiabana, com 14,44%, o que é um absurdo, porque
produto de verdadeira guerra de bastidores, de pres- na Baixada Cuiabana está a maior concentração po-
sões e contrapressões. pulacional do Estado, sem desmerecer o sul e o

É verdade que Mato Grosso foi beneficiado, Nortão, também necessidades de verbas.
pois conseguiu assinar convênios da ordem de 28 Sexto: por outro lado é preciso registrar que as
milhões 638 mil 230 reais e 1 centavo, correspon- lideranças políticas embasadas na Baixada Cuiaba-
dentes a cerca de 6,82% do total das verbas a se- na deixaram a desejar nessa luta por verbas, inclusi-
rem transferidas aos Municípios para execução de ve o Deputado que lhes fala. Aliás devo explicações
obras. ao meu elitoradoe ao povo de Mato Grosso. Não

Segundo o levantamento preliminar da asses- ofereci emendas indMduais ao Orçamento porque
soria de Liderança do PT, as verbas destinadas es- não me senti à vontade para fazer esse tipo de jogo
tariam assim distribuídas, conforme quadro nll 1 em entre Parlamento e Poder Executivo, principalmente
anexo. Por esse quadro, vê-se que Mato Grosso é o por culpa do Executivo. Por outro lado, assinei e apoiei
quinto Estado em verbas conveniadas. Esperamos as emendas coletivas de bancada e da macrobancada
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QuadronR 2
ORÇAMENTO DE 1996

(Verbas contratadas até 28-6-96 por municípios
de Mato Grosso)

NR Ordem I Município I Valor I% do total

01 Rondonóoolis 6754.00000 23.58

02 Alta Floresta 3.732.09700 13,03

03 Cuiabá 3.602.000 00 12,58

04 CamooVerde 2.945.263 00 10,27

05 Tanaará da Serra 1.800.000 00 6.28

06 Cáceres 1.250.000 00 4.38

07 Sinoo 800.00000 2,79

08 Juscirneira 730.00000 2,54

09 Peixoto de Azevedo 606.80000 2,11

10 Pedra Preta 587.00000 2,04

11 Querência 550.00000 1,92

12 Ariouanã 440.000,00 1,53

Quadro nR 1

DISTRIBUIÇÃO EM PERCENTUAL DO
ORÇAMENTO 96 POR ESTADO

(Verbas contratadas até 28-6-96)

Estado Percentual

São Paulo 1006

Minas Gerais 9,74

Pernambuco 755

Bahia 747

Mato Grosso 6,82

poq g ap
jeitadas, por que beneficiam alguns Municípios e pena
lizam outros, como demonstramos nesse discurso.

Contudo, não obstante esses desvios de rota
na execução do orçamento da União, é preciso reco
nhecer que Mato Grosso foi relativamente bem aqui
nhoado em verbas conveniadas aos Municípios.

QUADROS A QUE SE REFERE O
ORADOR:

amazônica, assim como, as emendas oferecidas Estado Percentual
pela Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Am-

Goiás 6,43
biente e Minorias, que tenho a honra de presidir
esse ano. Pará 454

Finalizando, os quadros de números 4, 5, 6, 7, Rio de Janeiro 437
8, 9 e 10 mostram a distribuição das verbas orça- Ceará 42
mentárias conveniadas pelos Municípios das respec-

Amazonas 42tivas microrregiões do Estado do Mato Grosso e me
permitir fazer uma rápida observação: em todas as Rio Grande do Norte 369
microrregiões, a cidade pólo absorveu uma verba Maranhão 339
desproporcionalmente maior do que as destinadas

Alaaoas 2'97aos demais Municípios, exceto a microrregião do no-
roeste, onde Júnia, sua cidade pólo, obteve uma Piauí 291
verba menor do que outros Municípios. Tocantins 27

Sr. Presidente, solicito a V. Ex.1I a transcrição
Santa Catarina 269nos Anais da Casa de todos os quadros, em anexo,

por mim mencionados. Roraima 265
Sr. Presidente, essa forma de elaboração do Rio Grande do Sul 261

Orçamento e, principalmente, sua execução colo-
Esoírito Santo 249

cam em contraposição o Congresso em relação ao
SeraioeExecutivo, em prejuízo do Congresso. 236

Por outro lado, o Govemo do Sr. Fernando Hen- Mato Grosso do Sul 178
rique Cardoso que se arvora em arauto da rnodernida- Paraíba 154
de, acaba caindo na vala comum das barganhas da

Acre 147sujeição às pressões localizadas e aos interesses elei-
toreiros, sempre em prejuízo do povo brasileiro. Paraná 052

Precisamos dar um basta nisto, porque, a exem- Rondônia 048
pio do acontecido com Mato Grosso, é difícil explicar

Amaoá 0,37r ue ai umas emendas são rovadas e outras re-
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p ~ )
Região Médio Norte

Município Valor % do Total

Tangara da Serra 1.800.000,00 6,28

Arenápolis 400.000,00 1,39

Diamantino 136.150,50 0,47

Rosário Oeste 130.000,00 0,45

Nova Marilândia 64.473,72 0,22

2.530.624,22 8,81

Quadronl!3

ORÇAMENTO DE 1996
(Verbas contratadas até 28-6-96

por região de Mato Grosso)

Região Valor % do Total

Sul 12.139.02551 4263

Médio Norte 2.530.624.22 881

Jufna 1.220.000 00 4,24

Cáceres 1.744.330,00 6,09

N20rdem I Município I Valor I %00 total Região Valor % do Total
13 Arenáoolis 400.00000 1.39

Alto Araauia 400.00000 139
Baixada Cuiaba- 4.142.000,00 14,44

14 na
15 Santa Carmem 385.00000 134 Nortão 6.292.284 59 2241
16 RaueirólXllis D'Qeste 330.00000 115 Médio Araauaia 779.00000 279
17 Terra Nova D'Oeste 330.00000 115 Total 28.638.230,01 100
18 Juruena 330.00000 115

19 Paranatínaa 330.00000 115 Quadronl!4

20 Jufna 330.00000 104 ORÇAMENTO DE 1996

21 Guarantã do Norte 138.000,00 087 (Verbas contratadas até 28-6-96

22 Novo São Joaquim 228.123.59 0.78
por região de Mato Grosso)

Região Sul
23 Poconé 168.000.00 0,58

24 Juara 150.000.00 0.52 Município Valor % do Total

25 Várzea Grande 150.000.00 052 Rondonóoolis 6.754.000.00 2358

26 Barra do Garca.s 139.00000 049 CamooVerde 2.945.26300 1027

27 Diamantino 136.15050 047 Juscimeira 730.00000 254

28 Rosário do Oeste 130.00000 045 Pedra Preta 587.000.00 204

29 ItiQuira 126.97000 044 Alto Araauaia 400.000.00 139

30 Barão de Melaaco 120.00000 041 Paranatinga 330.00000 115

31 Primavera D'Oeste 110.000 00 038 Alto Garças 136.150.51 047

32 Canarana 110.00000 038 ltíauira 126970.00 0.44

33 Santo A. do Leveraer 102.00000 035 Primavera 110.000 00 0.38

34 Vera 99.264.00 034 São José do Povo 76.30800 026

35 Vila Bela da S. Trindade 90.600.00 031 Ponte Branca 33.334 00 0,11

36 São José do Povo 76.30800 026 12.139.025 51 42.63

37 Reserva do Cabacal 73.730.00 025

38 Nova Marilândia 64.473.72 022
Quadro nl!5

39 Ponte Branca 33.33400 0.11 ORÇAMENTO DE 1996

28.638.230.01 100
(Verbas contratadas até 28-6-96

or ão de Mato Grosso
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Quadronll 6

ORÇAMENTO DE 1996
(Verbas contratadas até 28-6-96

por região de Mato Grosso)
Região Juína

Município Valor % do Total

Aripuanã 440.000,00 1,53

Juruena 330.000,00 1,15

Juína 300.000,00 1,04

Juara 150.000,00 0,52

1.220.000,00 4,24

Quadronll 7

ORÇAMENTO DE 1996
Verbas contratadas até 28-6-96

por região de Mato Grosso)
Região de Cáceres

Município Valor 0/0 do Total

Cáceres 1.250.000,00 4,36

Figueiropolis D'Oeste 330.000,00 1,15

Vila Bela da S. Trindade 90.600,00 0,31

Reserva do Cabaçal 73.730,00 0,25

1.744.300,00 6,09

Quadro nll 8

ORÇAMENTO DE 1996
(Verbas contratadas até 28-6-96

por região de Mato Grosso)
Baixada Culabana

Município Valor 0/0 do Total

Cuiabá 3.602.000,00 12,58

Poconé 168.000,00 0,58

Varzea Grande 150.000,00 0,52

Santo A. do Leverger 102.000,00 0,35

Barrão de Melgaço 120.000,00 0,41

4.142.000,00 14,44

Quadronll 9

ORÇAMENTO DE 1996
(Verbas contratadas até 28-6-96

por região de Mato Grosso)
Região Nortão

Município Valor % do Total

Alta Floresta 3.732.097,00 13,03

Sinop 800.000,00 2,79

Peixoto de Azevedo 606.800,00 2,11

Santa Carmem 358.000,00 1,34

Terra Nova 330.000,00 1,15

Guarantã do Norte 138.000,00 0,87

Novo São Joaquim 228.123,59 0,78

Vera 99.264,00 0,34

6.292.284,59 22,41

Quadro nll 10

ORÇAMENTO DE 1996
(Verbas contratadas até 28-6-96 por região de

Mato Grosso)
Região Médio Araguaia

Município Valor % do Total

Querência 550.000,00 1,92

Barra do Garças 139.000,00 0,49

Canarana 110.000.00 0,38

n9.000,OO 2,79

o SR. JOSÉ PINOm (BlocoIPMDB-SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, sras e Srs. De
putados, hoje a tarde iremos votar, mais uma vez, a
CPMF. Quero relembrar aos colegas que a saúde,
principalmente a saúde pública brasileira, precisa de
mais recursos razão pela qual concito todos a darem
este voto de confiança, que significará cerca de 6 bi
lhões de reais a mais por ano, ou seja, um aumento
de 50% nas verbas da saúde. Mas concito todos
também a cobrarem que o acordo feito com o Minis
tro, o Presidente da República e as Lideranças seja
cumprido, porque é absolutamente importante que
esses recursos sejam aplicados nos locais certos,
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que não sejam usados para financiar Santas Geno- câncer. O câncer do colo uterino é uma doença se-
vevas ou caruarus, mas, sim, os hospitais públicos, xualmente transmissível e não existe nenhum pro-
que estão sucateados, abandonados e ociosos por- grama no Brasil para evitar o câncer. O câncer do
que 30% dos recursos da saúde - para ser mais colo uterino é uma doença sexualmente transmissí-
exato, 29% - estão indo para hospitais privados, que vel e não existe nenhum programa no Brasil para
fraudam, que atendem mal e que repetem o fenôme- evitar o câncer do.colo uterino, maior causa de mor-
no Santa Genoveva e Caruaru por este País afora. tes de mulheres no nosso País.

Mas isso não basta, Sr. Presidente. Está mais Mais do que isso, saúde é uma questão de tec-
do que claro - e ficou amplamente provado nesses nologia, de dinheiro, de educação para a saúde,
últimos anos. - que a questão da saúde não é só, mas, acima de tudo, é uma questão de humanidade.
nem principalmente uma questão de recursos finan- Enquanto não houver humanidade no ato médico e
ceiros. É, a cima de tudo; uma questão de gerencia- este não significar mais do que um processo técnico,
mento. humano e até diria religioso, um encontro de quem

O Governo Fernando Henrique Cardoso e o sabe com quem não sabe, um encontro de quem
Governo Itamar Franco, de 1992 a 1995, dobraram pode curar com aquele que está doente, um encon-
de 50 para 100 reais/ano as verbas do Ministério da tro de quem tem nas suas mãos a capacidade de ti-
saúde per capita no Brasil e ninguém em sã cons- rar a dor com aquele que não a tem e que está so-
ciência, pode admitir que não houve uma piora sen- frendo, enquanto o ato médico não for revestido de
sível na preservação e em todas as ações de saúde humanidade, não se propiciará um sistema de saúde
que o Governo e o Ministério precisam realizar. Essa decente.
é a maior prova de que a questão de saúde não é só Portanto, há muito a fazer.
dinheiro. É também e principalmente uma questão Este Congresso tem a obrigação não só de
de gerenciamento. aprovar a matéria mas, acima de tudo de fiscalizar e

E quando falo em gerenciamento, quero dizer orientar o sistema de saúde brasileiro.
acima de tudo a descentralização, mas a descentra- Era o que tinha a dizer.
Jização correta. Não é o Ministério repassando o di- O SR. ALCIDES MODESTO (PT - BA. Sem
nheiro para o Município que se estará descentrali- revisão do orador.) - Sr. Presidente, como ex-Presi-
zando. Isso é centralização. A descentralização dente da Comissão de Agricultura e Política Rural
pressupõe a assunção da responsabilidade por to- desta Casa, devo registrar que não me surpreendem
dos os Estados brasileiros, a formação e organiza- os dados que estão sendo publicados sobre a queda
ção de escritórios regionais de saúde, com capaci- da produção. Em várias audiências públicas com a
dade técnica, próximos dos Municípios. A descentra- equipe econômica do Governo, inclusive com o Mi-
Iização pressupõe que todas as grandes cidades nistro da Fazenda, com o Ministro do Planejamento,
descentralizem seu gerenciamento, para que a saú- com o Ministro da Agricultura, com o responsável
de signifique uma organização de milhares de siste- pela Secretaria Agrícola do Governo e com todos os
mas locais de saúde, que é a modernidade em ter- responsáveis pela questão, tivemos várias oportuni-
mos de saúde. dades de discutir o assunto. Dissemos que o Gover-

Isso dá trabalho a contraria interesses, mas é no não tinha política agrícola, nem política de inves-
absolutamente necessário, senão vamos ficar aqui timento, nem política de financiamento para agricul-
com a idéia de que dando 50% a mais de recursos tura e que em, decorrência disso, haveria uma que-
para o Ministério da Saúde vai melhorar a saúde da vertiginosa na produção de 1996 e de 1997. Es-
brasileira e daqui a um ano estaremos absolutamen- tamos colhendo os frutos plantados pelo próprio Go-
te frustados ao verificar que jogamos dinheiro fora e vemo, não por falta de advertência e de análise pro-
que o povo brasileiro ainda não tem o que merece, funda dos dados. Se não transformássemos a agri-
que é o direito à saúde. cultura na âncora verde do Plano Real, não pagaría-

Termino dizendo que nem isso é suficiente por- mos um alto preço, o que já está ocorrendo agora.
que a saúde hoje precisa de introdução, de um vetor O Governo, contraditoriamente, terá de fazer
de modernidade que é a prevenção. Não é a detec- importações por preços que não garantiu para a sa-
ção precoce de câncer para ser tratado, mas sim a fra de 1995, provocando um prejuízo de 10 bilhões
prevenção ao câncer, cuja ideologia já conhecemos, de reais na agricultura brasileira. Portanto, estamos
mas não estamos transmitindo para os homens e as confirmando tudo aquilo que havíamos advertido du-
mulheres as medidas que devem tomar para evitar o rante 1995, quando estávamos na Presidência da
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Comissão de Agricultura. O Governo é o responsá
vel direto pela falta de uma política agrícola, de fi
nanciamento, de juros condizente com as necessi
dades do campo brasileiro.

Sr. Presidente, Sris e Srs. Deputados, o que
me traz a esta tribuna é uma preocupação com o
Projeto de Lei n2 1.669-B, de 1996, que institui a
Agência Nacional de Energia Elétrica e cria o Con
selho de Serviço Público de Energia Elétrica. Quere
mos expor essa questão por sermos, há muitos
anos, participantes de um processo profundamente
traumático na construção das grandes barragens.
Há mais de três décadas acompanhamos a constru
ção de hidrelétricas para a produção de energia elé
trica neste País. Falo mais especificamente da Com
panhia Hidrelétrica do Vale do São Francisco, a
CHESF. Nesse sentido, essa agência precisa estar
atenta aos compromissos e à divida social que as
estatais têm para com as populações que foram di
retamente prejudicadas por elas.

Ora, sabemos que 95% da produção energéti
ca brasileira é da fonte, da matriz hidráulica dos
grandes rios, dos grandes barramentos, água que
tem múltiplos usos. Ela serve para produzir energia,
para a pesca, a navegação e a irrigação, além de
abastecer as cidades. Não dá para tratar de maneira
açodada, atropelada e irresponsável a regulamentação
de um setor de extrema complexidade, como é o setor
energético brasileiro. O Relator desse projeto, Deputa
do José Carlos Aleluia, conhece de perto esses pro
blemas por sido Presidente da Chesf, como o fecha
mento da grande barragem de Itaparica e os graves
problemas enfrentados pelas 5.800 famflias que dali
foram desalojadas e até hoje não estão com seus pro
jetos de reassentamento funcionando.

É nesse sentido que chamo a atenção dos Srs.
Deputados, dos Senadores, enfim, de todo o Con
gresso Nacional para a importância, a responsabili
dade e a gravidade de um projeto dessa natureza.
Não dá para levá-lo adiante, como disse, de maneira
açodada e irresponsável. É preciso discutir o assun
to com todos os usuários dos rios onde as barragens
são construídas. Agora vejo que esse projeto está
sendo tocado de maneira bastante atropelada, sem
que ao menos essas regiões, suas populações, es
ses rios e esses barranqueiros tenham conhecimen
to do que está acontecendo nesta Casa. É essa a
minha preocupação.

Sr. Presidente, vou cobrar pessoalmente do
Relator, Deputado José Carlos Aleluia, todas as con
seqüências desse projeto sobre a população ribeiri
nha do rio São Francisco.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Antes

de passar a palavra ao próximo orador, a Presidên
cia solicita aos Srs. Parlamentares que se encon
tram em seus gabinetes, nas dependências da Casa
ou nas Comissões Permanentes e Temporárias que
compareçam ao plenário. Na Casa já temos 315 Srs.
Deputados e no painel temos registrados apenas
161 Srs. Parlamentares.

Com a palavra o Deputado Cláudio Cajado.
O SR. CLÁUDIO CAJADO (PFL - BA. Pronun

cia o seguinte discurso) -- Sr. Presidente, venho à tri
buna desta Casa, após tomar conhecimento do rela
tório da ONU - Organização da Nações Unidas, que
cita o Brasil como exemplo de desigualdade social,
tendo como conseqüência um entrave no crescimen
to nacional.

Um dos fatores que mais têm separado os paí
ses industrializados dos países em ascensão deve
se principalmente à globalização que atravessamos
atualmente, pois ela produz fenômenos no bom ou
mal sentido de valorização humana e também nos
avanços econômicos.

Uma das melhores alternativas para que o Bra
sil não venha a sofrer o que está pronunciando o re
latório da ONU é o regime democrático que vigora
no País de forma plena e das mais bem consolida
das, pois a liberdade individual está sendo respeita
da. Portanto, esse quadro sombrio ditado pelo rela
tório deverá ser evitado, principalmente em função
da liberdade que goza a imprensa em nosso País.

Outro fator que nos anima é que o Governo
tem demonstrado determinada preocupação com o
social, isto após conseguir a estabilização monetá
ria. Por outro lado, o Governo tem se empenhado na
estruturação da educação de modo a experimentar
uma transformação e erradicar o analfabetismo no
País, já que um povo educado traduz um futuro me
lhor, além de preparar a nossa juventude para os
desafios a serem enfrentados no próximo século.

Mas todo o desenvolvimento sombrio ao qual
se refere o relatório da ONU traz algo animador, ou
seja, a condição feminina, pl)is os dois sexos no
Brasil têm as mesmas chances conforme exposto, o
que eqüivale dizer que a nossa sociedade trata tão
bem as mulheres quanto os homens.

Nesse ponto o Brasil está colocado no relatório
com índice médio, quando essa análise é feita em
tomo de taxa de alfabetização, renda produzida e
expectativa de vida.

Temos certeza de que o nosso maior desafio
será realmente acabar ou diminuir as desigualdades
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sociais, e devemos começar pelas desigualdades re- ávido mercado turístico nacional. Até então, conhe-
gionais, pois isto alavancará um crescimento do nos- cer a Chapada tem sido privilégio dos que se dispõ-
so País e com mais humanidade, criando-se chan- em a enfrentar as estradas do sertão baiano, percor-
ces para que a camada mais pobre tenha acesso a rendo quase quinhentos quilômetros a partir de Salva-
todas as fases no campo social, criando um futuro dor, ou mais de mil quilômetros a partir de Brasnía.
promissor para a juventude mais carente do País. A malha viária, aliás, já vinha sendo melhorada

Em função disto tudo é que devemos olhar, há algum tempo, e a estrada vicinal que liga Lençóis
analisar e enfrentar os problemas sociais com vonta- a Andaraí, servindo também de trilha ecológica, está
de política de mudarmos toda a atual situação brasi- recebendo atenção especial.
leira, ou seja, fazermos as reformas necessárias Os investimentos em recursos humanos não
para o nosso crescimento e a diminuição das desi- foram esquecidos: um curso de administração de
gualdades para, enfim, tirarmos o Brasil da posição pessoal e finanças, destinado às 33 prefeitl:Jras da
incômoda em que se encontra no relatório agora região, já se encontra em sua segunda edição. Tam-
apresentado. bém foi autorizada a elaboração de planos de de-

O SR. JOSÉ ROCHA (Bloco/PFL-BA. Pronun- senvolvimento sustentado e de limpeza urbana para
cia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Lençóis, capital informal da Chapada.
Deputados, a Chapada Diamantina guarda vários A expectativa é de que, após esses investi-
testemunhos da época em que a mineração fazia a mentos estaduais, os Municípios da região passem
glória e a riqueza da região. Cidades como Lençóis a ter um aumento significativo de receita, que lhes
têm conjuntos urbanísticos de beleza comparável a permita, a partir de então, tomarem-se mais autôno-

. Ouro Preto, em meio a uma paisagem de caracterís- mos financeiramente, gerando mais e melhores em-
ticas sem par. pregos para os cidadãos que lá vivem.

É no Parque Nacional da Chapada Diamantina O SR. AGNALDO TIMÓTEO (Bloco/PPB-RJ.
que se encontra, por exemplo, a famosa Cachoeira Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
da Fumaça, cujo nome deve-se ao fato de suas Srs. Parlamentares, tenho absoluta certeza de que
águas vaporizarem-se antes de alcançar o solo. todos conhecem a minha trajetória como cidadão.
Uma queda de quase meio quilômetro de altura Sou tomeiro mecânico desde os 14 anos de idade.
transforma o pequeno rio em névoa, que, conforme Saí da minha maravilhosa Caratinga aos 15 anos
a força do vento, pode alterar seu curso e dirigir-se para enfrentar o mundo, primeiro em Governador
para cima. Valadares, depois em Belo Horizonte e no Rio de

A riqueza natural e cultural da região tem enor- Janeiro. A minha luta não foi diferente da de todas
me potencialidade turística, mas os investimentos as pessoas que queiram buscar um lugar ao sol.
públicos e privados, até o momento, vinha renegan- Consequentemente, a denúncia que vou fazer não
do o sertão a um segundo plano, e concentrando-se terá o objetivo de criar dificuldade para um trabalha-
no litoral baiano. Felizmente, porém, o Estado traba- dor comum, para um funcionário público. Apenas o
lha para que tal situação comece a mudar. O Secre- registro é inevitável.
tário estadual de Planejamento elegeu a promoção Eu estive na Penitenciária Lemos de Brito nes-
do turismo ecológico na Chapada como uma de te domingo para visitar um amigo especial, o Mani-
suas prioridades. nho, filho do Miro, que são bicheiros. Digo amigos

Assim, foi determinada a realização de diver- porque sempre me trataram como amigos e eu não
sas obras destinadas a melhorar a infra-estrutura posso deixar de dispensar-lhes o mesmo tratamen-
habitacional e turística da região. Mais de um milhão to. Imagine, Sr. Presidente, que, ao chegar na Peni-
de reais serão destinados ao saneamento básico, ao tenciária Lemos de Brito, o Deputado Federal Agnal-
transporte, à conservação e ao desenvolvimento re- do Timóteo, o cantor consagrado Agnaldo Timóteo
gional. As associações comunitárias de Lençóis fo- teve de permanecer por vinte minutos esperando
ram beneficiadas com um convênio que lhes desti- que um funcionário viesse atendê-Io!
nará cerca de 300 mil reais, e foi autorizada a Iicita- Quando chegou o funcionário, o Deputado já
ção para a implantação do sistema de esgotamento estava indignado, o cidadão muito mais. Eu fiz um
sanitário do Município. questionamento: "É este tratamento que os senho-

Outra notícia importante é a construção do res dispensam a um Deputado Federal? O senhor
aeroporto de Lençóis, através do qual certamente a sabe que eu sou uma autoridade, que eu pertenço
ciclade e seu entomo se tomarão mais acessíveis ao ao Poder Legislativo deste País?" Ele me respondeu
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que também era uma autoridade. Eu disse: -Qual é Injustas e criminosas são as filas nos hospitais, du-
a sua autoridade?" Nesse momento um dos colegas rante as madrugadas, onde muitos brasileiros já per-
abriu o paletó e mostrou um crachá, no qual estava deram a vida. Pensem nisso, meus nobres compa-
escrito -Agente". Até perguntaria ao Deputado·José nheiros. Pense nisso, meu nobre colega Affonso Ca-
Maurício Linhares se agente é autoridade ou é agen- margo, ex-Ministro. V.Exa., que defendeu tão bri-
te da autoridade. Ihantemente os empresários através da CNT, pense

Sr. Presidente, não vou declinar o nome da- nisso. Pensem nisso!
quele funcionário porque depois veio seu chefe que, Era o que tinha a dizer.
para mi.nha alegria, era negro como Agnaldo Timó- A SRA. ANA JÚUA (PT-PA. Pronuncia o se-
teo e dlspe.nsou a este Deputado o tratamento q~e guinte discurso.) _ Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
deve ser dlsp~n~do ~ ~odas as pessoas que vao putados, a edição da revista Veja desta semana,
à~ela c,asapn~lonal visitar seus parentes. Quantas que traz na capa a nossa valorosa Delegação Olím-
maes mlseravelS, alg~mas de~entadas, lá comp~- pica Brasileira, traz uma reportagem muito interes-
rece~. Duas delas vle,ram a minha"procura, pedlr- sante intitulada -O banqueiro passa o chapéu em
me ajuda pa.ra se~s. fll~~s que estao condenados Brasília-. Nela são narradas as peripécias do sana-
sem uma assistência J.undlca. dor Andrade Vieira para salvar o seu banco, o Ba-

Por que nosso Ilustre colega, o Gen. Newton merindus.
Cerqueira, por intermédio do Governador Marcello A I itu t t d rta '_ .., e ra a en a a repo gem proporciona, na
Alencar, nao dá melhor atendimento ao sistema pn- d d . d' sá I r - d t d' -
sional do Rio de Janeiro, instalando, naquela e em ver a e, In Is~en ve lça0rtacercat das con ra lço-I't

.. , " es que permelam o compo amen o a nossa e I e
todas as cas~s pnslonals, p~~o menos um mlctóno nacional, privatista, moderna, adepta da globaliza-
ou um banheiro para ser utilizados pelas pessoas - f" I d' ~ I d -d M d - d
que lá estão? Por que S. Exa. não deixa de perse- çao e le ISClpU a o. eus erca ~ ' quan o se
guir os bicheiros? Que mal nos fizeram os bicheiros trata da defesa de seus mteresses particulares.
ao atenderem nossos pedidos, ao ajudarem institui- Segundo a revista, o ex-Ministro procurou o
ções de caridade, o futebol e as escolas de samba? Presidente da República - aliás, um Presidente que
Foi esse o crime cometido pelos bicheiros, uma vez está se notabilizando como Presidente dos banquei-
que outros não cometeram? É bom lembrar que es- ros - provavelmente por sua já ampla experiência
ses homens têm seus telefones grampeados há em salvar banqueiros falidos através do Proer, anun-
mais de uma década. ciando ter a solução para salvar o Bamerindus.

Sr. Presidente, registro, entristecido, esse fato A manobra passa pela troca de ativos entre as
ocorrido no último domingo na Penitenciária Lemos empresas do Sr. Andrade Vieira, de forma a permitir
de Brito, no Rio de Janeiro. Peço a V.Exa. que auto- ao banco escapar da intervenção do Bacen, prevista
rize a transcrição deste meu pronunciamento nos em lei, por estar com o patrimônio líquido negativo.
Anais da Casa e, logo mais, sua divulgação no pro- Como nem tudo é perfeito, solicitou uma pequena
grama a Voz do Brasil. Enviarei uma cópia dele aos ajuda ao chefe do Executivo para intervir no acerto
funcionários daquela casa, para que eles entendam dos procedimentos necessários com o pessoal do
que eu estou muito mais preocupado com o fato de Banco Central, em sua opinião, gente muito mole
eles serem melhor remunerados e de serem funcio- quando se trata de salvar o patrimônio alheio.
nários mais privilegiados. O emprego é horroroso - Até aqui nada de mais. Manobras e acertos en-
sabemos que, ~anh?~ mal, co~o. ta~b~m o é o em- tre empresas, principalmente quando são do mesmo
prego da ~ollcl~ MIlitar, da PoliCia Civil; os agentes dono, são práticas comuns no mercado. Ocorre po-
também sao mUito mal remunerados. rém que os problemas de Iiquidez do -banco que

Sr. Presidente, registro entristecido: se dispen- faz- não se resolverão sem ajuda da viúva, ou seja,
sam ao Agnaldo Timóteo um tratamento daqueles, sem a injeção de dinheiro público. Para casos dp
imaginem o que fazem com as pessoas mais sim- tipo, falta de competência ao gerir o negócio, o
pies, as pessoas pobres que sempre vão àquela -deus Mercado- recomenda pura e simplesmente
casa nos finais de semana. que a empresa quebre ou tenha seu controle acioná-

Para concluir, Sr. Presidente, para todas as rio vendido a quem se interesse. O próprio Proer
Sras. e Srs. Deputados em seus gabinetes: um real prevê a necessidade de transferência de controle
a cada quinhentos para melhorar o atendimento mé- acionário quando de sua utilização por instituições fi-
dico-hospitalar do trabalhador e sua família é justo. nanceiras.
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Aqui começam as contradições do Senador em Até agora já foram empregados 13 bilhões de
relação aos tempos de modernidade apregoados por reais no socorro aos bancos privados. O desempre-
si mesmo e pelo Govemo FHC e sua oportuna crise go segue crescendo avassaladoramente, inclusive
de ateísmo quanto a seu deus. Ele propõe que a nesse setor; a saúde e a educação permanecem em
Caixa Econômica Federal, banco público e até bem rápido processo de deterioração, mas o Governo só
pouco tempo tido pelo próprio FHC como exemplo tem olhos para os seus diletos filhos, os banqueiros.
de ineficiência e símbolo do atraso do Estado brasi- Aos caipiras, incapazes de encantar-se com o canto
leiro, compre a carteira imobiliária. d~_Bamerindus da sereia da globalização, cujo exemplo mais recen-
por cerca de 2,2 bilhões de reais utilizando o Proer, te e contundente é a situação da vizinha Argentina,
apesar de avaliação do próprio Bacen de que o pre- às favas, se favas houver.
ço justo não ultrapassaria o teto de 1,2 bilhões, po- Se isso é modernidade não a queremos. A so-
rém, como amigo do rei não aceita perder o controle ciedade, na verdade, exige respeito. Pelo menos sa-
acionário de seu banco. bemos que este Governo tem uma marca: é o Go-

A justificativa para a operação é bem simples: se verno dos banqueiros, principalmente dos banquei-
a CEF já comprou a carteira do Econômico, do Sanor- roS picaretas.
te. O próprio Presidente, aqui, em audiência pública, Era o que tinha a dizer.
disse da sua vontade de comprar várias carteiras mo- O SR. ROBÉRIO ARAÚJO _ (Bloco/PPB _
biliárias dos bancos. Por que não ajudar, então, o Se- RR. Pronuncia o seguinte discurso) _ Sr. Presidente,
nador Andrade Vieira, que tantos serviços prestou ao SrIs e Srs. Deputados, destaco, desta tribuna, o
Presidente desde a sua campanha eleitoral? bom desempenho dos atletas brasileiros nos Jogos

Quero relembrar aqui os elogios públicos feitos Olímpicos de Atlanta, especialmente do nadador
pelo governo e seus Ministros á capacidade dos Gustavo Borges, por ter conquistado duas meda-
bancos privados, que teriam se adequado rápida e lhas, a brilhante vitoria da seleção de voleibol femini-
eficientemente aos novos tempos de estabilidade no diante da temível Cuba e da seleção de basquete
econômica, principalmente quando lhes interessava feminino sobre a Rússia, a que assistimos ontem.
denegrir a imagem dos bancos públicos, entre eles o Destaco também a recuperação do futebol brasileiro.
Banco do Brasil, a própria Caixa Econômica Federal As vitórias brasileiras alegram a todos nós prin-
e os bancos estaduais, e também as afirmações ca- cipalmente por sabermos que o esporte nacional
tegóricas sobre a necessidade de fusões, incorpora- não tem o apoio que merece. Talvez seja este o mo-
ções, enfim, processos de ajustes aos quais o Siste- tivo pelo qual em algumas modalidades não esta-
ma Financeiro Nacional teria que submeter-se em mos nos saindo bem.
nome das leis do mercado. Mero discurso. As pala-
vras de ordem no Governo do PSDB, PFL e de ou- O Brasil é imenso. O potencial dos nossos atle-
tros partidos continuam sendo: o Estado brasileiro é tas é enorme. Mas, infelizmente, o que vemos em
ineficiente e está eivado de funcionários que custam Atlanta são atletas, em sua maioria absoluta, do
caro, sendo preciso demiti-lo aos milhares - exceto chamado Centro-Sul do País. O restante do Brasil
quando é necessária a sua utilização no salvamento não se faz presente porque Estados como Roraima
das fortunas dos eleitos. A regra continua sendo ma- não têm condições de preparar atletas por falta de
Ihar o Estado de dia para mamar tranqüilamente em recursos.
suas tetas de noite. Cito Roraima, mas poderia mencionar todos os

Não bastasse a utilização escandalosa do pa- Estados da Amazônia: Acre, Rondônia, Pará Ama-
trimônio público a favor do setor privado, a corda zonas, Amapá, a chamada região esquecida. Quan-
continua arrebentando do lado mais fraco. Uma das do um ou outro atleta se destaca nesses Estados, é
medidas saneadoras tomadas por Andrade Vieira foi obrigado a se transferir para o Centro-Sul, porque no
a demissão de 4 mil bancários, certamente parte de seu Estado de origem não pode ficar, devido à falta
sua contribuição à inserção do Brasil no rol dos paí- de condições.
ses modemos, cuja taxa de inscrição pressupõe a Temos acompanhado o drama do Ministro Ex-
existência de um fabuloso exército de desemprega- traordinário dos Esportes, Edson Arantes do Nasci-
dos no País, o crescimento da miséria, a desenfrea- mento, o Pelé, que se mostra frustrado, uma vez
da abertura do mercado nacional e a entrega da ri- que pouco pode fazer, porque seu Ministério, na ver-
queza e da soberania do país aos neocolonialistas dade, só existe no papel e não tem verba para de-
do Primeiro Mundo. senvolver nada.



O Governo também está obrigado, pela Lei nll

8.446, do Plano Plurianual, a destinar 30% do orça
mento da Seguridade Social para a Saúde, excluin
do o seguro-desemprego.

Temos propostas, sim; temos compromisso
com o Sistema Único de Saúde porque do PT, de
seus dirigentes, de seus militantes na área social e
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Por esse motivo, estou apresentando projeto O Governo não tem vontade política para re-
determinando que sejam dados 5% de incentivo às solver os problemas da Saúde e quer jogar a conta
empresas brasileiras que investirem no esporte. para aqueles que efetivamente já pagam impostos
Com a aprovação desse projeto, temos certeza de no nosso País - setores da classe média, o traba-
que nossos atletas terão meios de se aprimorar lá Ihador que assina cheque - porque o sistema sem-
na Amazônia e no Nordeste, regiões mais pobres pre arranja meios de evadir, de transacionar por
do País, e poderão servir bem ao País. Podere- operações que não passa, pelos cheques. O argu-
mos ter equipes e atletas fortes para representar mento de que essa é a maneira de rastrear cheques
com brilhantismo o Brasil em competições interna- e evitar sonegação é fraquíssimo.
cionais. Se o Governo tem vontade política, vamos vo-

Espero contar com o apoio dos demais Parla- tar nesta Casa, a quebra do sigilo bancário para que
mentares, a fim de que possamos ver esse projeto possamos - aí, sim - averiguar, via Receita Federal,
aprovado. Ressalto também que a apresentação a sonegação fiscal, que no ano de 1993 chegou a 85
desse projeto é uma sugestão do jornalista Lucia- bilhões de dólares neste País.
no do Vale, da equipe de esportes da TV Bandei- Mais grave ainda, Sr. Presidente, Sr'ls e Srs.
rantes. Deputados, é o fato de que o Governo, ao diminuir a

Aproveito daqui para pedir que conste dos alíquota de 25 para 20 e fixar o prazo para um ano,
Anais desta Casa um voto de louvor a Luciano do com o intuito de dizer que vai salvar a Saúde, desis-
Vale e a toda a equipe de esportes da TV Bandei- tiu de arrecadar 12 para arrecadar 4,8 bilhões. Por
rantes pelo muito que têm feito em benefício do quê? Para unificar a base do Governo, para não der-
nosso Esporte. rubar o Ministro Adib Jatene, que jogou todo o seu

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. prestígio nisso. É para esse fim que foi feito o acor-
a SR. IVAN VALENTE (PT - SP. Sem revisão do nessa questão. Criou-se a farsa de dizer que o

do orador.) - Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Deputados, dinheiro da CPMF vai apenas para hospital público.
a Câmara dos Deputados vota hoje, em segundo Ora, e impossível porque o dinheiro do SUS é um
turno, o projeto que trata da Contribuição Provisória só. Se o dinheiro da CPMF vai para os hospitais pú-
sobre Movimentação Financeira - CPMF - questão blicos, então, o dinheiro do Orçamento vai para os
bastante polêmica para esta Casa, inclusive para os conveniados, para os filantrópicos; o sistema é um
partidos políticos. só. Esta é mais um farsa que hoje o Líder do PDT

Queremos reafirmar desta tribuna que o Parti- na Câmara, Deputado Nilo Teixeira, observou e quer
do dos Trabalhadores vai votar contra a CPMF por- rever com a sua bancada.
que tem a convicção, não programática ou ideológi- Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores
ca, de que a irresponsabilidade do Governo Fernan- tem proposta, sim, para salvar a Saúde e o SUS.
do Henrique Cardoso é a principal causa da falência Quero nomear a própria proposta do Deputado
do sistema de saúde. E mais: é responsável pela Eduardo Jorge, que votou com o Governo. Está aqui
chantagem que está sendo feita com setores a proposta na qual se destina à Saúde 30% de todas
bem intencionados que querem salvar o Sistema as fontes da Seguridade Social e 10% das receitas
Único de Saúde. fiscais dos Estados e Municípios.

O Governo precisa explicar como não tem -Para situação de emergência confor-
verba para a saúde pública, nem para a educação me a lei orçamentária de 1996, art. 6!l, pará-
pública; como reduz os gastos sociais no Orça- grafo único, tem autorização o Governo para
mento e na execução orçamentária e, ao mesmo abrir créditos suplementares mediante a uti-
tempo, tem condições de financiar a bancarrota de Iização de recursos do Fundo de estabiliza-
fraudadores do sistema financeiro, como o Banco ção Fiscal.-
Nacional, o Banco Econômico agora, o Bamerin
dus e outros tantos.

Ora, não é possível dizer que não há dinheiro
público nisso, e o Governo mente mais uma vez
porque a emissão de títulos para cobrir o rombo
do Proer e a cobrança de juros, que estão embuti
dos numa dívida mobiliária interna que vai a 160
bilhões de reais, estourando no Tesouro Nacional.
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da área da saúde dependeu fundamentalmente, em para a maior demonstração de patrimonialismo com
1988, a aprovação do SUS nos termos que constam a coisa pública; ou seja, de ação privada com o inte-
da Constituição Federal do nosso Pafs. resse público, que é o que está embutido na ação

Temos compromisso com os mais pobres que seguida desse Proer?
precisam dos hospitais, mas temos, antes de tudo, o O Presidente do Banco Central Gustavo Loyola
compromisso moral de denunciar não só a inércia foi a público dizer do saneamento, das investigaçõ-
mas também a negligência e a 'irresponsabilidade es apuradas a respeito do Banco Nacional, com-
governamental para com os setores sociais, particu- prometendo, de maneira absolutamente correta,
larmente com a Saúde. os controladores do Banco Nacional por toda a

Somos contra a CPMF! bandalheira acumulada ao longo de anos. A única
O SR, MILTON TEMER (PT - RJ. Sem revisão coisa que não responde é qual a sua responsabili-

do orador.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputados, dade, bem como a do Sr. Ministro da Fazenda Pe-
o que me traz hoje à tribuna é uma grande preocu- dro Malan, na condição de Presidente do Banco
pação. A semana passada e a anterior se marcaram Central, na ocasião, é a do Presidente da Repúbli-
fundamentalmente por três episódios: ca, na condição de Ministro da Fazenda à época,

Primeiro, o encaminhamento de solução feito no acobertamento dessas fraudes? Mais que isso,
pelo Governo Fernando Henrique para a questão do qual a sua responsabilidade na cumplicidade havi-
Bamerindus. da a partir de um acordo de campanha eleitoral

Segundo, o importante veto na Lei de Diretri- com esse sistema financeiro privado, na atenção
zes Orçamentárias, veto não debatido nesta Casa, especial de cobrir a bandalheira dos Bancos Eco-
sem repercussão na imprensa, mas da maior impor- nômico e Nacional?
tância. Foi vetado pelo Presidente da República o ar- Vamos todos lembrar de que durante o perfo-
tigo da Lei de Diretrizes Orçamentárias que exigia do eleitoral o Banco Econômico havia sido retirado
transparência na movimentação do Proer, através da cesta financeira. No dia 14 de dezembro de
de informações permanentes à Comissão de As- 1994, por determinação da atual administração eco-
suntos Econômicos do Senado, mas esta Casa não nômica, ele voltou à cesta financeira, voltou a poder
voltou sua atenção para este assunto da maior im- locupletar-se.
portância. Ontem, o jornalista Ronaldo Brasiliense publi-

Terceiro, no fundo disso tudo, a frase proferi- cou uma nota importantfssima, que talvez nenhum
da pelo Presidente da República com relação à de nós tenha se preocupado em detalhar, desdo-
caipiragem do povo brasileiro. Eu diria que, mais brar, a denúncia sobre quanto o Banco do Brasil
do que caipiragem, talvez valha a qualificação da despejou no Nacional no ano passado, inclusive à
babaquice, não só do povo brasileiro, mas também véspera da intervenção por ordem.do Banco Cen-
dos representantes do Parlamento, diante da for- trai, sem que ninguém saiba até hoje o que obje-
ma subalterna, absolutamente aviltada com que tivamente retornou ao Banco do Brasil. A dfvida
exercem seus mandatos, sem nenhuma atenção pública interna atinge hoje parâmetros absoluta-
para o escândalo que ocorre hoje nas relações mente incontroláveis. Ao longo deste Governo
promfscuas deste Governo com o sistema finan- conseguiu uma força de aceleração superior ao
ceiro privado. da dfvida externa, que era a grande marca da

Estamos nós todos discutindo essa baboseira década de ao.
da CPMF, numa dimensão ridfcula diante daquilo Em um ano de Governo Fernando Henrique,
que se opera, do despejo de recursos públicos em principalmente nesse perfodo final, à custa desse
cima das negociatas dos bancos privados - como despejo de recursos nos sistema financeiro privado,
bem disse o Presidente do Banco de Santos, em vimos os tftulos públicos da dfvida pública mobiliária
artigo assinado na Folha de S. Paulo - se integran- interna subirem de 60 bilhões para 140 bilhões de
do não porque o sistema esteja enfrentando uma cri- reais. Quem vai pagar essa conta? É a reeleição de
se estrutural, mas, sim, porque está havendo uma Fernando Henrique ou é a omissão deste Congres-
transferência de recursos das chamadas ·formigas· so, que tem a obrigação de parar de se informar
para as chamadas ·cigarras· do sistema financeiro. pela imprensa e votar neste plenário a instalação e
Nesse artigo o Presidente do Banco de Santos elo- uma Comissão Par1amentar de inquérito, através da
gia o Proer. Claro! Quem no sistema financeiro pri- qual a Nação possa conhecer a fundo os responsá-
vado não tem interesse em fazer um amplo elogio veis por essa bandalheira.
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Durante o discurso do Sr. Milton Te- O déficit do Tesouro cresce 1.029% no semes-
mer, o Sr. Nilson Gibson, § 22 do artigo 18 tre, advirto. No mesmo período do ano passado, o
do Regimento Interno ,deixa a cadeira da déficit acumulado era de R$519 milhões. Despesas
presidência, que é ocupada pelo Sr. Luís com juros cresceram mais de 50%. Entretanto, a sa-
Eduardo, Presidente. fra de grãos é menor em relação a 1995 em 8,5%.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Conce- Assim o País vai ter de importar 8 milhões de tonela-
do a palavra ao Sr. Nilson Gibson. das de trigo para atender a uma demanda interna de

O SR. NILSON GIBSON (PSB _ PE. Pronuncia 9 milhões de toneladas/ano. Temos de importar cer-
o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, Sf'Is e Srs. De- ca de 3,5 a 5 milhões de toneladas de milho a partir

de outubro para compensar a redução da produção
putados, o desemprego em São Paulo é recorde. nacional da ordem de mais de 8 milhões de tonela-

O número de desempregados na Grande São das. Será inevitável ainda a importação de algodão,
Paulo, em junho, atingiu 2.385 milhões, o maior con- que apresentou queda de 45.7% na produção, e de
tingente dos últimos 20 anos, quando a Fundação arroz, de cerca de 1.500 mil toneladas e uma queda
Seade e o Dieese começaram a fazer a pesquisa de de 22.6 toneladas na produção da lavoura. É conve-
Empregos e Desemprego. niente ressaltar que a produção da soja na safra/96

Sr. Presidente, data venia, os fatos compro- deverá ficar em 23.18 milhões de toneladas, o que
vam que o Presidente Fernando Henrique Cardoso significa urna redução de 4.7 milhões de toneladas
não diz a verdade. em relação à safra anterior. A soja é um dos princi-

O desemprego cresceu devido à incapacidade pais produtos da pauta de exportação do País.
do mercado de trabalho para absorver todas as pes- Sr. Presidente, a situação do Brasil é insaciá-
soas que procuraram emprego em junho. A reativa- vel. Mas, o Presidente Fernando Henrique Cardoso,
ção da economia ainda é muito tímida, quase nada, fugindo aos debates da situação desanimadora do
e as medidas de afrouxamento de crédito ainda não País, procura tirar da discussão a criação da CPI do
apresentaram os resultados esperados. Sistema Bancário, alterações das diretrizes e linhas

A procura maior por emprego e a queda nos de ações no Plano Real, cobrança do empresário
rendimentos estimulam novas pessoas a ingressa- Antônio Ermírio de Moraes da adoção de uma políti-
rem no mercado para complementar a renda fami- ca industrial que possa gerar emprego e reduzir o
liar. Além disso, o aumento da procura pode estar exército de quatro milhões de trabalhadores desceu-
apontando uma expectativa maior em relação à ofer- pados, desvio de recursos orçamentários, com privi-
ta de emprego. O nível de ocupação por setores légios, acusações de ajuda aos Bancos Nacional e
mostra que o setor de serviços cortou 86 mil vagas. Econômico, mesmo tendo conhecimento de irregulari-
Essa redução, que atingiu principalmente os assala- dades e i1icitudes, com prejuízos grandes para o Erário
riados, foi puxada pelos serviços de alimentação e Público, e passa o tempo todo enganando a classe pa-
pela área financeira. lítica com o tema reeleição. Sem comentários

A pesquisa da Fundação Seade e do Dieese Oportunamente voltaremos ao assunto.
mostra que a renda dos trabalhadores na Grande O SR. NELSON MARQUEZELU (Bloco/PTB -
São Paulo está diminuindo. No mês de maio, houve SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
uma redução de 2,9% nos rendimentos dos que têm te, Sris e Srs. Deputados, volto novamente a esta
Carteira Profissional assinada e de 2,5% das ocupa- tribuna para comentar um assunto que vem causan-
das, em relação a abril. Os homens são mais afeta- do apreensão a todos os consumidores do País. Re-
dos porque a maior parte dos empregos criados tem firo-me à comercialização de carne clandestina, uma
sido no comércio e no setor de serviços, que absor- prática que, mais do que trazer prejuízos aos cofres
vem mais mão-de-obra feminina. Os homens, se- públicos - sejam eles de Estados, Municípios ou da
gundo a pesquisa, de 26 a 41 anos, e os chefes de União - implica sérios riscos à saúde da população,
domicnio são os mais atingidos pelo desemprego, já que se trata de alimentos processados sem quais-
um movimento que já vinha sendo notado há algum quer condições de higiene, provenientes de gado
tempo. Mesmo os trabalhadores que compõem os cuja sanidade é sempre duvidosa e mar,iplJ!ado fora
10% de menor renda, que na primeira fase do Plano das especificações exigidas pelos serviços d':j U@:l";,;.

Real chegaram a ter um ganho de 47% Gunho de zação federal.
95), tiveram o ganho corroído pelo processo recessi- Para se ter uma idéia da dimensão do probll:;~

vo e pela inflação. ma, Sr. Presidente, perto de metade da carne co·
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mercializada no Estado de São Paulo, por exemplo, menagens aos homens e mulheres que, na labuta
está à margem da lei. E é justamente daquela Uni- diária, lutam pelos seus direitos e buscam assegurar
dade da Federação que vêm as notícias mais ani- a produção agrícola e agropecuária nos campos bra-
madoras quando a medidas efetivas para dar um sileiros. Salve o dia do Trabalhador Rural! Salve 25
basta a esse descalabro. de julho!

Isto porque, graças ao apoio lúcido do Ministro A luta pela terra e pelo direito de produzir, vi-
da Agricultura e do Abastecimento, Arlindo Porto, e ver, criar seus filhos e filhas é enfrentada diariamen-
através da condução segura do Delegado Federal te pelos trabalhadores e trabalhadoras rurais em
de Agricultura naquele Estado, o médico veterinário nosso País. É uma luta desigual, Srs. e Sras. Depu-
Francisco Sérgio Ferreira Jardim, nossas preocupa- tados.
ções ganham novo alento, com o início, na semana Nosso País possui uma superfície de 850 mi-
passada, de uma série de encontros para debater o Ihões de hectares, sendo que 376 milhões estão
problema. ocupados por estabelecimentos rurais, dos quais

A novidade desta vez, Sr's e Srs. Deputados, é 166 milhões hectares são improdutivos. Para o as-
que foram convidados todos os órgãos que podem sentamento de 4 milhões de famOias sem terra, que
direta ou indiretamente atuar para que tal situação sobrevivem em condições de miséria no campo, se-
tenha um basta. riam necessários 160 milhões de hectares.

E o que é melhor: ciente de que não se trata Portanto, seria necessário que o Governo Fe-
apenas de um problema da esfera federal, a DFA deral adotasse uma política de reforma agrária que,
de São Paulo procurou também apoio nas áreas es- em uma primeira análise, viabilizasse a desapropria-
taduais e municipais, demonstrando se possível um ção das terras improdutivas em poder dos latifundiá-
trabalho conjunto que se ponha acima das vaidade rios, ou seja, os 166 milhões de hectares considera-
pessoais ou das picuinhas partidárias. Foi em razão dos improdutivos, com o que teríamos condições de
desta demonstração de seriedade que pode ser ob- solucionar, sem grande esforço, o problema de
servado uma receptividade muito acima do esperado 4.450 famílias rurais sem terra de nosso País.
por parte de todos os órgãos envolvidos. As tímidas metas estabelecidas no Programa

Não é fácil, Sr's e Srs. Deputados, compatibili- de Campanha do Presidente Fernando Henrique
zar visões tão distintas e metodologias de trabalho Cardoso, que prevê o assentamento de 280 mil fa-
diferente na busca de resultados cOlJlu_~~~ Temos mOias em quatro anos, além de insuficientes para
nessa iniciativa a participação de organismos como atender a realidade das já existentes 4 milhões de
as Secretarias de Estado de Agricultura de São Pau- famílias sem terra que lutam pela terra, por dignida-
lo; a Secretaria Municipal de Abastecimento de São de, por cidadania em nosso País, expressam uma
Paulo; as Secretarias de Saúde das duas esferas, política que no limite atingiria apenas 10% do total
órgãos vinculados como o Centro de Controle de das terras legalmente improdutivas do País, ou seja,
Zoonoses, o Centro de Vigilância Sanitária e o De- apenas 11,2 milhões de hectares. Assim, indago:
partamento de Defesa Agropecuária estiveram ainda que política é esta que não viabiliza o assentamento
presentes representantes da Coordenadoria do Pro- em terras já consideradas legalmente improdutivas,
con daquele Estado; a Procuradoria de Defesa do em 166 milhões de hectares?
Consumidor do Ministério Público; o Departamento -Ãs-alegaçõesao Poder Executivo de que fal-
Estadual de Polícia do Consumidor, e a Secretaria tam recursos financeiros para a implantação de um
Estadual da Fazenda de São Paulo. amplo projeto de reforma agrária, expressa uma úni-

Como se vê, Sr. Presidente, um trabalho sério ca verdade: falta vontade política, falta compromisso
e abrangente que por certo trará os frutos desejados político para mudar a atual estrutura fundiária brasi-
por autoridades e consumidores e que deve servir leira.
de exemplo para todos aqueles que desejam tratar Sras. e Srs. Deputados, o Governo Fernando
com seriedade a repressão a um dos piores crimes Henrique Cardoso, para cumprir sua meta de assen-
que se possa cometer contra uma sociedade: o de tar 280 mil famnias, em quatro anos, necessitaria de
pôr em risco constante a saúde de seus cidadãos. R$2,5 bilhões, valor este bem inferior aos já gastos

Era o que tinha a dizer. para cobrir o rombo do Banco Econômico. O Gover-
O SR. PEDRO WILSON (PT-GO. Pronuncia o no Federal já gastou cerca de R$10 bilhões para sal-

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- var bancos falidos, em decorrência de desvios e má
putados, desta tribuna gostaria de render minhas ho- administração, alegando para tanto que necessitava
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evitar a elevação do número de desempregados no de 3 milhões de crianças e adolescentes serem ex-
País. Ora, se o dinheiro utilizado para cobrir esses pioradas pela agricultura patronal, não terem acesso
rombos fosse aplicado no programa de reforma à escola, ao lazer, saúde e, pelo excesso de esforço
agrária, em torno de 1 milhão de famOias poderiam exigido pela atividade agrícola, apresentarem graves
ter sido assentadas. Com o assentamento destas fa- comprometimentos frsicos.
mOias, seriam criados 3 milhões de empregos dire- A violência no campo, é outro elemento impor-
tos, o que concretamente causaria um impacto posi- tante, quando se trata de discutir o problema de re-
tivo na economia nacional e poderiam ter eliminado forma agrária em nosso País. Não podemos nos fur-
grande parte dos focos de conflitos decorrentes da tar a encarar, como no mínimo preocupantes, os da-
disputa pela terra. dos apresentados pela Contag que registram, nos

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os pro- últimos 10 anos, uma cifra de 418 assassinatos de
blemas que envolvem questão agrária em nosso trabalhadores rurais, líderes sindicais e aliados da
País são sérios. No entanto, quando são assegura- luta pela terra. Por sua vez, a CPT registra um nú-
dos ao trabalhador rural os meios necessários ao mero bem maior, de mais de mil mortes entre traba-
acesso a terra e a uma política agrária, os resulta- Ihadores rurais, indígenas e garimpeiros.
dos saltam aos olhos como podemos constatar pe- Estes dados atestam o descaso das autorida-
los dados comparativos entre a agricultura patronal des brasileiras, responsáveis pela solução dos pro-
e a agricultura familiar, apresentados pelas entida- blemas fundiários; atestam a alto grau de impunida-
des integrantes do Grito da Terra Brasil. de, que contribui para a continuidade dos assassina-

A agricultura patronal ocupa uma área de 150 tos, despejos brutais, desrespeito aos direitos huma-
milhões de hectares contra 58 milhões de hectares nos e outras formas de violência, patrocinados tanto
da agricultura familiar, contando com todo o tipo de pelos latifundiários quanto pelas forças de seguran-
incentivo governamental. Mesmo ocupando uma ça do Estado. Resulta, de toda esta situação, uma
área três vezes menor do que a ocupada pelas gran- péssima imagem do Brasil no exterior, e um alto
des fazendas, e não contando com a maioria das grau de pânico, medo e desesperança do povo bra-
políticas direcionadas às grandes propriedades, a sileiro.
agricultura familiar é responsável pela produção da Não basta propalar ao mundo que o Brasil re-
maior parte da comida que chega à mesa dos brasi- conhece a violência existente no território nacional
leiros, como carnes suínas e de aves, leite, ovos, decorrente da luta pela terra, dos problemas fundiá-
batata, trigo, cacau, banana, café, milho, feijão, algo- rios; não basta dizer e não fazer nada que concreta-
dão, tomate, mandioca e laranja. Em contrapartida, mente impeça a continuidade desta situação.
a agricultura patronal supera a agricultura familiar Mas o que nós, Sr. Presidente, Sras e Srs. De-
em apenas quatro produtos: carne bovina, cana-de- putados, podemos fazer para por fim a esta triste
açúcar, arroz e soja. realidade vivenciada por mulheres e homens caleja-

Os trabalhadores assalariados e os agriculto- dos e sofridos que lutam para sobreviver e viver do
res familiares não contam com políticas adequadas fruto de seu trabalho, além de constatarmos a reali-
de salário, emprego, saúde, educação e muito me- dade, e chorarmos os mortos pela violência e pela
nos para produzir os alimentos destinados ao consu- fome:
mo interno. Produzem porque são brasileiros tena- 1 - exigir e favorecer a agilização dos procedi-
zes, brasileiros que acreditam em seu País, no po- mentos a serem adotados pelo Poder Executivo no
tencial agrícola de que dispomos; com força e espe- sentido da viabilização de uma reforma agrária que
rança continuam a lutar por dias melhores. atinja todos os sem terra;

Realmente, o povo, o trabalhador rural brasilei- 2 - exigir e favorecer a tramitação dos projetos
ro é um herói. Herói que consegue sobreviver em de lei que se encontram nesta Casa, que buscam fa-
um País onde, dos 5,2 milhões de assalariados ru- vorecer a desapropriação de terras, os procedimen-
rais 70% não têm carteira de trabalho assinada, por- tos judiciais que acompanhem a efetivação das Iimi-
tanto, não têm direito a férias, 132 salário, Fundo de nares de despejos e que, sobretudo, que estas Iimi-
Garantia e seus direitos previdenciários são seria- nares sejam expedidas apenas após o real conheci-
mente comprometidos. Muitos são submetidos a mento das condições em que se encontram as famí-
uma vida de escravidão, em conjunto com seus fi- lias que ocuparam as terras e os procedimentos
lhos. Somente em 1994, foram registrados mais de adotados pelo INeRA no sentido da desapropriação
25 mil casos de trabalho escravo no meio rural, além das mesmas pelo juiz competente, com o acompa-
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nhamento de sua execução pelo juiz elou promotor É preciso, portanto, que a política de seguran-
local; ça alimentar, além de proporcionar o acesso ao ali-

3 - o estabelecimento de políticas de incenti- mento aos mais carentes, incentive, também, na
vos agrícolas, créditos rurais, destinados às famílias produção agrícola, sustentando os preços dos pro-
de pequenos e médios produtores, de investimentos, dutos respectivos.
custeio, e comercialização encargos, assistência No Brasil, as intervenções do Estado no abas-
técnica, entre outros. tecimento datam dos idos de 1918, quando foi criado

Não basta, como já dissemos anteriormente, o Comissariado da Alimentação Pública. Desde en-
dizer que existem conflitos fundiários em nosso tão, a atuação governamental no setor primou pela
País; não basta dizer que o Governo reconhece, que ineficiência, culminando com o INAM - Instituto Na-
o Governo sabe. Não basta dizer que tudo que de- cional de Alimentação e Nutrição, cujo único feito
pende do Congresso Nacional, se o Governo não notável foi construir um prédio luxuoso em Brasília.
age concretamente para por fim à miséria do conjun- O atual Governo criou o Programa Comunida-
to da população. A sociedade civil organizada, o de Solidária, que tem, como um de seus objetivos
povo trabalhador do campo, os parlamentares com- primordiais, a segurança alimentar.
prometidos historicamente com os reais interesses Mas muitos há a ser feito, pois milhões de bra-
do povo brasileiro têm apresentado propostas de po- sileiros continuam famintos ou subnutridos, por falta
líticas para o meio rural. Estamos fazendo a nossa de acesso aos alimentos de que necessitam.
parte; exigimos que todos aqueles que dizem estar Nesse contexto, Sr. Presidente, o Governo do
comprometidos com o crescimento e desenvolvi- Estado de Goiás vem dando um extraordinário
mento do Brasil, cumpram com sua parte. Vamos exemplo ao País, não apenas com a atuação da Se-
realizar uma reforma agrária decente, vamos esta- cretaria Especial de Solidariedade Humana, que dis-
belecer políticas agrícolas que atendam aos peque- tribui todos os meses cento e quarenta e cinco mil
nos e médios produtores, vamos acabar com a vio- cestas com vinte e oito quilos de alimentos às famí-
lência e a impunidade que reinam em nosso País. lias carentes, além de distribuição diária de pão e

O SR. SANDRO MABEL (PMDB - GO. Pro- leite para milhares de crianças, o que vem contri-
nuncia o seguinte discurso.) - Sr&s e Srs. Deputa- buindo para redução da taxa de mortalidade infantil
dos, uma questão crucial para o Brasil é a do esta- no Estado, como também incentivando a agricultura.
belecimento de uma política eficiente, de âmbito na- De fato, uma das metas básicas de Goiás para
cional, de segurança alimentar. a agricultura é a gradativa profissionalização e mod-

Consoante conceitua o Banco Mundial, segu- emização do campo. Incentivos técnicos, científicos
rança alimentar significa permitir o acesso, por todo e fiscais vêm revigorando o trabalho agrícola e o
o contingente populacional, em todos os momentos, melhoramento da qualidade do rebanho num Estado
a uma alimentação suficiente para uma vida ativa e que já responde por 10% de toda a produção agríco-
saudável. É o acesso físico e econômico aos alimen- la do País.
tos. Sabe-se que na Europa e nos Estados Unidos a Com essas medidas, o Governador Maguito Vi-
prioridade agrícola, com vistas à segurança alimen- leia, a quem rendemos nossas homenagens, vem im-
tar, foi uma decisão de estadistas. plantando uma política eficiente de segurança a1imen-

É de recordar-se, por exemplo que, ao assumir tar que, esperamos, haverá de ser seguida pelo resto
a chefia do governo norte-americano, o Presidente do País, pois quem tem fome não pode esperar.
Roosevelt tratou - numa época de depressão eco- V - ORDEM DO DIA
nômica - de estabelecer um programa de combate à
fome. Criou ele as bases para um desenvolvimento PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
auto-sustentado, por intermédio da distribuição de DEPUTADOS:
alimentos, via merenda escolar e uma modalidade Roraima
pioneira de vale-refeição, que era o food-stamp. Alceste Almeida _ Bloco _ PPB.

Tanto nos Estados Unidos, nessa oportunida-
de, quanto na Europa, várias ações foram colocadas Pará
em prática no setor agrícola, com a criação de coo- Ana Júlia - PT; Anivaldo Vale - Bloco - PPB.
perativas, transferência de população desemprega-
da urbana para o campo e renegociação dos débitos Amazonas
dos agricultores. Alzira Ewerton - Bloco - PPB.
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Maranhão

Alberico Filho - Bloco - PMDB.

ceará

Anibal Gomes - Bloco - PMDB.

Piauí

Alberto Silva - Bloco - PMDB; João Henrique
- Bloco - PMDB.

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL; Álvaro Gaudên
cio Neto - Bloco - PFL; Wilson Braga - PDT.

Pernambuco

Fernando Lyra - PSB; Inocêncio Oliveira - Blo
co - PFL; Nilson Gibson - PSB; Wilson Campos 
PSDB.

Alagoas

Alberico Cordeiro - Bloco - PTB.

sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Jaques Wagner - PT;
Luís Eduardo - Bloco - PFL.

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB; Aécio Neves - PSDB;
Leopoldo Bessone - Bloco - PTB; Odelmo Leão 
Bloco - PPB; Ronaldo Perim - Bloco - PMDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PMDB.

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - Bloco - PPB; Alcione At
hayde - Bloco - PPB; Alexandre Cardoso - PSB;
Alexandre Santos - PSDB; Fernando Gabeira - PV;
Fernando Gonçalves - Bloco - PTB; Fernando Lo
pes - 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 Egydio - Bloco
PL; José Maurício - PDT; Laprovita Vieira - Bloco 
PPB; Laura Carneiro - Bloco - PFL; Lima Netto 
Bloco - PFL; Lindberg Farias - PCdoB; Márcia Cibi
Iis Viana - PDT; Milton Temer - PT; Miro Teixeira 
PDT; Moreira Franco - Bloco - PMDB; Nelson Bor
nier - PSDB; Osmar Leitão - Bloco - PPB; Paulo
Feijó - PSDB; Roberto Campos - Bloco - PPB; Ro
berto Jefferson - Bloco - PTB; Rubem Medina 
Bloco - PFL; Sérgio Arouca - PPS; Simão Sessim -

PSDB; Sylvio Lopes - PSDB; Vanessa Felippe 
PSDB; Wilson Leite Passos - Bloco - PPB.

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;
Arlindo Chinaglia - PT; Arnaldo Faria de Sá - Bloco
- PPB; Arnaldo Madeira - PSDB; Ary Kara - Bloco 
PMDB; Ayres da Cunha - Bloco - PFL; Beto Mansur
- Bloco - PPB; Carlos Apolinário - Bloco - PMDB;
Carlos Nelson - Bloco - PMDB; Celso Daniel - PT;
Celso Russomanno - PSDB; Corauci Sobrinho 
Bloco - PFL; Cunha Lima - Bloco - PPB; De Valas
co - Bloco - PSD; Delfim Netto - Bloco - PPB; Dui
Iio Pisaneschi - Bloco - PTB; Edinho Araújo - Bloco
- PMDB; Eduardo Jorge - PT; Emanuel Fernandes
- PSDB; Fausto Martello - Bloco - PPB; Fernando
Zuppo - PDT; Franco Montoro - PSDB; Hélio Bicu
do - PT; Hélio Rosas - Bloco - PMDB; Ivan Valente
- PT; Jair Meneguelli - PT; João Mellão Neto - Blo
co - PFL; João Paulo - PT; Jorge Tadeu Mudalen 
Bloco - PPB; José Aníbal - PSDB; José Augusto 
PT; José Coimbra - Bloco - PTB; José Genoíno 
PT; José Machado - PT; José Pinotti - Bloco 
PMDB; Jurandyr Paixão - Bloco - PMDB; Koyu lha
- PSDB; Luciano Zica - PT; Luiz Gushiken - PT;
Marcelo Barbieri - Bloco - PMDB; Marquinho Che
did - Bloco - PSD; Marta Suplicy - PT; Maurício Na
jar - Bloco - PFL; Michel Temer - Bloco - PMDB;
Nelson Marquezelli - Bloco - PTB; Paulo Lima 
Bloco - PFL; Pedro Yves - Bloco - PMDB; Régis de
Oliveira - Bloco - PFL; Ricardo Izar - Bloco - PPB;
Robson Tuma - Bloco - PSL; Salvador Zimbaldi 
PSDB; Silvio Torres - PSDB; Teima de Souza - PT;
Tuga Angerami - PSDB; Ushitaro Kamia - Bloco 
PPB; Vadão Gomes - Bloco - PPB; Valdemar Costa
Neto - Bloco - PL; Vicente Cascione - Bloco - PTB;
Wagner Rossi - Bloco - PMDB; Wagner Salustiano
- Bloco - PPB; Welson Gasparini - PSDB; Zulaiê
Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Gilney Viana - PT; Murilo Domingos - Bloco 
PTB; Oswaldo Soler - Bloco - PMDB; Pedro Henry
- PSDB; Rodrigues Palma - Bloco - PTB; Rogério
Silva - Bloco - PFL; Tete Bezerra - Bloco - PMDB;
Welinton Fagundes - Bloco - PL.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvalho 
PPS; Benedito Domingos - Bloco - PPB; Chico Vigi-



·Art.82 .
§ 32 - Não havendo matéria a ser vo

tada, ou se inexistir quorum para votação
ou, ainda, se sobrevier a falta de quorum
durante a Ordem do Dia, o Presidente anun
ciará o debate das matérias em discussão.·

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - É o que
farei. Vou anunciar as matérias em discussão.

O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente, é
que existe um requerimento de minha autoria pedin
do a retirada da matéria de pauta.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não im
pede.

O SR. CHICO VIGILANTE - Mas não tem
quorum para a deliberação do requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - V.Exa
deve ter calma e aguardar o momento certo. O Pre
sidente jamais cometeria a irresponsabilidade de vo
tar sem quorum. V.Exa bem o sabe.

O SR. CHICO VIGILANTE - Mas, Sr. Presi
dente, sendo assim, teremos de encerrar a sessão
agora.

santa Catarina

Edinho Bez - Bloco - PMDB; Edison Andrino 
Bloco - PMDB; Hugo Biehl - Bloco - PPB; João Piz
zolatti - Bloco - PPB; José Fritsch - PT; Leonel Pa
van - PDT; Luiz Henrique - Bloco - PMDB; Mário
CavdHazzi - Bloco - PPB; Milton Mendes - PT; Pau
lo Bauer - Bloco - PFL; Paulo Bornhausen - Bloco 
PFL; Paulo Gouvea - Bloco - PFL; Serafim Venzon
- PDT; Ulysses Gaboardi - Bloco - PMDB; Valdir
Colatto - Bloco - PMDB.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB;
Adylson Motta - Bloco - PPB; Aírton Dipp - PDT;

Mato Grosso do Sul

Flávio Derzi - Bloco - PPB; Marcai Filho - Blo
co - PMDB; Marilu Guimarães - Bloco - PFL; Nel
son 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; Elias Abrahão - Bloco - PMDB; Fer
nando Ribas Carli - PDT; Flávio Arns - PSDB; Her
mes Parcianello - Bloco - PMDB; Homero Oguido 
Bloco - PMDB; João Iensen - Bloco - PPB; José
Borba - Bloco - PTB; Luiz Carlos Hauly - PSDB;
Maurício Requião - Bloco - PMDB; Max Rosen
mann - Bloco - PMDB; Nedson Micheleti - PT; Nel
son Meurer - Bloco - PPB; Odfiio Balbinotti - Bloco
- PTB; Paulo Bernardo - PT; Renato Johnsson 
Bloco - PPB; Ricardo Barros - Bloco - PFL; Ricardo
Gomyde - PCdoB; Valdomiro Meger - Bloco - PPB;
Vilson Santini - Bloco - PTB; Werner Wanderer 
Bloco- PFL.
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lante - PT; Maria Laura - PT; Wigberto Tartuce - Augusto Nardes - Bloco - PPB; Carlos Cardinal -
Bloco - PPB. PDT; Darcísio Perondi - Bloco - PMDB; Eliseu Padi

lha - Bloco - PMDB; Enio Bacci - PDT; Esther
Grossi - PT; Ezídio Pinheiro - PSDB; Fattar Júnior
Bloco - PPB; Germano Rigotto - Bloco - PMDB;
Hugo Lagranha - Bloco - PTB; Jair Soares - Bloco
- PFL; Jarbas Lima - Bloco - PPB; José Fortunati 
PT; Júlio Redecker - Bloco - PPB; Luiz Mainardi 
PT; Matheus SChmidt - PDT; Miguel Rossatto - 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; Yeda Crusius 
PSDB.

O SR PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A lista
de presença registra o comparecimento de 233 Se
nhores Deputados.

Solicito à Secretaria da Mesa que mande sus
pender imediatamente todos os trabalhos das Co
missões técnicas para que possamos iniciar a Or
demdo Dia.

O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem
V.Exa a palavra.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a minha questão
de ordem está baseada no art. 82, § 32, que diz:

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; Barbosa Neto - Bloco
- PMDB; João Natal - Bloco - PMDB; Jovair Aran
tes - PSDB; Lidia Quinan - Bloco - PMDB; Marconi
PeriHo - 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; sandro Mabel - Bloco - PMDB; Vilmar
Rocha - Bloco - PFL; Zé Gomes da Rocha - Bloco
-PSD.



O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não.

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei nll 1.669-A, de 1996, que institui a
Agência Nacional de Energia Elétrica 
ANEEL, cria o Conselho do serviço Público
de Energia e dá outras providências. Tendo
pareceres dos relatores designados pela
Mesa em substituição ás Comissões: de
Trabalho, de Administração e Serviço Públi
co; pela aprovação, com substitutivo (Rela
tor: Sr. José Carlos Aleluia); de Minas e
Energia, pela aprovação (Relator: Sr. Nelson
Marquezelli); de Finanças de Tributação,
pela adequação Orçamentária e Financeira
(Relator: Sr. Amaldo Madeira); e de Consti
tuição e Justiça e de Redação, pela Consti
tucionalidade, Juridicidade e Técnica Legis
lativa (Relator: Sr. Ary Kara).

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 (BlocoIPFL-BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de ob
ter informação da Mesa se existe alguma emenda
de plenário apresentada a esse projeto pelos parti
dos. Essa é a primeira questão.

O SR. SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem
V.Exa a palavra.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (PCdoB-MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, queria esclare
cer ao Deputado Benito Gama que vai ser apresen
tado um novo substitutivo. Vamos fazer emendas
em cima do novo substitutivo que vai ser apresenta
do?
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O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não, . O SR. SÉRGIO MIRANDA - Não? E, quando
primeiro terei de anunciar a Ordem do Dia, mandar vamos emendar o novo substitutivo?
suspender os trabalhos das Comissões, verificar se O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O subs-
efetivamente não há quorum e aí V.Exa será plena- titutivo já foi apresentado.
mente atendido. Fique certo. O SR. SÉRGIO MIRANDA - Mas vem um

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vai-se novo.
passar à apreciação da matéria que está sobre a O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O subs-
mesa e da constante da Ordem do Dia. titutivo foi apresentado em uma sessão anterior. O

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) que vai acontecer agora é análise das emendas. Ele
pode concluir por outro substitutivo.

-1 - O SR. SÉRGIO MIRANDA - E quando vamos

PROJETO DE LEI NlI 1.669-B, DE 1996 poder emendar o outro?
(Do Poder Executivo) O SR. BENITO GAMA - Ou uma subemenda

substitutiva.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sube

menda aglutinativa é claro que pode.
O SR. GERSON PERES - O Relator tem po

deres regimentais para fazer isso.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - E agluti

nativa também.
O SR. SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, há

necessidade de conhecimento prévio pela Casa. Há
profundas alterações nas competências. Há uma
grande modificação feita de ontem para hoje em fun
ção de um acordo com a base do Governo. Não va
mos ter nem acesso à discussão?

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Só se o
Relator apresentar urna reformulação do substitutivo
inicial. Depende do Relator.

O SR. SÉRGIO MIRANDA - Ele mudou capí
tulos, introduziu um capítulo novo?

O SR. BENITO GAMA - É uma subemenda,
Deputado Sérgio Miranda.

O SR. SÉRGIO MIRANDA - Eu sei.
O SR. BENITO GAMA - Ao que me consta é

uma subemenda prevista, inclusive, no Regimento.
O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem

V.Exa a palavra.
O SR. GERSON PERES (BlocoIPPB-PA. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, na realidade, o
Relator fez algumas modificações. O art. 25, por
exemplo, foi modificado para 13. Embora não tenha
alterado substancialmente a matéria, houve modifi
cações.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou
conceder a palavra, primeiro, ao Relator para que
ele dê parecer às emendas.

O SR. BENITO GAMA - Dessa forma esclare
ce, Sr. Presidente.
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o SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente,
peço a a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem
v.Exa a palavra.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (Bloco/PMDB
SP. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pare
ce-me que o processo de discussão não se iniciou
ainda. Portanto, o prazo para emendas é até o final
do processo de discussão.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Claro. E
ele só dará parecer após a discussão.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - É essa exata
mente a minha questão de ordem a V.Exa

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa
do Alberto Goldman, V.Exa tem razão.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em dis
cussão.

Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Sérgio

Miranda, que falará contra.
O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem

V.Exa a palavra.
O SR. CHICO VIGILANTE (PT-DF. Sem revi

são do orador) - Sr. Presidente, com relação à apre
ciação do meu requerimento, como fica?

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Qual re
querimento?

O SR. CHICO VIGILANTE - Matéria sobre a
mesa.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Perdão,
Sr. Deputado. Antes de conceder a apalavra ao De
putado Sérgio Miranda, submeterei o requerimento
de V.Exa à apreciação. Foi uma falha da secretaria
Geral da Mesa, que não colocou o requerimento à
vista.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há s0

bre a mesa o seguinte requerimento:

"Sr. Presidente, requeremos a V. Exa,
nos termos regimentais, a retirada do Proje
to de Lei nl! 1.669-8, de 1996, constante da
pauta da presente sessão."

"Sala das Sessões, em 24 de julho de 1996.
Chico Vigilante, Vice-Líder do pro.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs.
Deputados que aprovam o requerimento permane
çam como se acham. (Pausa)

Rejeitado.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce
do a palavra ao Deputado Sérgio Miranda, para dis
cutir a matéria que falará contra.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (PCdoB-MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. De
putados, antes de mais nada quero discutir a ques
tão do mérito. Vamos aprovar uma agência regula
dora do setor elétrico que envolve interesses econô
micos de bilhões de reais. Só o patrimônio da Eletro
brás está avaliado em mais de 60 bilhões de dóla
res.

A partir da modificação do projeto original do
Executivo foi apresentado um substitutivo. Temos
uma versão que foi discutida ontem. Hoje pela ma
nhã foi feita outra versão. E, vamos votar sem que
isso seja divulgado, sem que compreendemos e sai
bamos efetivamente o que está se votando. S~ e
Srs. Deputados, isso significa a degradação das fun
ções e das prerrogativas do Poder Legislativo. É
inadmissível que tratemos de um tema de tal serie
dade, envolvendo uma questão de infra-estrutura de
energia, que é básico para o País, no escuro. Va
mos votar isso no escurol

Primeiro, em relação à questão do método, não
sei o que vou discutir agora, se o Substitutivo de nl!
1. nl! 2, nl! 3, nl! 4 ou nl! 5. Qual o substitutivo que vou
discutir?

Discutirei, inicialmente, a concepção do proje
to. A concepção desse projeto, que tem semelhança
com as regulações de outros setores, como as do
petróleo e do sistema de telecomunicações, tem ba
sicamente uma idéia-chave: retirar do controle públi
co, do controle poJrtico feito pela sociedade a partir
dos votos, e entregar a administração desses seto
res ao capital. Essa é a essência da concepção.

A argumentação dos grandes investidores é
que a "influência política", entre aspas, é nefasta.
Que tipo de "influência política" é nefasta? A "in
fluência política· determinada pelo povo no processo
eleitoral. Essa, sim, é nefasta. Mas criar um órgão
independente é o objetivo.

Perguntei ontem, na sessão: independente?
Mas indepedente de quem, Srs. Deputados? Inde
pendente do controle político. Essa é a essência,
esse é o objetivo: retirar o q~~ é nato ao Estado bra
sileiro e colocá-lo sob a influência única do capital. E
o setor público não terá mais influência.

Srs. Deputados, estamos iniciando a votação
desse projeto às escuras, de forma apressada, para
que alguns possam se beneficiar, o que poderia
classificar como uma rapina do setor público.
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ÀS vezes, fica parecendo que O· Relator impôs cer com critérios o chamado órgão regulador, aquele
algumas condições para a composição desse órgão, que representará o poder concedente na execução
ao dizer que nenhum acionista ou empregado de do monopólio da União.
empresa privada, bem como empregado de empre- É bom lembrar que a energia elétrica é renová-
sa pública, pode participar do órgão. vel quando provém de recursos hidráulicos. Portan-

Dizia eu, ontem, que inicialmente fica parecen- to, as concessões têm de ser conferidas com bas-
do que se cria uma reserva de mercado. Só poderá tante isenção e desprendimento.
participar da direção da Aneel quem forDeputado ou O que lamentamos, nesta hora, Sr. Presidente
coisa parecida. Quem entender do setor elétrico não e Srs. Deputados, é o fato de não termos ainda a
poderá participar. definição completa do novo modelo do setor elétrico.

Se nos aprofundarmos na leitura do projeto va- Um modelo que defina a estruturação adequada do
mos observar que a restrição é apenas para os ser- sistema de geração, de transmissão do grld do setor
vidores de empresas públicas, porque quem é acio- elétrico, de distribuição e, finalmente, do fomecimen-
nista vende as ações, e é para isso que existe a Bol- to de energia ao consumidor final, a preços módicos,
sa de Valores; quem é empregado do setor privado prevendo os menores custos realizados, sob regime
se demite e faz um contrato de gaveta. de eficiência econômica.

Há outras aberrações no projeto, Srs. Deputa- Mesmo assim, ainda que não estejamos de
dos. E a expressão é esta: aberração. posse da reestruturação do setor elétrico, é conve-

Observamos, ontem, que o Sindicato das Em- nient~ que, já agora possamos definir e reestruturar
presas de São Paulo, da Light, pediu que fosse alte" o órgao regulador.
rado um artigo no substitutivo que exigia que as em- O substitutivo do Deputado José Carlos Aleluia
presas privadas tivessem um plano de investimento. traz ao órgão regulador um caráter de maior inde-
O Relator acedeu facilmente e retirou a obrigação. pendência - e af é preciso que se dê uma resposta
Diz que poderão. no sentido de quem deve ser independente dos con-

Estamos votando um projeto no escuro, o que c~ssion~rios interessados no setor, para evitar ,con-
sinceramente considero, Srs. Deputados, uma ver- flltos de ~nteresses. O que ocorre co~ a nova le~ das
gonha para o Congresso Nacional. (Palmas) concessoes, que .transf~re a prestaçao do~_serylÇOS,

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) _ Conce- é. que o monopólio co~tinua sendo ~a Unlao. E pre-
do a palavra ao De utado Eliseu Resende ue fala- CI~, portanto, que haja uma agê~cla d~ alto nfvel,
rá a favor. p , q desl~teressada, neutra~ que pe~lta o livre acesso

ao sistema. Sendo aSSim, ela nao pode estar sob a
O SR. ElISEU RESENDE (BlocoIPFL-MG. influência de qualquer concessionário público ou

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e privado. '
Srs. Deputados, está em_discussão um ~rojeto que Neste ponto, estamos de acordo com a filosofia
se ref~re à regula~~taçao do setor elétnco. Temos do substitutivo do Deputado José Carlos Aleluia, que
em maos o substitutIVo apresentado pelo Deputado t d . n' ma ê 'd It ' I d'
José Carlos Aleluia. ~e~~;s ~~~~~~~a~ se~~ ~~~~at~sae°n~~:~ ~~~v~~

. ~ assunto vem sendo .!studado nesta Casa ~ dos pelo Senado Federal, porque se trata da gerên-
f~1 m~tlVo de debate. na reunlao de ontem, co~ p~rti- cia pelo Senado Federal, porque se trata da gerên-
~Ipaçao de Secretán?s de Estado e de organlzaçoes cia de um monopólio de extraordinário valor, de fon-
ligadas ao setor elétnco. tes renováveis de energia. Desse modo, poderemos

O projeto inicial do Governo cuidava preciosa- fazer com que esse órgão regulador tenha o objetivo
mente da criação e da instituição do órgão regula- maior de defender os interesses do consumidor, fa-
dor, qu~ substituirá o DNAEE, Departamento Nacio- zendo com que os concessionários realizem suas
nal de Aguas e Energia Elétrica. obrigações em caráter de eficiência econômica e es-

O substitutivo do Deputado José Carlos Aleluia ses custos mfnimos sejam transferidos para as tari-
estende considerações em novos capftulos a raspei- fas, a fim de que um setor importante de sustenta-
to do regime econômico e financeiro das concessõ- ção da infra-estrutura nacional seja oferecido à po-
es, a respeito da descentralização das atividades e pu,lação brasileira a menores preços.
outras disposições transitórias. ' Não obstante as várias emendas por nós ofere-

Em princfpio, podemos proclamar que se trata cidas, acreditamos que o substitutivo apresentado
de um bom projeto. Há necessidade de se estabele- pelo nobre Deputado José Carlos Aleluia está em
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condições de ser aprovado por esta Câmara dos De- É um absurdo esta Casa abrir mão de seus
putados. preceitos, estabelecendo regras que proíbem as

Portanto, somos favoráveis à aprovação da pessoas que têm profundo conhecimento do setor
matéria, entendendo que é um passo importante elétrico brasileiro de ter acesso a cargos de direção,
para a modemização do setor e para transferir ao de comando e de execução, ao mesmo tempo em
povo brasileiro os benefícios decorrentes de uma es- que abrimos as porteiras para as empreiteiras. Proí-
trutura adequada no setor elétrico. bem-se os funcionários da Eletrobrás, da Cemig e

Era o que tinha a dizer. da Chesf de participar dessa empresa, mas não se
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce- impedem os funcionários da Camargo Corrêa, da

do a palavra ao nobre Deputado Fernando Ferro, Andrade Gutierrez ou da Mendes Júnior de ter aces-
para falar contra a matéria. so a ela.

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Sem revi- Há, claramente, um viés que compromete a fei-
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- ção proposta para essa Agência. Além do mais, não
tados, no que tange à necessidade de termos um ór- se submete ao Congresso Nacional a proposta orça-
gão regulador para o setor elétrico, estamos de ple- mentária para essa agência nem a fiscalização das
no acordo com a observação do nobre Deputado EU- suas ações e atribuições. No entanto, submete-se
seu Resende. ao Tribunal de Contas da União a auditoria do setor

Ontem, durante debate realizado nesta Casa, o elétrico brasileiro. Isso é uma piada, pois o TCU,
representante do Governo, Dr. Peter Greiner, asse- efetivamente, não tem condições de fiscalizar o se-
gurou que em menos de dez meses estará configu- tor elétrico brasileiro, tendo em vista sua complexi-
rada a estrutura pretendida para a nova feição do dade e dimensão. Então, é um absurdo o que esta-
setor elétrico brasileiro. mos discutindo hoje, aqui, de forma intempestiva, ir-

Estranhamente, estamos discutindo a criação responsável, abrindo mão dos nossos preceitos. Es-
de um órgão de regulação e fiscalização sem conhe- tamos dando um salto no escuro e, ao mesmo tem-
cermos sua estrutura. Estamos atropelando o deba- P~' crian~o neste momento alguns precedentes que
te nesta Casa, em que incorporaríamos contribuiçõ- Irao servir de base para regular as telecomunicações
es dos diversos segmentos que conhecem o setor e e o setor de petróleo.
nele atuam. Na verdade, é um salto no escuro, é uma irres-

Causa-me estranheza notrcia que recebi hoje ponsabilidade que esta Casa se abstenha de exigir
de manhã, segundo a qual teríamos um novo substi- um debate mais sério com o setor elétrico. Desde
tutivo, que não foi discutido ontem, nem é do conhe- abril, propusemos na Comissão de Minas e Energia
cimento dos Parlamentares desta Casa. Com esse que fosse estabelecido o debate, que não foi permiti-
substitutivo, pretende-se definir os instrumentos que do. De forma intempestiva, na convocação extraor-
vão regular e fiscalizar o mega complexo sistema dinária, chega-nos este projeto, com.todas as condi-
elétrico brasileiro, dentro da nova feição que lhe ca- ções para duvidarmos da sua definição de reais inte-
berá com a possibilidade de sua privatização. resse da Nação.

Estabelece-se no substitutivo anterior, de que Deixamos aqui o alerta: é um absurdo votar-
Unhamos conhecimento, um caráter de regulação e mos esta proposta, este projeto de lei, sem termos o
fiscalização, ao mesmo tempo em que se determina domínio nem a contribuição de diversos segmentos.
que o órgão que o faz, a Aneel - Agência Nacional É um verdadeiro salto no escuro, que pode ter con-
de Energia Elétrica - irá definir políticas de licitação, sequências desastrosas para o futuro do setor elétri-
de contratação de prestadores de serviços. co nacional.

De todo modo, é extremamente preocupante O SR. PRESIDENTE - (Luís Eduardo) - Con-
saber que este projeto de lei impede que setores, cedo a palavra ao Deputado Gerson Peres, que fala-
pessoas que conhecem profundamente o setor elé- rá a favor da matéria.
trico e fazem parte da sua cultura participem tanto O SR. GERSON PERES (Bloco/PPB - PA.
dos órgãos de direção, como dos cargos secundá- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrIg. e
rios dessa Agência. Estranhamente, por outro lado, Srs. Deputados, falar contra este projeto usando a
é facultado, ou não é proibido, às pessoas que têm expressão "dar um salto no escuro" é ser muito sim-
notória vinculação com o setor elétrico, como os rep- plório. Dizem que não sabemos o que estamos vo-
resentantes das empreiteiras, participar dessa Agên- tando. Não é bem assim. Talvez isso sirva realmente
cia, ocupando cargos diretores ou técnicos. para darmos um salto no escuro em que vivemos,
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para ver se acionamos rapidamente as barras de Portanto, não vejo essa apreensão que aqui
energia, os interruptores de luz, a fim de sairmos do estão considerando no projeto. O projeto é necessá-
escuro. rio; entra no novo mundo. Vamos agora experimen-

Se não abreviarmos a votação deste projeto, tar uma nova fase de relacionamento nos empreen-
também não aceleraremos a possibilidade das con- dimentos entre o Estado e a iniciativa privada. Não
cessões à iniciativa privada para ampliarmos o maior há por que haver receio quanto às tarifas, uma vez
índice de distribuição de energia pelo País. Podemos que há um Conselho Fiscal.
passar para o ano 2.000 já com déficit de energia. Vou mostrar ao colega Deputado, mais tarde,

Esta lei institui urna autarquia, que.vai possibili- dada a exigüidade do tempo, que existe um Conse-
tar um mecanismo mais rápido, a fim de que possa- lho Administrativo da Aneel. Essas atribuições esta-
mos distribuir melhor os recursos da iniciativa priva- rão inseridas na competência desse conselho, por-
da - ela participando e o Estado dirigindo e supervi- que essa lei também ainda vai ser regulamentada,
sionando. conforme dispõem os artigos nele inseridos.

Queria dizer ao meu eminente colega e bri- Com essas considerações, peço aos colegas
Ihante Deputado desta Casa, Deputado Sérgio Mi- que abreviem a votação deste projeto, dando um
randa, que S.Exil• não fique muito preocupado, ·sim-, para que entremos numa nova era de trabalho
porque estamos votando a instituição de uma com relação aos investimentos na autarquia e na ini-
agência autárquica, que será dirigida pelo Gover- ciativa privada, a fim de obtermos uma maior produ-
no Federal, fiscalizada pelo Congresso e pelo Tri- ção de energia.
bunal de Contas, que, a qualquer momento, pode, Era o que tinha a dizer.
ex-offíclo, fazer as auditagens operacionais na O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce-
própria autarquia. do a palavra ao Deputado Luciano Zica, que falará

contra.Não nos apavora o que foi bem redigido pelo
Deputado José Carlos Aleluia, que, ao se debruçar O SR. LUCIANO ZICA (PT - SP. Sem revisão
em vários modelos de substitutivos e procurar ouvir do orador.) - Sr. Presidente, Sriis. e Srs. Deputados,
todos, alcançou praticamente um consenso redacio- estamos tratando, hoje, nesta Casa, talvez do tema
nal que irá proteger os interesses do País. mais importante depois da votação das reformas

constitucionais. Estamos discutindo a constituição
Sr. Presidente, Sf'ls. e Srs. Deputados, temos do que deveria ser um órgão regulador que se preo-

ainda algumas considerações críticas sobre o proje- cupa com o debate dos implementos fundamentais
to, como, por exemplo, com relação ao artigo que para o direcionamento do desenvolvimento do País,
estabelece a contratação temporária por trinta e seis 'como a energia elétrica, que, segundo as lideranças
meses. No entanto, o Relator nos diz que esse pra- do Governo, deverá balizar a constituição dos órgã-
zo necessário para se ajustar a transição. Acho esse os reguladores do petróleo, das telecomunicações e
prazo demasiadamente longo, mas Deus queira que dos demais setores.
ele não venha a prejudicar a imagem da autarquia Diante da preocupação com o poder concen-
pela inchação dos contratos. Essa é uma das restri- trado, conforme proposto pelo Relator, Deputado
ções que fazemos. José Carlos Aleluia, do projeto apresentado pelo Go-

Também fazíamos restrições ao artigo 25, que vemo, procurando convocar um amplo debate nesta
reduzia a taxa de reserva global de reversão de Casa.
2,5% para 1,5%, extinguindo tal reserva no fim do Fizemos, na quinta-feira da semana passada,
milênio. Isso prejudicaria imensamente o Norte, o uma reunião no gabinete do Relator, Deputado José
Nordeste e o Centro-Qeste, urna vez que iríamos Carlos Aleluia, em que estabelecemos um acordo na
perder milhões de reais destinados a novos investi- presença do Deputado Alberto Goldman, repre-
mentos que visavam aproveitar nosso potencial hí- sentando o PMDB, do Deputado José Aníbal, Líder
drico, cujo valor maior se encontra exatamente nes- do PSDB, do próprio Deputado José Carlos Aleluia e
sas regiões. do Deputado Nelson Marchezan, com o empenho do

Fomos até o Relator, que se mostrou sensível, Deputado Sérgio Miranda, a fim de apresentarmos
compreendeu o clamor dos nossos Parlamentares e um roteiro de trabalho, que se iniciou ontem com a
restabeleceu a taxa, tirando engessamento do prazo realização de uma audiência pública, que teve a
e deixando, para mais adiante a idéia da extinção preocupação de ouvir os setores interessados no
ou da redução dessa taxa. debate do projeto.
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A audiência se realizou com uma freqüência
extraordinária e teve a capacidade de mostrar que,
de fato, há uma diversidade enorme de opiniões
acerca do tema. Há uma discordância excepcional
entre os Deputados da base governista, que, inclusi
ve, estão acompanhando o debate sobre o conteúdo
do projeto.

Assumimos o compromisso de que ouviríamos
representantes de diversos setores, trabalharíamos
até o dia 6 na formulação das conclusões tiradas
desse debate e votaríamos o projeto no dia 6 de
agosto, se possível, com o conhecimento dos Parla
mentares sobre o tema.

Depois da reunião de ontem fomos surpreendi
dos com a informação de que o projeto seria coloca
do em pauta hoje. Para entendermos a dimensão do
absurdo que esse projeto representa, a diretoria da
Agência Nacional de Energia Elétrica, que terá o po
der de executar toda a política do setor, desde as
concessões, contratações, estabelecimento de tari
fas, definições dos parâmetros, será nomeada para
um mandato de quatro anos, não podendo ser demi
tida, a não ser por improbidade administrativa. Não
terá qualquer conselho, qualquer órgão fiscalizador,
a não ser o Tribunal de Contas da União que poderá
fiscalizar no esquema precário que já conhecemos.

É um extraordinário absurdo um outro ponto:
quando se estabelece por exemplo descentralização
do controle, condiciona-se que o estado que tenha
uma companhia estadual de energia elétrica só p0

derá fiscalizar as companhias privadas se privatizar
a sua companhia.

O Estado de Minas Gerais, por exemplo, se
quiser ter um órgão controlador da política de ener
gia elétrica, terá de vender a Cemig ou não poderá
fiscalizar as companhias privadas. É um extraordi
nário absurdo que se proponha uma coisa dessa di
mensão. Uma agência nacional de energia elétrica
que terá como tarefa direcionar a política fundamen
tai para a geração do nosso desenvolvimento ficará
nas mãos dos superpoderosos.

Eu até fiz uma brincadeira - caso essa propos
ta do Relator José Car10s Aleluia seja aprovada 
que temos de aprovar em regime de urgência emen
da constitucional proibindo ao Presidente da emen
da constitucional proibindo ao Presidente da Repú
blica renunciar à Presidência para assumir a Direto
ria-Gerai da Aneel, porque ela terá mais poder, sem
fiscalização, do que tem hoje Presidente da repúbli
ca, a fim de atender aos interesses privados e não
aos públicos.

No momento em que o Relator impede aos se
tores públicos ligados ao setor energético de partici
parem da Agência, S.ExA. diz também aos acionistas
das empresas privadas que não poderão fazê-lo.
Mas para que existe Bolsa de Valores? O acionista
da companhia privada irá vender as ações, assumir
a diretoria da Aneel, e depois recomprá-Ias,.enquan
to que um funcionário da Cemig, por exemplo, não
poderá fazer parte da Aneel, porque ele ingressou
na empresa através de concurso e não irá pedir de
missão para·ingressar na Agência e depois não po
der voltar. Esse é um tratamento diferente do adota
do pela empresa privada. Ela demitirá o seu funcio
nário, poderá mandá-lo para a Aneel, e depois de
um ano, cumprida a quarentena proposta, ele pode
rá voltar.

Nesse sentido, o Partido dos Trabalhadores
encaminha o voto contrário e conclama as outras
bancadas a não permitir a votação desse projeto
hoje, adiando-a para o dia 6, a fim de possibilitar
amplo debate sobre a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce
do a palavra ao Deputado Alberto Goldman, que fa
lará a favor da matéria.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (BlocoIPMDB
SP. Sem revisão do orador.) -' Sr. Presidente, SrAs e
Srs. Deputados, a matéria em discussão é extrema
mente importante, complexa, e é conseqüência de
um processo que vivemos em nosso País.

Na realidade, já existem órgãos responsáveis
pela regulação do setor: O Departamento Nacional
de Águas e Energia Elétrica vem atuando no papel
de fiscalizador e regulador. Mas a partir da aprova
ção da Lei de Concessões, que mudou o conceito
de serviço público - algo que deve ser executado no
âmbito público ou privado, sob a responsabilidade
do Estado, passou a ser necessária a existência de
um órgão que tivesse certo grau de dependência em
relação ao Poder Executivo e pudesse, com isso,
dar garantias aos investidores estatais ou privados,
a fim de promover o atendimento das necessidades
do setor em suas diversas áreas.

Todos sabem da necessidade, no setor ener
gético, de um grande volume de investimentos. To
dos sabem da necessidade que temos de produzir
mais energia elétrica, uma das bases fundamentais
para o desenvolvimento econômico. E todos sabem
das dificuldades que temos hoje em relação à capa
cidades de investimentos.

A existência de regulamentação forte e de ór
gão que tenha independência, para que não fique
submetido aos interesses políticos momentâneos, a



"Requeiro a V.' Exi, nos termos regi
mentais, encerramento da discussão.

Sala das Sessões, 24 de julho de 1996. - Ino
cêncio Oliveira, - Líder do Bloco Parlamentar
(PFUPTB) - Benito Gama - Líder do Governo 
Odelmo Leão ...., Líder do Bloco Parlamentar
(PPB/PL)"

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs.
Deputados que o aprovam, permaneçam como se
acham. (Pausa.)

Aprovado, por maioria. Está encerrada a dis
cussão.

O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exi a palavra.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, pela leitura dos sig
natários do requerimento, parece-me que não tem o
pedido da maioria absoluta das Lideranças.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Descul
pe-me, Deputado. Foi falha minha. Não li o nome do
Deputado José Aníbal, que está aqui escrito.

O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente, de
qualquer forma, quero deixar claro que o PT é con
trário a esse requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou s0

licitar aos Srs. Relatores que ofereçam parecer às
emendas, mas só colocarei a matéria em votação na
sessão ordinária da tarde. Portanto, vou transferir a
votação da matéria para a sessão da tarde.

O SR. SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exi a palavra.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (PCdoB-MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, vai ser distribuí
do, então, a emenda final?

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sendo
possível, o quanto antes.
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pressões inclusive internas e conjunturais dos pró- puta democrática, não há consenso, mas maioria.
prios governos que passam, são fundamentais, ao No momento em que tivermos maioria consciente
processo de desenvolvimento no setor de en~rgia daquilo que estamos fazendo, poderemos proceder
elétrica. à votação. Pode ser ainda hoje, amanhã ou depois,

Por isso, somos favoráveis ao projeto e, inclu- isso não interessa. O que nos interessa é que a dis-
sive, ao próprio substitutivo do Deputado José Car- cussão seja concluída para que.pos~mos votar a
los Aleluia. Entendemos que uma série de mudal'J- matéria com plena consciência do que estamos fa-
ças devam ser feitas, estão sendo discutidas, desde zendo.
a semana passada e ontem, com a participação de O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há so-
todos na audiência pública realizada. bre a mesa o seguinte requerimento:

No entanto, é preciso ter clareza de que a'ma
téria é complexa. Ela deve ser votada, sim, pois é
importante e urgente para o País. Mas não se pode,'
de forma alguma, perder qualidade na elaboração
dessa lei em troca de algumas horas, ou de alguns
minutos a mais, no processo de votação.

Nós, do PMDB, vamos votar o projeto com a
máxima urgência, mas dentro dos limites de elabo
ração de um substitutivo que seja compatível com
as necessidades que hoje entendemos ser as do
País.

Recebi hoje pela manhã uma das hipóteses
que talvez seja apresentada pelo Deputado José
Carlos Aleluia como subemenda. Ainda não foi
apresentada, talvez seja apresentada em função
das emendas e das negociações que vêm sendo
feitas.

Cito como exemplo, para mostrar que o pro
jeto não pode ser votado já, a introdução do art.
27. Até ontem à noite eu não havia tomado co
nhecimento dele. Mas agora constato que a hipó
tese ainda não foi apresentada. Pode até não ser
apresentada pelo Deputado José Carlos Aleluia,
mas hoje de manhã eu a recebi. Diz que os contra
tos de concessão de serviço público conterão
cláusula de prorrogação sucessiva da concessão,
enquanto estiverem sendo prestadas nas condiçõ
es estabelecidas no contrato.

Significa que os contratos terão cláusula de
prorrogação automática, se o concessionário e o
poder concedente estiverem satisfeitos com o
serviço que está sendo feito. É matéria de alta
discussão - e tenho até algumas dúvidas a res
peito - e não pode de forma nenhuma ser resol
vida nesse momento, em seguida ao processo
de discussão.

Portanto, nesta sessão, queremos apresentar a
proposta de que, ao se terminar o processo de dis
cussão, sentemos à mesa todos os interessados na
matéria e a discutirmos item por item. No momento
em que a tivermos concluído, não será preciso haver
acordo total. Não será preciso consenso. Numa dis-



Acrescente-se ao Substitutivo do Relator Capí
tulo V com a redação abaixo, após o atual Capítulo
IV, renumerando-se o Capítulo subseqüente e seus
artigos:

-cAPfTULOV

Da Descentralização para os Estados
e o Distrito federal

Art. 32. sem prejuízo do disposto no
art. 21, inciso XII, alínea b, e no art. 23, inci-

Justificação

Podendo a ANEEL aplicar a qualquer momento
os instrumentos da intervenção e da extinção da
concessão, na forma do disposto nos Capítulos IX e X
da Lei nll 8.987, de 1995, fica assegurado o interesse
do consumidor a ter um serviço de qualidade, o do
concessionário a um negócio sustentado sem nenhu
ma sinalização de término iminente de sua atividade,
enquanto for do interesse público e do investidor.

Sala das Sessões, 16 de julho de 1996. 
Odelmo Leão, Líder do Bloco PPBlPL - Inocêncio
Oliveira, Líder do Bloco PFLlPTB - Michel Temer,
Líder do Bloco PMDBIPMN/PSD/PSUPSC.

-N!22-

Requeiro, na forma regimental, o recebimento
da seguinte emenda ao Substitutivo ao Projeto de
Lei nll 1.669, de 1996:

Acrescente-se ao art. 311 o seguinte inciso,
onde couber:

-Prorrogar, sucessivamente, os contra
tos de concessão de serviço público de
energia elétrica elou de uso e bem público,
assinados na vigência desta lei ou mesmo
aqueles provenientes da aplicação dos arts.
412 ou 19 da Lei nll 9.074, de 7 de julho de
1995, desde que requerido pelo concessio
nário que esteja prestando os serviços nas
condições estabelecidas pela legislação do
setor e atenda aos interesses dos consumi
dores.-
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O SR. SÉRGIO MIRANDA - Tem que ser dis- so XI, da Constituição, a execução das ativi-
tribuída, Sr. Presidente. dades de regulação, controle e fiscalização

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Para dos serviços públicos e instalações de ener-
que todos tomem conhecimento, vamos deixar para gia elétrica 1J0derá ser descentralizada pela
votar à tarde. União mediante requerimento de cada Esta-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há so- do ou do ~istrito Federal_e estabelecimento
bre a mesa as seguintes: de convênio de cooperaçao.

, § 1li A descentralização de que trata
EMENDAS DE PLENARIO este artigo não abrangerá as instalações de

- Ni 1 - energia elétrica de interesse supra-estadual.
. § 211 A descentralização será praticada

desde que a unidade da Federação interes
sada possua órgão específico e autônomo
para este fim.

§ 312 A descentralização permitirá às
unidades da Federação declarar de necessi
dade ou utilidade pública, para fins de desa
propriação ou instituição de servidão admi
nistrativa, as áreas necessárias à implanta
ção de instalações concedidas, destinadas a
serviços públicos.

Art. 33. Na execução das atividades de
regulação, controle e fiscalização dos servi
ços e instalações de energia elétrica, a uni
dade da Federação observará as normas le
gais e regulamentares federais pertinentes.

Parágrafo único. As normas específicas
de regulação, baixadas pela unidade da Fede
ração, deverão harmonizar-se com as corres
pondentes normas genéricas de regulação ex
pedidas pela Agência, se existentes.

Art. 34. Em caso de descentralização
da execução de atividades relativas aos ser
viços e instalações de energia elétrica, parte
correspondente da taxa de fiscalização insti
tuída na forma do art. 12, arrecadada na
respectiva unidade da Federação, será a
esta transferida para custeio dos serviços.

Parágrafo único. A transferência de re
cursos de que trata este artigo não ocorrerá
caso a unidade da Federação sobre direta
mente taxa pela prestação dos serviços des
centralizados, hipótese em que a taxa de fis
calização referida no art. 12 será correspon
dentemente reduzida.-

Justificação

As novas diretrizes estabelecidas pela Consti
tuição Federal e pelas Leis nlls 8.987, de 13 de feve
reiro de 1995, e 9.074, de 7 de julho de 1995, dire
cionaram o setor elétrico nacional para um ambiente
de competição tanto na geração como na distribui
ção de energia, exigindo dos detentores do poder



"V - definir o aproveitamento ótimo de
que tratam os §§ 22e 32 do art. 52 da Lei n2

9.074/95."

-N2 5

CAPíTULO I
Das Atribuições e da Organização

Substitua-se no art. 42 a palavra e após autar
quia, pela palavra com.

Com isso o art. 42 passará a ter a seguinte re
dação:

"Art. 42 A ANEEL será dirigida por um
Diretor-Geral e quatro Diretores, em regime
de colegiado, cujas funções serão estabele
cidas no ato administrativo que aprovar o

Acrescente-se ainda no art:32o inciso IX, com
a seguinte redação:

"IX - articular em conjunto com o ór
gão regulador do setor de combustíveis fós
seis e gás natural os critérios para fixação
de preços e das tarifas de transporte desses
combustíveis quando destinados a geração
de energia elétrica."

Justificação

A menção explícita e pormenorizada aos dispo
sitivos da Lei n2 8.987/95 é imprescindível para as
segurara indispensável clareza da redação, evitan
do interpretações incompatíveis com a vontade do
legislador.

A inclusão do inciso I no art. 32 é essencial por
que envolve atos de manifestação de vontade do
Poder concedente; de competência do Chefe do
Executivo.

No caso da redação do inciso V lapós renume
ração), trata-se de apenas suprir omissão no texto.

A inclusão do inciso IX tem em vista garantir a
isonomia de tratamento aos agentes interessados na
geração térmica.

Sala das Sessões, 23 de julho de 1996. - Re
nato Johnsson, Bloco PPBlPL - Odelmo Leão, lí
der do Bloco PPBlPl - Inocêncio Oliveira, Líder do
Bloco PFUPTB.

No inciso IV, agora. renumerado como inciso V,
acrescente-se a expressão "art. 52", após a citação
dos §§ 22e 32

Com isso, <> incisó V pas~ará a ter a seguinte
redação:

Acrescente-se ao mesmo art. 32 do substitutivo
um inciso I, com a seguinte redação:

"I - propor ao Poder concedente as
ações relativas aos incisos I, 111 e IV do art.
29 da Lei n2 8.987/95."

-N2 4

CAPíTULO I
Das Atribuições e da Organização

Acrescente-se no caput do art. 32 do substituti
vo a expressão "incisos 11, V, VI, VII, X, XI e XII"
após a citação do art. 29.

O caput do art. 32 passará, então, a ter a se
guinte redação:

"Art. 32 Além das incumbências pres
critas nos arts. 29, incisos 11, V, VI, VII, X, XI
e XII, e 30 da Lei n2 8.987, de 13 de,feverei
ro de 1995, aplicáveis aos serviços de ener
gia elétrica, compete especialmente à
ANEEL:"

-N2 3-

Dê-se ao art. 25 do substitutivo do Deputado
José Carlos Aleluia a seguinte redação, suprimindo
se o seu § 32 do art. 20:

Art. 25. "Os valores devidos pela taxa de fisca
lização serão subtraídos das quotas de Reserva
Global de Reversão, de que trata o art. 42 da Lei n2

5.655, de 20 de maio de 1971, com a redação dada
pelo art. 92 da Lei n2 8.631, de 4 de março de 1993,
de modo a não haver qualquer majoração da tarifa
como decorrência da instituição desse tributo."

Sala das Sessões, - Eliseu Resende, Bloco
PFUPTB - Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco
PFUPTB.
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decisório uma ampla reformulação do setor para en- Em conseqüência, os i,:!cisos de números I a
quadrá-lo às novas regras. VII do art. 32 passam a ser renumerados como 11 a

Dentre os vários itens que compõem o proces- VII.
so de reformulação setorial, sobressai a descentrali
zação aos Estados e Distrito Federal de algumas
atribuições hoje conferidas ao DNAEE. Este pre
mência decorre do rápido processo de desestatiza
ção das concessionárias de distribuição e, ainda, da
necessidade de novos empreendimentos de geração
de energia com participação de capitais privados.

Sala das Sessões, 11 de julho de 1996. 
Odelmo Leão, Líder do Bloco PPB/PL - Renato
Johnsson, Bloco PPBlPL - Inocêncio Oliveira, Lí
der do Bloco PFUPTB.



CAPíTULO 11
Das Receitas e do Acervo da Autarquia

Altere-se no art. 13 a expressão "taxa de" para
"contribuição para". No mesmo artigo, acrescente
se, entre parênteses, após a expressão "receita ope
racional líquida", a expressão "entendida como a re
sultante da exclusão dos encargos e tributos vincula
dos à receita". Ainda no mesmo texto, substitua-se
"6 (seis)" por "12 (doze)" na indicação do número de
parcelas mensais.

Em conseqüência, o art. 13 passa a ter a se
guinte redação:

"Art. 13. A contribuição financeira terá
como limite máximo o valor correspondente
a 0,5 (meio por cento) da receita operacional
líquida (entendida como a resultante da ex
clusão dos encargos e tributos vinculados à
receita) prevista para o exercício, oriunda da
exploração do serviço de energia elétrica,
facultado ao contribuinte efetuar o pagamen
to em até 12 (doze) parcelas mensais."

Redija-se o parágrafo único do art. 13 da se
guinte forma:

Justificação

A expressão "taxa" está inadequadamente em
pregada, pois não coincide com o conceito constitu
cional de taxa.

O caput do art. 12 já dispõe que a base de cál
culo será estabelecida em regulamento, e os crité
rios do parágrafo único atual são insuficiente para fi
xar os seus parâmetros.

Sala das Sessões, 23 de julho de 1996. - Re
nato Johnsson, Bloco PPBlPl - Odelmo leão, lí
der do Bloco PPBlPl - Inocêncio Oliveira, líder do
Bloco PFUPTB.

-NR7

CAPíTULO 11
Das Receitas e do Acervo da Autarquia
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estatuto da autarquia com sua estrutura or- No art. 12, substitua-se a expressão "taxa d~"

ganizacional." por "contribuição financeira para", bem como supn-
J tlfi - ma-se o parágrafo único.
us caça0 Com isso o inciso I do art. 11 passará a ter a

Com a redação atual a lei possibilita a aprov~- seguinte redação:
ção do Estatuto da ANEEl sem a estrutura ?rgam- "Art. 12. É instituída a Contribuição Financeira
zacion~1 des~, perpetuando uma estrutura Igual à para Fiscalização de serviços de Energia Elétrica,
que eXiste hOje. . . que será anual, diferenciada em função da modali-

Sala das Sessões, 23 de Julho de 1996._- Re- dade e proporcional ao porte do serviço concedido,
nato Johnsson, Bloco PPBI"pl - Odel~o u:ao, lí- permitido ou autorizado, aí incluídas a produção in-
der do Bloco PPBlPl - Inocenclo Oliveira, llder do dependente de energia elétrica e a autoprodução de
Bloco PFUPTB. energia, cuja forma de cálculo será estabelecid~ em

- NR 6 - regulamento."

CAPíTULO 11
Das Receias e do Acervo da Autarquia

Substitua-se no art. 11, inciso I, a expressão
"taxa de" por "contribuição financeira para".

Com isso o inciso I do art. 11 passará a ter a
seguinte redação:

"I - recursos oriundos da cobrança de
contribuição financeira para fiscalização s0

bre serviços de energia elétrica, instituída
por esta lei:"

Dê-se ao inciso VIII do art. 11 a seguinte reda
ção:

Com isso, o inciso V passará a ter a seguinte
redação:

"VIII- participação de 15% (quinze por
cento) nos valores arrecadados pela União
na outorga de concessão de uso de poten
cial hidráulico, de acordo com o inciso 11 do
art. 15 da lei nl! 8.987/95."

Justificação

A substituição proposta visa adequar o texto
deste inciso, por ter sido substituída a expressão
"taxa" por "contribuição financeira" nos arts. 12 e 13.

A alteração da redação do inciso VIII visa tor
nar mais previsíveis as receitas arrecadadas e dimi
nuir o impacto da contribuição financeira para fiscali
zação, definida no art. 13, sobre a receita operacio
nal líquida das concessionárias dos serviços públi
cos de energia elétrica.

Sala das Sessões, 23 de julho de 1996. - Re
nato Johnsson, Bloco PPBlPl - Odelmo Leão, lí
der do Bloco PPBlPl - Inocêncio Oliveira, líder do
Bloco PFUPTB.
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·Parágrafo único. Os autoprodutores de
energia elétrica t~rão, para efeito deste artigo, a
receita .operaCional' líquida calculada pela
ANEEL,' Com baSe 'na estipulação de um valor tf
pico para a unidade de energia elétrica gerada.·

Justificação

As alterações no caput objetivam tomar clara a
redação, compatibilizando-a com a redação do art.
12, e compatibilizar o pagamento da contribuição
com a arrecadação mensal dos agentes envolvidos.

.A nova redação do parágrafo único visa tomar
claro que o consumo próprio das concessionárias
(perdas e diferenças operacionais) não fica onerado
pela contribuição criada no art. 12.

Sala das Sessões, 23 de julho de 1996. - Re
nato Johnsson, Bloco PPBlPL - Odelmo Leão, lí
der do Bloco PPBIPL..;.. Inocêncio Oliveira, Líder do
Bloco PFUPTB. '

-N2~,

CAPfTULOV
Disposições Ftnaise Transitórias

Suprima-se o art. 32.

Justificação

Trata-se de matéria típica de regulamentação e
não de lei.

Sala das Sessões, 23 de julho de 1996. - Re
nato Johnsson, Bloco PPBlPL - Odelmo Leão, lí
der do Bloco PPBIPL - Inocêncio Oliveira, Líder do
Bloco PFUPTB.

-NlZ 10

CAPfTULO 111
Das Receitas e do Acervo da Autarquia

Acrescente-se no art. 17, inciso IX, após a ex
pressão ·energia elétrica", ·nos termos das Leis n!1s
7.999/89 e 8.001190 e do Decreto n!11191·..

Com isso o inciso IX passará a ter a seguinte
redação:

·Inciso IX - parcela de compensação
financeira pela exploração de recursos hídri
cos para fins de geração de energia elétrica,
nos termos das Leis n!1s 7.990/89 e 8.001/90
e do Decreto nll 1/91, que for destinada ao
custeio das atividades de sua competência.·

Justificação

A nova redação do inciso IX do art. 17 visa tor
nar clara a redação e evitar dúvida quanto à destina
ção dos recursos.

Sala das Sessões, 23 de julho de 1996. - Re
nato Johnsson, Bloco PPBlPL - OdelmoLeão, Lí~

der do Bloco PPBlPL - Inocêncio Oliveira, Líder do
Bloco PFUPTB.

-Nl2 11

CAPfTULO 111
Do Regime Econômico e Financeiro das

Concessões de Serviço Público
de Energia Elétrica

CAPfTULOIV
Das licitações

Suprimam-se os Capítulos iII e IV em seu todó.

Justificação

Esses capítulos tratam de matérias que, em al
guns casos, fogem do escopo da lei de criação da
ANEEL e, em outros, são típicas de regulamentação
e não de lei.

Sala das Sessões, 23 de julho de 1996. -Re
nato Johnsson, Bloco PPBlPL - Odelmo Leão, lí
der do Bloco PPBlPL -Inocêncio Oliveira, Líder do
Bloco PFUPTB.

- N212-

Emenda modificativa ao substitutivo
No inciso I do art. 25 do substitutivo,

Onde se lê:
•... será de até 1,5% (um e meio por cento) ....

Leia-se:
•... será de 2,5% (dois e meio por cento) ....

Justificação

Nossa subemenda tem por objetivo dotar o Te
souro Nacional de recursos necessários à implanta..
ção de investimentos sociais no setor de energia
elétrica, principalmente nas regiões Norte, Nordeste
e Centro-Oeste.

Sala das Sessões, 23 de julho de 1996. - Ino
cêncio Oliveira, Líder do Bloco PFUPTB - Gerson
Peres, Vice-Líder do Bloco PPB/PL - Odelmo Leão,
Líder do Bloco PPBIPL.

-Nl2 13-

Dê-se ao art. 2!1 do Substitutivo ao Projeto de
Lei n!1 1.699/96 a seguinte redação:

·Art. 2!1 A Agência NaCional de Energia
Elétrica tem por finalidade promover, regular
e fiscalizar a produção, transmissão, distri
buição e comercialização de energia elétri
ca, qualquer que seja a sua fonte, uso e tipo
de instalação, bem como administrar o apro-



-N2 15-

Elimine-se o § 32 do art. 26 do Substitutivo ao
Projeto de Lei n2 1.669/96.

Justificação

O § 32 do art. 26 prioriza, de forma absurda, o
uso das águas para a geração de energia elétrica,
sobrepondo-se, inclusive, ao uso para o consumo
humano e a dessedentação de animais, considera
dos, em qualquer parte do mundo, como os usos
prioritários dentre todos os demais.

Além disso, subverte o princípio hierárquico,
ao determinar que a União, pessoa política da qual
faz parte a pessoa administrativa ANEEL, submeta
a esta a outorga de concessão de uso de águas
(que deve constituir competência exclusiva do ór
gão federal/estadual gestor do correspondente re
cursos hídrico).

O dispositivo viola, ainda, o princípio federati
vo, ao submeter à apreciação da ANEEL, da mesma

Elimine-se o parágrafo único do art. 32 do
Substitutivo ao Projeto de Lei n2 1.669/96.

Justificação

A desapropriação pode ser definida como a
transferência compulsória da propriedade particular
(ou pública de entidade de grau inferior para o supe
rior) para o Poder Público ou seus delegados, por
utilidade ou necessidade pública ou, ainda, por inte
resse social, mediante prévia e justa indenização em
dinheiro, salvo as exceções constitucionais de paga
mento em títulos da dívida pública.

É ela, a desapropriação, dentre os atos de in
tervenção estatal na propriedade, a mais drástica
manifestação do poder de império, ou seja, da sobe
rania intema do estado no exercício de seu domínio
eminente sobre todos os bens existentes no território
nacional.

Nas palavras do festejado professor HeJy Lo
pes Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro, Ma
Iheiros, 2Q1l ed., pág. 520), "a declaração expropria
tória pode ser feita por lei ou decreto em que se
identifique o bem, se indique seu destino e se apon
te o dispositivo legal que a autorizeM.
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veitamento da energia elétrica no território Ora, sendo a desapropriação uma manifesta-
nacional, em conformidade com as políticas ção, do poder,de império do Estado extinguindo ela o
e diretrizes do Govemo Federal." direito de propriedade (constitucionalmente assegu

rado no Título 11 - Dos Direitos e Garantias Funda
mentais), não se pode aceitar que o Poder de decidir
a respeito da declaração expropriatória, ou seja, da
extinção do direito 'de propriedade de um cidadão ou
de uma pessoa jurídica, esteja nas mãos de uma au
toridade do terceiro ou quarto escalão.

Por isso que a lei geral das desapropriações
(Decreto-Lei n2 3.365, de 1941), expedida em pleno
regime autoritário da: República Nova e não na vi
gên~ia de um regime democrático como o hoje exis
tente, exigiu, para a validade da declaração, que a
mesma se desse por lei ou· decreto, ou seja, por
vontade do Legislativo ou da mais alta autoridade do
Poder Executivo.

Independente do aspecto da conveniência, é
passIvel, ainda, de questionamento jurídico, quanto
ao aspecto da constitucionalidade, dispositivo legal
que permita a declaração de utilidade pública por
parte do Diretor-Geral de uma autarquia, pessoa ad
ministrativa, em relação a um bem integrante do pa
trimônio de um Estado ou de um Município, pessoas
políticas.

Por essas razões de conveniência e de consti
tucionalidade, propÕ8-se a eliminação do parágrafo
único do art. 32 do substitutivo.

Sala das Sessões. - Alberto Goldman, Bloco
PMDB/PSD/PSUPSC - Geddel Vieira Lima, Vice
Líder do Bloco PMDBlPSDIPSl./PSC.

Justificação

O substitutivo, ao estabelecer a competência
da ANEEL, refere-se à administração dos potenciais
de energia hidráulica, quando o correto seria referir
se à administração da energia elétrica, como previs
to na medida provisória que dispõe sobre a organi
zação da Presidência da Repúblic~ e dos Ministé
rios, ao estabelecer, Elm seu art. 42,' inciso XIV, a
competência do Ministério das Mí'nas eEnergia.

Embora possa parecer, à primeira vista, tratar
se de questão meramente semântica, na realidade a
administração dos potenciais de energia hidráulica
está, necessariamente, englobada pela gestão dos
recursos hídricos, que, de sua vez, deve ter como
preocupação, sempre, o uso múltiplo das águas.

Não deve, pois, a administraçãodos potenciais
hidráulicos ser realizada setorialmeríte, ou seja, pelo
organismo competente para somente um dos múlti
plos usos daquele recurso natural.

Sala das Sessões, - Alberto Goldman, Bloco
PMDB/PSD/PSUPSC - Geddel Vieira Lima, Vice
Líder do Bloco PMDBIPSDIPSl./PSC.



Dê-se ao art. 23 do Substitutivo ao Projeto de
Lei nll 1.669/96 a seguinte redação:

•Art. 23. A realização de estudos de
viabilidade, anteprojetos ou projetos de
aproveitamentos de potenciais hidráulicos
deverá ser infonnada ao órgão federal ges
tor dos recursos hídricos, para fins de com
patibilização com a política nacional de re
cursos hídricos, e à ANEEL, para fins de re
gistro, não gerando direito de preferência
para a obtenção de concessão para0'servi
ço público ou uso de bem público·.

Justificação

Acresce-se ao art. 23 a necessidade de se in
fonnar ao órgão federal gestor de recursos hídricos
a realização de estudos de viabilidade, anteprojetos
ou projetos de aproveitamentos de potenciais hi
dráulicos, e não somente à ANEEL, vez que o uso
múltiplo da água exige que os aproveitamentos seto
riais estejam em confonnidade e hannonia com os
demais usos desse bem natural.

Sala das Sessões, - Alberto Goldman, Bloco
PMDB/PSD/PSUPSC - Geddel Vieira Lima, Vice
Líder do Bloco PMDBIPSDIPSl/PSC.

-NIl17-

CAPfTULOI
Da Instituição, Atribuições e Organização

da Autarquia

Art. 111 Fica instituída a Agência Nacional de
Energia Elétrica - ANEEL, autarquia federal, de es
trutura descentralizada, vinculada ao Ministério de
Minas e Energia, com sede e foro no Distrito Federal
e prazo indetenninado de duração.

Art. 211 Fica instituída a Agência Nacional de
Energia Elétrica que constituirá unidade de despesa
e gozará de autonomia técnica, administrativa e fi
nanceira.

Art. 311 A Agência Nacional de Energia Elétrica
tem por finalidade:

I - regular, controlar e fiscalizar, as atividades
relativas aos serviços e instalações de energia elétri
cae;
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fonna e com os mesmos objetivos, a concessão de 11 - incentivar a competitividade e a melhoria
outros usos da água pelos Estados em corpos 'dá- da qualidade nos serviços de energia elétrica, bem
gua integrantes de seu patrimônio.' como estimular a conservação de energia e a pre-

Sala das Sessôes, - Alberto Goldman, Bloco servação do meio ambiente.
PMDB/PSD/PSUPSC - Geddel Vlerra Lima, Vice- Art. 411 Na consecução de sua finalidade, a
Líder do Bloco PMDBIPSDIPSL/PSC. Agência Nacional de Energia Elétrica observará as

_ Nll16 _. seguintes diretrizes, pertinentes à organização e ex
ploração dos serviços e instalações de energia elé
trica e ao aproveitamento energético dos cursos de
água:

I - uso racional dos bens coletivos, principal
mente dos recursos naturais;

11 - operação otimizada das instalações de ge
ração e transmissão integrantes da rede básica dos
sistemas elétricos interligados;

111 - pennanente aumento da eficiência e da
competitividade dos concessionários e pennissioná
rios de serviços públicos, dos produtores inde
pendentes e dos autoprodutores de energia elétrica;

IV - atendimento abrangente ao mercado, sem
exclusão das populações de baixa renda e das
áreas de baixa densidade populacional, inclusive as
rurais, nas condições fixadas em regulamento;

V - livre acesso, por fornecedores de energia
elétrica e respectivos consumidores, aos sistemas
de transmissão e de distribuição de concessionários
e pennissionários de serviços públicos e;

VI - articulação com os Estados, Distrito Fede
ral e Municípios onde se situam os potenciais ener
géticos e descentralização para as unidades da Fe
deração da execução de atividades relativas aos
serviços e instalações de energia elétrica, nos ter
mos desta Lei.

Art. 511 Compete à Agência Nacional de Energia
Elétrica:

I - conceber as políticas e diretrizes para os
serviços de energia elétrica, qualquer que seja a fon
te primária de energia;

11 - acompanhar e subsidiar tecnicamente os
programas de expansão e de operação dos siste
mas de energia elétrica;

111 - promover a articulação com outros órgãos
da administração federal e a articulação corri- os Es
tados, Municípios e o Distrito Federal para o aprovei
tamento energético dos cursos de água;

IV - elaborar e apresentar ao Congresso Na
cional Projeto de Código de Eletricidade e respectiva
regulamentação, bem como das demais leis subse
qüentes que venham a dispor sobre o aproveitamen
to energético dos cursos dágua e a exploração dos
serviços de energia elétrica;
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V - declarar de utilidade pública, para fins de XV - determinar a intervenção nos serviços
desapropriação ou instituição de servidão adminis- concedidos, permitidos ou autorizados, de comum
trativa, as áreas necessárias à implantação de insta- acordo com os Conselhos de Serviço de Energia
lações, destinadas aos serviços de energia elétrica; Elétrica estaduais, municipais e do Distrito Federal,

VI - expedir a regulamentação técnica e super- quando existentes, nos casos previstos em lei ou no
visionar os serviços de energia elétrica, emitindo ou con~rato, bem assim a encampação, pela União, por
propondo os atos reguladores respectivos, inclusive motivo de intereSse público;
os relativos à utilização de energia hidráulica; XVI - participar do sistema nacional de geren-

VII - decidir sobre concessão, permissão e au- ciamento de recursos hídricos; previsto no art. 21,
torização para exploração de serviços e instalações incisO XIX, da Constituição Federal, e fornecer da-
de energia elétrica e o aproveitamento de energia hi- dose Informações decorrentes de sua competência
dráulica de cursos de água, de comum acordo com aos demais participantes;
os Conselhos de Serviço de Energia Elétrica esta- XVII - implantar estrutura de gestão descentra-
duais;.municipais e do Distrito Federal, quando exis- Iizáda a partir de Delegacias Regionais;
tentes; XVIII - estabelecer critérios de continuidade e

VIII' - exercer diretamente ou· através do cre- de'confiabilidade dos serviços prestados por conces-
denciamento de órgãos públicos estaduais, munici- sionários, permissionários e autorizados;
pais e do Distrito Federal, a fiscalização técnica, XIX - dirimir pendências que su~am entre con-
econômica, contábil e financeira das concessões, cessionários, permissionários e autorizados e entre
permissões e autorizações, de serviços de energia estes e consumidores que envolvam, no âmbito de
elétrica e de aproveitamento de energia hidráulica, sua competência, o serviço de energia elétrica, ob-
aplicando as penalidades administrativas prevista servada a legislação aplicável;
nos regulamentos e nos contratos respectivos, inclu- XX - elaborar e divulgar anualmente o relatório
sive muitas pecuniárias, conforme dispuser o regula- oficial da situação e condições dos serviços de ener-
mento desta Lei; gia elétrica disponíveis, sob os aspectos da quanti-

IX - efetivar, no interesse dos serviços, a alte- dade e qualidade, contemplando análise do aumento
ração de condições e de áreas de concessões, auto- futuro de demanda e oferta dos serviços;
rizações e permissões; XXI- manter estatísticas sobre o uso da ener-

X - definir critérios de apuração e registro de gia elétrica e sobre as instalações para produção,
custos operacionais e de investimentos em serviços transmissão, transformação e distribuição da energia
públicos de energia elétrica, realizados pelos con- elétrica no País.
cessionários, permissionários e autorizados, exer- Parágrafo único - A Agência Nacional de Ener-
cendo o controle e a fiscalização correspondentes; gia Elétrica realizará audiência pública obrigatoria-

XI - estabelecer critérios gerais para a defini- mente sempre que determinar mudanças ou revisão
ção e revisão das estruturas das tarifas aplicáveis tarifária e anualmente na hipótese da avaliação de
aos serviços públicos de energia elétrica; que trata o art. 811 desta Lei.

XII - alterar os valores das tarifas de energia Art. 611 A Agência Nacional de Energia Elétrica
elétrica, inclusive as de transporte, de comum acor- se estruturará descentralizadamente, a partir de De-
do com os Conselhos de Serviço de Energia Elétrica legacias Regionais, considerando os sistemas elétri-
estaduais, municipais e do Distrito Federal, quando cos, os aspectos regionais e o planejamento integra-
existentes, mediante revisão ou reajuste, na forma do de produção e consumo de energia elétrica.
da legislação e de acordo com o respectivo contrato; Art. "Jll Para a consecução de seus objetivos, a

XIII - fixar critérios gerais aplicáveis aos preços Agência Nacional de Energia Elétrica valer-se-á dos
de venda de energia elétrica por produtor inde- seguintes instrumentos:
pendente, nos casos previstos no parágrafo único do I - poder de diligência e acesso irrestrito às in-
art. 12 da Lei nll 9.074, de 1995; formações do setor;

XIV - zelar pela boa qualidade do serviço pú- 11 - convênios e contratos com órgãos ou enti-
blico de energia elétrica e pelo atendimento das su- dades públicas e privadas;
gestões e reclamações dos usuários, observado o 111 - planilhas de custos, preços e tarifas;
disposto no Código de Defesa do Consumidor e na IV - audiências públicas, regulamentadas em
Lei nIl 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; seu regimento;



Art. 14. A Agência Nacional de Energia Elétrica
terá a seguinte estrutura básica:

I - Conselho dos Serviços de Energia Elétrica
1/- Diretoria
111 - Procuradoria
IV - Ouvidaria
Art. 15. O Conselho dos Serviços de Energia

Elétrica, órgão deliberativo superior da Agência Na
cional de Energia Elétrica, terá composição de vinte
membros, que terão acesso irrestrito a todas as in
formações e condições necessárias ao exercício do
mandato, e direito à voz e voto, nos termos discrimi
nados a seguir:

I - Quatro representantes dos usuários sendo:
a) um representante dos consumidores resi

denciais;
b) um representante dos consumidores indus

triais;

Art. gll O patrimônio da Agência será constituí
do pelos bens e direitos que vier a adquirir a qual
quer título.

Art. 10. Constituem recursos da Agência Nacio
nal de Energia Elétrica:

I - produto da taxa de fiscalização sobre servi
ços de energia elétrica, de que trata o art. 28 desta
lei;

II - dotações consignadas no Orçamento Geral
da União, créditos especiais, transferências e repas
ses que lhe forem conferidos;

111 - produto da venda de publicações, material
técnico, dados e informações, inclusive para fins de
licitação pública, de emolumentos e de taxas de ins
crição em concurso público;

IV - rendas resultantes da aplicação de seus
bens e valores patrimoniais;

V - recursos provenientes de convênios, acor
dos ou contratos celebrados com entidades, organis
mos ou empresas, públicos ou privados, nacionais
ou internacionais;
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V - constituição de comissõeS técnicas e espe- VI - doações, legados, subvenções ou outros
ciais, temporárias e permanentes; recursos que lhe forem destinados;

VI - normas e padrões de qualidade para a VII - valores apurados na venda ou aluguel de
produção, transmissão e fomecimento de energia bens móveis e imóveis de sua propriedade.
elétrica; Parágrafo único. Serão transferidas à Agência

VII - campanhas de informà~b e· divul9élÇãoNacional de Energia Elétrica os acervos técnicos e
sobre programas sociais no setor; patrimonial, os direitos e as receitas do Departarnen-

VIII - estudos e pesquisas e; to Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE
IX - banco de dados, sistema de inform~ção e do Ministério de Minas e Energia.

centro de documentação, abertos a todos os interes- . Art. 11. Rca o Poder Executivo autorizaqoa re-
sados. . . manejar, transferir ou utilizar os saldos orçamentá-

Art. 811 Para a avaliação oficial da situação, efi- rios do Ministério de Minas e Energia, para" atender
ciência, eficácia, qualidade e desenvolvimento. 9as às despesas de estruturação e manutenção da
fontes, recursos, infra-estrutura e dos serviços de Agência Nacional de Energia Elétrica, utilizando
energia elétrica a Agência Nacional de Energia Elé- corno recursos as dotações orçamentárias destina-
trica elaborará e manterá atualizado, com divulgação das às atividades finalísticas e administrativas, ob-
anual, um Diagnóstico dos Serviços, que deverá servados os ~smos subprojetos, subatividades e
conter, entre outros, os seguintes itens: grupos de despesa previstos na lei Orçamentária

.emvigor.
I - avaliação de qualidade e adequação dos

serviços; Art. 12. A Agência Nacional de Energia Elétrica
encaminhará ao Congresso Nacional, até o dia 30

1/- balanço de disponibilidade e demanda, por de agosto de cada ano, a proposta orçamentária
classes e usuários; para o ano seguinte, que será analisada e aprovada

111 - indicações de desempenho, inclusive de até 15 de dezembro do ano corrente.
qualidade, das concessionárias e; Art. 13. A Agência Nacional de Energia Elétrica

IV - avaliação de resultados, em relação aos encaminhará sua prestação de contas, financeira e
planos e metas das concessionárias, no período. de atividades, que deverá ser aprovada pela Comis-

CAPíTULO 11 são Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscali-
Do Patrimônio e dos Recursos zação do Congresso Nacional, e pela Comissão de

Minas e Energia da Câmara dos Deputados.

CAPíTULO 111
Da Estrutura
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C) um representante dos consumidores comer- ral podem participar das reuniões do Conselho dos
ciais; Serviços de Energia Elétrica, com direito à voz.

eI) um representante dos consumidores rurais; Art. 21. Compete ao Conselho dos Serviços de
11 - Seis representantes dos produtores, sendo: Energia Elétrica:
a) dois dentre as concessionárias públicas; I - estabelecer as políticas, diretrizes, critérios
b) dois dentre as concessionárias privadas; para o planejamento .e fiscalizaçã~ alé~ ?e medidas

) d · d t ut dut d t reguladoras dos serviços de energia eletnca;c OIS en re os a opro ores e pro u ores . . _
independentes; ,li - ~provar as dlretnzes e o programa de açao

III T ê d P d P 'bl' da Dlretona;
- r s representantes o o er u ICO: III h I ed'd I d d" - omo ogar as m I as regu a oras os

a) uma das Se.?retan~s .de Energia de um dos serviços de energia elétrica propostas pela Agência
Estados da Federaçao e Dlstnto Federal; Nacional de Energia Elétrica;

b) um do Ministério de Minas e Energia; IV _ apreciar e decidir sobre as propostas da
c) um dos municípios, através do Poder Execu- Diretoria que devam ser encaminhadas às autorida-

tivo dos mesmos. des superiores;
IV - Dois representantes dos trabalhadores V - resolver, em grau de recurso, como última

das Concessionárias de energia elétrica. instância administrativa, os dissídios entre a admi-
V - Dois representantes dos atingidos por em- nistração pública e os concessionários, permissioná-

preendimentos energéticos. rios e autorizados de serviços e instalações de ener-
VI - Um representante dos Comitês de Bacias gia elétrica e entre estes e os consumidores;

Hidrográficas. VI - fixar o valor da taxa de fiscalização, pre-
VII - O Diretor-Geral da Aneel; e vista no art. 28 desta Lei;
VIII - Um ouvidor da Aneel. VII - eleger, dentre seus membros, o Presiden-
Art. 16. Os membros do Conselho e da Direto- te, que não poderá ser o Diretor-Geral da Agência

ria serão designados pelo Presidente da República, Nacional de Energia Elétrica;
após aprovação do Senado, para um mandato de VIII- aprovar o Regimento Interno da Agência
três anos, permitida uma recondução. Nacional de Energia Elétrica e alterá-lo quando ne-

parágrafo primeiro: Cada categoria com repre- cessário;
sentação no Conselho submeterá ao Presidente da IX - avaliar o desempenho do setor a partir de
República lista sêxtupla para designação do nome a estudos e relatório da Diretoria;
ser submetido ao Senado Federal. X - apreciar os resultados da fiscalização pe-

Parágrafo segundo: Os mandatos, tanto de riódica dos serviços de energia elétrica;
Conselheiros quanto de Diretores, não deverão ser XI - fixar as recomendações técnicas e os pro-
coincidentes. cedimentos comerciais relativos aos serviços de

Parágrafo terceiro: O primeiro mandato de energia elétrica;
cada Representante no Conselho poderá ter prazos XII - aprovar a alteração das condições e de
diferentes entre si, para assegurar o que diSpõe o áreas de concessão e permissão;
parágrafo segundo. XIII - autorizar licitações, homologar ou vetar

Art. 17. Presentes dois terços de seus mem- contrato de concessões e permissões e autorizaçõ-
bros, o Conselho deliberará por maioria absoluta, es de serviços públicos de energia;
especialmente nos casos de reestruturação societá- XIV - impedir práticas abusivas contra os inte-
ria e patrimonial das concessionárias. resses dos consumidores, normatizando e fiscalizan-

Art. 18. É permitido a qualquer cidadão assistir do os setores estatal e privado;
às reuniões do Conselho, em lugar reservado para XV - controlar fusões, incorporações e aquisi-
este fim, sem que lhes seja facultado manifestar. ções entre as concessionárias;

Art. 19. A falta não justificada a 3 (três) reuniões XVI - conduzir audiências públicas e investiga-
consecutivas ou a 5 (cinco) alternadas, por ano, impor- ções;
tará na perda do mandato do Conselheiro faltoso. XVII - discutir e aprovar as diretrizes orçamen-

Art. 20. Os membros de Conselhos de Serviço· tárias, e as propostas para o Plano Plurianual de In-
de Energia Estadual, Municipal ou do Distrito Fede- vestimentos referentes ao setor elétrico, bem corno



CAPíTULO V
Da Descentralização para Estados,

Distrito Federal e Municípios

Art. 30. Sem prejuízo do disposto no art. 21, in
ciso XII, alínea b, e no art. 23, inciso XI, da Consti
tuição Federal, a execução das atividades de regula
ção, controle e fiscalização dos serviços e instalaçõ
es de energia elétrica poderá ser descentralizada

IV - exercer as atribuições da Agência não re
servadas ao Conselho;

V - prover apoio técnico-administrativo ao Con
selho.

Art. 24. Compete ao Diretor-Geral:
I - representar a Agência Nacional de Energia

Elétrica em Juízo e fora dele;
11 - supervisionar as atividades técnicas e admi

nistrativas da Agência Nacional de Energia Elétrica;
111 - delegar atribuições ao Diretor-Geral Adjun

to e aos demais Diretores, reservadas as atribuições
a este consignadas no Regimento Intemo;

IV - exercer todas as atribuições inerentes à
função executiva, observadas as normas legais, re
gulamentares e regimentais aplicáveis.

Art. 25. Compete à Procuradoria:
I - patrocinar a defesa jurídica dos interesses

da Agência Nacional de Energia Elétrica, em Juízo e
fora dele; e

_ 11- exercer as funções de consultoria e asses
soria jurídica da Agência Nacional de Energia Elétri
ca.

Art. 26. A Ouvidoria será constituída de um Ou
vidor-Gerai e tantos Ouvidores quantas Delegacias
Regionais a Agência Nacional de Energia Elétrica
instalar.
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para a formulação do Projeto de lei Orçamentária e Parágrafo primeiro. Os Ouvidores serão obriga-
para o Plano Nacional de Energia Elétrica; toriamente servidores públicos federais, designados

XVIII - elaborar e rever seu regimento interno; pelo Conselho dos Serviços de Energia Elétrica,
XIX - praticar outros atos relacionados com com competência para receber reclamações, ques-

seus objetivos e competências; tionamentos, denúncias ou qualquer tipo de informa-
XX - autorizar a celebração, de convênios de ções inerentes ao funcionamento dos serviços de

cooperação com Estados, Municípios'e Distrito Fe- energia elétrica.
deral; Parágrafo segundo. A Ouvidoria encaminhará

XXI - resolver os casos omissos. mensalmente ao Conselho, e semestralmente ao Mi-
Parágrafo primeiro - São atribuições privativas nis~ério_de Minas e Energia e às Comissões de Fis-

do Conselho as contidas nos incisos IV, V, VI, VII, X, cah~açao e Con~role das duas Casas do <?~ngresso
XI, XIII e XVI do art. 52 desta lei. NaCional, relatónos detalhados de suas atiVidades e

Art. 22. A Diretoria será composta por um Dire- encaminhamentos. .
tor-Geral e Diretores setoriais, nos termos da regula- Parágrafo terceiro. Os Ouvidores designados
mentação desta lei. terão autonomia técnico-administrativa e mandato

Art. 23. Compete à Diretoria: d~ qua~ro anos, não coincidentes com o mandato da
I - cumprir e fazer cumprir as decisões do Con- Dlretona nem do Conselho.

selho; CAPíTULO IV
li - submeter ao Conselho, devidamente ins- Da Fiscalização

truídas, as matérias de competência deste;
Art. 27. A Agência Nacional de Energia Elétrica

111 - resolver, em primeiro grau, os dissídios en- poderá contratar técnicos ou empresas especializa-
tre a administração pública e os concessionários, das, consultores independentes e auditores externos
permissionários e autorizados de serviço e instalaçõ- dos concessionários, permissionários e autorizados,
es de energia elétrica e entre estes e os consumido- com a finalidade de obter, analisar informações ou
res; dados necessários às atividades de fiscalização e

controle dos serviços.
Art. 28. Fica instituída a Taxa de Fiscalização

dos Serviços de Energia Elétrica, devida à Agência
Nacional de Energia Elétrica, sobre a concessão,
permissão ou autorização de serviço de energia elé
trica.

Art. 29. A taxa de fiscalização será anual, fixa
da objetivando suprir as despesas de custeio das
atividades inerentes aos serviços e instalações de
energia elétrica, e seu total será devido pelos con
cessionários, permissionários e autorizados, rateado
de acordo com a natureza e porte de respectiva ati
vidade, na forma estabelecida em regulamento.

Parágrafo único. Subsidiariamente serão pre
vistos recursos orçamentários de natureza comple
mentar destinadas às Despesas Correntes da Agên
cia Nacional de Energia Elétrica.



rio.

Art. 41. Constituída a Agência Nacional de
Energia Elétrica, com a publicação de seu regimento
interno, ficará extinto o Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica - DNAEE.

Parágrafo único. Enquanto não constituída a
Agência Nacional de Energia Elétrica, as competên
cias a ela atribuídas por esta lei serão exercidas
pelo Departamento Nacional de Águas e Energia
Elétrica - DNAEE.

Art. 42. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 43. Revogam-se as disposições em contrá-

Justificação

A presente emenda objetiva basicamente redi
mensionar a estrutura da Aneel, com relação à pro
posta oferecida no Substitutivo do Relator Deputado
José Carlos Aleluia, assegurando o controle social
no processo de regulação, controle e fiscalização
dos serviços de energia elétrica.

A existência de um conselho dos serviços de
energia elétrica, com representação dos diversos
segmentos da sociedade relacionados com os ru-
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para Estados, Distrito Federal e Municípios, median- trutura administrativa da Agência Nacional de Ener-
te convênio de cooperação. gia Elétrica.

Parágrafo primeiro. A descentralização abran- Art. 36. Fica o Poder Executivo autorizado a
gerá os serviços e instalações de energia elétrica si- promover à redistribuição, observado o interesse da
tuados no território da respectiva Unidade da Fede- Administração, de servidores lotados no Ministério
ração. de Minas e Energia, para formação do quadro per-

Parágrafo segundo. A descentralização de que manente de p'ésSóal da Agência Nacional de Ener-
trata este artigo será praticada desde que a Unidade gia Elétrica.
da Federação interessada possua serviços técnicos Art. 37. Até que seja provido o cargo de Procu-
e administrativos competentes, devidamente organi- rador-Geral da Autarquia, a Consultoria Jurídica do
zados e aparelhados para a execução das respecti- Ministério de Minas e Energia e a Advocacia-Geral
vas atividades. da União prestarão à· Agência Nacional de Energia

Parágrafo terceiro. Terá prioridade na descen- Elétrica a assistência jurídica necessária, no âmbito
tralização de que trata o caput deste artigo os Esta- de suas competências.
dos, Municípios e Distrito Federal que constituírem Art. 38. A taxa anual de fiscalização será devi-
Conselho de Serviços de Energia Elétrica, com reP- da pelos concessionários, permissionários e autori-
resentação do poder público, concessionários, usuá- zados a partir de 1ll de janeiro de 1997, devendo ser
rios e consumidores. recolhida ern duodécirnos até o décimo dia do mês

Art. 31. Na execução das atividades de regula- subseqüente ao mês de competência.
ção, controle e fiscalização dos serviços e instalaçõ- Art. 39. O Poder Executivo adotará as provi-
as de energia elétrica a Unidade da Federação ob- dências necessárias à constituição da autarquia
servará as normas legais e regulamentos pertinen- Agência Nacional de Energia Elétrica.
teso Art. 40. A Agência Nacional de Energia Elétrica

Parágrafo único. As normas específicas de re- poderá ocupar espaço e tempo nos veículos de co-
gulação, baixadas pela Unidade da Federação, de- municação e telemática, para a realização de suas
:verão se harmonizar com as correspondentes nor- atribuições e divulgação de suas deliberações, pare-
mas genéricas de regulação expedidas pela Agên- ceres e ações, observadas as decisões do Conse-
cia, se existentes. lho.

Art. 32. Em caso de descentralização da exe
cução de atividades relativas aos serviços e instala
ções de energia elétrica, parte da taxa de fiscaliza
ção de que trata o art. 28 desta lei, arrecadada na
resPectiva Unidade da Federação, será a este trans
ferida para custeio de seus serviços.

CAPíTULO V
Das Disposições Rnals e Transitórias

Art. 33. A Agência Nacional de Energia Elétrica
dispensará aos Conselhos de Consumidores, consti
tuídos na forma da Lei nll 8.631, de 1993, aos órgã
os ou conselhos estaduais e munici)ais e do Distrito
Federal relacionados com energia, e às entidades
sem fins lucrativos, todas as facilidades e informaçõ-
es requeridas.

Art. 34. Fica criado, na Agência Nacional de
Energia Elétrica, o cargo em comissão, de Diretor
Geral, do Grupo-Direção e Assessoramento Supe
riores, código DAS 101.6.

Art. 35. O Poder Executivo fica autorizado a
transferir os cargos em comissão e funções gratifica

.das atualmente existentes no Departamento Nacio
'nal de Águas e Energia Elétrica - DNAEE para a es-
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mos do desenvolvimento e do planejamento do
abastecimento de energia em nosso País, fórmula
experimentada em outros paises, é uma componen
te imprescind{velpara se atingir graus mais eleva
dos de eficiência nos serviços com importantes refle
xos nos setores da vida nacional.

Além disso inclui o princípio para.a descentrali
zação das atividades de regulação e fiscalização
dos serviços de energia elétrica, compartilhando tal
função com Estados, Distrito Federal e Municípios,
privilegiando o poder local.

Suprime também os capítulos que tratam "do
regime econômico financeiro das concessões dos
serviços públicos de energia elétrica", bem como o
"das licitações" por considerá-los um tanto prematu
ros em face da indefinição da organização global do
setor elétrico, quanto por ser matéria estranha ao
Projeto, devendo ser contemplada em projeto pró
prio.

Sala das Sessões, - Matheus Schmldt, Líder
do PDT - Sérgio Miranda, Líder do PC do B - Fer
nando Gabelra, PV - Inocêncio Oliveira, Líder do
Bloco PFUPTB - Alexandre Cardoso, Vice-Líder
do PSB.

-N2 18-

Acrescente-se o seguinte artigo após o art. 10
do presente Substitutivo:

"Art.... - Sem prejuízo do disposto no
Art. 21, inciso XII, alínea b, e no art. 23, Inci
so XI, da Constituição Federal, a execução
das atividades de regulação, controle e fis
calização dos serviços e instalações de
energia elétrica poderá ser descentralizada
para Estados, Distrito Federal e Municípios,
mediante convênio de cooperação.

Justificação

O substitutivo não contempla o princípio da des
centralização (estadualização e municipalização) atra
vés de convênios de cooperação, para delegação das
atividades de regulação e fiscalização dos serviços de
energia elétrica. Tal princípio é pressuposto para a efi
ciência do desenvolvimento dessas atividades.

Sala das Sessões, Sérgio Miranda, Líder do
PC do B - Fernando Gabelra, PV - Matheus
Schmldt, Líder do PDT - Alexandre Cardoso,
Vice-Líder do PSB - Inocêncio Oliveira, Líder do
Bloco PFUPTB.

-N2 19-

Suprirna-se o Capítulo 111 do presente Substitutivo.

Justificação.

O Capítulo 111 do Substitutivo, que dispõe sobre
o regime econômico e financeiro das concessões,
permissões e autorizações de serviços públicos de
energia elétrica, é prematuro em face da indefiniçãa
do modelo organizacional do setor e dos serviços de
energia elétrica.

Nessa condição, não é possível afirmar que as
disposições contidas no Capítulo sejam passíveis de
aplicação, bem como, desconhece-se as conse
qüências que, se aplicadas, poderão provocar no
processo organizativo do setor, tanto para prestado
res, considerando o grande aporte de recursos fi
nanceiros que necessitam ser investidos, quanto.
para usuários.

Sala das Sessões, - Sérgio Mlranda- Líder
do PC do B, Matheus Schmldt - Líder do PDl,lno
cênclo Oliveira - Líder do Bloco PFUPTB, Alexa....
dre Cardoso - Vice-Líder do PSB.

Suprimam-se os incisos 11 e 111 do Art. 311 . e a
expressão ·celebrar e" do inciso V do mesmo artigo.

Justificação

O Órgão Regulador não deve concentrar as fun
ções de regulação (controle, fiscalização e regulamen
tação) e de execução (licitação e concessão). As pri
meiras são típicas da Aneel, mas as segundas devem
permanecer no Ministério de Minas e Energia.

Os interesses do Poder Público, investido do
poder de regulação dos serviços, podem ser confli
tantes com os seus interesses, quar'ldo investido do
poder de concessão, permissão ou autorização de
sua prestação. Um órgão com competências para
conceder, permitir e autorizar não será isento.para
julgar conflitos relativos aos termos da concessão,
permissão e autorização, comprometendo, no limite,
todo o serviço objeto de suas competências.

Sala das Sessões, - Sérgio Miranda - Líder
do PC do B - Fernando Gabelra - PV , Matheus
Schmldt - Líder do PDT, Alexandre Cardoso
Vice-Líder do PSB, Inocêncio Oliveira - Líder dÓ
Bloco PFUPTB.

-NII21-

Insira-se após o art. 10 do presente substitutivo
o seguinte artigo:

"Art.... - A Agência Nacional de Ener
gia Elétrica se estruturará descentralizada
mente, a partir de Delegacias Regionais,
considerando os sistemas elétricos, os as-
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pactos regionais e o planejamento integrado
de produção e consumo de energia elétrica.-

Justificação

A estruturação da Aneel de forma descentrali
zada, a partir de delegacias regionais, objetiva asse
gurar maior eficiência no cumprimento de suas fun
ções, na medida em que coloca os operadores da
Agência em contato direto com os prestadores e
consumidores de energia elétrica.

Sala das Sessões, Sérgio Miranda, Líder do
PC do B - Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco
PFUPTB - Fernando Gabeira, PV - Matheus
SChmidt, Líder do PDT - Alexandre Cardoso,
Vice-Líder do PSB.

-N1I 22-

Insira-se após o art. 13 do presente substitutivo
o seguinte artigo:

-Art.... A Agência Nacional de Energia
Elétrica encaminhará sua prestação de con
tas, financeira e de atMdades, que deverá ser
aprovada pela Comissão Mista de Planos, Or
çamentos Públicos e Fiscalização do Con
gresso Nacional, e pela Comissão de Minas e
Energia da Câmara dos Deputados.-

Justificação

A finalidade da Aneel diz respeito a um impor
tante e estratégico serviço público, com potencialida
de de produção de impactos diretos no próprio de
senvolvimento da Nação - o suprimento regular de
energia elétrica à sociedade.

Opções equivocadas ou negligências podem
comprometer substancialmente o desenvolvimento e
a qualidade de vida, principalmente, {ias futuras ge
rações. Assim, sendo o Congresso Nacional, um dos
Poderes responsáveis pelos destinos da Nação,
bem como também pelas políticas públicas, é im
prescindfvel que as atividades da Aneel sejam apre
ciadas por esta Casa, possibilitando correção de
equfvocos ou redirecionamento das ações por ven
tura observadas.

sala das Sessões. - Sérgio Miranda - Líder
do PCdoB; Luciano Zica - Vice-Líder do PT; Mat
heus Schmidt - Líder do PDT; Alexandre Cardoso
- Vice-Líder do PSB; Inocêncio Oliveira - Líder do
Bloco PFUPTB; Fernando Gabelra - PV.

-N1I 23-

Acrescente-se ao parágrafo único do artigo 82

do presente Projeto a seguinte expressão, passando
o referido parágrafo a ter a seguinte redação:

-Art. 82 .

Parágrafo único: Constituem motivos
para a exoneração de dirigente da Aneel,
em qualquer época, a prática de ato de im
probidade administrativa, a não aprovação
das contas financeiras e de atividades pela
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Pú
blicos e Fiscalização e pela Comissão de
Minas e Energia da Câmara dos Depl.'1:ados,
a condenação penal transitada em julgado e
o descumprimento injustificado do contrato
de gestão, neste último caso precedida de
verificação pelo Tribunal de Contas da
União.-

Justificação

A ampliação dos mecanismos de controle à di
retoria da Aneel é um imperativo para preservar as
próprias funções do Órgão Regulador que tem sobre
si a responsabilidade por uma atividade imprescindf
vel e estratégica para o atendimento das necessida
des sociais e pressuposto para a estabilidade ec0

nômica e desenvolvimento regional.
Nesta perspectiva, consideramos imprescindf

vel que não só as contas financeiras da agência,
como o desempenho de atividades, que não pode
estar referenciada somente pelo contrato de gestão,
devem ser apreciadas pelas Comissões referidas, e
o não atendimento das expectativas de desempenho
da Agência devem ser motivos para exoneração da
Diretoria, ensejando um rearranjo providencial a re
direcionar a composição do Órgão.

sala das Sessões. - Sérgio Miranda - Líder
do PCdoB; - Luciano Zlca - Vice-Líder do PT; Mat
heus Schmidt - Líder do PDT; Alexandre Cardoso
- Vice-Líder do PSB; Inocêncio Oliveira - Líder do
Bloco PFUPTB.

-N1I 24-

Modifique-se a redação do caput do art. 62 , e
seus incisos I e 111, mantendo-se a redação dos de
mais incisos, nos seguintes termos:

-Art. 62 - Está impedido de exercer
cargo de direção na Agência Nacional de
Energia Elétrica a pessoa que mantiver os
seguintes vfnculos com qualquer empresa
concessionária, permissionária, autorizada,
produtor independente, autoprodutor ou
prestador de serviço contratado dessas em
presas:

I - acionista ou sócio com participação
individual direta superior a 0,3% do capital
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social ou superior a 2% do capital social de
empresa acionista;

11- .
111 - empregado, mesmo com contrato

de trabalho suspenso, inclusive das suas
empresas acionistas ou das fundações de
previdência de que sejam patrocinadoras."

Justificação

Esta emenda objetiva aumentar o espectro de
impedimentos de participação na direção da Aneel e
com isso evitar a contaminação, por interesses parti
culares, do processo de regulação, fiscalização e
controle, no qual a independência é imprescindível.

Sala das Sessões. - Sérgio Miranda - Líder
do PCdoB; Luciano Zica - Vice-Líder do PT; Mat
heus Schmidt - Líder do PDT; Alexandre Cardoso
- Vice-Líder do PSB; Inocêncio Oliveira - Líder do
Bloco PFUPTB.

-N225-

Insira-se após o art. 13 do presente Substituti
vo o seguinte artigo:

"Art.... A Agência Nacional de Energia
Elétrica encaminhará ao Congresso Nacio
nal, até o dia 30 de agosto de cada ano, a
proposta orçamentária para o ano seguinte,
que será analisada e aprovada até 15 de de
zembro do ano corrente."

Justificação

Tratando-se de recursos públicos alocados em
uma estrutura que se propõe a desenvolver ativida
des típicas do govemo central, que inclusive agirá
"em nome da União", apesar da natureza de autar
quia especial, é prudente, desejável e coerente que
a peça orçamentária deva ser apreciada pelo Con
gresso Nacional.

O Relator propõe que a base de prestação de
contas seja o "contrato de gestão" assinado entre a
Diretoria da Aneel e o Poder Executivo. É pertinente
a cQnsideração de que este instrumento é frágil e
inadequado no que diz respeito à definição de aloca
ção dos recursos a serem empregados nas ativida
des de fiscalização e controle, reforçando, portanto,
a necessidade de apreciação do orçamento pela Câ
mara dos Deputados e Senado Federal.

Sala das Sessões. - Sérgio Miranda - Líder
do PCdoB; Luciano Zica - Vice-Líder do PT; Mat
heus Schmldt - Líder do PDT; Alexandre Cardoso
- Vice-Líder do PSB; Inocêncio Oliveira - Líder do
Bloco PFUPTB; Fernando Gabeira - PV.

Acrescente-se ao art. P. o seguinte parágrafo
primeiro renumerando-se os demais:

"Art. p. .
§ 12 - O Contrato de Gestão de que

trata o presente artigo deverá ser aprovado
pela Comissão de Planos, Orçamentos PÚ
blicos e Fiscalização do Congresso Nacional
e pela Comissão de Minas e Energia da Câ
mara dos Deputados."

Justificação

O finalidade da Aneel diz respeito a um impor
tante e estratégico serviço público, com impactos di
retos no próprio desenvolvimento da Nação - o su
primento regular de energia elétrica à sociedade.

Opções equivocadas ou negligências podem
comprometer substancialmente o desenvolvimento e
a qualidade de vida, principalmente das futuras ge
rações. Assim, sendo o Congresso Nacional um dos
Poderes responsáveis pelos destinos da Nação,
bem como pelas políticas públicas, é imprescindível
que o instrumento básico de gestão da Aneel seja
apreciado por esta Casa, possibilitando correção de
equívocos ou redirecionamento, antes que se tome
fato consumado.

Sala das Sessões. - Sérgio Miranda - Líder
do PCdoB; - Luciano Zica - Vice-Líder do PT; Mat
heus Schmidt - Líder do PDT; Alexandre Cardoso
- Vice-Líder do PSB; - Inocêncio Oliveira - Líder
do Bloco PFUPTB; Fernando Gabeira - PV.

-NSl 27-

Adicione-se ao parágrafo único do art. 22 do
Projeto de lei referenciado as palavras "Distrito Fe
deral e Municípios", nos seguintes termos:

"Art. 22 .

Parágrafo único. No exercício de suas
funções, a Aneel diligenciará para que o
aproveitamento dos potenciais de energia
hidráulica, bens de domínio da União, seja
feito em articulação com os Estados, Distrito
Federal e Municípios, onde se encontrem."

Justificação

Esta emenda objetiva ampliar o espectro de ar
ticulações, levando-o cada vez mais para o âmbito
do poder local, o que implica em maiores possibilida
des de eficiência no desenvolvimento das atividades
propostas à Aneel.

Sala das Sessões. - Sérgio Miranda - Líder
do PCdoB; - Luciano Zica - Vice-Líder do PT; Mat-



Acrescente-se o seguinte artigo após o art. 10
do presente Substitutivo:

-Art.... A Agência Nacional de Energia
Elétrica terá em sua estrutura uma Ouvidoria
Geral e tantas Ouvidorias Regionais quantas
forem as Delegacias Regionais que Aneel
instalar.

§ 12 - Os Ouvidores serão obrigatoriamente
servidores públicos federais designados pelo Conse
lho dos Serviços de Energia Elétrica, com competên
cia para receber reclamações, questionamentos, de
núncias ou qualquer tipo de informações inerentes
ao funcionamento dos serviços de energia elétrica.

Acrescente-se ao final inciso 11 do art. 32 desse
projeto a expressão:

-... condicionada à outorga prévia de
uso energético da água"

Justificação

Por mais importante que seja a geração de
energia hidráulica. o uso energético dos recursos hí
dricos deve ser previamente compatibilizados com
os demais usos. O não-atendimento deste princípio
poderá provocar conseqüências mais danosas em
outros setores como abastecimento, por exemplo.

Esta emenda pois objetiva compatibilizar este
PL à política de gerenciamento de recursos hídri
cos.

Sala das Sessões. - Sérgio Miranda - Líder
do PCdoB; Luciano Zlca - Vice-Líder do PT; Mat·
heus Schmidt - Líder do PDT; Alexandre Cardoso
- Vice-Líder do PSB; Inocêncio Oliveira - Líder do
Bloco PFUPTB; Fernando Gabeira - PV.

-N!l32-

JU8tificação

As bases de revisão tarifária devem estar deta
Ihadamente expressa no Contrato de Concessão,
conforme estabelece o imperativo da Lei n2

8.987/95. Assim o não-cumprimento dos prazos es
tabelecidos no contrato ensejam motivação suficien
te para o ingresso de ação judicial, que é o mecanis-

Acrescente-se o § 2l! ao artigo 52 do presente
Projeto nos seguintes termos, renumerando-se o pa
rágrafo único para § 12:

-Art. 52 .
§ 22 Os postulantes aos cargos de Di

reção da Aneel deverão ser aprovados em
concurso público prévio.-

Justificação

A exigibilidade de aprovação em concurso público
para provisão do cargo, em que pese não se constituir
quadro permanente, é uma garantia de qualificação pré
via, oferecendo ao Presidente da República e ao Sena
do um quadro técnico compatível 'com as necessidades
da constituição do órgão regJlador do setor elétrico.

Sala das Sessões. - Sérgio Miranda - Líder
do PedoB; Luciano Zlca - Vice-Líder do PT; Mat·
heus Schmldt - Líder do PDT; Alexandre Cardoso
- Vice-Líder do PSB; Inocêncio Oliveira - Vice-lí
der do Bloco PFUPTB; Fernando Gabelra - PV.

-N1I 30-

Suprimam-se os §§ 12 e 22 do artigo 15 deste
Projeto.
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heU8 Schmldt - Líder do PDT; Alexandre Cardoso mo regular para fazer valer os direitos contratuais de
- Vice-Líder do PSB; Inocêncio Oliveira - Líder do um modo geral. Portanto é uma imoralidade proce-
Bloco PFUPTB; Fernando Gabelra - PV. der revisão tarifária por decurso de prazo devendo,

_ NlI 28 _ pois ser rejeitada.
Por outro lado, é função precípua da Aneel se

Suprima-se o artigo 32 do presente SubstiMivo. posicionar em relação aos pleitos relacionados à re-
Justificação gulação do setor elétrico sobretudo em relação à re

definição tarifária. Portanto a omissão caracteriza
O estudo de viabilidade é pré-requisito para o falta de natureza funcional, constituindo-se motivo

conhecimento dos parâmetros indispensáveis à fixa- mais do que suficiente para exoneração da Diretoria.
ção do valor da concessão a ser licitada e ao esta- Sala das Sessões. _ Sérgio Miranda - Líder
belecimento do valor da tarifa. do PCdoB; Luciano Zlca - Vice-Líder do PT; Mat.

Assim, toma-se incoerente a desvinculação do heus Schmidt - Líder do PDT; Alexandre Cardoso
Poder Público dessa importante etapa do estudo. _ Vice-Líder do PSB; Inocêncio Oliveira - Líder do

Sala das Sessões. - Sérgio Miranda - Líder BloCo PFUPTB.
do PCdoB; Luciano Zica - Vice-Líder do PT; Mat·
heus Schmidt - Líder do PDT; Alexandre Cardoso
- Vice-Líder do PSB; Inocêncio Oliveira - Líder do
Bloco PFUPTB; Fernando Gabeira - PV.

-NlI 29-



Suprima-se o art. 29 e seus parágrafos.

Justificação

A primeira gestão não se constitui motivo para
a não-apreciação pelo Senado Federal da Diretoria
da Aneel.

Ao que tudo indica, a Aneel iniciará suas ativi
dades sem uma definição clara do modelo institucio
nal do setor elétrico, o que aumenta substancialmen
te seu poder de decisão, justificando pois, justamen
te o contrário. Há maior necessidade de apreciação
dos nomes pelo Legislativo.

Sala das Sessões. - Sérgio Miranda, Uder do
PCdoB - Luciano Zlca, Vice-Uder do PT - Mat
heus Schmldt, Uder do PDT - Alexandre Cardo
so, Vice-Uder do PSB - Inocêncio Oliveira, Uder
do Bloco PFL - PTB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce
do a palavra ao Deputado José Carlos Aleluia para
oferecer parecer às emendas de Plenário, em subs
tituição à Comissão de Trabalho e Serviço Público.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (Bloco/PFL
BA. Para emitir parecer. sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputados, recebi até on
tem doze emendas. Com base nessas doze emen
das, nas longas horas de negociação com o Gover
no, particularmente com o Ministério das Minas e
Energia, na pessoa do Sr. Ministro, com os partidos,
com seus Uderes, com os Deputados com os quais
tive oportunidade de conversar, e, na audiência pú
blica bastante concorrida, da qual tivemos a oportu
nidade de ontem participar, elaboramos uma sube
menda substitutiva cuja cópia todos os presentes já
possuem.

Essa emenda substitutiva basicamente man
tém o texto do substitutivo aqui relatado há duas se
manas. As principais alterações são: primeiro, o de
talhamento em um capítulo, a partir de uma emenda
do Deputado Renato Johnsson, do Paraná, sobre a
possibilidade de que se faça a descentralização das
atividades, através de delegação, mediante convê
nio com os Estados e o Distrito Federal, das funções

-N2 33-

Acrescente-se o seguinte parágrafo único no
art. 14 do presente Substitutivo:

·Parágrafo único. As tarifas de trans
missão e distribuição serão baseadas nos
serviços pelo custo.•

Justificação

Os serviços de energia elétrica apresentam ca
racterísticas diferenciadas em seus segmentos - ge
ração, transmissão e distribuição. A geração, confor
me a Lei de Concessões reconhece poder ser uma
atividade competitiva, fazendo sentido o regime de
serviço pelo preço, como dispõe o Substitutivo.

A transmissão e a distribuição caracterizam-se
pela impossibilidade de concorrência entre diversos
fomecedores, constituindo-se monopólios que ne-

Justificação

A constituição de ouvidorias na Aneel segue
uma tendência moderna de resguardar ao usuá
rio/consumidor um canal direto para prover suas re
clamações e insatisfações sem ser inibido ou afeta
do pela estrutura burocrática da organização.

Este instrumento constituiu o modelo contem
plado no Código de Defesa do Consumidor, obrigan
do as empresas instaladas no Brasil a criar a linha
direta de atendimento ao consumidor, o que tem
propiciado resultados positivos tanto para os consu
midores quanto para os produtores, empreendimen
tos comerciais e de prestação de serviços.

Antes de representar uma ameaça à organiza
ção (Aneel), a Ouvidoria propicia um monitoramento
imediato no desenvolvimento da atividade da Agên
cia, aumentando as suas condições de eficiência.

Sala das Sessões. - Sérgio Miranda - Uder
do PCdoB; Luciano Zica - Vice-Uder do PT; Mat
heus Schmldt - Uder do PDT; Alexandre Cardoso
- Vice-Uder do PSB; Inocêncio Oliveira - Uder do
Bloco PFUPTB.
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§ 22 - A Ouvidoria obrigatoriamente encami- cessitam ser regulados, não fazendo sentido o regi-
nhará, mensalmente ao Conselho dos Serviços de me de serviços pelo preço, mas sim o de serviços
Energia Elétrica e semestralmente ao Ministério de pelo custo.
Minas e Energia e às Comissões de Fiscalização e Sala das Sessões. - Sérgio Miranda, Uder do
Controle das duas Casas do Congresso Nacional, PCdoB; Luciano Zlca, Vice-Uder do PT; Matheus
relatórios detalhados de suas atividades e encami- Schlmldt, Uder do PDT; Alexandre Cardoso, Vice-
nhamentos. Uder do PSB; Inocêncio Oliveira, Uder do Bloco

§ 32 - Os ouvidores designados terão autono- PFUPTB.
mia técnico-administrativa e mandato de quatro
anos, não coincidentes com o mandato da Diretoria
ou do Conselho.·
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de regulação, do controle e da fiscalização. Esse é sos arrecadados beneficiem mais da metade da po-
um pleito feito em uma reunião que fiz na última sex- pulação brasileira, sejam aplicados no Norte, Nor-
ta-feira com os Secretários. deste e Centro-Oeste e que pelo menos metade

A primeira alteração a que me refiro mantém a desses recursos seja aplicado na eletrificação de co-
intenção do texto original, mas fiz uma correção: nos munidades de baixa renda, na eletrificação rural e
lugares onde aparece "Unidades Federativas", eu fa- na conservação de energia elétrica.
rei constar na redação final "Estados e Distrito Fede- Além de tudo, está-se introduzindo no artigo
ral", delegando aos Estados a fiscalização das ativi- mencionado pelo Deputado Alberto Goldman, objeto
dades de distribuição, geração e transmissão, desde da Emenda nll 1, a possibilidade - e acho que não
que não sejam usinas de geração que impliquem há a necessidade de colocar "sucessivamente" - de
grande impacto no sistema interligado e que não que se insira nos contratos de concessão (prática
seja, no que se refere à transmissão, parte da rede aliás já adotada nos contratos renovados em julho),
básica de transmissão. poderia não ter cláusula de prorrogação, a critério,

Faço uma ressalva nessa delegação para evi- evidentemente, do poder concedente, uma cláusula
tar - e esse é um ponto polêmico - que alguns Esta- de renovação das concessões, que no caso são ba-
dos que mantêm empresas públicas venham a fisca- sicamente estatais, concessões que certamente irão
lizar as empresas privadas concorrentes das suas se valorizar, estejam em poder da estatal ou do se-
empresas, de acordo com a Lei de Prorrogação das tor privado, ou seja, entendo que essa emenda, em-
Concessões. bora tenha conflitos, que devem ser analisados,

Vou citar o caso especffico de Minas Gerais, corno di~e o Deputado Alberto Goldman, merece
onde há uma grande empresa, a Cemig, e pequenas ser apreciada por todos os Deputados.
empresas privadas. Nesse caso, a Cemig, que o Go- Portanto, referindo-me especificamente às
vemo de Minas decidiu manter estatal, poderá ser emendas, a Emenda nll 1 é acatada na forma do tex-
fiscalizada pela agência do Estado, mas as empre- to da subemenda substitutiva aglutinativa, e a Emen-
sas privadas continuarão sendo fiscalizadas pela da nll 2 trata da questão da descentralização. A
Aneel para evitar - e esse é um ponto de divergên- Emenda nll 1 é dos Líderes do PPB, PFL e PMDB, e
cia - que sejam pressionadas pelas suas concorren- a Emenda nll 2 é também assinada pelo Líder do
teso PPBlPTB e encabeçada pelo Deputado Renato

Essa, portanto, é uma alteração importante. Johnsson, Relator. É a emenda que trata da descen-
Outra alteração: na proposta original, sugerfa- tralização. Acho que é a principal mudança que se

mos a extinção da Reserva Global de Reversão. O faz ao texto original apresentado há duas semanas.
Deputado Gerson Peres, assim como Deputados de A Emenda nll 3 refere-se à questão da Reserva
outros partidos, inclusive do PPB, alguns repre- Global de Reversão. É a emenda do Deputado EIi-
sentantes dos Estados, o Ministro das Minas e Ener- seu Resende a qual referi, aprovadé:! na forma do
gia e representantes da Eletrobrás pediram-me que texto.
não extinguisse a Reserva Global de Reversão, re- É bom ressaltar que a proposta do Governo
ceita arrecadada para manter os investimentos da criava uma taxa de fiscalização de 0,5% da receita
Eletrobrás. Inclusive o Deputado Eliseu Resende das empresas. Nossa proposta mantém essa taxa,
apresentou proposta nesse sentido. Confesso ser fa- mas exclui dessas taxas os recursos já pagos pelas
vorável à extinção da Reserva Global de Reversão. empresas e, conseqüentemente, pelos consumido-
Contudo, acatando sugestões das pessoas às quais res através da Reserva Global de Reversão. Não há
me referi, particularmente do Deputado Eliseu Re- aumento de custo para a empresa e, conseqüente-
sende, nosso companheiro, mantenho-a com o com- mente, para o consumidor. Portanto, acato a Emen-
promisso do Ministro de que, tão logo se conclua a da nll 3.
reestruturação do setor elétrico, essa reserva será A Emenda nll 4, do Deputado Renato Jonhs-
progressivamente extinta, para que realmente se re- son, apresenta várias alterações. Acato, na forma do
duza o custo do serviço de eletricidade, hoje limitado substitutivo, a última delas que diz ter a Aneel, entre
a 3% da receita das empresas, mas que já chegou a suas funções a de "articular em conjunto com o ór-
ser de mais de 12%. gão Regulador do Setor de CombusUveis Fósseis e

Além de manter a Reserva Global de Rever- Gás Natural os critérios para fixação dos preços e
são, proponho já no texto original e mantenho neste, das tarifas de transporte desses combustrveis quan-
com uma ligeira modificação, que metade dos recur- do destinados à geração de energia elétrica", além
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de arbitrar os valores nos casos em que as nego- Agência, embora entenda que, no futuro, seria mais
ciações dentre as partes forem frustradas. É eviden- próprio contratar órgão à semelhança da Companhia
te que na crescente participação prevista do gás na de Recursos Minerais, também no âmbito federal, ou
matriz energética brasileira, particularmente na pro-até tratar o assunto em conjunto com o Ministério do
dução de eletricidade, terá de haver uma influência Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazô-
muito grande das duas agências na articulação des- nia Legal.
sa questão. Portanto, essa emenda é aprovada na A Emenda 1'12 11, também do Deputado Renato
forma do Substitutivo. Johnsson, propõe a supressão dos Capítulos 11I e IV.

A Emenda n2 5, também do Deputado Renato Não a acato, embora tenham sido feitas algumas su-
Jonhsson, refere-se ao caráter colegiado da Aneel, pressões baseadas nas discussões desenvolvidas.
que é exatamente o espírito. Portanto, está aprova- A Emenda n2 12, do Deputado Gérson Peres,
da na forma do substitutivo. propõe que, ao invés de limitar em 1,5%, -limitar em

A Emenda n2 6, do Deputado Renato Jonhs- 2,5% a Reserva Global de Reversão, o que é objeto
son, não acato, porque muda a filosofia original do de decreto do Ministro e está sendo transplantado
projeto, particularmente quando mantém parte do para o corpo do substitutivo. O espírito dessa emen-
texto que eu havia proposto que é a participação da da é manter. Por isso, está sendo aprovada na for-
Aneel nas receitas das chamadas concessões one- ma do Substitutivo, como tinha mencionado anterior-
rosas. mente.

Discuti esse assunto com o Deputado Roberto Na Emenda n2 14 elimina-se o parágrafo único
Campos e achei que, se mantivéssemos essa parti- do art. 32 do Susbstitutivo. Ele trata das atribuições
cipação, poderíamos estimular em muito o aumento da Aneel. Embora não acatando a eliminação, foi al-
dos preços das concessões. Além disso, esses re- terada a sua redação, em negociação com o Minis-
cursos devem ser destinados aos cofres da União e tério das Minas e Energia, ficando a redação do § 12

não à Agência, que deve ser mantida pela taxa de No art. 32, § 12 - é um ponto polêmico - está
fiscalização. mantida uma proposta de delegação ao Diretor-Ge-

À Emenda de n2 7, também de autoria do De- ral da Aneel ao declarar de utilidade pública as fai-
putado Renato Johnsson, dou parecer contrário, por xas de servidão e as áreas necessárias para fazer
contrariar o espírito do projeto. as instalação elétricas. O Deputado Alberto Gold-

A Emenda n2 8, também de autoria do Deputa- man, conversando comigo ontem, levantou essa
do Renato Johnsson, trata da Reserva Global de questão. Ontem mesmo tive a oportunidade de con-
Reversão. S. EX- procura fixar o valor não em 0,5%, versar com a Consultoria Jurídica do Ministério, que
mas em um limite máximo de 0,5%. Embora não te- me mostrou um decreto-lei delegando ao departa-
nha mantido no texto "limite máximo", digo que é no mento Nacional de Águas e Energia Elétrica atribui-
máximo de 0,5%. É basicamente a mesma coisa, ção semelhante.
embora não tenha acatado o texto na sua íntegra. O Sr. Alberto Goldman - Nobre Deputado
sei que o Deputado Renato Johnsson, como eu, era José Cartos Aleluia, decreto-Iei é coisa da ditadura,
favorável à extinção da Reserva Global de Rever- lembra-se?
são. Infelizmente, não vamos fazê-lo neste momen- O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Nobre De-
to. putado Alberto Goldman, embora não seja o m0-

A Emenda n2 9, também do Deputado Renato mento de aparte, entendo que descentralizar não é
Johnsson, propõe a supressão do art. 32, com o que um ato de ditadura. Antes de tudo, é um ato demo-
eu não concordo. crático. O Diretor do Departamento Nacional de

A Emenda n2 10, também do Deputado Renato Águas e Energia Elétrica, corno o Diretor-Geral da
Johnsson, propõe uma mudança técnica ao chamar Aneel, podem perfeitamente declarar a utilidade pú-
taxa de fiscalização de taxa destinada ao custeio de blica e não se retira a nenhum cidadão o direito se
atividades. Embora eu concorde com essa mudan- petição ao Presidente da República, na forma do art.
ça, não posso fazê-Ia, porque S. EX- pede que a par- 52 da Constituição, protestando contra o ato que ele
cela do chamado royalty seja destinada à Aneel. entenda ter sido arbitrário, praticado pelo delegado
Pela Constituição, recursos do Tesouro não podem do Presidente. Portanto, meu parecer à Emenda n2

ser vinculados a uma agência desse tipo. Esses re- 14 é contrário a sua aceitação.
cursos ficarão no Ministério, que poderá, mediante A Emenda n2 13, do Deputado Alberto Gold-
convênio, contratar, ainda que temporariamente, a man, trata da redação do caput do art. 22 Entendo



21180 Quinta-feira25 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Julho de 1996

que o novo texto atende a preocupação de S. ExA, proposto no texto: a compatibilização. Portanto não
que é exatamente a predominância da Agência 50- acatamos, na forma proposta, a Emenda nll 15.
bre os recursos hídricos. Tanto é assim que essa Na Emenda nll 16, entendo que o Deputado AI-
emenda está acatada na forma do Substitutivo. berto Goldman está, basicamente, propondo texto

A Emenda nll 15, também do Deputado Alberto que já está no Substitutivo. A proposta apresentada
Goldman, propõe a eliminação do § 311 do art. 26 do há duas semanas era a de que qualquer cidadão ou
Substitutivo. Estou-me referindo sempre ao texto empresa poderia promover um estudo de aproveita-
apresentado há duas semanas. menta de recursos hídricos desde que o proprietário

a Sr. Alberto GoIdman - Eu devo ter-me refe- da terra permitisse que ele tivesse acesso à área.
rido ao Aleluia 48. Entendo que o Deputado Alberto Goldman está pro-

a SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA _ Só há dois, pondo que ele comunique isso a Ministério, e essa
Deputado. V. ExA conhece mais porque tenho a deli- proposta foi acatada.
cadeza de mostrar-lhe todos os meus rascunhos, o Recebi as outras emendas exatamente agora,
.que continuarei fazendo, pois V. ExA sempre contri- porque só foram apresentadas agora. Vou Iê-Ias e
bui muito. apresentar meu parecer.

A proposta do Deputado Alberto Goldman pre- A primeira é a Emenda n1l 17, de autoria de vá-
tende suprimir o § 311 do art. 26. rios Deputados. O primeiro é do PT, provavelmente

Gostaria que o Sr. Deputado me esclarecesse se do Deputado Luciano Zica, que tem dado uma gran-
sua preocupação, nesta emenda, é com a questão da de contribuição ao projeto.
consulta à Aneel a fim de que se dê concessão. Quero, inclusive, dizer que da conversa com os

Entendo que as alterações propostas malho- Deputados Luciano Zica e Femando Ferro, na Lide-
ram substancialmente o texto. Contudo, o País cons- rança do PT, introduzimos no projeto a necessidade
truiu uma base hídrica de energia elétrica _ é verda- de que o Orçamento da Aneel - tinha sido um des-
eJe que sem fazer estudos de uso múltiplo _ que não cuido do Relator - venha para o Congresso Nacional
pode, de última hora, ser desprezada. O que o texto no bojo do Orçamento da União. Introduzimos tam-
propõe é que o poder estadual ou o poder federal, bém a necessidade de que o Tribunal de Contas da
no caso o Ministério do Meio Ambiente, Recursos União - e através dele o Congresso - fiscalize a
Naturais e Amazônia Legal ou a Secretaria de Re- Aneel. Quando falo no Tribunal de Contas, falo no
cursos Hídricos, ao conceder uso de água, particu- Congresso, porque o Tribunal de Contas é um órgão
larmente para a irrigação - mas eu não falo em irri- auxiliar do Congresso Nacional. Então, não estou di-
gação, apenas em uso de água - terão que entrar zendo que é o Tribunal de Contas; é o Congresso
em atendimento com o Aneel para que não haja, por Nacional. Estou também - embora não na forma
exemplo, uma redução de 20% ou 3Q01o da vazão fir- proposta pelo Deputado Luciano Zica - introduzindo
me do São Francisco e se tenha uma redução de a figura do diretor-ouvidor. Além disso, muitas su-

. 20% a 30% da energia possível de ser gerada pelo gestões, fruto de inúmeras reuniões foram acrescen-
São Francisco. tadas.

Eu não estou impedindo que isso seja feito. A Emenda nll 17 é um substitutivo inteiro. Eu já
Porém, citando apenas um exemplo de Direito que tinha tido a oportunidade de ler, e diria que aqui há o
conheço, o do Direito chileno, que é derivado do Di- espírito da independência que é o espírito da inde-
reito imperial espanhol, se a empresa de águas do pendência do projeto.
Chile pretender aumentar a oferta de água para a ci- Ainda que não tenha a ilusão de que terei o
dade de santiago do Chile, ela terá que ir até os pro- apoio do partido que o Deputado Luciano Zica e o
prietários - não é o caso brasileiro, mas trata-se de Deputado Femando Ferro representam, tenho a ab-
bens de raiz - e comprar concessão de águas para soluta certeza que o texto apresentado é muito mais
poder aumentar a oferta do Estado. Não é o caso do avançado em relação à independência e autonomia,
Brasil, mas não há também que se dizer só porque requisitos básicos para a agência, do que a proposta
estamos vivendo no ciclo muito correto - onde até o original do Governo, embora tenha de dizer que o
Governo, que apóio, criou o Ministério do Meio Am- Ministro das Minas e Energias, em todos os momen-
biente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal- que, tos, esteve aberto à negociação. Estive com S. ExA.
por isso vamos desprezar toda a história da hidroe- por mais de oito horas em reunião tratando desse
letricidade no Brasil. Teremos que fazer o que está assunto.



Ouço, com prazer, o nobre Deputado Renato
Johnsson.

O Sr. Renato Johnsson - Nobre Deputado.
quero apenas fazer uma ponderação. Acho que não
há que se confundir o papel do Estado como órgão
regulador delegado com o controle que detém nas
empresas concessionárias estaduais. A seguir o ra
ciocínio do eminente Relator, a Aneel não poderia
fiscalizar as empresas federais, porque a União tam
bém é controladora de Fumas, da Eletrosul, da Ele
tronorte e de outras companhias. Quero cumprimen
tar o Relator pelo excelente trabalho que fez, pelo
acatamento de muitas de nossas emendas, e pedi
mos um destaque para votação em separado justa
mente do § 22 do art. 20, porque não podemos con
cordar com essa posição. O Estado do Paraná tor
nou-se eficiente e competente quando, há 25 anos,
fez urna reforma administrativa e descentralizou
suas decisões. Então, creio que não há razão para
continuarmos centralizando as decisões em Brasília
quando é nos Estados que elas sofrem seus efeitos.
Como é um convênio que se faz entre a Aneel e os
Estados, sempre que o Estado, no seu papel de fun
ção reguladora, não agir corretamente, a Aneel pode
cancelar esse convênio, rescindi-lo ou não renová
lo. Sei que houve um acordo de lideranças para
aprovar seu projeto, que considero excelente, com o
qual estou de acordo, tanto que votarei a seu favor.
Apenas peço a V. EXO, aos Srs. Líderes e aos Srs.
Deputados apoio para esta supressão que em abso
luto não desmerece o profundo trabalho realizado
pelo nobre Relator

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Acato a
Emenda nlZ 18, na forma do Regimento Interno, certo
de que voltaremos a conversar sobre a limitação,
ponto que considero passível de entendimento.

A Emenda nlZ 19 propõe a supressão do Capí
tulo 11I, que, segundo a nova versão, refere-se ao re
gime econômico-financeiro. Nesse c:"':::1~..Iio 8'3":3.0

contidas explicitarnente as C0:iúíçôes de inca, .i.ivo '_
competição na geração e estão mantidas todas as
condições adicionais necessárias para o funciona
mento das empresas.
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Portanto, meu parecer é contrário à Emenda nlZ brasileiro, na década de 60 e 70, de maneira expan-
17 embora muitos de seus itens estejam contidos no sionista, ocupou o território das empresas pequenas,
relatório. Eu poderia dizer que a emenda está acata- e presenciei isso. Naquela época, na Coelba, tentei
da na fonna do substitutivo ou que está rejeitada na fazer isso, e encampamos várias empresas.
fonna do substitutivo. Fica exatamente assim no Como sei que estamos vivendo uma onda dife-
meu relatório. rente, disponho-me a conversar com o Deputado Lu-

A Emenda n2 18 - entendo que é do Partido ciano Zica, com o Deputado Renato Johnsson e os
dos Trabalhadores, apoiado pelo PV, do meu amigo outros Deputados que desejam falar sobre o assun-
Deputado Fernando Gabeira - refere-se ao art. 10, to.
sem prejuízo do disposto no art. 21, inciso XII, alínea
b, da Constituição Federal. Ela está propondo a des
centralização. A descentralização está feita, e tenho
a absoluta certeza que está acatada esta emenda.

Há apenas um ponto de conflito no que relatei,
que, aliás, também é um ponto de conflito com meu
companheiro Deputado Renato Johnsson.

No meu entendimento, um Estado que é em
presário, que mantenha uma empresa estatal de ele
tricidade, poderá receber delegação para fiscalizar a
sua empresa, mas não deve receber delegação para
fiscalizar nem as empresas federais, nem as empre
sas privadas, porque, na legislação que aprovamos,
essas empresas são concorrentes.

Fui diretor de uma empresa de eletricidade na
Bahia, onde, dos seus 415 Municípios, apenas dois
são atendidos por empresas privadas. Confesso aos
senhores que, quando era diretor da Coelba, tinha
uma vontade muito grande de encampar os dois Mu
nicípios.

Concedo um aparte ao nobre Deputado Lucia
no Zica.

O Sr. Luciano Zlca - Nobre Deputado José
Carlos Aleluia, queria dizer que, na verdade, quando
se delega ao Estado o poder de fiscalizar, não se
delega à empresa do Estado que opera no sistema.
Poderá inclusive ser um órgão nos moldes que V.
Exll propõe para a Aneel, que impeça os repre
sentantes dos órgãos de se fazer presentes. Então,
acho que nesse sentido não é feliz a interpretação.
É necessário que não se condicione o órgão fiscali
zador do Estado à renúncia ao controle ou à direção
de uma empresa estatal, a obrigatoriedade de priva
tização.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Deputado
Luciano Zica e Renato Johnsson, neste momento
vou dar um parecer pela aprovação, mas me dispo
nho a sentar com V. Exlls logo após a reunião, para
que posamos fechar um acordo. Não considero este
item a espinha dorsal do projeto. Portanto, é um item
inteiramente passtvel de se negociar.

A própria Cemig, que me parece ser a empresa
mais importante, mais organizada do setor elétrico
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A propósito, devo dizer que o art. 17, questio- pressão, passando o referido parágrafo a ter
nado pelo Deputado Sérgio Miranda, é fundamental. a seguinte redação:
Não se pode entender que as empresas que fome- "Art. 811 .

cem água se mantenham eternamente sem pagar. Parágrafq único. Constituem motivos
Essa norma diz corno se deve proceder nesses ca- para a exoneração de dirigente da Aneel,
sos. Portanto, a supressão, no meu entendimento, em qualquer época, a prática de ato de im-
seria um prejuízo nesta oportunidade em que esta- probidade administrativa, e não-aprovação
mos fazendo um conjunto de legislação, do qual de contas financeiras e de atividades (...)"
esta é uma peça.importante. Estão propondo que seja submetido à Comis-

Por todas essas razões, meu parecer é pela re- são Mista. Evidentemente isso é incompatível com a
jeição da Emenda nll 19. medida anterior.

A Emenda nll 20, dos Deputados Luciano Zica Para entendimento com o Deputado Luciano
e Femando Ferro, propõe a supressão dos incisos 11 Zica, proponho que esta emenda seja acatada, alta-
e 111 do art. 311

• rando a redação do parágrafo único, mas retirando
O inciso \I diz: "Promover licitações"; e o inciso apenas a expressão "injustificado" e permanecendo

111: "Definir aproveitamento ótimo". Entendo que pos- "descumprimento do contrato". É evidente que "des-
sa haver aí uma discussão sob a maneira de ver da cumprimento do contrato" e "não aprovação das
Agência. Mas, no modo de ver deste Deputado, do contas" constituiriam motivo para exoneração; então
Ministério e da maioria das pessoas com quem con- está acatada a emenda.
versei, a Agência deve ser a responsável pelas con- Emenda nll 24, dos Deputado Luciano Zica e
cessões e pela sua fiscalização. Femando Ferro:

Portanto, meu parecer é contrário à Emenda nll

20.
A Emenda nll 21 propõe inserir-se após o art.

10 do presente Substitutivo seguinte artigo:

"Art..,. - A Agência Nacional de Ener
gia Elétrica se estrutura descentralizada
mente, a partir de Delegacias....

Ora, se estou propondo que haja a delegação
aos Estados, a delegacia parece-me proposta preju
dicada. Tenho a impressão de que a proposta de de
legacia veio antes da de delegação. A delegação
mata a delegacia.

A Emenda nll 22 propõe inserir-se após o art.
13 do Substitutivo o seguinte:

"Art.... - A Agência Nacional de Ener
gia Elétrica encaminhará sua prestação de
contas, financeiras e de atividades, que de
verá ser aprovada pela Comissão Mista de
Planos e Orçamentos..."

Entendo que toda prestação de contas do Po
der Executivo é aprovada pela Comissão Mista de
Orçamento. Se estou dizendo que a Aneel tem o seu
orçamento inserido no OGU e que vai para o Tribu
nal de Contas, evidentemente que essa proposta já
está acolhida na forma do Substitutivo.

A Emenda nll 23, de autoria do Deputado Sér
gio Miranda e de outros:

"Acrescente-se ao parágrafo único do
art. 811 do presente Projeto a seguinte ex-

"Modifique-se a redação do caput do
art. 611, e seus incisos I e 11, mantendo-se a
redação dos demais incisos, nos seguintes
termos:

Art. 611 Está impedido de exercer cargo
de direção na Aneel a pessoa que mantiver
os seguintes vínculos com qualquer empre
sa concessionária, permissionária, autoriza
da, produtor independente, autoprodutor ou
prestador de serviços contratado dessas
empresas".

Essa é alteração proposta.
O Sr. Luciano Zlca - Nobre Relator, V. EX- me

concede um aparte?

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Pois não
Deputado.

O Sr. Luciano Zlca - Nobre Relator, na verda
de propomos esta emenda com a preocupação que
V. ExI teve ao deixar os interesses envolvidos dire
tamente no setor fora da atividade de direção da
Aneel. Propomos que também as empresas de con
sultoria que atuam no setor, estejam impedidas. Do
contrário, teremos a ausência do setor público, do
interesse social, e a presença dos interesses obscu
ros, não confessos, muitas vezes.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Deputado,
V. Exl poderia esclarecer o que V. Exll está propon
do mudar nos incisos?



"Acrescente-se ao § 22, do art. 52 do
presente Projeto nos seguintes termos, re
numerando-se o parágrafo único para § 1li ."

O art. 52 estabelece:
"O contrato de gestão de que trata o

presente artigo deverá ser aprovado pela

"Acrescente-se ao art. 72 o seguinte
parágrafo primeiro, renumerando-se os de
mais:

O art. Pdiz:

"Os termos da gestão da autarquia se
rão objeto de contrato de gestão negociado
e celebrado entre a Diretoria e o Poder Exe
cutivo, no prazo máximo de noventa dias
após a nomeação do Diretor-Geral, devendo
uma cópia do instrumento ser encaminhada
para registro do Tribunal de Contas da
União, onde servirá de peça de referência
em auditoria operacional."

A proposta é introduzir o § 12, dizendo o se
guinte:

A Emenda n2 25 propõe inserir-se após o art.
13 do presente Substitutivo o seguinte artigo:

"Art.... - A Agência Nacional de Ener
gia Elétrica encaminhará ao Congresso Na
cional, até 30 de agosto de cada ano a pro
posta orçamentária (...)."

Isto já está previsto. Na medida em que está
inserida no Orçamento da União, tem se seguir a
LDO.

Portanto, sou pela rejeição.
Emenda n2 26:
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O Sr. Luciano Zica - Estamos propondo Comissão Mista de Planos, Orçamentos PÚ-
acrescentar no impedimento as empresas prestado- blicos...li

ras de serviço. , Isso me parece ser uma intromissão exagerada
O SR. JOSE CARLOS ALELUIA - No caput na vida do ramo Executivo do Govemo. Portanto,

eu entendi. No inciso I, o que V. Exll propõe mudar? meu parecer é contrário. Acho que Governo. Portan-
O Sr. Luciano Zica - Onde V. Exll diz "de em- to, meu parecer é contrário. Acho que devemos fis-

presa controladora", substituímos por "empresa acio- calizar o Governo, mas não controlá-lo.
nista", ampliando a limitação nesse aspecto. Emenda n1l 27:

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Ou seja, o "Adicione-se ao parágrafo único do art.
capital da empresa acionista. 211 do Projeto de Lei referenciado as pala-

O Sr. Luciano Zlca - Onde está "social de em- vras (...)"

presa co.ntr?la~ora", substituímos por "social de em- O Sr. Luciano Zlca _ A Constituição fala em

presa aCIOnista. , articulação nos Estados. V. Exll há de compreender
~ S~. JOSE CA~L~S ~L~LUIA - A outra al- que os Municípios não podem ser desprezados.

teraçao fOI acrescentar aCIOnista ?! O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Deputado,
O Sr. Luciano Zica - A alteração do caput V. entendendo a observação de V. Exll, a Constituição

Ex
ll

acata? , fala em articulação com os Estados. V. Exll há de
O SR. JOSE CARLOS ALELUIA - Acato. convir que os Municípios não podem ser despreza-
Está acatado o caput na forma proposta por V. dos, mas seria uma tarefa praticamente impossível

construir-se, por exemplo, a usina de Sobradinho.
Portanto, sou pela rejeição.
A Emenda nll 28 propõe suprimir-se o art. 32

do presente Substitutivo.
O art. 32 permite o funcionamento da máquina.

Vejam V. ExBs que se não for feito o remanejamento
do Orçamento a Aneel não se instala. O art. 32 é da
proposta original do Governo, propõe apenas que
seja autOrizado a remanejar recursos do Ministério
que são do Dnaee - para se operar a Aneel.

Portanto, sou pela rejeição da Emenda n!1 28.
O Sr. Luciano Zica - Nobre Relator, acredito

que em razão do atraso com que recebemos o ma
terial, talvez haja um desencontro na numeração dos
artigos que são objeto de emendamento.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Vou fazer
referência à versão antiga. (Pausa.)

O art. 28 antigo...
O Sr. Luciano Zlca - É o art. o art. 32 antigo,

de quinta-feira. (Pausa.)
Nobre relator, abrimos mão dessa emenda.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Está acata

do. Se é do antigo, está acatado. Só que o texto re
fere-se ao novo. Então, vou rejeitar. Se é do antigo,
repito, está acatado.

Emenda n2 29, de autoria do Deputado Sérgio
Miranda:
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"O Diretor-Geral e os demais Diretores
são nomeados pelo Presidente da República
para cumprirem mandatos não coincidentes
de 4 (quatro) anos, observando-se o que
dispõe o art. 33" (é o que trata do período de
transição).

A proposta do Deputado Sérgio Miranda.

§ 2ll• Os postulantes aos Cargos de Di
reção da Aneel deverão ser aprovados em
concurso público prévio.

Isso, evidentemente, conflita inteiramente com
a filosofia. Ele terá de ser aprovado em concurso pú
blico, sim. Na proposta que apresento está previsto
o concurso público, só que é concurso público em
audiência pública perante uma comissão do Senado
da República. Esse é um concurso público. Não é
uma prova pública, mas é um concurso público.

Ouço com prazer o Deputado Sérgio Miranda.
a Sr. Sérgio Miranda - O que me chama a

atenção, Sr. Relator, é que no primeiro mandato V.
ExA considera que os três serão nomeados pelo Pre
sidente da República e apenas dois serão escolhi
dos pelo Senado. Até o ano 2001 estaremos sem
nenhuma participação, em termos de maioria, do
Poder Legislativo. E como se dará o processo de re
novação? E se acontecer como, por exemplo, nos
Estados Unidos - V. Exll fez referência ontem - em
que o Presidente Clinton não teve maioria no Sena
do para indicar, esses mandatos serão improrrogá
veis? A Aneel ficará sem uma composição estável
da diretoria se o Presidente não conseguir maioria?

a SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - São coisas
da democracia. Citei exatamente a questão do Con
gresso americano, que neste momento tem uma cri
se com o órgão regulador das comunicações e está
faltando um dos membros porque o Presidente não
consegue maioria no Parlamento e não indica outro
do Congresso. Enquanto não houver acordo não
passa.

O Sr. sergio Miranda - Fica vago?
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Fica vago,

claro. Não é prorrogável o mandato.
Mas voltando ao que V. ExlI se referiu, a ques

tão do período de transição, V. ExlI está correto. A
minha proposta original, V. ExlI conhece, era para
não haver fase de transição, assim a Aneel já come
çaria quente, com cinco membros indicados pelo Se
nado. No entanto, V. ExlI sabe que o Relator tem a
missão de buscar negociar com os pares, aqui na
Câmara dos Deputados, e com o Governo e eu tive
de ceder a transição, negociando com o Governo,

que tem uma base de sustentação muito grande, da
qual o meu Partido também faz parte.

Portanto, a minha proposta é pela rejeição do
art. 29.

Agora vou examinar, também de autoria do De
putado Sérgio Miranda, a Emenda nll 30, que pro
põe:

"Suprimam-se os §§ 1ll e 2!l do art. 15
deste projeto."

O Sr. Luís Eduardo, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Ronaldo Perim, 111 Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Esta
Presidência gostaria de deixar bem claro ao Plená
rio, sobretudo a todos os Parlamentares que têm in
timidade com o projeto, que estamos procedendo
com a maior flexibilidade nessa interlocução, neste
debate, que considero útil, dada as condições ex
cepcionais com que um projeto de tamanha impor
tância como esse está sendo discutido no Parlamen
to brasileiro.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - O bom
senso de V. ExlI está facilitando, nobre Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Fica o
registro exatamente no sentido de que não estamos
tentando violentar o Regimento, mas sim que está
havendo uma flexibilidade, conduzida pelo bom sen
so.

a SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - A proposta
da Emenda nll 30 é no sentido de que se suprima o
§ 1ll do art. 15, que diz:

"A manifestação da Aneel para autori
zação exigida no Inciso 4ll desse artigo de
verá ocorrer no prazo máximo de trinta
dias."

Quero dizer a V. ExlI que esse é um assunto
que já está na Lei de Tarifas, chamada Lei Eliseu,
tanto que estou apenas mantendo essa tendência, o
que é uma prática atual, hoje, inclusive. Portanto,
pela rejeição.

É uma Lei de Tarifas de quando o Eliseu não
era Deputado. Depois disso ele não teve mais chan
ce.

Emenda nll 31, proposta pelo Deputado Sérgio
Miranda e outros:

"Acrescente-se ao final do inciso II do
art 3ll deste Projeto a expressão "condicio
nada à outorga prévia de uso energético da
águall

."
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Então, o inciso /I diz:

-Promover as licitações destinadas à
contratação de concessionárias de serviço
público para produção, transmissão e distri
buição de 'energia elétrica e para a outorga
de concessão para o aproveitamento de re
cursos hídricos.-

Já está dito no texto, anteriormente, no pará
grafo único, exatamente a proposta dessa emenda,
que deverá compatibilizar com a política nacional de
recursos hídricos. Isso não estava no texto original,
está no novo texto. Portanto, posso dizer que essa
emenda foi aprovada na forma do substitutivo.

Emenda n2 32:

-Acrescente-se o seguinte artigo após
o art. 10 do presente substitutivo...-

O art. 10 fala dos cargos em comissão.

-Art. 10. Os cargos em comissão da
autarquia serão exercidos preferencialmente
por servidores ocupantes de carreira técni
ca....

A Agência Nacional de Energia Elétrica terá em
sua estrutura uma ouvidoria-geral e tantas ouvido
rias regionais quantas forem as delegacias regionais
instaladas.

Como mencionei na minha introdução, existe a
figura do diretor ouvidor. Portanto, entendo que essa
proposta está aprovada na forma do Substitutivo.

O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V. ExII a palavra.

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Relator, evidentemente, o
que propusemos foi o ouvidor com independência. O
ouvidor, fazendo parte do corpo de direção, como
qualquer diretor de uma instituição desse tipo, terá,
necessariamente, de ser objeto de procura para diri
mir dúvidas, etc.

A nossa proposição é no sentido de dar uma
configuração com maior autonomia, independência e
maior isenção do que ser propriamente um diretor
da agência, que obviamente estará intimamente liga
do à administração no gerenciamento dessa agên
cia. Portanto, não terá a devida autonomia e inde
pendência para ouvir reclamos de usuários.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Deputado
Fernando Ferro, entendo a visão de V. ExII, Mas
creio que o melhor ouvido que o cidadão poderia ter,
usando a linguagem do Império, seria o do rei. Nes-

se caso, não se trata de um rei, mas de um diretor,
que é muito mais forte do que um simples ouvidor.

Portanto, o Relatório é pela aprovação, na for
ma do substitutivo.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, a Emen
da n2 33, de autoria dos Deputados Luciano Zica,
Fernando Ferro e Sérgio Miranda, diz o seguinte:

-Acrescente-se o seguinte parágrafo
único ao art. 14 do Substitutivo:-

O art. 14 trata do regime econômico-financeiro
das concessões de energia elétrica, conforme esta
belecido nos respectivos contratos. Acrescentei,
conforme previ nos contratos, a expressão -com
preende".

-Parágrafo único. As tarifas de trans
missão e distribuição serão baseados -nos
serviços pelo custo".

É exatamente o oposto do que se fez até ago
ra. Toda a estrutura do projeto de concessões e de
prorrogação é baseada no serviço pelo custo, tendo
em vista a experiência que vivemos até 1993. O ser
viço pelo custo gerou, nos últimos cinco anos, subsí
dios da 'união para as empresas de eletricidade de
aproximadamente 30 bilhões de dólares.

Portanto, o relatório é pela rejeição.
O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem

V. ExII a palavra.
O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de fazer
uma observação ao Sr. Relator. Nossa preocupação
diz respeito ao caráter concorrencial da verticaliza
ção do serviço. A distribuição e a transmissão, ao
que consta, não favorecerão muito esse tipo de con
corrência de mercado que poderá ser estabelecido,
ao contrário da geração.

Então, parece-nos que deveria merecer trata
mento diferenciado, dada essas características.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Deputado
Fernando Ferro, se essa é a idéia de V. ExII, tenho a
dizer, primeiro, que o projeto de prorrogação das
concessões estabelece o livre acesso à rede de
transmissão. Segundo, esse projeto diz que a Aneel
fixará os critérios para a definição dos preços de
transportes. E na hipótese de não haver acordo en
tre as partes, ele fixará a tarifa.

Portanto, o que está sendo analisado vai além
do que V. ExII propõe, a idéia da concorrência, a ga
rantia do acesso e a tarifa a ser fixada pela Aneel



te.

pia.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - O

mais rapidamente possível, Deputado Alberto Gold
mano Assim que o Relator entregar, providenciare
mos.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - A sua resposta
mineira é fantástica.

O SR. -PRESlDENTE- (Ronaldo Perim) - Muito
obrigado.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - A última
emenda suprime o art. 29. Acho natural que a Opo
sição esteja querendo suprimi-lo. O Deputado Sérgio

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Então, gosta
ria que a subemenda apresentada fosse reproduzida
para que a tivesse em minhas mãos, formal e oficial
mente.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tudo
será devidamente publicado.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sim, publicado
hoje ainda?

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Xero
copiado, evidentemente, dada a velocidade.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Então, não é
bem publicado, é xerocopiado. Mas tudo bem. En
tendi, Sr. Presidente.

Gostaria de saber a que horas receberei a có-
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permissionária. E mais, fixa a tarifa inclusive em Miranda inclusive já se manifestou a esse respeito.
conjunto com órgão do petróleo no transporte do S. EX- está propondo que seja suprimido o período
gás. de transição.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, O art. 30 também trata de período de tt'ansição.
peço a palavra pela ordem. Só que, como é referente a preço, V. Exll o manteve

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem e está propondo apenas a transição da diretoria,
V. EX- a palavra. prevista no art. 29. Portanto, já disse que concorda-

o SR. ALBERTO GOLDMAN (Bloco/PMDB - ria com isso. Mas sou obrigado a rejeitar a emenda
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta- de V. EX- em função do artigo negociado com S. EX-
ria de saber se V. EX- apresentará agora uma sube- o Sr. Ministro das Minas e Energia, que tem sido
menda. muito receptivo às negociações em nome do Gover-

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Entendo no Federal.
que a subemenda foi apresentada e foram engloba- Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, agra-
das todas as emendas que aqui estão, o que não deço a paciência. Tenho certeza de que fiz o maior
caracteriza a subemenda. Trata-se da inclusão das esforço possível para analisar todas as emendas
emendas. Todas as que eu mencionei estão na su- nesse curto período que me foi dado. Muito obriga-
bemenda que V. Ex· tem em mãos. do.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Não recebi a COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
subemenda oficialmente. E SERVIÇO PÚBLICO

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Estou apre- Submenda Substitutiva ao Projeto de Lei
sentando-a agora. n2 1.669, de 1966 e às Emendas de

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Está presen- Plenário e ao 12Substitutivo
teando agora?

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA _ Exatamen- Institui a Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica disciplina o regime das con-
cessões de serviços públicos de energia
elétrica e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPíTULO I
Das Atribuições e da Organização

Art. 12 Fica instituída a Agência Nar.ional de
Energia Elétrica - ANEEl, autarquia sob regime es
pecial vinculada ao Ministério de Minas e Energia,
com sede e foro no Distrito Federal e prazo de dura
ção indeterminado.

Art. 2ll A Agência Nacional de Energia Elétrica
tem por finalidade regular e fiscalizar a produção,
transmissãQ, distribuição e comercialização de ener
gia elétrica, em conformidade com as políticas e di
retrizes do governo federal.

Parágrafo único. No exercício de suas atribui
ções, a Aneel, promoverá a articulação com os Esta
dos e o Distrito Federal, para o aproveitamento ener
gético dos cursos de água, e a compatibilização com
a política nacional de recursos hídricos.

Art. 32 Além das incumbências prescritas nos
arts. 29 e-30 da -lei n2 8.987, de-13 de fevereiro de
1995, aplicáveis aos serviços de energia elétrica,
compete especialmente à Aneel.

I - Implementar as políticas e diretrizes do go
verno federal para a exploração da energia elétrica e
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O aproveitamento dos potenciais hidráulicos, expe- trativa, será precedido de audiência pública convo-
dindo os atos regulamentares necessários ao cum- cada pela AneeJ.
primento das normas estabelecidas pela Lei nl! Art. 51! O Diretor-~eral e os demais Diretores
9.074, de 7 de julho de 1995; serão nomeados pelo Presidente da República para

11- promover as licitações destinadas à contra- cumprir mandatos não coincidentes de 4 (quatro)
tação de concessionárias de serviço público para anos, ressalvado o que dispõe o art. 29.
produção, transmissão e distribuição de energia elé- Parágrafo único. A nomeação dos membros da
trica e para a outorga de concessão para aproveita- Diretoria será precedida de prévia aprovação do Se-
mento de potenciais hidráulicos; nado Federal, nos termos do art. 52, inciso 111, letra f,

11I - definir o "aproveitamento ótimo" de que da Constituição.
trata os §§ 21! e 31! do art. 51! da Lei n 9.074195; Art. 61! Está impedida de exercer cargo de dire-

IV - celebrar e gerir os contratos de concessão ção na Aneel a pessoa que mantiver os seguintes
ou de permissão de serviços públicos de energia vínculos com qualquer empresa concessionária, per-
elétrica, de concessão de uso de bem público, expe- missionária, autorizada, produtor independente, au-
dir as autorizações, bem como fiscalizar, diretamen- toprodutor ou prestador de serviço contratado des-
te ou mediante convênios com órgãos estaduais, as sas empresas sob regulamentação ou fiscalização
concessões e a prestação dos serviços de energia da autarquia.
elétrica; I - acionista ou sócio com participação indivi-

V - dirimir, no âmbito administrativo, as diver- dual direta superior a 0,3% no capital social ou supe-
gências entre concessionárias, permissionárias, au- rior a 2010 no capital social de empresa controladora;
torizadas, produtores independentes e autoproduto- 11- membro do conselho de administração, fis-
res, bem como entre esses agentes e seus consumi- calou de diretoria executiva;
dores; IIJ - empregado, mesmo com o contrato de tra-

VI - fixar os critérios para calculo do preço de balho suspenso, inclusive das empresas controlado-
transporte de que trata o § 61!, do art. 15 da Lei nl! ras ou das fundações de previdência de que sejam
9.074/95, e arbitrar seus valores nos casos de nego- patrocinadoras.
ciação frustada entre os agentes envolvidos; Parágrafo único. Também estão impedidos de

VII - articular com o órgão regulador do setor exercer cargo de direção da Aneel, membro do Con-
de combustíveis fósseis e gás natural os critérios selho ou diretoria de associação regional ou nacio-
para fixação dos preços de transporte desses com- nal, representativa de interesses dos agentes men-
bustíveis, quando destinado à geração de energia cionados no caput, de categoria profissional de em-
elétrica, e para arbitramento de seus valores, nos pregados desses agentes, bem corno de conjunto ou
casos de negociação frustrada entre os agentes en- classe de consumidores de energia.
volvidos. Art. 71! A administração da Aneel será objeto de

Art. 41! A Aneel, será dirigida por um Diretor- "contrato de gestão", negociado e celebrado entre a
Geral e quatro Diretores, em regime de colegiado, Diretoria e o Poder Executivo no prazo máximo de
cujas funções serão estabelecidas no ato adminis- 90 dias após a nomeação do Diretor-Geral, devendo
trativo que aprovar a estrutura organizacional da au- uma cópia do instrumento ser encaminhada para re-
tarquia. gistro no Tribunal de Contas da União, onde servirá

§ 1I! O decreto de constituição da Aneel indica- de peça de referência em auditoria operacional.
rá qual dos diretores da autarquia terá a incumbên- § 11! O contrato de gestão será o instrumento
cia de, na qualidade de "ouvidor', zelar pela qualida- de controle da atuação administrativa da autarquia e
de do serviço público de energia elétrica, receber, da avaliação do seu desempenho e elemento inte-
apurar e solucionar as reclamações dos usuários. grante da prestação de contas do Ministério de Mi-

§ 21! Fica criado, na Aneel, o cargo de Diretor- nas e Energia e da Aneel, a que se refere o art. 91!,
Geral, do Grupo Direção e Assessoramento Supe- da Lei nll 8.443, de 16 de julho de 1992, sendo sua
riores, código DAS 101.6. inexistência considerada "falta de natureza formal"

§ 31! O processo decisório que implicar afeta- de que trata o inciso 11, do art. 16, da mesma Lei.
ção de direitos dos agentes econômicos do setor § 21! Além de estabelecer parâmetros para a
elétrico ou dos consumidores, mediante iniciativa do administração interna da autarquia, os procedimen-
projeto de lei ou, quando possível, por via adminis- tos administrativos, inclusive para efeito do disposto



a) Tfg = P xGu
onde: Tfg = taxa de fiscalização da

concessão de geração
P = potência instalada para o serviço

de geração

Art. 11. Constituem receitas da Agência Nacio
nal de Energia Elétrica:

I - recursos oriundos da cobrança da taxa de
fiscalização sobre serviços de energia elétrica, insti
tufda por esta lei;

11 - recursos ordinários do Tesouro Nacional
consignados no Orçamento Fiscal da União e em
seus créditos adicionais, transferência e repasses
que lhe forem conferidos;

111- produto da venda de publicações, material
técnico, dados e informações, inclusive para fins de
licitação pública, de emolumentos administrativos e
de taxas de inscrição em concurso público;

IV - rendimentos de operações financeiras que
realizar;

V - recursos provenientes de convênios, acor
dos ou contratos celebrados com entidades, organis
mos ou empresas, públicos ou privados, nacionais
ou intemacionais;

VI - doações, legados, subvenções e outros
recursos que lhe forem destinados;

VII - valores apurados na venda ou aluguel de
bens móveis e imóveis de sua propriedade.

Parágrafo único. O orçamento anual da
Aneel, que integra a lei orçamentária da União,
nos termos do inciso I do § 52 do art: 165 da Cons
tituição, deve considerar as receitas previstas nes
te artigo de forma a dispensar, no prazo máximo
de 3 (três) anos, os recursos ordinários do Tesou
ro Nacional.

Art. 12. É institufda a Taxa de Fiscalização de
Serviços de Energia Elétrica, que será anual, dife
renciada em função da modalidade e proporcional
ao porte do serviço concedido, permitido ou autori
zado, af inclufda a produção independente de ener
gia elétrica e a autoprodução de energia.

§ 12 A taxa de fiscalização, equivalente o 0,5%
do valor do beneffcio econômico anual auferido pelo
concessionário, permissionário ou autorizado, será
determinada pelas seguintes fórmulas:

21188 Quinta-feira25 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS lulhode 1996

no inciso V do art. 3l1, o contrato de gestão deve es- sitar, para lhe prestar serviço, empregados de em-
tabelecer, nos programas anuais de trabalho, indica- presas sob sua regulamentação ou fiscalização.
dor~s 'Lue permitam quantificar, de forma objetiva, a <.;APíTULO 11
avahaçao do seu desempenho: . . Das Receitas e do Acervo da Autarquia

§ 311 O contrato de gestao será avaliado pen-
odicamente e, se necessário, revisado por ocasião
da renovação parcial da diretoria da autarquia, sem
prejufzo da solidariedade entre seus membros.

Art. 811 A exoneração imotivada de dirigente da
Aneel somente poderá ser promovida nos quatro
meses iniciais do mandato, findos os quais é asse
gurado seu pleno e integral exercfcio.

Parágrafo único. Constituem motivos para a
exoneração de dirigente da Aneel, em qualquer épo
ca, a prática de ato de improbidade administrativa, a
condenação penal transitada em julgado e o des
cumprimento injustificado do contrato de gestão.

Art. 911 O ex-dirigente da Aneel continuará vin
culado a autarquia nos 12 (doze) meses seguinte ao
exercfcio do cargo, durante os quais estará impedido
de prestar, direta ou indiretamente, inde
pendentemente da forma ou natureza do contrato,
qualquer tipo de serviço às empresas sob sua regu
lamentação ou fiscalização, inclusive controladas,
coligadas ou subsidiárias.

§ 111 Durante o prazo da vinculação estabeleci
da neste artigo, o ex-dirigente continuará prestando
serviço à Aneel, ou a qualquer outro órgão da admi
nistração pública direta da União, em área atinente à
sua qualificação profissional, mediante remuneração
equivalente à do cargo de direção que exerceu.

§ 2l! Incorre na prática de advocacia adminis
trativa, sujeitando, o infrator às penas previstas no
art. 321, do Código Penal, o ex-dirigente da Aneel,
inclusive por renúncia ao mandato, que descumprir o
disposto no caput deste artigo.

§ 32 Exclui-se do disposto neste artigo o ex-di
rigente que for exonerado no prazo indicado no ca
put do art. 811 ou pelos motivos constantes de seu
parágrafo único.

Art. 10. Os cargos em comissão da autarquia
serão exercidos, preferencialmente, por servidores
ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissio
nal da autarquia, aplicando-se-Ihes as mesmas res
trições do art. 61!, quando preenchidos por pessoas
estranhas aos quadros da Aneel, exceto no perfodo
a que se refere o art. 29.

Parágrafo único. Ressalvada a participação em
comissões de trabalho criadas com fim especffico,
duração determinada e não integrantes da estrutura
organizacional da autarquia, é vedado a Aneel requi-
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CAPíTULO 111
Do Regime Econômico e Financeiro

Das Concessões de serviço Público de
Energia Elétrica

Art. 14. O regime econômico e financeiro da
concessão de serviço público de energia elétrica,
conforme estabelecido no respectivo contrato, com
preende:

I - a contraprestação pela execução do servi
ço, paga pelo consumidor final com tarifas baseadas
no ·serviço pelo preço", nos termos da lei nll

8.987/95;
\I - a responsabilidade da concessionária em

realizar investimentos em obras e instalações que
reverterão à União na extinção do contrato, garanti
da a indenização nos casos e condições previstos
na lei nll 8.987/95 e nesta lei, de modo a assegurar
a qualidade do serviço de energia elétrica;

111 - a participação do consumidor no capital da
concessionária, mediante contribuição financeira
para execução de obras de interesse mútuo, confor
me definido em regulamento;

IV - apropriação de ganhos de eficiência em
presarial e da competitividade;

V - indisponibilidade, pela concessionária, sal
vo disposição contratual, dos bens considerados re
versíveis.

Gu =0,5% do valor unitário do benefí- a) é fixada em até 2,5% (dois e meio por cento)
cio anual decorrente da exploração do servi- a quota anual de reversão que incidirá sobre os in-
ço de geração vestimentos dos concessionários e permissionários,

b) TFt =P x Tu nos termos estabelecidos pelo art. 911 da lei nll

onde: TFt = taxa de fiscalização da 8.631/93, observado o limite de 3% (três por cento)
concessão de transmissão da receita anual;

P =potência instalada para o serviço b) do total dos recursos arrecadados a partir da
de transmissão vigência desta lei, 50% (cinqüenta por cento), no mí-

Tu =0,5% do valor unitário do benefí- nimo, serão destinados para aplicação em investi-
cio anual decorrente da exploração do servi- mentos no Setor Elétrico das Regiões Norte, Nor-
ço de transmissão deste e Centro-Oeste, dos quais 1/2 (um meio) em

c) TFd =[Ed/(FC)( 8,76)] x Du programas de eletrificação rural, conservação euso
onde: TFd = taxa de fiscalização da racional de energia e atendimento de comunidades

concessão de distribuição de baixa renda;

E? = ene~~ w:'~1 faturada com o serviço c) os recursos referidos no inciso anterior po-
comedido de dlstnbulÇ8o, em rnegawatt-hora derão ser contratados diretamente com Estados
. FC: = fator ~e ?ar~~ mé~io anual das Municípios e concessionários de serviço público d~
Inst~laçoes d~ dlstnbUlçao, vInculadas ao energia elétrica;

serviço conce~do . . , d) os recursos destinados ao semi-árido da Re-
. Du =0,5 Yo do valor umtánc: do benef~- gião Nordeste serão aplicados a taxas de financia-

CIO anu?1 ~ec?r!ente da exploraçao do servl- mento não superiores ás previstas para os recursos
ço de dlstnbUlçao a que se refere a letra c, inciso I, do art. 159, da

§ 211 Para determinação do valor do benefício Constituição Federal.
econômico a que se refere o parágrafo anterior, con
siderar-se-á a tarifa fixada no respectivo contrato de
concessão ou no ato de outorga da concessão, per
missão ou autorização, quando se tratar de serviço
público, ou no contrato de venda de energia, quando
se trata de produção independente.

§ 32 No caso de exploração para uso exclusivo,
o benefício econômico será calculado com base na
estipulação de um valor típico para a unidade e
energia elétrica gerada.

Art. 13. A taxa anual de fiscalização será
devida pelos concessionários, permissionários e
autorizados a partir de 12 de janeiro de 1997, de
vendo ser recolhida diretamente à Aneel, em
duodécimos, na forma como dispuser o regula
mento desta lei.

§ 1II O valor global das quotas da Reserva Glo
bal de Reversão - RGR, de que trata o art. 411 da lei
nll 5.655, de 20 de maio de 1971, com a redação
dada pelo art. 911 da lei nll 8.631, de 4 de março de
1993, devida pelos concessionários e permissioná
rios, será deduzido do valor da taxa de fiscalização,
vedada qualquer majoração de tarifas, por conta da
instituição desse tributo.

§ 22 A Reserva Global de Reversão de que
trata o parágrafo antel·ior é considerada incluída
nas tarifas de energia elétrica, com as alterações
seguintes:



§ 22 Em caso de unidade federativa que con
trole, direta ou indiretamente, concessionária ou per
missionária de serviço público de geração ou de dis
tribuição de energia elétrica, o exercício das atribui
ções que lhe forem delegadas não alcançará as
atuais concessionárias privadas e aquelas sobre
controle direto ou indireto da União.

§ 32 Cessado o controle a que se refere o pará
grafo anterior, os Estados e Distrito Federal passa
rão a exercer integralmente as atribuições que lhe ti
verem sido delegadas, com relação a todas as con
cessionárias, permissionárias e autorizadas, situa
das em seu território.

§ 42 A delegação de que trata este Capítulo
será conferida desde que o Distrito Federal ou o Es
tado interessado possua serviços técnicos e admi
nistrativos competentes, devidamente organizados e
aparelhados para execução das respectivas ativida
des, conforme condições estabelecidas em regula
mento.

§ 52 A execução, pelos Estados e Distrito Fe
deral, das atividades delegadas será permanente
mente acompanhada e avaliadada pela Aneel, nos
termos do respectivo convênio.

Art. 21. Na execução das atividades comple
mentares de regulação, controle e fiscalização dos
serviços e instalações de energia elétrica, a unidade
federativa' observará as pertinentes normas legais e
regulamentares federais.
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Art. 15. Entende-se por ·serviço pelo preço· o Art. 19. Na hipótese de encampação da con-
regime econômico-financeiro mediante o qual as ta- cessão, a indenização devida ao concessionário,
rifas máximas do serviço público de energia elétrica conforme previsto no art. 36 da lei n2 8.987/95.
são fixadas: compreenderá as perdas decorrentes da extinção do

I - no contrato de concessão ou permissão re- contrato, excluídos os lucros cessantes.

sultante de licitação pública, nos teni10s da lei n2 CAPíTULO IV
8.987195; Da Descentralização das Atividades

11 - no contrato que prorrogue a concessão Art. 20. Sem prejuízo do disposto no art. 21, in-
existente, nas hipóteses admitidas na lei n2 ciso XII, alínea b, e art. 23, inciso XI, da Constitui-
9.074195; ção, a execução das atividades complementares de

111 - no contrato de concessão celebrado em regulação, controle e fiscalização dos serviços e ins-
decorrência de desestatização, nos casos indicados talações de energia elétrica poderá ser descentrali-
no art. 27 da lei n2 9.074195; zada pela União para os Estados e o Distrito Fede-

IV - em ato específico da Aneel, que autorize a ral, mediante convênio de cooperação.
aplicação de novos valores, resultantes de revisão ou § 12 A descentralização abrangerá os serviços
de reajuste, nas condições do respectivo contrato. e instalações de energia elétrica prestados e situa-

§ 12 A manifestação da Aneel para a autoriza- dos no território da respectiva unidade federativa,

ção, exigida no inciso IV deste artigo deverá ocorrer exceto:
no prazo máximo de trinta dias a contar da apresen- a) os de geração de interesse do sistema elétri-
tação da proposta da concessionária ou permissio- co interligado;
nária, vedada a formulação de exigências que não b) os de transmissão integrante da rede bási-
se limitem à comprovação dos fatos alegados para a ca.
revisão ou reajuste, ou dos índices utilizados.

§ 22 A não manifestação da Aneel, no prazo in
dicado, representará a aceitação dos novos valores
tarifários apresentados, para sua imediata aplicação.

Art. 16. Os contratos de concessão referidos
no artigo anterior, ao detalhar a cláusula prevista no
inciso V do art. 23 da lei n2 8.987195, poderão pre
ver o compromisso de investimento mínimo anual da
concessionária destinado a atender a expansão do
mercado e a ampliação e modernização das instala
ções vinculadas ao serviço.

Art. 17. A suspensão, por falta de pagamento,
do fornecimento de energia elétrica a consumidor
que preste serviço público ou essencial à população
e cuja atividade sofra prejuízo será comunicado com
antecedência de 15 (quinze) dias ao Poder Público
local ou ao Poder Executivo Estadual.

Parágrafo único. O Poder Público que receber
a comunicação adotará as providências administrati
vas para preservar a população dos efeitos da sus
pensão do fomecimento de energia, sem prejuízo
das ações de responsabilização pela falta de paga
mento que motivou a medida.

Art. 18. A Aneel somente aceitará corno bens
reversíveis da concessionária ou permissionária do
serviço público de energia elétrica aqueles utiliza
dos, exclusiva e permanentemente, para produção,
transmissão e distribuição de energia elétrica.



CAPíTULO VI
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 23. As licitações realizadas para outorga
de concessões devem observar o disposto nesta lei,
nas Leis nl!s 8.987/95, 9.074195 e, como norma ge
rai, a Lei nl! 8.666, de 21 de junho de 1993.

§ 1l! Nas licitações destinadas a contratar con
cessões e permissões de serviço público e uso de
bem público, é vedada a declaração de inexigibilida
de prevista no art. 25 da Lei nl! 8.666193.

§ 2l! Nas licitações mencionadas no parágrafo
anterior, a declaração de dispensa de licitação só
será admitida quando não acudirem interessados à
primeira licitação e esta, justificadamente, não puder
ser repetida sem prejuízo para a administração,
mantidas, neste caso, todas as condições estabele
cidas no edital, ainda que modifiquem condições vi
gentes de concessão, permissão ou uso de bem pú
blico cujos contratos estejam por expirar.

Art. 24. As licitações para exploração de poten
ciais hidraúlicos serão processadas nas modalida
des de concorrência'ou de leilão e as concessões
serão outorgadas a título oneroso.

Parágrafo único. No caso de leilão, somente
poderão oferecer proposta os interessados pré-qua
Iificados, conforme definido no procedimento corres
pondente.

Art. 25. No caso de concessão ou autorização
para produção independente de energia elétrica, o
contrato ou ato autorizativo definirá as condições em
que o produtor independente poderá realizar a co
mercialização de energia elétrica produzida e da que
vier a adquirir, observado o limite de potência autori
zada, para atender aos contratos celebrados, inclusi
ve na hipótese de interrupção..da- -gerayãO-.de-sua-
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§ 1l! As normas de regulação complementar usina em virtude de determinação dos órgãos res-
baixadas pela unidade federativa deverão se harmo- ponsáveis pela operação otimizada do sistema elé-
nizar com as normas expedidas pela Aneel. trico.

§ 2l! É vedado à unidade federativa conveniada Art. 26. Depende de autorização da Aneel.
ex~gir de concessionária ou·pe~issionária so? su~ 1- o aproveitamento de potencial hidráulico de
aça~ complen:enta~ de ~e~ulaçao, controle e flscall- potência superior a 1.000 kw e igualou inferior a
zaçao obngaçao nao eXigida ou que resulte em en- 10.000 kw destinado à produção independente'
cargo distinto do exigido de empresas congêneres, 11 ~ "mp rtaç- rt - d ' .
sem prévia autoriza - o da Aneel. . - I o ~o e a expo açao e .ener~la

ça . _ elétnca por produtor Independente, bem assIm a Im-
_ Art. 2~..Em caso d~ descentrall~açao ~a exe- plantação do sistema de transmissão associado.

cuçao de atividades relativas aos serviÇOS e Instala- - .
ções de energia elétrica, parte da taxa de fiscaliza- ,. Art. 27. Os .contra!os de concessao de s~rv~ço
ção correspondente, prevista no art. 12 desta lei, ar- publico de ener~la el~tnca e de.uso de bem publico
recadada na respectiva unidade federativa, será a cel?bra~os na vlgên~la desta leI ~ ~s resultantes da
esta transferida para custeio de seus serviços, na apllcaçao dos arts. 4 e 1~ da Lei n 9.0~4195 conte-
forma do convênio celebrado. rao cláus~la de p~orrogaçao da concessao, enquan

to os serviÇOS estiverem sendo prestados nas condi-
ções estabelecidas no contrato e na legislação do
setor, atendam aos interesses dos consumidores e o
concessionário o requeira.

Art. 28. A realização de estudos de viabilidade,
anteprojeto ou projetos de aproveitamentos de po
tenciais hidráulicos deverá ser informada à Aneel
para fins de registro, não gerando direito de prefe
rência para a obtenção de concessão para serviço
público ou uso de bem público.

§ 1l! Os proprietários ou possuidores de terre
nos marginais a potenciais de energia hidráulica e
das rotas dos correspondentes sistemas de trans
missão só estão obrigados a permitir a realização de
levantamentos de campo, quando o interessado dis
puser de autorização específica da Anee/.

§ 2l! A autorização mencionada no parágrafo
anterior não confere exclusividade ao interessado,
podendo a Aneel estipular a prestação de caução
em dinheiro para eventuais indenizações de danos
causados à propriedade onde se localize o sítio ob
jeto dos levantamentos.

§ 32 No caso de serem esses estudos ou proje
tos aprovados pela Aneel para inclusão no programa
de licitações de concessões, será assegurado ao in
teressado o ressarcimento dos respectivos custos
incorridos, pelo vencedor da licitação, nas condições
estabelecidas no edital.

§ 4l! A liberdade prevista neste artigo não
abrange os levantamentos de campo em sítios loca
lizados em áreas indígenas, que somente poderão
ser realizados com autorização específica do Poder
Executivo, que estabelecerá as condições em cada
caso.

Art. 29. Na primeira gestão da autarquia, visan
-dO-implementar -a-transição-para-o-sistema de-man--



O Sr. Lu(s Eduardo, Presidente deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Ronaldo Perim, 1fJ Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Convi
do para oferecer parecer às emendas de Plenário,
em substituição à Comissão de Minas e Energia, o
ilustre Deputado Nelson Marquezelli.

O SR. NELSON MARQUEZELU (Bloco/PTB 
SP. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. De
putados, o projeto que institui a Agência Nacional de
Energia Elétrica, que disciplina o regime das conces-
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datos não coincidentes, o Diretor-Geral e dois Dire- rá a simplificação do Plano de Contas específico
tores serão nomeados pelo Presidente da Repúbli- para as empresas concessionárias de serviços públi-
ca, por indicação do Ministério de Minas e Energia, e cos· de energia elétrica, com a segmentação das
dois Diretores nomeados na forma do disposto no contas por tipo de atividade de geração, transmissão
parágrafo único do art. 51!. e distribuição.

§ 1I! O Diretor-Geral e os dois Diretores no- . Art. 34. O Poder Executivo adotará as provi-
meados por indicação do Ministério de Minas e dências necessárias à constituição da autarquia
Energia terão mandatos de cinco e três anos, res- Agência Nacional de Energia Elétrica, em regime es-
pectivamente. pecial, com a definição da estrutura organizacional,

§ 2l! Para as nomeações de que trata o pará- aprovação· do seu regimento interno e a nomeação
grafo anterior não terá aplicação o disposto no art. 61! dos diretores a que se refere o art. 29 em seu § 1I! e
desta lei. do Procurador-Geral.

Art. 30. Durante o período de 36 (trinta e seis) § 11! A estrutura de que trata o caput deste arti-
meses, contados da data de publicação desta lei, os go incluirá os cargos em comissão e funções gratifi-
reajustes e revisões das tarifas do serviço público de cadas atualmente existentes no Dnaee.
energia elétrica serão efetuados segundo as condi- § 21! Fica a Aneel autorizada a efetuar a contra-
ções dos respectivos contratos e legislação pertinen- tação temporária, por prazo não excedente de trinta
te, observados os parâmetros e diretrizes específi- e seis meses, nos termos do inciso IX do art. 37 da
cos, estabelecidos em ato conjunto dos Ministros de Constituição, do pessoal técnico imprescindível à
Minas e Energia e da Fazenda. continuidade de suas atividades.

Art. 31. Serão transferidos para a Aneel, o § 31! Até que seja provido o cargo de Procura-
acervo técnico e patrimonial, as obrigações, os direi- dor-Geral da Aneel, a Consultoria Jurídica do Minis-
tos e receitas do Departamento Nacional de Águas e tério das Minas e Energia e a Advocacia Geral da
Energia Elétrica - DNAEE. União prestarão à autarquia a assistência jurídica

§ 11! Permanecerão com o Ministério de Minas necessária, no âmbito de suas competências.
e Energia as receitas oriundas do § 11! do art. 20 da § 41! Constituída a Agência Nacional de Energia
Constituição. Elétrica, com a publicação de seu regimento interno,

§ 22 Ficarão com o Ministério de Minas e Ener- ficará extinto do Departamento Nacional de Águas e
gia, sob a administração temporária da Aneel, como Energia Elétrica - DNAEE.
órgão integrante do Sistema Nacional de Gerencia- Art. 35. Esta lei entra em vigor na data de sua
mento de Recursos Hídricos, a rede hidrométrica, o publicação. - José Carlos Aleluia, Relator.
acervo técnico e as atividades de hidrologia relativos
aos aproveitamentos de energia hidráulica. O Sr. Ronaldo Perim, 1fl Vice-Presi-

§ 31! Os órgãos responsáveis pelo gerencia- dente, deixa a cadeira da presidência, que é
mento dos recursos hídricos e a Aneel devem se ar- ocupada pelo Sr. Lu(s Eduardo, Presidente.

ticular para a outorga de concessão de uso de O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - S~ e
águas em bacias hidrográficas, de que possa resul- Srs. Deputados, registro a presença da Deputada
tar a redução da potência firme de potenciais hidráu- Angélica Koster Lessack, do Partido Verde do Parla-
Iicos, especialmente os que se encontrem em opera- mento alemão, que nos visita neste instante. (Pal-
ção, com obras iniciadas ou por iniciar mas já conce- mas.)
didas.

Art. 32. Rca o Poder Executivo autorizado a re
manejar, transferir ou utilizar os saldos orçamentá
rios do Ministério de Minas e Energia, para atender
as despesas de estruturação e manutenção da
Aneel, utilizando como recursos as dotações orça
mentárias destinadas às atividades finalísticas e ad
ministrativas, observados os mesmos subprojetos,
subatividades e grupos de despesas previstos na Lei
Orçamentária em vigor.

Art. 33. No prazo máximo de vinte e quatro me
ses, a contar da sua organização, a Aneel promove-



Ou seja, da mesma forma, trata-se de emenda
que viola os dispositivos legais sobre a matéria.

Também estamos dando um parecer pela ina
dequação da Emenda nº 26, que está redigida da
seguinte forma:

"O Contrato de Gestão de que trata o
presente artigo deverá ser aprovado pela
Comissão Mista de Planos, Orçamentos PÚ
blicos e Fiscalização do Congresso Nacional

"A Agência Nacional de Energia Elétri
ca encaminhará sua prestação de contas fi
nanceiras e de atividade, que deverá ser
aprovada pela Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização do
Congresso Nacional e pela Comissão de Mi
nas e Energia da Câmara dos Deputados.

Trata-se de dois dispositivos que contrariam
toda nossa legislação orçamentária, na medida em
que estamos tratando de uma autarquia vinculada
ao Poder Executivo. Portanto, o Orçamento terá que
vir junto com a peça enviada pelo Poder Executivo e
não algo à parte, como está nesta Emenda nQ17.

À Emenda nQ22 identicamente damos o pare
cer pela inadequação orçamentária e financeira, vis
to que diz o seguinte:

"Insira-se após o art. 13 do presente
substitutivo o seguinte artigo:

Art.... - A Agência Nacional de Energia
Elétrica encaminhará sua prestação de contas
financeiras e de atividades que deverá ser
aprovada pela Comissão Mista de Planos, Or
çamentos Públicos e Fiscalização do Con
gresso Nacional e pela Comissão de Minas e
Energia da Câmara dos Deputados."

Identicamente está em contradição com a atual
prática e legislação orçamentária e financeira.

A Emenda nQ25 é semelhante à outra, já rejei
tada anteriormente, pois diz o seguinte:

"A Agência Nacional de Energia Elétri
ca encaminhará ao Congresso Nacional, até
o dia 30 de agosto de cada ano, proposta
orçamentária para o ano seguinte, que será
analisada e aprovada até 15 de dezembro
do ano corrente.·

"Art. 12. A Agência Nacional de Ener
gia Elétrica encaminhará ao Congresso Na-
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sões de serviços públicos de energia elétrica e dá cional, até o dia 30 de agosto de cada ano,
outras providências, Projeto de Lei nQ 1.669,. de a proposta orçamentária para o ano seguin-
1996, tem da Comissão de Minas e Energia o pare- te que será analisada e aprovada até 15 de
cer favorável, apenas com um destaque, que será dezembro do corrente ano."
apreciado na parte da tarde. A Comissão o vê com Diz o art. 13:
muita simpatia. Trata-se da criação de um conselho
acima da diretoria da Aneet.

Por isso, hoje, fazemos essa ressalva, visando
à aprovação, à tarde, desse destaque. ,A relatoria, é
favorável e acompanha o parecer apresentado ~Io

Relator, Deputado José Carlos Aleluia.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Para
oferecer parecer às emendas de Plenário, em subs
tituição à Comissão de Rnanças e Tributação, convi
do a fazer uso da palavra o ilustre Deputado Arnaldo
Madeira.

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP. sem
revisão do orador.) ~ Sr. Presidente, Srs. Deputados,
examinamos o Projeto de Lei nQ1.669, de 1996, que
institui a Agência Nacional de Energia Elétrica, cria o
Conselho do serviço Público de Energia e dá outras
providências e as suas emendas, do ponto de vista da
legislação orçamentária e financeira e, portanto, da
adequação orçamentária e financeira.

Ao analisar as emendas queremos mencionar
o seguinte: com exceção das Emendas de nQs 10,
17,22,25 e 26, às quais faremos referências espe
cificas, as demais estão todas de acordo com as
normas legais sobre a elaboração de Orçamento e
atendem às determinações e às disposições da Lei
de Diretrizes Orçamentária. Portanto, nosso parecer
é pela adequação orçamentária e financeira. '

No caso das demais emendas, vamos fazer
aqui uma rápida referência. Por exemplo, a Emenda
de nQ10 trata de excluir a parcela. Acrescento o inci
so IX ao art. 17, que é a parcela de compensação fi
nanceira pela exploração dos recursos hidricos, para
fins de geração de energia elétrica, nos termos da
Lei nQ7.998, do Decreto nQ1.091, que foi destinado
ao custeio de suas atividades e sua competência.

O parecer é pela inadequação orçamentária e
financeira.

À Emenda nQ17, que na verdade é uma emen
'da substitutiva global de plenário, no geral nada te
mos a obstar no ponto de vista da adequação orça
mentária e financeira. Entretanto, ternos que dar um
parecer pela inadequação financeira por conta dos
arts. 12e 13.

Diz o art. 12:



Amazonas

Arthur Virgnio - PSDB; Átila Lins - Bloco 
PFL; Carios da Carbrás - Bloco - PPB; Euler Ribei-

Pará

AntOnio Brasil - Bloco - PMDB; Benedito Gui
marães - Bloco - PPB; Elcione Barbalho - Bloco 
PMDB; Gerson Peres - Bloco - PPB; Hilário Coim
bra - Bloco - PTB; José Priante - Bloco - PMDB;
Mário Martins - Bloco - PMDB; Nicias Ribeiro 
PSDB; Olavio Rocha - PSDB; Paulo Rocha - PT;
Raimundo Santos - Bloco - PFL; Socorro Gomes 
PC do B; Vic Pires Franco - Bloco - PFL.

Roraima

Elton Rohnelt - Bloco - PSC; Francisco Rodri
gues - Bloco - PPB; Luciano Castro - PSDB; Luiz
Barbosa - Bloco - PPB; Roberio Araujo - Bloco 
PPB; Salomão Cruz - PSDB.

Amapá

AntOnio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade - Blo
co - PPB; Fátima Pelaes - PSDB; Murilo Pinheiro
Bloco - PFL; Raquel Capiberibe - PSB; Sérgio Bar
cellos - Bloco - PFL; Valdenor Guedes - Bloco 
PPB.
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e pela Comissão de Minas e Energia da Câ- termina sua inclusão na Ordem do Dia da sessão or-
mara dos Deputados.· dinária de hoje à tarde.

Ora, aqui há, claramente, interferência no"Exe- O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,
cutivo, por parte do Legislativo. Não cabe que o con- peço a palavra pela ordem.
trato de gestão seja aprovado pela Comissão Mista O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
de Planos e Orçamentos. Então, também neste V. ExA a palavra.
caso, nosso parecer foi pela inadequação orçamen- O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi-
tária e financeira. são do orador.) - Sr. Presidente, solicito a V. ExA

Este é o nosso parecer, Sr. Presidente. que, no final desta sessão extraordinária, seja desli
gado o painel. Sendo a sessão da tarde ordinária, o

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim)- Para número de Deputados registrado nesse painel não
oferecer parecer às emendas de Plenário, em subs- deve servir de base para o infcio da referida reunião.
tituição à Comissão de Constituição e Justiça e de O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Certa-
Redação, concedo a palavra ao ilustre Deputado Ary niente essa medida será tomada, tão logo encerre-
Kara. mos esta sessão extraordinária.

O SR. ARY KARA (Bloco/PMDB - SP. Sem O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Esta
revisão do orador.) - Sr. Presidente, temos em Presidência, de offcio, retira de pauta o item 2 da Or-
mãos 34 emendas apresentadas pelos Srs. Depu- dem do Dia desta sessão, de acordo, inclusive, com
tados, com o apoiamento dos respectivos Uderes o entendimento havido entre os oradores inscritos
de partidos. para discutir a matéria.

Tendo oferecido parecer ao projeto inicial pela VI - ENCERRAMENTO
admissibilidade e, ao mérito, pela aprovação do
substitutivo do Deputado José Carlos Aleluia, Rela- O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Nada
tor da Comissão de Trabalho, de Administração e mais havendo a tratar, vou encerrar a Sessão.
Serviço Público, retomo a esta tribuna para oferecer O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) -
parecer às emendas de Plenário, em substituição à COMPARECEM MAIS OS SENHORES:
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.

As emendas apresentadas, com o apoiamento
regimental, pretendem ora alterar parte do substituti
vo do Relator, Deputado José Carios Aleluia, ora
acrescentar ao substitutivo capftulo, artigo ou pará
grafo.

No que conceme ao exame deste Relator,
nada há que impeça, portanto, a apreciação das
emendas quanto à constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa, cabendo, assim, ao Plenário,
soberanamente, decidir, no mérito, sobre cada urna
delas.

Em substituição à Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, voto pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa das emendas de
Plenário oferecidas ao substitutivo do Deputado
José Carlos Aleluia, adotado pelo Relator da Comis
são de Trabalho, Administração e Serviço Público, e,
no mérito, pela sua aprovação.

Portanto, aprovamos as 34 emendas, pela Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Esta
Presidência retira o projeto de pauta para a neces
sária e indispensável publicação e divulgação de to
das as emendas apresentadas. E, de imediato, de-



. Pernambuco·,

Bahia

Aroldo Cedraz - Bloco - PFL; Benito Gama 
Bloco - PFL; Beto Lelis - PSB; Cláudio Cajado 
Bloco - PFL; Coriolano Sales - PDT; Domingos Leo
nelli - PSDB; Eujácio Simões - Bloco - PL; Félix
Mendonça - Bloco - PTB; Fernando Gomes - Bloco
- PTB; Geddel Vieira Lima - Bloco - PMDB; Haroldo
Lima - PC do B; Jaime Fernandes - Bloco - PFL;
Jairo Azi - Bloco - PFL; Jairo Carneiro - Bloco 
PFL; João Almeida - Bloco - PMDB; João Leão 
PSDB; Jonival Lucas - Bloco - PFL; José Carlos
Aleluia - Bloco - PFL; José Rocha - Bloco - PFL;

Antônio Geraldo'- Bloco - PFL; Fernando Fer
ro - PT;'Gonzaga Patriota - PSB; Humberto Costa
PT; João Colaco - PSB; José Chaves - PSDB; José
Jorge - Bloco - PFL; José Mendonça Bezerra - Blo
co - PFL; José Múcio Monteiro - Bloco - PFL; Men
donça Filho - Bloco - PFL; Osvaldo Coelho - Bloco
- PFL; Pédro Correa - Bloco - PPB; Roberto Fontes
- BlOco '- PFL; Roberto Magalhães - Bloco - PFL;
Salatiel Carvalho -Bloco - PPB; Sérgio Guerra 
PSB; Severino Cavalcanti - Bloco - PPB; Vicente
André, Gomes - PDT; Wolney Queiroz - PDT.

Alagoas

Benedito de Lira - Bloco - PFL; Ceci Cunha 
PSDB; Fernando Torres - PSDB; José Thomaz
Nonô - PSDB; Moacyr Andrade - Bloco - PPB; Tal
vane Albuquerque - Bloco - PPB.

sergipe

Carlos Magno - Bloco - PFL; Cleonâncio Fon
seca - Bloco - PPB; José Teles - Bloco - PPB;
Marcelo Deda - PT; Pedro Valadares - PSB; Wilson
Cunha - Bloco - PFL.

ceará

Antônio Balhmann - PSDB; Antônio dos San
tos - Bloco - PFL; Edson Queiroz - Bloco - PPB;
Edson Silva - PSDB; Firmo de Castro - PSDB;
Gonzaga Mata - Bloco - PMDB; Inácio Arruda
PC do B; José Linhares - Bloco - PPB; José Pi
mentel - PT; Leônidas Cristina - PSDB; Marcelo
Teixeira - Bloco - PMDB; Pimentel Gomes 
PSDB; Pinheiro Landim - Bloco - PMDB; Roberto
Pessoa - Bloco - PFL; Rornmel Feijó - PSDB;
Ubiratan Aguiar - PSDB; Vicente Arruda - PSDB;
Zé Gerardo - PSDB.

Piauí

Ari Magalhães - Bloco - PPB; B. Sá - PSDB;
Ciro Nogueira - Bloco - PFL; Felipe Mendes - Bloco
- PPB; Heráclito Fortes - Bloco - PFL; Júlio César
Bloco - PFL; Mussa Demes - Bloco - PFL; Paes
Landim - Bloco - PFL.
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ro - Bloco - PFL; Luiz Fernando - PSDB; Pauder- Rio Grande do Norte

ney Avelino - Bloco - PPB. Augusto Viveiros - Bloco - PFL; Betinho Rosa-
Rondônia do - Bloco - PFL; Carlos Alberto -Bloco - PFL; Ci-

Carlos Camurça - Bloco' - PPB; Confúcio Mou- priano Correia - PSDB; H~nrique Eduardo Alve~ -
ra - Bloco - PMDB; Emerson Olavo Pires _ Bloco _ Bloco - PMDB; Ib~re Ferreira - Bloco - PFL; Lalre
PMDB; Eurfpedes Miranda - PDT; Expedito Júnior'- ' Rasado - Bloco - PMDB.
Bloco':'" PPB; IIdemar KUSsler - PSDB; Oscar Andra- Paraíba
de - Bloco - PMDB; Silvernani Santos - Bloco ~ Armando Abnio - Bloco - PMDB; Cássio Cu-
PPB. nha Lima - Bloco ...:: PMDB; Efraim Morais - Bloco -

Acre PFL; Enivaldo Ribeiro ,... Bloco ..,.. PPB; Gilvan Freire -
Carlos Airton - Bloco - PPB; Célia Mendes _ Bl,oco - PMDB; ,Ivandro Cunha Lima ~ Bloco ,...

Bloco - PFL; Chicáo Brfgido - Bloco ,... PMDB; João PMDB; José Aldernir,-: Bloco - PMDB; José Luiz
Maia - Bloco - PFL; Mauri Sérgio. - Bloco _ PMDB; Clerot ..,.. Bloco - PMDB; Roberto. Paulino - Bloco -
Osmir Lima - Bloco - PFL; Ronivon Santiago - Blo- PMDB.
co - PFL; Zila Bezerra - Bloco - PFL.

Tocantins

Antônio Jorge - Bloco - PPB; Ary Valadão 
Bloco - PPB; Dolores Nunes - Bloco - PPB; Eudoro
Pedroza - Bloco - PMDB; Izidorio Oliveira - Bloco '-'
PMDB; João Ribeiro - Bloco - PPB; Melqufades
Neto..,.. Bloco - PMN; Paulo Mourão,... PSDB.

Maranhão

César Bandeira - Bloco - PFL; Costa Ferreira
- Bloco - PFL; Davi Alves Silva - Bloco - PPB; Do
mingos Dutra - PT; Eliseu Moura - Bloco - PFL; Ha
roldo Sabóia - PT; Jayme Santana - PSDB; Magno
Bacelar - Bloco - PFL; Márcia Marinho - PSDB;
Mauro Fecury - Bloco - PFL; Pedro Novais - Bloco
- PMDB; Roberto Rocha - PSDB; Sarney Filho 
Bloco-PFL.
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José Tude - Bloco - PTB; Leur Lomanto - Bloco 
PFL; Luiz Moreira - Bloco - PFL; Manoel Castro 
Bloco - PFL; Marcos Medrado - Bloco - PPB;
Mário Negromonte - PSDB; Nestor Duarte - Blo
co - PMDB; Pedro Irujo - Bloco - PMDB; Prisco
Viana - Bloco - PPB; Roberto Santos - PSDB;
Roland Lavigne - Bloco - PFL; Sérgio Carneiro
PDT; Severiano Alves - PDT; Simara Ellery 
Bloco - PMDB; Ubaldino Júnior - PSB; Ursic:ino
Queiroz - Bloco - PFL.

Minas Gerais

Antônio Aureliano - PSDB; Antônio do Valle 
Bloco - PMDB; Aracely de Paula - Bloco - PFL; Ar
mando Costa - Bloco - PMDB; Bonifácio de Andra
da - Bloco - PPB; Carlos Melles - Bloco - PFL;
Carlos Mosconi - PSDB; Chico Ferramenta - PT;
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; Jaime Martins
- Bloco - PFL; Jair Siqueira - Bloco - PPB; João
Fassarella - PT; João Magalhães - Bloco - PFL;
José Rezende - Bloco - PPB; José Santana de
Vasconcellos - Bloco - PFL; Lael Varella - Bloco
- PFL; Márcio Reinaldo Moreira - Bloco - PPB;
Marcos Lima - Bloco - PMDB; Mário de Oliveira 
Bloco - PPB; Maurício Campos - Bloco - PL; Mau
ro Lopes - Bloco - PFL; Newton Cardoso - Bloco 
PMDB; Nilmário Miranda - PT; Osmânio Pereira 
PSDB; Paulo Delgado - PT; Paulo Heslander - Blo
co - PTB; Philemon Rodrigues - Bloco - PTB; Raul
Belém - Bloco - PFL; Roberto Brant - PSDB; Ro
mel Anízio - Bloco - PPB; Sandra Starling - PT;
Saraiva Felipe - Bloco - PMDB; Sérgio Miranda 
PC do B; Sérgio Naya - Bloco - PPB; Silas Brasilei
ro - Bloco - PMDB; Silvio Abreu - PDT; lilden Santia
go - PT; Vittório Medioli :.... PSDB.

Espírito Santo

Feu Rosa - PSDB; João Coser - PT; Jorge An
ders - PSDB; Luiz Buaiz - Bloco - PL; Roberto Va
ladão - Bloco - PMDB; Theodorico Ferraço - Bloco
-PTB.

Rio de Janeiro

Arolde de Oliveira - Bloco - PFL; Ayrton Xerez
- PSDB; Candinho Mattos - PSDB; Carlos Santana
- PT; Cidinha Campos - PDT; Edson Ezequiel -
PDT; Eduardo Mascarenhas - PSDB; Eurico Miran
da - Bloco - PPB.

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Roraima

Moises Lipnik - Bloco - PTB.

Amapá

Gervásio Oliveira - PSB.

Pará

Giovanni Queiroz - PDT; Paulo Titan - Bloco 
PMDB.

Amazonas

João Thorné Mestrinho - Bloco - PMDB.

Maranhão

Antônio Joaquim Araújo - Bloco - PFL; Remi
Trinta - Bloco - PMDB; sebastião Madeira - PSDB.

ceará

Amon Bezerra - PSDB; Nelson Otoch - PSDB;
Paes de Andrade - Bloco - PMDB.

Rio Grande do Norte

Ney Lopes - Bloco - PFL.

Pernambuco

Luiz Piauhylino - PSDB; Ricardo Heráclio 
PSB.

Alagoas

Augusto Farias - Bloco - PPB; Olavo Calhei
ros-PMDB.

Sergipe

Bosco França - Bloco - PMN.

Bahia

Luiz Braga - Bloco - PFL.

Minas Gerais

Danilo de Castro - PSDB; Ibrahim Abi-Ackel 
Bloco - PPB; Maria Elvira - Bloco - PMDB; Zaire
Rezende - Bloco - PMDB.

Espírito santo

Luiz Durão - PDT; Nilton Baiano - Bloco 
PPB; Rita Camata - Bloco - PMDB.

Rio de Janeiro

Alvaro Valle - Bloco - PL; José Carlos Couti
nho - Bloco - PFL; Maria da Conceição Tavares 
PT; Noel de Oliveira - Bloco - PMDB.

São Paulo

Cunha Bueno - Bloco - PPB; José de Abreu 
PSDB; Maluly Netto - Bloco - PFL.
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Distrito Federal

Jofran Frejat - Bloco - PPB; Osório Adriano 
Bloco- PFL.

Mato Grosso do Sul

DUso Sperafico - Bloco - PMDB; Marisa Serra
no - Bloco - PMDB.

Paraná

Basnio Villani - Bloco - PPB; José Janene 
Bloco - PPB; Luciano Pizzatto - Bloco - PFL; Padre
Roque - PT; Paulo Cordeiro - Bloco - PTB.

santa Catarina

José Carlos Vieira - Bloco - PFL.

Rio Grande do Sul

Ivo Mainardi - Bloco - PMDB; Wilson Cignachi
- Bloco - PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Está
encerrada a Sessão.

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

Ata da 21 ª Sessão, da Câmara dos Deputados, da 2ª Ses
são Legislativa Extraordinária, da 50i! Legislatura, em

24 de julho de 1996
Presidência dos Srs. Luís Eduardo, Presidente; Ronaldo Perim, 1º Vice-Presidente; Beto

Mansur, 2º Vice-Presidente; Wilson Campos, 1º Secretário; Benedito Domingos,
3º Secretário; Wilson Braga, 4º Suplente de Secretário; Nilson Gibson;

§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno.

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS SENHO
RES:

Luís Eduardo
Ronaldo Perlm
Wilson Campos
Leopoldo Besone
Benedito Domingos
João Henrique
Robson Tuma
Vanessa Felipe
Wilson Braga

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PPB; Elton Rohnelt
- Bloco - PSC; Luciano Castro ...; PSDB; Luis Barbo
sa - Bloco - PPB; Robério Araújo - Bloco - PPB;
Salomão Cruz - PSDB.

Amapá

Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade - Bloco
- PPB; Gervásio Oliveira - PSB; Murilo Pinheiro - Blo
co - PFL; Raquel 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; Hilário Coimbra 
Bloco - PTB; José Priante - Bloco - PMDB; Ma
rio Martins - Bloco - PMDB; Nicias Ribeiro 
PSDB; Olávio Rocha - PSDB; Paulo Rocha 
PT; Socorro Gomes - PCdoB; Vic Pires Franco
Bloco - PFL.

Amazonas

Alzira Éwerton - Bloco - PPB; Arthur Virgílio
- PSDB; Atila Lins - Bloco - PFL; Carlos da Car
brás - Bloco - PFL; Euler Ribeiro - Bloco - PFL;
Luiz Fernando - PSDB; Pauderney Avelino - Blo
co-PPB.

Rondônia

Carlos Camurça - Bloco - PPB; Confúcio
Moura - Bloco - PMDB; Emerson Olavo Pires 
Bloco - PMDB; Eurípedes Miranda - PDT; Expedi
to Júnior - Bloco - PPB; IIdemar Kussler - PSDB;
Oscar Andrade - Bloco - PMDB; Silvernani Santos
- Bloco - PPB.

Acre

Carlos Airton - Bloco - PPB; Célia Mendes 
Bloco - PFL; Chicão Brígida - Bloco - PMDB; João
Maia - Bloco - PFL; Mauri Sérgio - Bloco - PMDB;
Osmir Lima - Bloco - PFL; Ronivon Santiago - Blo
co - PFL; ZHa Bezerra - Bloco - PFL.
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Tocantins

Antônio Jorge - Bloco -' PPB; Ary Valadão 
Bloco - PPB; Dolores Nunes - BLoCO - PPB; Eudoro
Pedroza - Bloco - PMDB; Izidorio Oliveira - Bloco 
PMDB; João Ribeiro - Bloco - PPB; Melquiades
Neto - Bloco - PMN; Paulo Mourão - PSDB.

Maranhã«;>

Albérico Filho - Bloco - PMDB; César Bandei
ra - Bloco"": PFL; Costa Ferreira :....' Bloco - PFL; Davi
Alves Silva - Bloco - PPB;'Domilígos Dutra':'" PT;
Eliseu Moura'- Bloéó - PFL;Ma'g'no' Bacelar - Bloco
- PFL; Mauro Fecury - Bloco ;,.. PFL; Nan Souza 
Bloco - PSL; Pedro Novais - Bloco - PMDB; Rober
to Rocha - PSDB; Sarney RIHo - 'Bloco - PFL.'

Ceará

Anibal Gomes.;.. Bloco 7'" PMDB; Antônio Balh
mann - PSDB;.Antonio dos Santos - Bloco - PFL;
Edson Queiroz - Bloco - PPB; Edson Silva ~ PSDB;
Firmo de Castro - PSDB; Gonzaga Mota - B1oco
PMDB; Inacio Arruda - PCdoB; José Linhares - Blo
co - PPB; José Pimentel - PT; Leônidas Cristino 
PSDB; Marcelo Teixeira - Bloco - PMDB; Pimentel
Gomes - PSDB; Pinheiro Landim - Bloco - PMDB;
Roberto Pessoa - Bloco - PFL; Rommel Feijó 
PSDB; Ubiratan Aguiar - PSDB; Vicente Arruda 
PSDB; Zé Gerardo - PSDB.

Piauí

Alberto Silva - Bloco - PMDB; Ari Magalhães 
Bloco - PPB; B. Sá - PSDB; Ciro,.Nmw1f!~ - 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

Betinho Rosado - Bloco - PFL; Henrique
Eduardo Alves - Bloco - PMDB; Iberê Ferreira 
Bloco - PFL; Laire Rosado - Bloco - PMDB.

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL; Alvaro Gaudên
cio Neto - Bloco - PFL; Armando Abmo - Bloco 
PMDB; Cássio Cunha Lima - Bloco - PMDB; Enival
do 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
Ferro - PT; Fernando Lyra - PSB; Gonzaga Pa
triota - PSB; Humberto Costa - PT; Inocêncio

Oliveira - Bloco - PFL; José Chaves - PSDB; José
Jorge -'Bloco - PFL; José Mendonça Bezerra- Blo
co:'" PFL; José Múcio Monteiro -Bloco - PFL; Men
donça Filho - Bloco - PFL; Nilson Gibson - PSB;
Osvaldo Coelho - Bloco - PFL; Pedro Correa - Blo
co - PPB; -Roberto Fontes - Bloco - PFL; Roberto
Magalhaes-Bloco- PFL; Salatiel Carvalho-Bloco
- PPB; Sérgio Guerra- PSB; Severino Cavalcanti
Bloco-PPB;WolneyQueiroz-PDT.

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB; Benedito de
Lira - Bloco - PFL; Ceci Cunha - PSDB; Fernando
Torres - PSDB; José Thomaz ,Nonô - PSDB; Moa
cyr Andrade - Bloco -:- PPB; Talvane Albuquerque 
Bloco-PPB.

sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Carlos Magno - Blo
co - PFL; Cleonâncio Fonseca - Bloco - PPB; José
Teles - Bloco - PPB; Marcelo Déda - PT; Pedro Va
ladares - 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; Eujácio Simões 
Bloco - PL; Félix Mendonça - Bloco - PTB; Fernan
do Gomes - Bloco - PMDB; Geddel Vieira Lima
Bloco - PMDB; Haroldo Lima - PCdoB; Jaime Fer
nandes - Bloco,- PFL; Jairo Azi - Bloco - PFL;
Jairo Carneiro - Bloco - PFL; Jaques Wagner 
PT; João Almeida - Bloco - PMDB; João Leão
PSDB; Jonival Lucas - Bloco - PFL; José Carlos
Aleluia - Bloco - PFL; José Rocha - Bloco - PFL;
José Tude - Bloco - PTB; Leur Lomanto - Bloco 
PFL; Luiz Moreira - Bloco - PFL; Manoel Castro 
Bloco - PFL; Marcos Medrado - Bloco - PPB; Má
rio Negromonte - PSDB; Nestor Duarte - Bloco 
PMDB; Pedro Irujo - Bloco - PMDB; Prisco Viana
- Bloco - PPB; Roberto Santos - PSDB; Sérgio
Carneiro - PDT; Severiano Alves - PDT; Simara
Ellery - Bloco - PMDB; Ubaldino Junior - PSB;
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL.

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB; Antonio Aureliano 
PSDB; Antônio do Valle - Bloco - PMDB; Aracely de
Paula - Bloco - PFL; Armando Costa - Bloco 
PMDB; Bonifácio de Andrada - Bloco - PTB; Carlos
Melles - Bloco - PFL; Carlos Mosconi - PSDB; Chi
co Ferramenta - PT; Elias Murad - PSDB; Eliseu



Aldo Arantes - PCdoB; Barbosa Neto - Bloco
- PMDB; João Natal - Bloco - PMDB; Jovair Aran
tes - PSDB; Marconi Perillo - PSDB; Maria Valadão
- Bloco - PFL; Nair Xavier Lobo - Bloco - PMDB;
Pedrinho Abrão - Bloco - PTB; Pedro Wilson - PT;
Roberto Balestra - Bloco - PPB; Sandro Mabel 
Bloco - PMDB; Vilrnar Rocha - Bloco - PFL.

Adhemar de Barros Filho - Bloco - PPB; Al
berto Goldman - Bloco - PMDB; Aldo Rebelo -
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Resende - Bloco - PFL; Fernando Diniz - Bloco - PCdoB; Almino Affonso - PSDB; Aloysio Nunes Fer-
PMDB; Francisco Horta - Bloco - PL; Genésio Ber- reira - Bloco - PMDB; AntOnio Carlos Pannunzio -
nardino - Bloco - 'PMDB; Herculano Anghinetti· - PSDB; Arlindo Chinaglia - PT; Arnaldo Faria de Sá-
PSDB; Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL; Bloco - PPB; Arnaldo Madeira - PSDB; Ary Kara -
Jaime Martins - Bloco - PFL; Jair Siqueira - Bloco - Bloco - PMDB; Ayres da Cunha - Bloco - PFL; Car-
PPB; João Fassarella - PT; João Magalhães - Bloco los Apolinário - Bloco:- PMDB; Carlos Nelson - Blo-
- PFL; José Rezende;'" Bloco- PPB; Lael Varella ,- co - PMDB; Celso Daniel- PT; Celso Russomanno
Bloco - PFL; Márcio Reinaldo Moreira - Bloco - - PSDB; Corauci Sobrinho - Bloco - PFL; Cunha
PPB; Marcos Lima - Bloco - PMDB; Mário de Olivei- Lima - Bloco - PPB; De Valasco - Bloco - PSD;
ra - Bloco - PPB; Maurício Campos - Bloco - PL; Delfim Netto - BIQCo:- PPB; Duilio Pisaneschi - Blo-
Mauro Lopes - Bloco - PFL:; Newton Cardoso - Blo- co- PTB; Edinho Araújo - Bloco.- PMDB; Eduardo
co - PMDB; Nilmário' Miranda - PT; Odelmo Leão - Jorge - PT; Emanuel Fernandes - PSDB; Fausto
Bloco - PPB; Osmânio Pereira - PSDB; Paulo Del,. Martello - Bloco' -. PPB; Fernando Zuppo - PDT;
gado'" PT; Paulo Heslander - Bloco - PTB; Phile- Franco Montoro - PSDB; Hélio Bicudo - PT; Hélio
mon Rodrigues - Bloco - PTB; Raul Belém - Bloco Rosas - Bloco - PMDB; Ivan Valente - PT; Jair Me-
- PFL; Roberto Brant - PSDB; Romel Anízio - Bloco neguelli - PT; João Mellão Neto - Bloco - PFL; João
- PPB; Sandra Starling - PT; Saraiva Felipe - Bloco Paulo - PT; Jorge Tadeu Mudalen - Bloco - PPB;
- PMDB; Sérgio Miranda - PCdoB; Silas Brasileiro - José Aníbal - PSDB; José Augusto - PT; José
Bloco - PMDB; SnvioAbreu - PDT; Tilden Santiago Coimbra - Bloco -. PTB; José Genoíno - PT; José
- PT; Vittorio Medioli - PSDB. Machado - PT; José Pinotti - Bloco - PMDB; Juran-

Espírito Santo dyr Paixão - Bloco - PMDB; Koyu lha - PSDB; Lu
ciano Zica - PT; Luiz Gushiken - PT; Marcelo Bar-

Adelson Salvador - PMDB; Feu Rosa - PSDB; bieri - Bloco - PMDB; Marta Suplicy - PT; Maurício
João Coser - PT; Jorge Anders - PSDB; Luiz Buaiz Najar - Bloco - PFL; Michel Temer - Bloco -
- Bloco - PL; Roberto Valadão - Bloco - PMDB; PMDB; Nelson Marquezelli - Bloco - PTB; Paulo
Theodorico Ferraço - Bloco - PTB. Lima - Bloco - PFL; Pedro Yves - Bloco - PMDB;

Rio de Janeiro Régis de Oliveira - Bloco - PFL; Salvador Zimbaldi
- PSDB; Silvio Torres - PSDB; Teima de Souza-

Agnaldo Timóteo - Bloco - PPB; Alcione At- PT; Tuga Angerami - PSDB; Ushitaro Kamia - Bloco
hayde - Bloco - PPB; Alexandre Cardoso - PSB; - PPB; Vadão Gomes - Bloco - PPB; Vicente Cas-
Alexandre Santos - PSDB; Ayrton Xerez - PSDB; cione - Bloco - PTB; Wagner Rossi - Bloco -
Candinho Mattos - PSDB; Carlos Santana - PT; Ci- PMDB; Wagner Salustiano - Bloco - PPB; Welson
dinha Campos - PDT; Edson Ezequiel - PDT; Gasparini - PSDB; Zulaiê Cobra - PSDB.
Eduardo Mascarenhas - PSDB; Eurico Miranda -
Bloco - PPB; Fernando Gabeira - PV; Fernando Mato Grosso
Gonçalves - Bloco - PTB; Fernando Lopes - PDT; Gilney Viana - PT; Murilo Domingos - Bloco -
Francisco Silva - Bloco - PPB; Jair Bolsonaro - Blo- PTB; Oswaldo Soler - Bloco - PMDB; Pedro Henry
co - PPB; Jandira Feghali - PCdoB; João Mendes - - PSDB; Rodrigues Palma - Bloco - PTB; Rogério
Bloco - PPB; Jorge Wilson - Bloco - PPB; José Silva - Bloco - PFL.
Egydio - Bloco - PL; José Maurício - PDT; Laprovi- DI trlt F d I
ta Vieira - Bloco - PPB; Laura Carneiro _ Bloco _ s o e era
PFL; Lima Netto - Bloco - PFL; Lindberg Farias - Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvalho -
PCdoB; Milton Temer - PT; Miro Teixeira - PDT; PPS; Chico Vigilante - PT; Maria Laura - PT; Wig-
Moreira Franco - Bloco - PMDB; Nelson Bornier - berto Tartuce - Bloco - PPB.
PSDB; Osmar Leitão - Bloco - PPB; Paulo Feijó - Goiás
PSDB; Roberto campos - Bloco - PPB; Roberto Jef
ferson - Bloco - PTB; Rubem Medina - Bloco - PFl;
Sérgio Arouca. - PPS; Simão Sessim - PSDB; SyMo
Lopes - PSDB; Wilson Leite Passos - Bloco - PPB.

São Paulo



IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Lael Varella
O SR. LAEL VARELLA (Bloco/PFL - MG. Pre

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e
Srs. Deputados, os vários setores da opinião públi
ca, desde os empresários, comerciantes até os tra
balhadores, estão indignados e perplexos com a
aprovação de mais um imposto, a CPMF.

Esta Casa precisa ter sensibilidade para a difr
cil realidade que estamos atravessando. Os agentes
econômicos estão sufocados pelos encargos e im
postos.

Até quando continuaremos fazendo do povo
cobaia para outras transfusões com novos impos
tos?

A agricultura está na UTI, os bancos estão no
balão de oxigênio do PROER, as empresas estão
desnutridas, despedindo os seus empregados, o de
semprego atingiu o recorde de 16,2%, com 1 milhão
e 385 mil desempregados só na Grande São Paulo.
Metade da economia está na informalidade.

Sr. Presidente, ainda há tempo para que o
Congresso Nacional evite que a sociedade brasileira
tenha o constrangimento de pagar um tributo ilógico
e irracional, que nada tem a ver com a prometida e
desejada reforma fiscal.

O setor Saúde não é o único a exibir carência
de recursos. Como é evidente, a situação de penúria
financeira existe também para o setor Educação,
para a agricultura, para a infra-estrutura e, até mes
mo, como se sabe, para as Forças Armadas. Acaso
teria cabimento criar um imposto especial para cada
um desses setores?

Este é o alerta feito pelo importante segmento
da sociedade, a Confederação Nacional do Comér-

Não há expediente a ser lido
O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Passa

se ao

santa Catarina

Edinho Bez - Bloco - PMDB; Edison Andrino 
Bloco - PMDB; Hugo Biehl - Bloco - PPB; José
Fritsch - PT; Leonel Pavan - PDT; Luiz Henrique 
Bloco - PMDB; Mário Cavallazzi - Bloco - PPB; Mil
ton Mendes - PT; Paulo Bauer - Bloco - PFL; Paulo
Bornhausen - Bloco - PFL; Paulo Gouvea - Bloco 
PFL; Serafim Venzon - PDT; Ulysses Gaboardi 
Bloco - PMDB; Valdir Colatto - Bloco - PMDB.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB;
Adylson Motta - Bloco - PPB; Afrton Dipp - PDT;
Augusto Nardes - Bloco - PPB; Carlos Cardinal 
PDT; Darcfsio Perondi - Bloco - PMDB; Eliseu Padi
lha - Bloco - PMDB; Enio Bacci - PDT; Esther
Grossi - PT; Ezfdio Pinheiro - PSDB; Fetter Junior 
Bloco - PTB; Hugo Lagranha - Bloco - PTB; Jamas
Lima - Bloco - PPB; José Fortunati - PT; Júlio Re
decker - Bloco - PPB; Luiz Mainardi - PT; Matheus
SChmidt - PDT; Miguel Rossetto - PT; Nelson Mar
chezan - PSDB; Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB;
Paulo Paim - PT; Paulo Rrtzel- Bloco - PMDB; Re
nan Kurtz - PDT; Waldomiro Fioravante - PT; Wil
son Branco - Bloco - PMDB; Wilson Cignachi - Blo
co - PMDB; Veda Crusius - PSDB.

1- ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - A lista
de presença registra na Casa o comparecimento de
432 senhores Deputados.

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

Flávio Derzi - Bloco - PPB· Nelson Trad _ Blo- brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
co - PTB; Oscar Goldoni - BI~co - PMDB; Saulo ~O Sr. ~ecretário procederá à leitura da ata da
Queiroz - Bloco - PFL sessao antenor.

11- LEITURA DA ATAParaná
O SR. JAIR BOLSONARO, servindo como 211

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

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Passa
,sé à leitura do expediente.

111 - EXPEDIENTE

Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Antonio Ueno
- Bloco - PFL; Chico da Princesa - Bloco ..:.. PTB;
Dilceu Sperafico - Bloco - PPB; Elias Abrahão 
Bloco - PMDB; Fernando Ribas Carli - PDT; Flávio
Ams -PSDB;Hermes Parcianello'- Bloco - PMDB;
Homero Oguido - Bloco - PMDB; João Iensen 
Bloco - PPB; José Borba - Bloco - PTB; Luiz Carlos
Hauly - PSDB; Maurfcio Requião - Bloco - PMDB;
Nedson Micheleti - PT; OdOio Balbinotti - Bloco 
PTB; Paulo Bernardo - PT; Renato Johnsson - Blo
co - PPB; Ricardo Gomyde - PCdoB; Valdomiro
Meger - Bloco - PPB; Vilson Santini - Bloco - PTB;
Werner Wanderer - Bloco - PFL.



Os hospitais públicos recebem menos dinheiro
do SUS, proporcionalmente, por atendimentos am
bulatoriais e internações do que os hospitais priva
dos, filantrópicos ou universitários.

No primeiro semestre deste ano, o valor médio
pago por atendimento ambulatorial aos hospitais pú
blicos foi de R$1,85.

O maior pagamento por atendimento ambulato
rial ficou com os hospitais privados: R$5,7 em mé
dia. Em seguida, vieram os filantrópicos, com
R$5,17, e os universitários, com R$5,11.

Dea Arruda, chefe da assessoria técnica do Mi
nistro Adib Jatene (Saúde), afirmou que ·os hospi
tais públicos ficam com o que não interessa aos par
ticulares·. Esses itens são principalmente vacinas,
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cio, assinado pelo seu Presidente, Antônio Oliveira consultas e acompanhamento médico na casa dos
Santos e publicado no Correio Braziliense.' pacientes.

Também veio a público a Associação Comer- Os outros hospitais, principalmente os priva-
eial do Paraná e as Federações da Agricultura, do dos, ficam com procedimentos mais caros, como to-
Comércio, do Comércio Varejista e dÇls Indústrias do mografia e hemodiálise. Segundo Dea Arruda, essa
Estado do Paraná para manifestar sya inte,ira discor- inversão acaba sendo conveniente a todos.
dância com relação à criação de mais um tributo: a •A necessidade de licitação na rede pública di-
CPMF. ficulta muito a compra e manutenção de equipamen-

Sr. Presidente, peço aos nobres colegas que tos caros."
sejam sensíveis ao apelo da sociedade e revejam O Ministro'Adib Jatene afirmou que não há in-
sua posição na votação emsegundo turno da 'e'men- teresse para o SUS que oS hospitais particulares fa-
da constitucional que institui a CPMF. çam atendimentos simples. segundo ele, ·quem rá-

Era o que tinha a dizer. cebe mais é quem está perdendo mais·.
O SR. PAULO PAIM (PT - RS., Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, SrlIse Srs. DeputadQs, Atendimentos ambulatoriais são os que dispen-
sam'internação do paciente: consUlta (R$2,04), apli-

no Grande Expediente, logo após a votação da ca.ção de vacinas (R$0,50) e tomografia (R$21 ,85),
CPMF, listei 22 motivos pelos quais o Partido dos
Trabalhadores votou contra e fiz diversas denúncias. por exemplo.

Para felicidade nossa, hoje,.... e quero que ela A hemodiálise está entre os procedimentos
seja transcrita - a manchete do jomal Folha de S. mais caros: R$73,50 por sessão. A rede particular
Paulo, ·Saúde perde R$2 bi com fraudes". faz 60% das hemodiálises do País.

A reportagem mostra, de forma clara, que os Essa tabela de preços já inclui aumento de
hospitais da área privada cobram dos grupos priva- 25% concedido à rede, conveniada ao SUS. O rea-
dos e depois do SUS 2 bilhões de reais por ano. Sr. juste, no entanto, não está sendo pago desde o fim
Presidente, não estamos falando em milhões. Esse do ano passado.
valor representa mais que 50% do previsto para a Com a aprovação da Contribuição Provisória
arrecadação da CPMF para ao ano que vem, pois sobre Movimentação Financeira, Jatene pretende re-
neste ano não se arrecadará praticamente nada, gularizar a dívida com a rede.
nem que ela seja aprovada nesta Casa. Os hospitais públicos receberam a maior parte

Só para concluir, vejo com satisfação que os do R$1,575 bilhão gasto no primeiro trimestre deste
candidatos do PSDB despencam nas pesquisas em ano: 32,95%. A rede privada ficou com a segunda
todo o País, principalmente depois da aprovação da maior fatia: 29,3%.
CPMF, haja vista o exemplo serra. Hospitais filantrópicos ficaram com R$20,66%,

Era isso o que eu tinha a dizer. e os universitários, com 17,09%. A participação dos
MATÉRIA A QUE SE REFERE O ORADOR: hospitais públicos vem aumentando nos últimos três
SAÚDE PERDE R$2 BI COM FRAUDES anos - foi de 32% em 95 e de 29,4% em 94. A dos

particulares está caindo.
O SUS (Sistema Único de Saúde) gasta cerca

de R$2 bilhões por ano pagando consultas e intema
ções a hospitais que também recebem pelo mesmo
serviço dos seguros e dos planos de saúde priva
dos.

Segundo a Folha apurou, é prática comum em
parte dos 6.200 hospitais conveniados ao SUS co
brar duas vezes por uma consulta quando o pacien
te tem algum tipo de plano de saúde privado.

A operação é simples. Um hospital conveniado
ao Sistema Único de Saúde recebe um paciente que
tem plano privado.

Depois da consulta, o hospital fica livre para
cobrar pelo serviço prestado tanto do plano privado



LEI DEVE EVITAR FRAUDE

da Sucursal de Brasília
O Ministro Adib Jatene afirmou que a lei do

ressarcimento do SUS pelos planos privados de
saúde, enviada pelo Governo ao Congresso há três
meses, vai impedir a dupla cobrança.
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como do SUS. Não há controle sobre esse tipo de O projeto de lei, porém, ainda não avançou.
cobrança dupla. "Todos os nossos esforços estão voltados à CPMF",

Essa prática foi relatada à Folha por funcioná- disse o Secretário-Executivo do Ministério, José Car-
rios do SUS na condição de não terem seus nomes los Seixas.
revelados. Esses funcionários estão insatisfeitos Jatene determinou ontem que o Ministério ten-
com a decisão do Ministério da Saúde de não atacar te obter dos planos privados a lista de atendimento
essa perda de dinheiro indevida. em alguns hospitais para cruzar com valores pagos

Metade da CPMF pelo SUS.
Os cerca de R$2 bilhões que saem por ano . P,erguntado pela Folha por que i~o ~ão havia

dos cofres do governo para pagar hospitais por ~Ido ~elto_antes, disse que teve outras pnondades de
um serviço já custeado pelos planos privados flscallz?~o. Segundo ~at~ne, os ~ancos de sangue
equivalem à metade da arrecadação da CPMF e ~s.cll~lcas de hemodiálise têm sido tratados como
(Contribuição Provisória sobre Movimentação Fi- pnontános.
nanceira), que vai ser votada hoje na Câmara Ele afirmou que, se a dupla cobrança existe, é
dos Deputados. "rara". Considerou absurda a estimativa que 30% da

O Ministro Adib Jatene acredita que a contribui- verba foi drenada desta forma.
ção servirá para cobrir o rombo de seu Ministério. Segundo Jatene, o SUS não paga mais parto

Segundo a Folha apurou, é relativamente e.m homem, "como já ocorreu", porque foi alterado,o
simples acabar com esses hospitais. Uma das for- sistema de ~a~amento, o que resultou em economia
mas é confrontar os nomes dos pacientes atendi- de R$250 mllhoes em 95. ~SP)
dos pelo SUS com os dos que passam pelos pla- ,O SR. O~MA~ LEITAO (BlocolP~B - RJ. Pro-
nos privados. nuncla o seguinte dl~~rso.) - Sr. Presidente, SrlIs e

Cada nome vem acompanhado de um código Srs. Deputados, o MInistro Paulo Renato Souza, da
que mostra o tipo de serviço prestado. Registros du- Educa~o, tem s~ revelado a~oroso defensor d,a
pios indicariam a cobrança indevida. melhona ~a ~ualldade de ensl.n~ e~ t<:do o Pal~

O SUS é tu"t t d I - (1579 através, pnnclpalmente, da mUnlclpallzaçao do Ensl-
gra I o para o a a popu açao, d 12 d' " t' t t

'Ih- d h b't t ) E 95 h ita" d no e grau e e maiores Inves Imen os nes e seg-
"',lI does e. ta I an e

1
s
2
· b,m

lh
- 'dOS tOSdP. IS C

t
re eon- menta da educação pública, inclusive com a fixação

cla os regls raram, I ao e a en Imen os. s . " I f
I . d (" I" d 'd ) tê 35 de piSO salana para os pm essores da ordem depanos pnva os Inc Uln o seguros-sau e m 300' ,

milhões de associados. reais mensais. ,
. , . . Este valor pode parecer pouco, quando tidos

Um,a m~nelra ~lternatlva "d~ cOlbtr a cobrança como parâmetros os salários pagos por Estados
d~pla é fiscalizar maiores hospitaiS que p~estam ser- mais desenvolvidos, a exemplo de São Paulo, Rio
vlços

o
ao governo e respo~dem por aproxlmadamen- de Janeiro e Rio Grande do Sul, mas certamente é

te 45 }lo ~os ~ast~s m.ensals do SUS. ... razoável quando se olha para o Norte e o Nordeste
... A fl~lIzaçao direta nesses 200 hOSpitaiS Já per- brasileiros, não podendo o Ministério da Educação

mitlna reduzir quase a 50% a cobrança em dobro. ter visão regional de qualquer problema nacional.
Essa fi~lização, entretant~, poderia contra.riar Feitas estas ressaJvas, desejo manifestar minha

os e~p~esános ~o setor. ~onsequentem~nte, mUitos apreensão diante do processo de municipalização do
hospltal~ podena"',l pedir descrede~clarnento d,o Ensino de 12grau, com o qual concordo, em tese, mas
SUS.,E ,ISSO cau~na um cola~s? no sistema de sau- de cujos resultados desconfio, por não estar ele atrela-
de publica do p,als. Os hOS~ltalS usam a co~rança do ao repasse automático de verbas federais e esta-
dupla por considerarem baixa a remuneraçao do duais para as administrações municipais.
SUS e dos planos. Evidentemente, nem o Governo Fernando Hen-
Outro lado rique, nem qualquer Governo Estadual, há de repas

sar essa responsabilidade aos Municípios e, em se
guida, secar a fonte de custeio, porque estarão de
sonrando seu próprio compromisso. Entretanto, será
este compromisso o mesmo dos governantes que os
sucederão?

No meu Estado, Rio de Janeiro, tenho assisti
do, desde 1975, seguidos governos, das mais diver-



Sr. presidente, queremos também mencionar
os trabalhadores rurais, que a cada .dia vêem agra
vada a sua situação econômica, apesar de o Gover
no, mais uma vez, ter anunciado um plano de safra
e um programa de apoio à agricultura familiar, como
sendo a salvação da lavoura. Consideramos as me
didas do Governo extremamente tímidas frente à
realidade, principalmente do pequeno agricultor.
Para o Pronaf destina apenas a mísera quantia de 1
bilhão de reais, quando nas negociações do Grito da
Terra Brasil, os lavradores, modestamente, exigiram
do Governo a destinação de 2 bilhões para atender
150 mil pequenos agricultores. Mas a lógica do pa
cote continua sendo a de atender a agricultura volta
da para a exportação, retirando cada vez mais o Es
tado do financiamento direto. Além de parcos os re
cursos, mantêm altas as taxas de juros, de modo
que se torna inviável para os pequenos o financia
mento nesses moldes. Isto tudo, sem falar nos pre
ços mínimos anunciados, que estão abaixo dos pre
ços de mercado, numa clara evidência de privatiza
ção da política de abastecimento.
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sas tendências ideológicas e programáticas, busca- área de transporte neste Pars. No setor de cargas
rem a municipalização, fazendo convênios com esta rodoviárias, somente para evidenciar de que realida-
ou aquela Prefeitura, para a qual transfere a adminis- de estamos falando, estima-se 1,1 milhão de veícu-
tração de escolas antes estaduais e, um ou dois anos los, emprega-se mais de 300 mil caminhoneiros au-
depois, o repasse das verbas começa a atrasar, até tônomos, e 3,3 milhões de outros trabalhadores. A
por vários meses, fazendo com que o Governo Munici- maior ameaça que pesa sobre esta categoria é o de-
pai entre em crise, pois não pode simplesmente fechar semprego advindo das mudanças tecnológicas e da
as escolas cujo gerenciamento assumiu. política econômica, além das péssimas condições

São 21 anos de experiências neste campo, de trabalho, seja pela precariedade das nossa estra-
numa repetição que chega a ser enfadonha para a das, seja pelo perigo a que estão constantemente
citação dos numerosos casos já ocorridos. Depois submetidos. Mas as principais mudanças deverão
que o Prefeito assume a responsabilidade, precisa atingir imediatamente os trabalhadores do transporte
fazer malabarismos e andar de pires na mão para de passageiros urbanos. É importante registrar que
que o Governo do Estado cumpra a parte que lhe os trabalhadores, e nós também, não somos contra
cabe, pois, como sabemos, é hábito político nacional a inovação tecnológica, uma vez considerados os
o não-cumprimento de compromisso assumidos por aspectos de preservação do emprego e a efetiva
gestões anteriores. melhoria nos serviços ao usuário final.

Manifesto esta minha apreensão para sugerir Fazemos nossas as palavras da Confederação
que seja feito cálculo atuarial capaz de identificar o Nacional dos Trabalhadores em Transportes da
volume de receita que o Estado deixa de gastar no Central Única dos Trabalhadores, ao defenderem a
processo de municipalização e eleve na mesma pro- criação da Câmara Setorial Metroferroviária, e de
porção a participação do Município no ICMS para um Fundo Nacional de Transportes, não só por rep-
que este tenha sua receita acrescida no mesmo va- resentar a possibilidade de se oferecer maior segu-
lor da despesa que absolve. Como todos sabemos o rança aos trabalhadores, como .pela economia que
repasse do ICMS é automático e portanto o Prefeito representa para o Pars a manutenção da malha ro-
não estaria mais subordinado a atrasos e injunções doviária, bem como consideramos necessário mu-
políticas que o prejudicando afetam a própria quali- danças urgentes no sistema de transporte coletivo
dade de ensino. nas grandes cidades, de forma a diminuir os desgas-

É neste sentido que estou apelando ao ilustre tes físicos dos trabalhadores do setor, e a melhoria
Ministro da Educação para que, com sua assessoria nos serviços prestados.
técnica, estude uma forma legal de garantir aos Mu
nicípios, que assumam a responsabilidade do ensino
de 1!2 grau, meios financiamentos permanentes ca
pazes de tomarem o processo de municipalização
uma solução e não mais um problema para as Pre
feituras e as crianças.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOÃO COSER (PT - ES. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrBs e Srs. De
putados, não poderíamos deixar de registrar a nossa
homenagem no transcurso do dia do agricultor e do
motorista, que será comemorado, amanhã, dia 25 de
julho. Pelos diversos cantos do Brasil esta será uma
data comemorada das mais diversas formas. Desta
tribuna registramos a nossa solidariedade, e a do
nosso partido, para com esses trabalhadores. E ao
mesmo tempo emprestamos a nossa voz aos seus
reclamos, para que suas reivindicações sejam ouvi
das nesta data, e esta Casa tome consciência da
realidade em que vivem.

Na simbologia da categoria do motorista, pode
mos ter em consideração todos os trabalhadores da
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A agricultura familiar, com 4,3 milhões de esta- listas os que discordam de seus dogmas religiosos,
belecimentos, representando 75% do total de pro- eles estariam (inconscientemente?) fazendo o jogo
priedades existentes, emprega uma população eco- do inimigo, ou seja, dos EUA. Mas, como não há
nomicamente ativa de 14 milhões de pessoas, o que correlação automática - positiva ou negativa - entre
significa também que 80% da mão-de-obra no meio os interesse americanos e os alheios, lidar com este
rural está empregada na agricultura familiar. No en- tipo de argumento equivale a jogar com a carta ob-
tanto, ocupa uma área de 58 milhões de hectares soleta do antiamericanismo num contexto no qual,
apenas, contra 150 milhões da agricultura patronal. curiosamente, várias das causas combatidas pelo
Os pequenos agricultores são responsáveis pela Deputado - o direito ao aborto e o casamento ho-
produção de 15 produtos: carnes suínas e de aves, mossexual- são defendidas nos EUA.
leite, ovos, batata, trigo, cacau, banana, café, milho, Não é, porém, em termos de política intelTJacio-
feijão, algodão, tomate, mandioca e laranja, segundo nal que essas questões estão sendo hoje em dia
os dados da Confederação Nacional dos Trabalha- examinadas: o terreno privilegiado para sua discus-
dores na Agricultura. Em outras palavras são estes são é o dos direitos individuais. Pois há, basicamen-
que produzem os principais produtos da cesta bási- te, três níveis nos quais ela poderia ser conduzida.
ca, que garantem a alimentação básica dos milhões O primeiro - o macropolítico centrado em interesses
de brasileiros. demográficos - é irrelevante, caso se aceite que o

É considerando, Sr. Presidente este quadro, Estado existe para servir o cidadão, não o contrário.
por todos conhecido, que deixamos nossa manifes- O segundo é o dos interesses individuais e, caso se
tação em homenagem aos pequenos agricultores do atenda a esses, tampouco há o que se discutir:
setor de transporte, principalmente os motoristas, aborto, casamento homossexual etc. dev('m ser le-
neste 25 de julho. Queremos crer que, tanto para os galizados.
motoristas quanto para os agricultores, este deve Resta o terceiro e mais complexo nível: o dos
ser, além de festejos, um dia de luta, na esperança e princípios abstratos. O que ocorre atualmente é o
na certeza de que este País deve muito a esses tra- confronto inconcluso entre dois tipos de princípios:
balhadores. os religiosos e os ligados aos direitos humanos.

Era o que tinha a dizer. Numa república secular e laica, os primeiros não de-
O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revi- veriam interferir na esfera pública. No caso do abor-

são do orador.) - Sr. Presidente, solicito a V. ExA, to, porém, postulando que o embrião é, desde o me-
nos termos regimentais, a transcrição nos Anais da mento de sua concepção, um ser humano e dispõe,
Câmara dos Deputados, de um artigo muito impor- assim, do direito inalienável à vida, a Igreja Católica
tante publicano no jomal Folha de S. Paulo, no ca- tocou, sem dúvida, no âmago do problema.
demo -Mais!', de domingo, intitulado: 'Aborto, ho- Sua posição, no entanto, não é tão coerente
mossexuais e catolicismo", de Nelson Ascher, da quanto parece. Nunca esteve muito claro quando é
equipe de articulistas do referido jornal. que, para ela, um feto passava a dispor de uma

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR: alma, pré-requisito de sua plena humanidade. A
idéia de que ele a tem desde o momento da concep-

ABORTO, HOMOSSEXUAIS E CATOLICISMO ção é um dogma recente (aliás, muito conveniente),
Deputado confunde princípios religiosos imposto pelo papa atual, João Paulo 11, que chegou a

com direitos humanos comparar os fetos abortados às vítimas do genocídio
Em seu texto -Esterilização, aborto e homosse- nazista - embora esta comparação seja, no fundo, se-

xuais", (Folha, 30-7-96), o Deputado Hélio Bicudo se mente parcial, porque o Vaticano tem feito infinitamen-
declara socialista e se mostra católico. O problema te mais contra as clínicas de aborto do que fez (ou me-
central do Deputado não está, contudo, na tentativa lhor, não fez) outrora contra as câmaras de gás.
de conciliar seus prindpios políticos com os religio- Bicudo busca também apoio na ciência. As res-
sos, mais sim no pressuposto de que não há diferen- postas desta, porém, são apenas hipóteses nuança-
ça entre eles, algo com que poucos socialistas e das que não implicam juízos de valor. Quando é que
poucos católicos concordariam. um amontoado de células passa a ter direitos? É

Tendo-se em vista o teor dos assuntos aborda- uma questão arbitrária que só pode ser decidida me-
dos, quem fala mais alto no artigo não é o Hélio Bi- diante acordos sociais necessariamente provisórios.
cudo socialista, mas o católico. E este parece. inclu- O direito inalienável à vida, onde quer que ela
sive, insinuar que, não podendo de fato serem socia- comece, não tem, no entanto, nada a ver com o ca-
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samento de homossexuais. Assim, no texto do De- to de sagrado varia de religião para religião e, ao
putado, a questão do aborto se liga a esta outra da contrário do que se pensa, não existe entre elas um
seguinte maneira: para um católico, -a finalidade últi- consenso ético. Muitas não reconhecem nem sequer
ma da espécie humana- é a glorificação de Deus por o direito de todo os homens à vida. Garantir-lhes
meio da -missão transcendental de transmitir a esse direito é uma meta política tão desejável quan-
vida". to difícil de se realizar. Já sua finalidade é uma

A doutrina católica é mais complexa, pois ela questão religiosa que não diz respeito ao Congresso
se opõe à busca do prazer pelo prazer (particular- ou a qualquer instância representativa.
mente no caso de sua obsessão mais doentia: o pra- O fato de que o aborto será provavelmente le-
zer sexual), chamando a isso de -hedonismo-. Mas galizado no Brasil, como foi o divórcio, não fará com
o caminho preferencial, recomendado pela igreja, que ele deixe de ser um pomo de discórdia, como
não é o da procriação e sim o da castidade. A pro- segue sendo nos EUA. Quem quiser honestamente
criação é o preço que, pelos prazeres pecaminosos aboli-lo, não mediante a criminalização, mas toman-
da luxúria, devem pagar aqueles incapazes de se do-o desnecessário, dispõe somente de dois cami-
manterem castos. Filhos são, a rigor, menos uma nhos: (1) generalizar o acesso aos métodos contra-
benção que um castigo. É por isso que o catolicismo ceptivos que permitam o sexo impedindo a gravidez
abomina qualquer tipo de contracepção e de sexo indesejada ou (2) a instauração imediata da socieda-
não-reprodutivo, pois estes seriam um jogo sujo, de perfeita que Hélio Bicudo denomina -socialista",
uma tentativa de se escapar à justa punição. Assim, embora seu nome adequado seja ·utopia católica".
enquanto a vida é apenas um direito, a propriação é Enquanto ela não chega, convém que a política se
um dever para os que não conseguem evitar o sexo. norteie não pela Bíblia, pela Tora ou pelo Corão,

Mas, numa visão laica, ele é mais freqüente- mas sim pela vontade popular. Isso pode não ser
mente uma forma de prazer. Se pode ser reproduti- ainda o socialismo e seguramente não é catolicismo.
vo, isso depende de uma decisão que apenas seus É apenas democracia.
praticantes individuais estão autorizados a tomar. E O SR. EURIPEDES MIRANDA (PDT - RO.
o matrimônio não é uma instituição transcendente, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
destinada à produção de bebês, mas um arranjo pa- Parlamentares, os governadores dos Estados conti-
trimonial, uma sociedade limitada de ajuda mútua nuam na condição de total impotência com relação
estabelecida entre parceiros sexuais mais ou menos aos problemas que mais afligem a população.
permanentes. Tanto é verdade que são raros os casos em

Ao Estado cabe salvaguardar os direitos con- que um outro consegue atender pelo menos em par-
tratuais de cada parceiro, mas não interferir nos cri- te, a prioridade da prioridade.
térios - sociais, raciais, emocionais, estéticos ou, no Tomo a liberdade em citar o caso do Estado de
caso, sexuais - segundo os quais um seleciona o São Paulo. Constantemente o Governador Mário
outro. Mesmo aqui, a posição católica é contraditó- Covas tem manifestado sua insatisfação em razão
ria, pois a coerência exigiria que seus fiéis conde- de não ter feito outra coisa, até a presente data, a
nassem tão veementemente os casamentos hete- não ser tentar colocar a casa em ordem.
rossexuais que voluntariamente abram mão da pro-
criação quanto o fazem com as uniões homosse- No caso específico do meu Estado, a situação
xuais. A condenação mais enérgica destas últimas é no mínimo mais delicada, tendo em vista Rondônia
tem um nome: homofobia. Não é um paradoxo rein- não ser ainda um Estado consolidado.
vidicar direitos para embriões e negá-los para os ho- A partir do final do Governo Jerônimo Santana,
mossexuais? a arrecadação começou a cair, a ponto de alguns

O que o Deputado Bicudo faz é emprestar aos setores, por sua precipitação, terem solicitado o blo-
ditames de sua fé a legitimidade de um conjunto di- queio das contas do Estado, provocando o atraso
ferente de princípios. E são estes que saem perden- nos salários dos servidores e fornecedores.
do. Religião e direitos humanos provavelmente não Na administração do Governador Osvaldo
se misturam. Estes são um acordo social livremente Pianna, a saúde financeira de Rondônia não foi dife-
estabelecido entre seres humanos. Aquela é uma rente do ocorrido no final do mandato do seu ante-
questão de dogmas e de fé e se aplica somente aos cessor. As atividades produtivas do Estado, tais
seus fiéis. Os direitos humanos são precisamente como indústria madeireira, garimpo, não esquecen-
isso: humanos. Não são sagrados, porque o concei- do da pecuária e da agricultura, foram altamente pe-
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nalizadas pelo Govemo Federal, razão pela qual não Quero, nesta oportunidade, além de deixar re-
puderam contribuir no aumento da arrecadação. gistrado este modesto pronunciamento nos Anais

O Governador Valdir Raupp assumiu o Gover- desta Casa, fazer com que o mesmo chegue às
no do Estado no dia 1l! de janeiro de 1995, com sua mãos de S. ExA, o Dr. Pedro Malan, Ministro da Fa-
máquina arrecadadora altamente penalizada em zenda, para que tome conhecimento da situação
conseqüência da já citada, por várias vezes queda dramática de meu Estado, o que não é novidade,
de arrecadação. pois na maioria dos Estados a situação não é dife-

É bom frisar que o setor produtivo de Rondô- rente.
nia, porque não dizer, o setor produtivo brasileiro, há Era o que tinha a dizer.
muito tempo vem sendo o grande vilão da história, O SR. JAIR BOLSONARO (Bloco/PPB - RJ.
sem a menor atenção das autoridades econômicas Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrIs e Srs.
deste País, sendo que, quando é lembrado, pode ter Deputados, através de seqüestros, assassinatos,
certeza, a discussão é sobre arrocho fiscal. Fica roubos, assaltos a bancos, um grupo intentou, no
muito difícil falar em aumento de arrecadação, quan- passado, implantar o comunismo em nosso País.
do nossos empresários estão à beira da falência. Quero tomar público nesta Casa o convite for-

Sr. Presidente, SrIs e Srs. Deputados, este mulado pelo Presidente do Clube Militar, Gen. Hélio
modesto pronunciamento é para chamar a atenção Ibiapina Lima, para a missa de 30 anos, pelas almas
do ilustre Ministro da Fazenda, Pedro Malan, para a do Alm. Nelson Femandes e do jomalista Edson Re-
urgência na renegociação das dívidas dos Estados, gis, as primeiras vítimas em nosso País do terroris-
para que possamos ter uma luz no final do túnel, ou mo seletivo.
seja, não é possível conviver com a classe produtiva A missa realizar-se-á amanhã, quinta-feira, às
e o Estado totalmente engessados. 10h30min na igreja Santa Cruz dos Militares.

Por esta razão, o Governador Valdir Raupp, CONVITE A QUE SE REFERE O ORADOR:
neste momento, tem realmente que apostar todas as Clube Militar - Atentado dos Guararapes (25
suas fichas, como vem fazendo, para sensibilizar o de julho de 1966)
Governo Federal, para que a renegociação da dívida O Presidente do Clube Militar convida parentes
seja concretizada. Caso contrário, logo setores de Nelson Fernandes e Edson Regis, sócios do Clu-
como a saúde, educação, segurança e transportes be Militar e seus familiares, autoridades e cidadãos
estarão totalmente sucateados por falta de recursos. em geral, residentes no Grande Rio e que não acei-

Rondônia, além de estar passando por grandes tam o terrorismo e a violência, como caminho políti-
dificuldades em manter o custeio de setores essen- co, para assistirem à missa que será celebrada às
ciais, só Deus sabe das dificuldades que tem encon- 10h30min do dia 25 julho de 1996, 5ll feira, na Igreja
trado para honrar a folha de pagamento, imaginem Santa Cruz dos Militares (Rua 1l! de março com Rua
então, a situação dos fornecedores e prestadores de do Ouvidor), por sua iniciativa, pelas almas do Alm.
serviços. Nelson Fernandes e do Jornalista Edson Regis, as

Desta forma, Srs. Parlamentares, fica muito di- primeiras vítimas, em nosso País, do Terrorismo Se-
fícil para Governador, seja de que Estado for, fazer letivo, praticado há 30 anos, no Aeroporto dos Gua-
uma administração que venha atender pelo menos rarapes, no dia 25 de julho de 1966. O mesmo aten-
em parte os anseios de um povo. Tanto é verdade tado terrorista ainda feriu outras 14 pessoas, algu-
que cito neste momento as dificuldades encontradas mas gravemente.
pelos últimos três Governadores de Rondônia. É fundamental que fique assinalado, em parti-

cular para as gerações das décadas 70/90, que este
Não é possível a União, os Estados e os Muni- atentado demonstra, insofismavelmente e com a

cípios continuarem convivendo com todas essas difi- maior clareza, que as Forças Armadas não foram
culdades, ao mesmo tempo em que a reforma tribu- responsáveis pela iniciativa dos processos violentos
tária e fiscal, por todos esperada, continua a passos que a Nação se viu compelida a combater, na déca-
de tartaruga no Congresso Nacional. da de 70. Demonstra ainda a selvageria, a irraciona-

Quem sabe a partir do momento em que tiver- Iidade e a crueldade de grupos que, em busca de
mos a tão esperada reforma tributária e fiscal apro- seus objetivos inconfessáveis, não hesitaram em eli-
vada, os nossos administradores públicos possam minar pessoas desarmadas, inofensivas e indefesas,
dar uma atenção aos problemas que tem levado como eram as duas vítimas, Nelson Fernandes e
nossa gente a um desânimo profundo. Edson Regis.
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É fato que não pode e, não deve, ser esqueci- Outro exemplo do descaso do Governador
do, negada aos jovens ou subtraídos à História. Raupp com os problemas sociais encontramos na

Gan. Helio Iblaplna Lima - Presidente do Clu- questão envolvendo a. redefinição do~ limites da
b M·'"ta área uru-wan-wan pleiteada pelos agncultores as-
e II r. d P" t B" .- dA'senta os no roJe o urarelro, na reglao e nque-

O SR. EXPEDITO JUNIOR (BlocoIPPB-RO. mes.
pro~uncia o seguinte discurso.) - Sr. Pr~sid~nte, Ao reiterar as ações contestando as áreas indí-
Srs e Srs. Deputados, o Estado de Rondônia vlven- genas demarcadas pela FUNAI em Rondônia o Go-
cia mais uma situação em que fica demonstrado o vemo do Estado além de aba~donar os colo~os do
de~aso ,?a a~ministração Valdir R~upp com os Burareiro, que v~ltaram a ser vistos como invasores
m~ls legltlmos rnteres~s ~a populaçao local, ~esta de terras e bandidos, e impedidos de melhorar suas
feita pela completa omls~ao na defesa dos taxlsta~ condições de vida, revelou-se prisioneiros dos inte-
que fazem o transporte rnterestadual de passagel- resses estrangeiros, devido ao financiamento do
ros. Banco Mundial ao Planafloro.

Como sabemos, essa modalidade de transpor- Portanto, Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputa-
te era praticada desde 1987, para atender os garim- dos, aproveito o ensejo para não apenas ratificar
peiros que operavam no Rio Madeira. Por diversas meu apoio aos taxistas, aos colonos do Burareiro e
razões, que vão desde a maior facilidade e rapidez aos interesses mais legítimos da população, como
de deslocamento até a maior oferta de veículos em para apelar ao Governador Valdir Raupp no sentido
ralação aos ônibus, essa preferência foi aumentan- de reverter essa postura de insensibilidade social,
do, passando a preocupar as empresas de transpor- mediante uma intermediação que faça retomar à si-
te interestadual, que entraram com mandato de se- tuação anterior nos casos mencionados.
gurança na Justiça para sepultar a incômoda con- Era o que tinha a dizer.
corrência. O SR. CONFÚNCIO MOURA - (BJocoIPMDB -

Ao invés de procurarem melhorar a qualidade RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
dos seus serviços, essas empresas apelam à Justi- te, S~ e Srs. Deputados, ninguém, em sã consciên-
ça por meios de argumentos falaciosos e não raspal- cia, seria tão sádico ao ponto de aprovar por aprovar
dados pela verdade dos fatos. Enquanto isso, para mais um imposto no Brasil.
dar cumprimento à decisão judicial, são acionados Todos sabemos, principalmente os industriais e
diversos órgãos federais e estaduais. O resultado, comerciantes, do volumoso número de impostos já
de um lado, é um transtorno e prejuízos aos taxistas existentes no País, o que vem, por conseqüência,
e à população usuária desse transporte e da rodovia onerar o custo final das mercadorias produzidas no
BR-364 em geral. De outro lado, enseja mais uma Brasil.
forma de desgaste ao Governo Estadual. O Custo Brasil é escandaloso e contribui, e

Todavia, por mais paradoxal que seja, o Gover- muito, para inviabilizar o poder competitivo do co-
nador Valdir Raupp, coerentemente com sua postura mércio brasileiro se compararmos com outros paí-
de total insensibilidade com o trato de questões 50- ses. Dizem que a tributação no Brasil é das mais pe-
ciais de interesse da maioria da população, nada faz sadas do mundo.
em defesa dos taxistas, demonstrando, com sua Com todas estas considerações, fica difícil ex-
omissão, comprometimento com os mais poderosos, plicar a minha posição de ter votado a favor da Con-
no caso presente as empresas de transporte interes- tribuição Provisória sobre Movimentação Financeira
tadual. - CPMF. No entanto, como médico de profissão, ex-

Diante desse fato, não podemos deixar de nos Secretário de Saúde do Estado de Rondônia e con-
preocupar com o futuro de nosso Estado, caso conti- vivendo com as populações mais pobres do País e
nue sendo administrado dessa forma. O mais grave destituídas do atendimento médico e de ações pre-
de tudo é que esse precedente em relação ao trans- ventivas, é que passei por cima da racionalidade e
porte interestadual pelos taxistas, além de duvidoso do bom senso e votei a favor da saúde.
sob o ponto de vista constitucional e sem correspon- Sou conhecedor que os investimentos em saú-
dente nos demais Estados, enseja preocupação de pública no Brasil, per caplta, são os mais baixos
quanto a novas investidas das empresas visando a da América Latina; que os recursos para a saúde,
aniquilar a concorrência e garantir a reserva de mer- principalmente para o atendimento médico, são es-
cado nesse tipo de transporte. cassos; que o valor de uma consulta médica paga
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pelo SUS é pouco mais de 2 reais; da falta de medi- e educação. No entanto, o quadro em que se encon-
camentos básicos disponíveis nos centros de saúde; tra o nosso sistema de segurança, incluindo aí o sis-
da precariedade dos programas da mulher e da tema penal (carcerário, penitenciário) é desolador.
criança o País. Tudo isto é que me fez votar na As nossas Delegacias de Polrcia de Comarca -
CPMF. DPC, não dispõem de recursos financeiros mínimos

No geral, foram estas e muitas outras conside- necessários, nem de aparato, tampouco de incentivo
rações que me serviram de base para justificar a mi- para enfrentar a árdua tarefa de zelar pela vida e
nha atitude e, no particular, em Rondônia, onde mais pelo patrimônio dos cidadãos brasileiros, cidadãos
de 15 dos 53 Municípios estão sem hospitais e sem esses que lhes pagam seus salários... Salários?
nenhuma estrutura de saúde, deixando à míngua Quinhentos reais podem ser considerados salário?
populações de até 20 mil habitantes, completamente Em que condições psicológicas pode trabalhar al-
desprovida das mínimas condições de apoio a saú- guérn que não consegue pagar o seu aluguel, roupa,
de, quadro ainda mais agravado pelas endemias da alimentação e o mínimo de lazer? Em que condições
região, como a malária, a dengue e a febre amarela. trabalha um homem que atua sob rígida disciplina, e

Espero que o Ministério da Saúde entenda as quando está em horas de descanso se depara com
minhas dificuldades em apoiá-lo na criação desta problemas insolúveis dentro de sua própria casa?
contribuição, tão antipática, mas que julguei indis- A insegurança pública a que a população está
pensável. Espero que o Ministério mostre, ao Brasil, sujeita ocorre por uma série de fatores como falta de
medidas eficazes de gerenciamento, combate às valorização dos agentes de segurança pública, insu-
fraudes, e que escândalos como os de Caruaru e ficiência de equipamentos, os salários são tão bai-
Santa Genoveva não mais ocorram no País. xos que, mesmo havendo tantos desempregados,

Era o que tinha a dizer. quando se faz concurso para policial militar, dificil-
O SR. SERAFlM VENZON (PDT-SC. Pronun- mente as vagas são preenchidas. Dos salários de-

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrIs e sestimulantes decorre a falta de uma moradia de-
Srs. Deputados, as companhias de seguros estão cente, de alimentação e relacionamento social. Por
aumentando o custo da anuidade como defesa do uma questão natural, para que os agentes tenham
custo da insegurança. Furtos e roubos nas grandes espírito e estímulo de assegurar a propriedade
cidades aumentaram 75%, por isso o seguro deve alheia, precisamos garantir a eles dignidade, bem
aumentar em tomo de 60%. É preciso criar um Pro- como às suas famílias. As condições psicológicas
grama de Reestruturação do Sistema de Segurança, dos agentes de segurança são fundamentais para o
PROSEP, que passa pela valorização dos agentes cumprimento do seu dever. Tudo isso custa também
de segurança, incluindo os salários, até aquisição de dinheiro.
equipamentos compatíveis com a modernidade, e o A falta de condições gerais do sistema de se-
tratamento adequado com o infrator. gurança merece imediata atenção por parte do Mi-

É inaceitável que com o avanço da tecnologia nistério da Justiça, afinal, trata-se de questão ele-
no campo da informática, das comunicações e dos mentar no nosso dia-a-dia. Não seria a hora de se
equipamentos de segurança, que atingiram o ápice implantar, em âmbito nacional, um PROSEP - Pro-
com verdadeiras maravilhas, tenhamos de conviver grama de Reestruturação de Segurança Pública?
com os aumentos das alíquotas de seguros em per- Um programa amplo que envolva desde boas condi-
centuais bastante elevados, devido ao crescente au- ções de trabalho até melhorias, como aquisição de
mento de furtos de veículos e residências. equipamentos compatfveis com a modernidade, in-

As seguradoras de carros estão tomando uma de- cluindo aí uma sensível melhora dos salários da
cisão de defesa, dado ao aumento de furtos e roubos, classe policial e a valorização da profissão no seio
repassando aos proprietários o custo da insegurança. da sociedade, através de campanhas publicitárias

É inadmissível conviver com esse quadro de na mídia, de tal forma que a profissão venha a des-
insegurança; afinal, a evolução tecnológica em todos pertar interesse social, passando a ser concorrida e
os campos não atingirá a segurança pública? Ou é disputada, o que certamente melhoraria o padrão de
apenas falta de estímulo de iniciativa do poder que qualificação.
relega a segurança pública a terceiro ou quarto pla- Sr. Presidente, acredito que dentro do empe-
no? nho que o Poder Executivo tem demonstrado no

A segurança pública, em qualquer país do atual Governo, com FNDE na educação, SUS na
mundo, é questão prioritária, juntamente com saúde saúde, PROER no sistema financeiro, securitização
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Extrativa Mineral
Indústria de Transformação
Serviços Indústrias de Utilidade
Pública
Construção Civil
Comércio
Serviços
Administração Pública
Agropecuária
e outros

Fonte: Cadastro Geral de Empregados e De
sempregados do Ministério do Trabalho - DEZ/95.

Sem querer, por não poder desenvolver uma
excessiva ambição de propósitos não inspirado na
falsa modéstia socrática do "só sei que nada sei",
mas no socratismo mineiro de Guimarães Rosa que
"sabe que não sabe de tudo, mas desconfia de mui
ta coisa" ousarei propor reformar o sentido das cate
gorias causa e conseqüência, recusando a visão di
reta, factual, estática e mudar o ponto de observa
ção, conhecimento e controle da situação. Afinal, se
o IBGE pergunta ao desempregado se ele trabalhou
durante a semana e ele responder que fez um bico,
cai a taxa de desemprego; da mesma maneira se as
polfticas sociais compensatórias forem tão compen
satórias assim, aumenta o desemprego voluntário.
Não há como negar que a utopia da sociedade de
abundância e da disponibilidade seletiva do tempo
contém a mudança do conceito de emprego. Todos
os cidadãos que compõem a população economica
mente ativa - mais de sessenta milhões - objetiva e
subjetivamente lutam para economizar tempo, pois
esta é a melhor maneira de poder perdê-Io melhor. A
tragédia do desemprego é quando sua realidade se
afirma sem que a sociedade tenha pelo conhecimen
to da novidade e tenha sido preparada para a cultura
do novo-emprego. Esta cultura exige um novo Esta
do, novo trabalhador, novo empresário, novas rela
ções sociais, novas inteiigências.

A combinação explosiva da privaçãp de empre
gos com a erosão de direitos é a marca do nosso
tempo e exige o imediato rompimento do isolamento
egocêntrico de partidos polfticos, sindicalismo traba-

CONFERÊNCIA A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

Desemprego no Brasil: A Questão tem Solu
ção?

Painel: Desemprego e Subemprego: Medidas
pontuais e objetivas nos campos Econômicos, Jurf
dico e Social.

A análise corrente do problema do desemprego
permite aproximar posições que, no jogo polftico,
atuam antagonicamente. Do meu partido ao mais
conservador dos partidos o diagnóstico é mais ou
menos, o mesmo. Polftica econômica do govemo,
defasagem cambial, abertura indiscriminada das ex
portações, altas taxas de juros, ausência de refor
mas estruturais no setor agrário e tributário. Razões
de ordem conjuntural e estrutural- recessão, juros
elevados, lalssez-faire para produtos nacionais,
laissez-passé para importados, terceirização desen
freada, globalização, reestruturação produtiva.
Muda-se tudo, poderão surgir os empregos?

De outro lado, entre empresários e trabalhado
res e nas suas associações sindicais permanecem
as controversas opiniões sobre a excessiva regula
ção do mercado, o papel da reestruturação e evolu
ção teconlógica, a flexibilização dos direitos sociais,
a salvação que virá do mercado informal, a essen
cial retomada do crescimento da economia e dos in
vestimentos públicos, o alto custo da mão de obra.
Etc., etc.
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na agricultura, deverá criar na segurança pública um O certo é que olhando o cadastro geral de em-
PROSEP - Programa de Reestruturação da 8egu- pregados e desempregados e de seguro-desempre-
rança Pública. Não faltam boas idéias, nem aprova- go de dezembro passado a redução de empregos é
ção da sociedade. Basta o Govemo querer, buscan- geral e ampla em todos os grandes setores de ativi-
do fontes de financiamento desse programa. dade, em todas as grandes regiões geográficas e

Era o que tinha a dizer. áreas metropolitanas.

O SR. PAULO DELGADO (PT-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, peço a V. EX- que
autorize a divulgação no programa A Voz do Brasil
de conferência sobre desemprego no Brasil, por mim
proferida na FIESP, em São Paulo, uma promoção
da Academia Internacional de Direito e Economia e
da própria FIESP.

Peço a V. ExII que autorize a transcrição da re
ferida conferência nos Anais da Casa. No texto, faço
considerações sobre o que penso ser os desafios de
hoje, não só do Govemo brasileiro corno do movi
mento sindical e dos trabalhadores do Pafs. Apre
sento algumas soluções adequadas a esse grave
problema nacional, também um problema atual do
mundo.



1 - ganhos de produtividade devem produzir
repercussões na política de preços e melhorias sala
riais;

2 - negociações comerciais com países que não
sejam signatários das convenções da OIT, das quais
nos obrigamos a cumprir, devem merecer qualificação
diferenciada em virtude das claras desvantagens de
correntes deste intemacionalismo unilateral;

3 - controles administrativos antidumplng;
4 - democratização do acesso à privatização

das estatais disponibilizando para uso como moeda
social dos fundos sociais dos trabalhadores (PIS,
PASEP, FGTS);

5 - limitação das horas extras e sua conversão
em horas de descanso;

6 - financiamentos públicos somente para em
presas e sindicatos que tenham programas de reci
clagem profissional;

7 - reformulação geral dos currículos das Uni
versidades brasileiras;

8 - programa de incentivos a escolarização in~

fanto-juveni1;
9 - reestruturação do BNDES e sua política de

investimentos e financiamentos.
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Ihista e patronal, organizações sociais, governos nos 4 - cresce o emprego no setor terciário e sua
três níveis da federação. I: preciso deixar de ser co- especificidade introduz grandes diferenciações e
mandado pela noção de tempo escasso própria de modalidades de ocupação, negociação sindical, jor-
quem se sustenta em bases precárias de poder e ter nada de trabalho e conseqüentemente margens sa-
a coragem de propor um grande acordo de procedi- lariais;
mentos de longa duração. Só assim podemos ven- 5 - em largos setores da economia o trabalho
cer a "autonomização da dimensão da política, lato temporário tende a predominar: há encomenda, há
sensu, e o reduzido número de atores relevantes trabalho;
que tornam impossível a estabilidade de uma 6 - expande o trabalho a domicílio e toda a im-
aliança qualquer ao longo do tempo, já que todos ponderabilidade da sua regulamentação e conse-
os setores são permanentemente interpelados qüências econômicas e sociais.
para articulações imediatamente mais vantajosas. Regride-se aos princípios do mercado pelo na-
Tudo é instável, mas a natureza do processo per- tural· movimento da economia confrontando-se, filo-
manece, paradoxalmente, garantida por esta im- soficamente, com as demandas da sociedade de di-
possibilidade de decisão definitiva dos jogos intra- reitos sempre crescente, pelo natural movimento do
elites" políticas, empresariais, sindicais, eclesiais, ser humano como cidadão.
sociais, intelectuais. Ou é um problema de todos, ou Neste quadro, imaginar que é possível conti-
não tem solução. nuar com particularismo políticos ou ideológicos e

Para desgetulizar o estado e a sociedade - preso a férrea autonomia das convicções de qual-
sem deixar de homenagear Vargas pelo papel fun- quer ordem, é deixar a crise se alastrar, sem qual-
damental que teve na modernização do Brasil- é ur- quer perspectiva de gerar mais de 1,5 milhões de
gente um amplo acordo nacional. Penso que somen- empregos novos e manter os atuais.
te assim, é possível operar esta transição que esta- Com este espírito, e sabendo das desconfian-
mos vivendo onde enfraquece o conceito de Estado- ças que sempre acompanham as explicações gerais
Provisório diante da inevitável equação que é a ne- e as propostas de soluções que não sejam setoriais
cessidade de um mínimo de equilíbrio das contas do e específicas, me arrisco a imaginar algumas medi-
governo e sua repercussão na degradação dos salá- das:
rios indiretos. Por outro lado, um dado novo é que
cresce a difusão social da produção com a decorren
te fragmentação geográfica e.social do processo de
trabalho mudando seu próprio conceito:

1 - ontem de característica estática e dissocia
do da tecnologia controladora do capital, hoje o sa
ber trabalho só pode ser controlado por quem detém
conhecimento intensivo e seletivo, e este alguém é
mais o próprio trabalhador do que a empresa onde
trabalhe;

2 - aumenta o isolamento político das classes
trabalhadoras na produção reduzindo-a a mera força
de trabalho com precária relação salarial e contra
tual. A vantagem comparativa que os países corno o
nosso teriam por causa da mão-de-obra farta e bara
ta praticamente desapareceu num mundo de capi
tais voláteis e abundantes perseguidores da escassa
oferta de trabalho sofisticado;

3 - a propriedade do capital não apresenta
mais contomos nítidos para seu controle e utilização
e assim desfaz a nitidez clássica da relação patrão
empregado nos setores mais dinâmicos e modernos
da economia abrindo, inclusive, a perspectiva de
muitos trabalhadores, no gerenciamento moderno,
se tomarem sócios do capital;
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Nota: referências bibliográficas: a) Italo Calvino, te com a artimanha fisiológica do jogo político com
seis propostas para o próximo milênio, Companhia das verbas públicas.
Letras, 94; b) Pierre Rosanvallon, La NOlNelle ques-, Era o que tinha a dizer.
tion sociale - Repenser LEtat-providence, Editions du A SRA. MARTA SUPUCY (PT-SP. Pronuncia
8euil, 95; c) Boaventura de Souza Santos, Pela mão o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, pergunto aos
de Alice, O social e o político na p6s-modemidade, nobres colegas: quantas pontes valem as mulheres?
Cartez, 95; d) Robert? Amaral, Rubem Barboza Filh? e O Governo Federal fala uma coisa e faz outra.
~utros'. FHC: ,os.paulistas no ~er:1 casa Jo~ Edito- Em relação às mulheres, assina a plataforma de Bei-
nal, 95, e) ohyel~ Marques, rasl e o caminho para jing, na IV Conferência Mundial da Mulher, e, quan-
a pós-modemlda e. Texto. do pode colocar em prática parte dos compromissos

O SR. JOSÉ FORTUNATI (PT-RS. Pronuncia assumidos, veta as emendas do Orçamento que tra-
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. tam das questões de gênero:
Deputados, ocupamos novamente a tribuna desta Os vetos, apostos ao Orçamento, justificados
Casa para reiterar denúncia sobre o uso político da genericamente por questões técnicas, coincidem
máquina administrativa nestas eleições municipais. com a priorização do atendimento a emendas de
Em oportunidade anterior já denunciamos o pragrna- Parlamentares da bancada governistas, em um ano
tismo eleitoral do Governo Fernando Henrique Car- eleitoral. Aliás, o critério de apresentação de emen-
doso que, segundo o porta-voz, Sérgio Amaral, utili- das individuais nunca foi contestado pela base go-
zou critérios técnicos para privilegiar seus aliados e vernista, embora seja esta uma das mudanças que
mandar para o ostracismo seus opositores. Hoje, se deva pensar, já que abre portas para a corrupção
acompanhamos estampados nos principais jornais e o clientelismo.
do País declarações do próprio Fernando Henrique Três emendas que apresentei foram aprovadas
Cardoso de que não silenciará diante das disputas pelo Congresso após consultas, segundo o Relator,
municipais. Corno para bom entendedor meia pala- ao Ministério da Justiça. O Ministério, informalmente,
vra basta, compreendemos perfeitamente que a Pre- havia endossado as emendas, já que elas se refe-
sidência da República vai influir nas eleições locais. riam diretamente à viabilização de compromissos
Não é outro o motivo que determina que 89% dos assumidos pelo Brasil em Beijing na Conferência
convênios liberados para Prefeituras do Rio Grande Mundial da Mulher. As emendas garantiriam recur-
do Sul tenham sido oriundos de emendas para Pre- sos para a realização de campanha contra a violên-
feituras da base governista. O PMDB gaúcho, com cia e pelo respeito aos direitos humanos das mulhe-
sete Deputados Federais, ou 22,58% da bancada do res, campanha de prevenção da AIDS em mulheres
RS, conseguiu 45,5% das verbas conveniadas. O e campanha de estímulo à divisão do trabalho do-
Governador Antônio Britto (PMDB), por acaso, é o méstico.
seu aliado dos pampas. Está mais do que evidente
que o Governo foi seletivo na liberação dos recur- O próprio Conselho Nacional dos Direitos da
sos. Está claro que o Governo quer fomentar politi- Mulher, segundo sua Presidente, contava com recur-

sos das emendas para viabilizar parte do Programa
camente seus aliados, selar urna base recíproca de de Combate à Violência contra a Mulher, anunciado
apoio e aplainar a proposta de reeleição. Esta joga-
da poderia até ser aceitável como manobra política pelo próprio Presidente no dia 8 de março.
dentro do jogo democrático. O que não podemos Os cortes feitos pelo Presidente atingiram ma-
aceitar é o envolvimento do Erário como instrumento joritariamente emendas propostas por Parlamenta-
de convencimento. O jogo poHtico do orçamento in- res da Oposição. Entretanto, a questão da mulher
viabiliza seü· uso como instrumento de planejamento deveria estar acima das divergências partidárias,
governamental, de distribuição de renda e investi- pois a violência contra a mulher existe tanto na direi-
mentos. Por estas razões, Sr. Presidente, Srs. De-___ ta quanto na esquerda, assim como a AIDS não es-
putados, queremos-ressaltar a denúncia e insistir na colhe posição política. Só na divisão do trabalho do-
tese de que devemos publicitar o Orçamento e cons- méstico é que a esquerda ensaia um pouco mais.
tituírmos normas duradouras e estáveis para sua O Presidente sabe que, além da Plataforma de
real eficácia. Ou esta Casa transforma o Orçamento Beijing, assinada pelo Brasil, nosso País é signatário
num instrumento de participação social, com acom- da Convenção de Belém do Pará, que exige, por
panhamento permanente na sua elaboração e exe- parte dos Governos, medidas adequadas para o en-
cução, ou seremos obrigados a conviver eternamen- frentamento da violência contra as mulheres.
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Com relação à AIDS, o fato mais significativo é sigualdade social no mundo. O trabalho escravo,
o crescente aumento de casos em mulheres. E a di- modalidade de trabalho que remota há mais de 100
visão das tarefas domésticas é condição básica para anos, ainda persiste no Brasil, atingindo populações
que as mulheres e os homens tenham as mesmas humildes e desassistidas pelo Poder Público, que
oportunidades no mundo público e privado. ante a falta de emprego, de saúde, de educação,

Com certeza essas três ações do Poder Públi- para sobreviver, são submetidos à toda ordem de
co precisaram ser cortadas para que se adequasse violência e ilegalidade.
o Orçamento à prioridade de realização de pontes Na região norte do Espírito Santo existem hoje
ou obras eleitoreiras, corno aconteceu com tantas 12 carvoarias, onde trabalham e moram 172 pes-
outras emendas que se referiam a políticas sociais e soas.
serviços públicos. Por quantas pontes foram troca- Segundo o Jornal do Brasil, na sua edição de
das as questões que promulgavam o bem-estar e a ontem, da população residente nas carvoarias, 34%
conscientização da mulher? tem menos de 10 anos de idade. Já os menores de

Sabemos que somente parte dos 6 bilhões pre- 14 anos atingem a cifra alarmante de 46%.
vistos para a CPMF serão arrecadados neste ano, e, A utilização de crianças num ramo de atividade
para compensá-los, houve cortes no Orçamento. de extrema insalubridade revela a insânia e o des-
Queremos não só transparência dos critérios usados prezo que nutrem esses proprietários pela vida hu-
para esses cortes, mas coerência política-adminis- mana. Ante fatos desta natureza, a punição da Justi-
trativa. Será simples coincidência o fato das emen- ça tem de ser rigorosa. De preferência, fechando de
das propostas pelos quatro maiores partidos de sus- imediato essas empresas para que se evite outros
tentação do Governo representarem 93% do volume ilícitos.
dos 139 milhões de reais liberados para viabilização A relação é da mais desavergonhada explora-
de emendas individuais dos Parlamentares? ção. O patronato adquire o metro cúbico do carvão

Uma CPI do Orçamento já está sendo requeri- dos trabalhadores a R$1,50 e o revende por
da no Congresso Nacional. Vou apoiá-Ia, com certe- R$22,OO.
za! A população merece saber exatamente os crité- O direito à educação, conquista burguesa que
rios em que se baseou o Presidente Fernando Hen- as maiores nações do mundo já universalizaram há
rique para vetar algumas emendas, em detrimento mais de século, até hoje não conquistamos. Para es-
de outras e a quem esses critérios beneficiaram. sas crianças, obrigá-Ias a freqüentar a escola é de

Essa é a triste herança do nosso passado polí- antemão condená-Ias à inanição, já que seus fami-
tico que teima em resistir e persiste graças a mano- Iiares não têm renda suficiente para o sustento dos
bras como as que assistimos agora. Em nome de filhos. Os barracos onde moram não têm sequer
critérios técnicos, Sr. Presidente? Quais? Que des- piso, além da falta de instalação sanitárias e água
façatez! Não adianta representar bem o Brasil lá encanada.
fora, falar bonito, firmar acordos e na primeira opor- Denuncia ainda a Comissão Pastoral da Terra
tunidade deixar de cumpri-los. que os patrões cobram até a comida, pelo preço que

Sr. Presidente, lembre-se da mão espalmada, lhes convém, estreitando a dependência desses tra-
dos cinco dedos de sua campanha. Retome as prio- balhadores à ordem de escravidão.
ridades e os investimentos do Governo nas áreas Mesmo os adultos, Sr. Presidente, que pode-
sociais e não se esqueça dos compromissos especí- riam ser respeitados nos seus direitos, trabalham
ficos que dizem respeito aos 52% da população: as sem carteira: 40% dos homens e 90% das mulheres
mulheres. não têm carteira assinada.

Era o que tinha a dizer. A jomada de trabalho é verdadeiramente de
O SR. ADELSON SALVADOR (BlocoIPMDB - escravos. Todos trabalham 11 horas por dia, inclusi-

ES. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- ve sábados, domingos e feriados.
te, sras e Srs. Deputados, a Comissão Pastoral da A escravidão de trabalhadores é um fenômeno
Terra e a Federação de Órgãos para Assistência 50- que se repete no País em diversas regiões. São vá-
cial do Espírito Santo realizaram uma abrangente rias denúncias que atingem principalmente o campo,
pesquisa acerca das condições sociais e de trabalho onde a ausência dos Poderes Públicos favorece a
nas carvoarias da região norte do Estado. violência e a exploração de crianças e populações

O resultado é sob todos os aspectos alarman- ignorantes. Não basta constatar esses fatos. A res-
tes e humilhante para o nosso País, campeão da de- ponsabilidade do Govemo Federal precisa ser lem-
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brado. Os órgãos responsáveis pela fiscalização das A tendência do setor é de viagens sociais mais
relações de trabalho estão falhando nesta função, freqüentes e mais curtas, gradual sofisticação do
muitas vezes em decorrência da falta de estrutura, viajante trpico e dimensionamento à fruição de bele-
de funcionários e de recursos. Fatos corno esses de- zas naturais (ecoturisrno).
monstram a relevância de discutirmos com pondera- O Nordeste tem mais de 3.500 quilômetros de
ção e sensibilidade social a chamada reforma do Es- litoral, diversificado patrimônio cultural, artístico e
tado. Pretende-se demitir funcionários, quando di- histórico, culinário pitoresca, povo de índole festiva e
versos órgãos públicos de assistências à população hospitaleira, clima tropical, elevado grau de insola-
encontram-se sem funcionários, sem verbas, para ção e paisagens atraentes. Apesar disso recebe me-
cumprir as suas obrigações constitucionais. Creio nos visitantes que as ilhotas do Caribe.
que este é um exemplo eloqüente da falência do Es- Enquanto a ilha da Jamaica gasta US$30 mi-
tado brasileiro na defesa dos seus cidadãos. Ihões/ano na divulgação dos seus atrativos, a Em-

A ação dos ministérios do Trabalho e da Justi- bratur gastou em 1994, para o País inteiro, US$4 mi-
ça deve ser urgente. Essas carvoarias deve ser fe- Ihões.
chadas de imediato e os seus proprietários detidos e Necessário se faz o aumento de vôos para os
punidos rigorosamente. Estados Nordestinos, investimentos em infra-estrutu-

Peço a V. Ex" que meu pronunciamento seja ra de transportes, saneamento e telecomunicação,
divulgado no programa A Voz do Brasil. na qualidade e educação da mão-de-obra local,

Era o que tinha a dizer. além da harmonização das legislações nacionais re-
O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) _ V. Ex'l I?tiv~s as ati~idades cor.relatas ao turismo e à classi-

será atendido na forma regimental. flcaçao padrao dos servlço~. . .
O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT _ BA. Sem . .O setor de frutas tr?pICaIS, através da agncultu-

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'\s e Srs. De- ra Imgada, é um ~o~ mais prom1ssores.
putados, o Mercosul, ao contrário da União Euro- . Tem~s. 6 ml~hoe~ de h~ctares .de terras. poten-
péia, objeto de debate e de eleição por parte dos clalmente Imgávels e Insola~ao médl~ de 3_mIl hora~
países que a integram, foi urna decisão tomada de d~ sol/ano. Só no Vale ~o Sa.? FranCISco sao 2,~ ml-
cima para baixo, e a minha região, o Nordeste, está Ihoes de hectares que Já estao. colhen~o _1 00 mil to-
completamente fora desse acordo. Na verdade, ne- neladas de frutas/ano, das quais 40 mil sao exporta-
nhum estudo ainda foi feito com relação aos impac- das. . . .
tos positivos e negativos sobre o Nordeste. Fora do perímetro dos nos, Já eXiste a tecnolo-

M I' B r' a o NE? gia da dessalinização, possibilitandq,a irrigação atra-
ercosu. .om ou UI~ p ra. vés da perfuração de poços artesianos cuja água se

Os no~destino~ ~evenam co~eçar a pensar so- apresente salobra.
bre os efeitos pOSitiVOS e negatIVos do Mercosul É preciso dotar a região neste setor de apoio
para o Nord~~te. _ . ao produtor local, acesso ao crédito, assistência téc-
. A ~a~lclpa~~ do Nordeste no

o
comérciO ext~- nica, seguro, armazenagem, pesquisa, capacitação

nor braSileIro é dlmlnu~, apenas 9,1;0 em 19~5, nao de recursos humanos, tecnologia e marketlng.
obstant~ o PIB nord~stlno se~ 12,6 Yo do nacional e No setor da petroquímica, as perspectivas são
ter 28,8 Yo da populaçao do Pais. de ampliação do fluxo comercial entre o Brasil e a

A nossa extensão territorial, a péssima conser- Argentina, notadamente com o eterno, o propeno, o
vação da malha rodoviária, a inexistência de ligação polietileno e o polipropileno. Devem ser favorecidos
ferroviária e as sofríveis condições dos nossos caros o Pólo Petroquímico de Camaçari, o Pólo Cloroquí-
portos, são fatores que diminuem as perspectivas de mico de Alagoas e Sergipe, o Complexo Minerome-
um acelerado processo de integração, mas não su- talúrgico do Rio Grande do Norte e o Complexo Jn-
gerem um cenário apocalíptico. dustrial de Suape, em Pernambuco.

Alguns setores, entretanto, deveriam posicio- Quanto à produção mineral, convém lembrar
nar-se frente a essa nova realidade, tais como o tu- que provém da região a totalidade da produção bra-
rismo, a petroquímica, a agricultura e a produção mi- sileira de diatomita magnesita, tugstêni~ '" sEU-gema.
neral. além de grande parte da produção nacional ús í.....

No tocante ao turismo, já temos 6 milhões de bre, fosfato, gipsita, prata, titânio, urânio, S1E~i j'flglj1"

pessoas, ou 9% do total da mão-de-obra do Pafs, nho, gás natural e pedras ornamentais, especial-
trabalhando no setor e contribuindo com 8% do PIB. mente o granito que é exportado em bloco para a
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União Européia e, sob a forma de chapas, para os pai agente financiador da produção de alimentos em
EUA e Japão. Exporta-se também mármore. nosso País.

Estes os principais setores do Nordeste a se- Tenho hoje a satisfação de comparecer a esta
rem beneficiados com o Mercosul. Isto não quer di- tribuna para informar a esta Casa que o programa
zer que outros setores, tais como os têxteis, produ- de securitização foi implementado graças à dedica-
tos alimentares, confecções, calçados, transforma- ção com que o Banco do Brasil se empenhou nesta
ções plásticas, minerais não metálicos e de papel e tarefa, destacando principalmente a atuação de sua
celulose, não tenha chance. Ao contrário, as pers- Direção-Geral em Brasília.
pectivas são boas para eles também. Agradeço às Superintendências do Estado 00

Apesar do razoável volume de informações so- Mato Grosso e da regional de Maringá, n? Paraná, o
bre o Mercosul, quase nada foi, até. hoje, publicado a tra~alho desempenhado para o atendimento aos
respeito dos impactos esperados sobre o Nordeste agncultores.
brasileiro. Como Vice-Presidente da Comissão de Agri-

• A • cultura da Câmara dos Deputados e membro da
,I~to apena.~ confirma o Isolamento economlco Coordenação da Securitização tenho podido teste-

e polltlco da reglao e o descaso governamental. munhar de perto o elevado espírito de profissionalis-
O Mercosul, por sua vez, foi decidido de cima mo, o patriotismo e a compreensão dos servidores

para baixo, repito, diferentemente da União Euro- do Banco do Brasil com relação aos problemas do
péia, objeto de debates de sucessivas eleições em setor agrfcola. Institucionalmente, também, aquela
todos os países envolvidos. empresa tem plena consciência da importância de

Reage Nordeste, esta luta também é sua. sua atuação para a economia nacional.
Era o que tinha a dizer. O acordo de securitização foi, sim, uma con-
O SR ODILIO BALBINOm (BlocolPTB _ PRo quista política dos agricultores, qu.e s~ mobilizaram ~

.• . . . souberam mostrar ao Govemo a Justiça de suas rel-
Pronuncia o segumte d1scul'S<?') - Sr. Pre~ldente, vindicações, mas jamais se teria tomado realidade
srss e ~rs. Deputados, a agncultura tem SI~O um sem a participação e o empenho do Banco do Brasil.
verdadeiro sustentáculo do Plano Real, sua ancora .. .
verde, que é mais conveniente e segura que a cam- .Apesar de tod?-s as dificul.da~es, ainda ~IS
bial, porque não traz desequilfbrio às contas públi- ~nfatlzada~ por ter Sido. e~ta a pnmelra vez na hl~t6-
cas e ainda aumenta a oferta de emprego. na do crédito rural. ~ras~elro que se empreg~u o lOS-

. . trumento da secuntizaçao, o Banco do BraSil conse-
O pnn'?lpal argumento d.o G~vem~ contra.os guiu, com presteza e eficiência, proporcionar as con-

que lhe creditam uma suposta mércla SOCial t~m Sido dições técnicas para que fosse implementado ade-
exatame~te o aumento. do consumo de alimentos quadamente, comprovando mais uma vez as suas já
pelos mais pobres. Ora, ISSO somente se tomou pos- antológicas e nacionalmente reconhecidas capacida-
sível graças ao,esforço que vem sendo empreendido de de trabalho e competência.
pelo setor agn<;<>l~ para segurar seus preços, tor- Esses recursos que estão sendo injetados na
nando-os acesslvels a todos. agricultura, esse dinheiro que se está devolvendo

Havendo de reconhecer, de outra parte, que aos produtores rurais, retomarão em breve à socie-
esses mesmos agricultore~ estão entre as maiores dade, nas formas de mais alimentos, preços ainda
vítimas dos sucessivos planos de combate à inflação mais acessíveis, além de outros benefícios igual-
empreendidos desde 1986: congelamentos, preços mente importantes nesse processo de recuperação
mínimos incompatíveis com a realidade de mercado em que todos estamos envolvidos, tais como o ofe-
e, principalmente, a forte elevação dos juros, que recimento de mais empregos, o reaquecimento da
acabou por empreender uma desmesurada drena- economia e a melhoria do nível de vida de nossa po-
gem de recursos da agricultura para o sistema finan- pulação. Essa é mais uma contribuição decisiva a
ceiro. inscrever-se no rol de relevantes serviços prestados

Foi para reverter este quadro, a que nenhuma pelo Banco do Brasil ao desenvolvimento nacional.
atividade produtiva conseguiria sobreviver incólume, Era o que tinha a dizer.
que se instituiu o programa de securitização das dí- O SR. LEONEL PAVAN (PDT - SC. Pronuncia
vidas agrfcolas em 1995. Para implementá-lo com o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sras e Srs.
sucesso seriam indispensáveis, no entanto, o enga- Deputados, o Presidente Fernando Henrique Cardo-
jamento e a colaboração do Banco do Brasil, princi- so falou na semana retrasada, em Porto Alegre, que
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a Região Sul precisa ter um centro financeiro para Central, denominado "Banco Central- Uma visão do
aproveitar as vantagens da integração. Fernando Terceiro MilênioN.
Henrique afirmou que a fusão do Banco Meridional O relato feito pela imprensa, hoje, das interven-
com outras três instituições estaduais, formando um ções realizadas naquele evento aponta para um fato
superbanco, ajudaria a concretizar essa idéia. que deixa a festejada autoridade e atualização técni-

As declarações do Presidente reforçam nossa cas de nossas autoridades monetárias em maus len-
tese de que o Banco Meridional não pode ser sim- çóis. Pelo que lá foi expresso, o fundamental da ad-
plesmente privatizado, sobretudo por ser uma insti- ministração da moeda e da prática recente do nosso
tuição financeira enxuta, estável e apta para assumir Banco Central vai na contramão daquilo que os téc-
os desígnios de fomento e de desenvolvimento re- nicos recomendam para que essa instituição pudes-
gional como quer Fernando Henrique Cardoso, se dar conta dos desafios da chamada globalização
transformando-o no Banco do Mercado Comum do dos mercados financeiros para que pudesse fiscali-
Sul- Mercosul. zar de modo eficaz o sistema financeiro, ou para que

Nas declarações feitas à imprensa do Rio inte~esse de modo responsável em casos de crise
Grande do Sul, o Presidente Fernando Henrique do sistema.
destacou que o Meridional é um banco sadio. NO O que foi dito, por exemplo, pelo Sr. Andrew
Meridional é um bom banco", afirmou. NAgora, com Crockett, Gerente-Geral do Banco de Compensaçõ-
esse novo clima de otimismo que está se criando no es Internacionais (BIS), como se sabe uma espécie
País, vai se ver que o Meridional é um banco sadio". de Banco Central dos bancos centrais, foi uma críti-
A nova manifestação do presidente sobre a saúde fi- ca às incestuosas relações que as autoridades mo-
nanceira do banco foi reproduzida pela Diretoria do netárias dos países latino-americanos, em especial
Meridional, durante entrevista coletiva. NO Meridional do Brasil, mantêm com os representantes do siste-
venceu a maior prova de fogo por que um banco po- ma financeiro. O Sr. Crokett reconhece, na Iingua-
deria passa~, afirmou o Presidente em exercício do gem pretensamente técnica e diplomática que seu
banco, Francisco Barbosa Queiroz. Satisfeito, ele cargo exige, que nesta parte do mundo dos bancos
antecipou ontem as projeções para o balanço se- centrais toleram as cotidianas práticas irregulares do
mestral, que será concluído quinta-feira. O Meridio- sistema financeiro. No mesmo sentido ele referiu-se
nal, informou, deverá repetir o mesmo lucro, de R$11 ao fato de que na América Latina as autoridades
milhões, obtido no último semestre de 1995, e a mes- monetárias são muito mais permeáveis às pressões
ma rentabilidade, de 2,78% sobre o patrimônio. políticas na gestão dos bancos e do sistema financei-

Queiroz admite que o vaivém em tomo da pri- ro do que nos países de capitalismo desenvolvido..
vatização do banco retardou o processo de renego- Parece até que o representante do BIS estava
ciação com clientes endividados. O nível de créditos se referindo diretamente ao fato de que o Banco do
em atraso caiu de 10% para 8,5%, ainda acima da Brasil é forçado a repassar fortunas, em dinheiro pú-
média do mercado, que é de 6,5%. Queiroz afirmou blico, a grandes usineiros e a poderosos interesses
que o banco ganhou, no semestre, o equivalente a privados. Mais que isso: a referência acima encaixa-
R$65 milhões com novas contas, principalmente de se como uma luva no recente e escandaloso epis6-
investidores de pequeno porte. dio em que se envolveu o próprio Presidente da Re-

Sr. Presidente, Srs. Deputados, está aí a gran- pública, quando se. e.ncont~ou sigilosamente com o
de saída para o Banco Meridional do Brasil. Cabe Senador An~~adetiVieira, a fim d~ encontrar fórmulas
salientar que a saída foi proposta pelo Presidente para que a vluva rasse o Bamenndus do buraco.
Fernando Henrique e a qual passamos a apoiar e a Devastador, porém, Sr's e Srs. Parlamentares,
defender com garras e dentes. foi a crítica do especialista. Prof. Charles Goodhart,

_ .. _ . .. na London Scholl of Economics. Ele demonstrou que
Nao à_pnvatlzaçao do Mendlonal. Sim a sua o Proer é uma enorme benesse aos banqueiros. se-

transformaçao em Banco do Mercosul. gundo podemos deduzir da fala desse especialista o
Era o que tinha a dizer. Proer é a instituição- do verdadeiro capitalismo sem
O SR. IVAN VALENTE (PT - SP. Pronuncia o risco.

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Par- A verdade é que nada do que foi dito nesse se-
lamentares, assomo, mais uma vez, à tribuna, desta minário difere do que a oposição vem alertando à
feita para comentar os pronunciamentos realizados Nação. Rigorosamente o Proer constitui uma das
no primeiro dia do seminário organizado pelo Banco maiores mamatas da história da república. Tudo que



21216 Quinta-feira25 DIÁRIo DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Julho de 1996

foi dito desmente o que disseram as autoridades do sempregados, na miséria. Ao mesmo tempo, faz
Executivo quando urdiram este programa para satis- com que eles fiquem cada vez mais desespera-
fazer os interesses do capital financeiro. dos com o arrocho do salário, tanto do setor pú-

Era o que tinha a dizer. blico quanto do privado. E a miséria cresce cada
O SR. EDISON ANDRINO (Bloco/PMDB - SC. vez mais.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sr. Presidente, não posso dizer que uma medi-
Deputados, esta Casa acaba de aprovar, em segun- da feita pelo Ministro da Indústria, do Comércio e do
do turno, a reforma da Previdência Social. Turismo, Sr. Francisco Dornelles, conseguiu no meu

O Governo Federal, baseado em algumas ano- Estado, Rio de Janeiro, acabar, com algumas demis-
malias que existem nas aposentadorias, busca nos sões no setor de brinquedos. Ao setor têxtil, que
aposentados a responsabilidade por todos os males hoje passa por uma grande crise, foram impostas
que ocorrem na Previdência Social deste País. O alíquotas de entrada no nosso País, fazendo com
Governo coloca principalmente os funcionários públi- que comece a despontar novamente.
cos aposentados como os grandes responsáveis Há necessidade de se começar a atuar com
pela falência da Previdência Social, mas sabemos essas medidas em vários outros sistemas. Hoje, o
muito bem que o grande problema dela não são os que vemos é que se prefere resolver o problema da
aposentados, mas a sonegação das grandes empre- casa dos outros a resolver os da nossa casa, o Bra-
sas e o desvio dos recursos previdenciários, que são sil. Tenho posições diferentes da do Ministro Fran-
aplicados numa série de obras faraônicas, desne- cisco Dornelles, mas tenho de reconhecer que é pre-
cessárias, desde o período da Revolução. O grande ciso a proteção da indústria nacional, pois não con-
problema da Previdência está na corrupção. De vez seguimos competir com empresas multinacionais e
em quando, aparecem erros e falcatruas na Previ- seus produtos, provocando o desemprego de milha-
dência Social deste País. res de trabalhadores.

Esses grandes erros da instituição não serão corri- Não posso ser leviano. Muitas vezes ocupei a
gidos como a reforma que esta Casa acabou de votar. tribuna para questionar o que esta acontecendo no

Por isso, quero que na reforma administrativa País e, evidentemente, no meu Estado. O Rio de Ja-
não se busque também no funcionário público o neiro, como todos sabem, está falido, com sua in-
grande responsável pelos erros da Administração dústria naval, ferrovias e estaleiros destruídos, além
Pública Municipal, Estadual e Federal. Sabemos da construção civil em crise. Eu, que sempre venho
perfeitamente que o problema não está somente no reclamar, pedir orçamento, pedir políticas adequa-
funcionário público, mas no seu modelo, que precisa das, não posso dizer que essa política assinada pelo
ser modificado urgentemente. Ministro Francisco Dornelles vai nos beneficiar.

Esta Casa não pode simplesmente quebrar a Quero deixar bem claro que, em menos (ie
estabilidade do funcionário público federal, estadual uma semana, tivemos mais de quinhentas demissõ-
e municipal; não podemos voltar quarenta anos, es nos estaleiros do Rio de Janeiro. Conseguimos
quando, após cada partido revezar-se no Poder, marcar uma reunião amanhã com o Ministro Francis-
uma série de funcionários eram perseguidos ou co Dornelles na Fi~an, juntamente com trabalhado-
transferidos, porque não pertenciam ao partido do res metalúrgicos de Angra e empresários, a fim de
Prefeito, do Governador ou do Presidente da Repú- discutirmos um saída para a construção naval, pois
bli~~ _por isso, os funcionários públicos precisam ter não estamos mais dispostos a ficar tapando buracos
salvaguardas, para não serem perseguidos por numa crise enorme. Nessa reunião, também pedire-
aqueles que assomam ao Poder. mos ao Ministro de Minas e Energia que não abra

A C~mara dos Deputados tem uma responsa- um edital internacional para a reformulação de uma
bilidade muito grande. Na hora de votar a reforma das plataformas que sofrerá ajustes, limitando a con-
administrativa deve pensar naqueles que deram e corrência apenas ao âmbito nacional, gerando, as-
dão sua contribuição ao engrandecimento do Brasil. sim, 3 mil novos empregos em nossos estaleiros.

O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Sem re- Era o que tinha a dizer.
visão do orador.) - Sr. Presidente, SrBs e Srs. Depu- Durante o discurso do Sr. Carlos san-
tados, várias vezes assomei à tribuna para criticar o tana, o Sr. Nilson Gibson, § 2fl do art. 18 do
modelo neoliberal implementado neste País, e com Regimento Interno, deixa a cadeira da presi-
o aval do Presidente da República. Ele está fazendo d{mcia, que é ocupada pelo Sr. Benedito
com que, hoje, milhares de trabalhadores fiquem de- Domingos, 3fl Secretário.



MSenhora, a Vossa Alteza Imperial
manda-me o povo, agradecido, impetrar a
graça de aceitar esta pena como o glorioso
instrumento histórico e troféu inteiramente
popular, o qual deve assinar a Lei nl! 3.353,
de 13 de maio, que elimina o nome Mescra
vo" da Nação brasileira.

E vós, senhora, a quem o País eleve o
maior cometimento, porque foi ele tomado não
só com o princípio altamente religioso, mas
ainda eminentemente humanitário, consolida
da que foi a libertação dos escravos, vivereis,
senhora, na História, com essa coroa radiante
das flores da redenção, transpondo, e1esde
agora, o vestíbulo da glória que vos conduzirá
ao templo da imortalidade.M

Minha manifestação não poderia deixar de ser
feita, bem assim a de toda a parte boa da Nação. É
uma homenagem à Princesa Isabel, a Redentora, a
quem devemos a passagem de um dos episódios
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O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - mais marcantes e dignificantes da vida brasileira,
Concedo a palavra ao nobre Deputado Wilson Leite contrariamente ao que arguns historiadores da atua-
Passos, do PPB do Rio de Janeiro. S. Exíil disporá Iidade, distorcendo a História, vêm ultimamente afir-
de 5 minutos. mando.

O SR. WILSON LEITE PASSOS (Bloco/PPB - Sr. Presidente, aproveitando o tempo restante,
RJ.) - Sr. Presidente, Sr&s e Srs. Deputados, no dia devo comunicar que no dia 31 deste mês deixa o
29 próximo, a Nação, pela sua parte boa, reveren- nosso País a Exmíil Embaixadora da Polônia, Sr& Ka-
ciará o sesquicentenário de nascimento da Princesa tarzyna Skorzynska, bela e radiosa representante da
Isabel, aquela a quem se deve haver desaparecido a diplomacia polonesa, que prestou os mais relevan-
mácula que nos envergonhava perante as nações: a tes serviços ao Brasil e à Polônia durante o período
escravatura. em que aqui ficou.

Não somente a ela se deve o desaparecimento Ao partir de nosso País não o faz inteiramente,
dessa mácula de nossa existência, mas sobretudo a porque aqui deixa parte do seu coração e da sua
D. Pedro 11, que, na verdade, foi o grande estimula- alma, o que justificou que, em determinado instante,
dor da luta pala redenção dos escravos no Brasil, eu lhe concedesse, na cidade do Rio de Janeiro,
como fizera William Wilberfort na Inglaterra. D. Pe- como lhe concedi, o trtulo de cidadã honorária do
dro 11, desde o início de seu reinado, forcejou pela Ii- Rio de Janeiro, o mesmo que foi concedido, por mi-
bertação dos escravos no Brasil. Foi, inclusive, a nha iniciativa, ao eminente patriota polonês, o gran-
sua fala do trono, em 1864, dirigida aos repre- de libertador da Polônia, Lech Walesa, que recebeu
sentantes da Nação, que ensejou as leis conseqüen- de minhas mãos o trtulo de cidadão honorário do Rio
tes, que foram fazendo desaparecer a mácula da es- de Janeiro.
cravatura na vida nacional. Ao final, a Lei nl! 3.353, Ficam as nossas homenagens à Embaixadora
de 1988, assinada pela Princesa Isabel, a Lei Áurea, Katarzyna Skorzynska, na esperança de que retome
liberou definitivamente o Brasil dessa mancha, in- brevemente ao País, onde todos nós que a admira-
c1uindo nossa Nação entre as nações verdadeira- mos e queremos tanto a esperaremos com os bra-
mente civilizadas. ços abertos, abertos certos de que continuará a

Para traduzir o quanto a Nação foi grata à Prin- prestar os relevantes serviços que prestou ao seu
cesa Isabel nessa oportunidade, melhor usar as pa- país e ao Brasil.
lavras do jornalista Luiz Drago, do jornal O País, ao O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Pronun-
entregar-lhe a caneta com a qual ela deveria assinar cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SriiIs e
a Lei Áurea: Srs. Deputados, o Governador Miguel Arraes inau

gurou, no final de semana, a eletrificação de 260
propriedades em Garanhuns - Pernambuco - bene
ficiando com a energia elétrica aproximadamente 2
mil pequenos produtores do Estado, que têm pro
priedades com até 10 hectares e se dedicam ao
plantio de mandioca, feijão, caju, café e manga. A
Companhia Energética de Pernambuco - CELPE 
investiu R$255,5 mil nas obras, segundo o Presiden
te Fábio Lopes Alves. Foram construídos 20,36 qui
lômetros de linhas de distribuição, 25,95 quilômetros
de rede ele baixa tensão e implantados 45 transforma
dores, com uma potência de 130 quilovolt-ampêre.

Sr. Presidente, as obras fazem parte do Pro
grama Luz que Produz, umas das prioridades so
ciais do Governo Miguel Arraes, que prevê para
1996 a eletrificação de 28 mil propriedades rurais,
com um investimento de R$42 milhões. Nos quatro
anos de Governo Miguel Arraes, 71 mil pequenas
propriedades receberão o benefício da energia elé
trica. O Governador Miguel Arraes diz: Ma população
não me deve nada, nenhum agradecimento, o que fi-
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zemos é nossa obrigação, fomos eleitos para Nos sentimos envergonhados. Não quero cul-
isso, porque água e luz estão ligadas à saúde da par ninguém, nem o Sr. Ministro, que entrou outro
população". dia, nem o Sr. Presidente da República, mas o país

Sr. Presidente, registro também que o Go- continua dormindo. É preciso acordar este País.
vernador Miguel Arraes inaugurou, na cidade de Fala-se muito em desemprego, e este proble-
Floresta, um novo sistema de abastecimento de ma não vai ser resolvido da noite para o dia, a não
água, pondo fim ao drama da falta de água naquele ser que o Governo faça um esforço indormido ern
Município. procurar levar de volta aqueles que já fugiram do

Era o que tinha a dizer. campo por falta de condições.
O SR. THEOOORICO FERRAÇO (BlocoIPTB Portanto, é realmente necessária uma reformu-

- ES. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrDs lação agrária neste País, que seja acompanhada de
e Srs. Deputados, realmente estamos na época das algo mais sério do que todas essas reformas que
grandes reformas. Não há dúvida de que o Sr. Presi- são mandadas para o Congresso Nacional, ou seja,
dente da República, seus assessores, seus Minis- o reflorestamento. O País precisa criar mecanismos
tros estão mais do que bem-intencionados em pro- urgentes nos Municípios e nos Estados para fazer
curar o melhor rumo para o País. do reflorestamento uma forma de vida.

Gostaria de deixar registrados nos Anais da Há pouco tempo, o Ministro Gustavo Krause
Casa que há duas reformas que considero absoluta- fez uma conferência muito importante, onde trouxe
mente necessárias para o Brasil. A primeira delas é um dado pernicioso para o Brasil e para o mundo: as
a chamada reforma agrária, que prefiro denominar reservas de água do planeta já foram reduzidas em
de reformulação agrária. mais de 50% nos últimos quinze anos. Se nós não

Não sei mais se vou aprovar o simples fato de tomarmos uma atitude, o que vai, acontecer com o
se dar terra a quem não tem. Hoje, quero defender País de amanhã?
os que têm terra, porque estes estão correndo, fu- Estou aqui fazendo um apelo. Se alguém esti-
gindo da agricultura, seja pela falta de crédito, pela ver me ouvindo, se a voz de um Deputado vale algu-
falta de sementes ou de recursos. O fato é que, com ma coisa - só serve, muitas vezes, de motivo de crí-
esses juros abusivos dos bancos, não há um espan- tica ao Congresso Nacional - quero fazer este aler-
to geral apenas para o comércio e para a indústria; o ta, chamar a atenção para o projeto de refloresta-
espanto é de todos, particularmente do homem da mento, principalmente nas bacias, nos trezentos me-
agricultura. tros da lateral esquerda e da lateral direita e nas

Este ano estamos sendo surpreendidos com a nascentes de córregos e rios, para que amanhã não
safra de grãos, que caiu de 8 a 10%. Já se fala em falte água neste planeta. O rio ltapemirim, na minha
importação de grãos, como se o Brasil fosse uma cidade, já está secando.
grande fonte de reservas cambiais para não darmos Portanto, urge um programa sério, que se faça
preferência total, absoluta, ao homem do campo. um fundo especial e até que se crie mecanismos de

Aqueles que têm terra estão agonizando e, punição ao Município e ao Estado que não adotar
hoje, quero defendê-los com uma reformulação um projeto de reflorestamento.
agrária, com a implantação de cooperativas, para O SR. JOSÉ ROCHA (BlocolPFL - BA. Sem
que se encontre soluções adequadas a fim de que revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sf's e Srs. De-
se possa produzir. Em um País como o Brasil, falar putados, o Ministro do Planejamento, Deputado An-
em importação de grãos, envergonha a todos nós, e tonio Kandir, precisa urgentemente se manifestar à
o campo realmente precisa de muita justiça social. Nação e a esta Casa sobre as acusações que seu

Sou candidato a Prefeito de Cachoeiro de lta- Ministério recebeu de diversos Parlamentares desta
pemirim. Estou pretendendo dar à Nação brasileira Casa no que se refere à distribuição de verbas elei-
um exemplo de reformulação agrária, e já escolhi toreiras realizadas por seu Ministério recentemente.
São Vicente, um distrito de Cachoeiro de ltapemirim, O Ministério do Planejamento está sob suspei-
para ali reunirmos os proprietários e implantarmos a ta de favorecimento na liberação de verbas orça-
escola-famOia, tratores agrícolas, uma patrulha me- mentárias.
canizada completa, posto de saúde, posto de arma- Nesta Casa vários Parlamentares já se pronun-
zenamento, enfim, fazermos um modelo agrário ou ciaram sobre o assunto; recentemente o Senador
de reformulação agrária para mostrar que este País Carlos Wilson renunciou a sua posição na Comissão
tem tudo para crescer. de Orçamento, e nós, daqui, estamos a cobrar expli-
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cações do Sr. Ministro Antonio Kandir, que é mem- de coragem, de ação e lucidez na luta pela transfor-
bro desta Casa, participou da elaboração do Orça- mação progressista de nossa sociedade.
mento e, portanto, não pode de maneira alguma Geraldo Martins teve toda a vida dedicada ao
executá-lo como está a fazer, beneficiando determi- seu partido, a sua cidade, ao seu povo e a sua famí-
nados Municípios em detrimento de outros. lia. Homem lúcido e atento aos problemas de seu

Tenho a relação dos Municípios da Bahia que tempo teve presença importante em vários aconteci-
tiveram verbas liberadas pelo Ministério do Planeja- mentos da vida política brasileira.
men~o._Há Municí~io para o qual foi liberado mais de Começou a trabalhar ainda cedo, na adoles-
2 mllhoes de reaiS, e~quant~ outros sequer foram cência, dedicando-se à atividade agropecuária e
conte~plados com a lIberaçao dos recursos orça- agroindustrial. Com grande vocação e interesse pro-
mentános decorrentes de emendas parlamentares. fissional por máquinas e equipamentos pesados,

Para o Município de Carinhanha, por exemplo, Geraldo Martins transferiu-se para o Rio de Janeiro
que represento nesta Casa e que faz parte do Pro- em busca de aprendizado e capacitação técnica nas
grama Comunidade Solidária, foi destinado, por áreas de usinas de açúcar, indústria de caldeiraria.
emenda parlamentar, o valor de 110 mil reais, mas Com esses conhecimentos, atuou, no Rio de Janeiro
esse Município não teve a sorte de ser contemplado e em Goiás, na indústria açucareira, petroquímica e
pelo Ministério do Planejamento. Para outros Municí- termodinâmica.
pios h0l!"~ Iiberaç~es vul!o~s no val?r de 2 milh.?- Em plena juventude, ingressou voluntariamente
es, 1 mllhao e meiO, 1 mllhao de reaiS, verbas nao na FEB - Força Expedicionária Brasileira - e com-
só decorrentes de emendas parlamentares, mas bateu o nazismo que ameaçava a humanidade. De-
também de outra natureza. sembarcou na Itália em pleno rigor do inverno euro-

Portanto, o Sr. Ministro Antonio Kandir. deve peu e foi para a frente de combate honrar sua terra.
uma explicação a esta Casa e à Nação brasileira so- Condecorado como combatente exemplar, após a
bre o critério que utilizou para a liberação desses va- guerra, Geraldo Martins desligou-se do Exército e
lores. Não concordamos, de maneira alguma, em voltou a dedicar-se à sua profissão. Trabalhou em
que S. Ex!', que é membro deste Poder, ocupe um todos os Estados do País, destacadamente na insta-
Ministério para favorecer determinados Parlamenta- lação da Refinaria de Paulínia, São Paulo, onde, na
res ou Municípios em detrimento de outros que são época, já lutava em defesa do progresso em harmo-
muito mais necessitados do que vários daqueles que nia e equilíbrio com o meio ambiente.
f~ram. contemplados com as liberações pelo seu Mi- Ingressou ainda cedo no Partido Comunista do
nlsténo. Brasil, na época PCB. Atento às transformações po-

Quero associar-me, Sr. Presidente, a todos líticas e técnicas que ocorriam no mundo, Geraldo
aqueles que têm criticado a maneira como Antonio Martins esteve na Europa, visitou a França, a Itália,
Kandir vem dirigindo aquele tão importante Ministé- a Alemanha, a Inglaterra, a Suíça e outros países do
rio da nossa República, que não tem merecido da Leste Europeu, inclusive a ex-União Soviética.
parte de S. Ex!' o comportamento_que teve .n~sta Na União Soviética, durante o início do proces-
CB:sa co~o Parlam.entar. Sua atuaçao corno MInistro so de desintegração daquele país. Geraldo Martins,
deixa muito a desejar. visitando uma fazenda de Kolkozes, discutiu com os

Exigimos que S. Ex!' preste as explicações ne- trabalhadores a respeito da defesa do socialismo.
cessárias para que possamos tomar conhecimento Quando a direção do PCB resolveu acabar com
dos critérios utilizados pelo seu Ministério para a Ii- aquele partido, renegar o marxismo e o socialismo,
beração dessas verbas em favor de determinados Geraldo Martins manteve sua coerência socialista e
Municípios e parlamentares em detrimento de vários ingressou no PCdoB, em 1992.
outros. Geraldo Martins lutou contra a ditadura militar e

Era o que tinha a dizer. pela redernocratização do País. Com seu partido na
O SR. ALDO ARANTES (PCdoB - GO. Pronun- i1ega~idad~, filiou.-~ ao PMDB: onde foi. presidente

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sras e Srs. d~ Dlretóno MUniCipal de Catalao e candidato a Pre-
Deputados, faleceu ontem, em catalão, Goiás, Geral- feito.
do Martins Teixeira, membro do PCdoB e destacada fi- Pelo PCdoB foi candidato a Prefeito de Cata-
gura da vida política daquela cidade. Goiás, catalão e lão, em 1992, obtendo mais de 6.000 votos pela coli-
o Partido Comunista do Brasil perderam um militante gação Catalão Esperança. Em 1994, foi candidato a
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Deputado Estadual, quando também obteve expres- sumi o cargo ontem em substituição a André Puccj-
siva votação. nelli, Deputado Federal pelo Mato Grosso do Sul.

O dramaturgo alemão Bertold Brecht dizia que Sr. Presidente, estamos vivendo a realização
Mhá homens que lutam toda a vida. Estes são im- das Olimpíadas de Atlanta. Além do pretexto de ho-
prescindíveis·. Este foi Geraldo Martins. Não fez de menagear nossos jovens atletas que lá estão com-
sua vida o caminho para o enriquecimento fácil. Ge- petindo, fazendo com que sejamos tomados pelo es-
raldo utilizou seus conhecimentos e sua experiência pírito olímpico, gostaria também de congratular-me
para cimentar e construir uma nova sociedade, ali- com a revista Imprensa, que trouxe uma matéria
cerçada na solidariedade, no respeito, na liberdade completa, em abril deste ano, sobre a luta de um
e na cidadania. grande esportista que ao sofrer um acidente grave

Os que assim agem quando passam pela vida não entregou os pontos e tenta, agora, a todo o cus-
vão para a história. Enriquecem a legião de homens to, retomar suas atividades normais.
que ficarão para sempre na memória dos trabalha- Meu pronunciamento deve-se ao momento que
dores, dos democratas e do povo. Geraldo Martins estamos vivendo, mas também porque sou radialis-
faz parte desse grupo de homens. ta, por vocação, e sabemos a importância que teve a

narração vibrante de Osmar Santos quando da reali-
Homem trabalhador, produtor rural, nunca zação das olimpíadas passadas.

abriu mão de suas idéias democráticas e progressis-
tas, mesmo nos momentos mais difíceis. A voz de Osmar Santos faz falta, atualmente

encontra-se impossibilitado de voltar a essa prática.
Por sua trajetória de coerência, Geraldo Mar- Osmar Santos também esteve diretamente ligado às

tins transformou-se numa personalidade querida em grandes questões nacionais, à política. Basta lem-
Catalão. Até os setores mais conservadores manti- brar que foi a voz das Diretas-já. Sua voz ecoava
nham grande respeito por Geraldo Martins. por todos os pontos do Brasil, defendendo, de furma

Com sua morte, Geraldo Martins deixa um veemente, a plena democracia que, graças a Deus,
exemplo de luta, de vida, de coerência, de coragem, estamos vivendo hoje.
de vigor, de honestidade para o povo de Catalão, Sr. Presidente, nobres colegas, por ser esta
sua juventude e as novas gerações. Deixa seu Casa o coração do Brasil, a voz que reflete os an-
exemplo de combatente pelo socialismo. Geraldo seios mais sentidos da população, acreditamos estar
Martins sempre foi e continuará sendo uma fonte de em falta com esse ilustre brasileiro. Osmar Santos,
inspiração e de exemplo. com o espírito de atleta que possui, está lutando

Em meu nome e no do PedoB, quero manifes- contra suas limitações. Apesar de não conhecê-Io,
tar os mais profundos pesares pelo falecimento de aproveito este espaço para homenageá-lo, pela sua
Geraldo Martins. Manifesto minha consternação a importância no incentivo ao esporte.
sua famnia, ao povo de Catalão e aos militantes e di- Sabemos a importância da prática esportiva
rigentes do PCdoB daquela cidade. para o jovem de hoje. Ilustres brasileiros por aí es-

A famnia de Geraldo Martins e as forças pro- tão, nos órgãos de imprensa do País afora, em rá-
gressistas de Catalão encontrarão energia para su- dios, televisões e jornais, incentivando a prática es-
perar este momento. Para nós ficará sempre presen- portiva. Devemos louvar sempre essa iniciativa, por-
te o exemplo de Geraldo Martins a iluminar o nosso que é através dela que retiramos os jovens do cami-
caminho e o das novas gerações. nho da marginalidade e da ociosidade, dando opor

tunidade para que pratiquem algum tipo de esporte.
Aproveitando esta oportunidade, Sr. Presiden-

te, encaminho à Mesa projeto de lei que autoriza o A olimpíada é a democratização do esporte.
Poder Executivo a estabelecer programas ambien- Hoje, nas Olimpíadas de Atlanta, estão repre-
tais de participação popular. sentantes nossos, que tiveram uma infância pobre e

grandes dificuldades para sobreviver. Estão brilhan-
O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - do lá fora, levando as cores do Brasil, repre-

Nos termos regimentais, a Mesa recebe o projeto de sentando-nos muito bem nos Estados Unidos. Nada
V. EX-. mais justo - gostaria que isso ficasse registrado, re-

O SR. MARÇAL FILHO (BlocoIPMDB - MS. pito - que a Câmara, nesta hora, renda esta home-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. nagem, primeiro, à revista Imprensa, que fez essa
Deputados, agradeço, inicialmente, a acolhida que matéria completa, e também ao locutor Osmar San-
aqui recebi dos demais colegas Parlamentares. As- tos, que se está recuperando.
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Sr. Presidente, solicito a V. Exll que faça cons- existe. Portanto, é um fato lamentável que espero
tar dos Anais da Casa este meu discurso e que o sirva de reflexão para todos n6s.
mesmo seja div~lgado ,!lo programa A Voz do Brasil O segundo ponto, Sr. Presidente, foi divulgado

O SR. JOAO LEAO (PSDB - BA. Sem revisão hoje em entrevista coletiva da companheira Sandra
do orador.) - Sr. Presidente, SrBs e Srs. Deputados, Starling, Líder do meu partido, o Partido dos Traba-
um dos grandes problemas do País é o desemprego lhadores. Trata-se da maneira como foram distribuí-
e, por conseqüência, a segurança. dos os recursos orçamentários para as emendas

O País passa por um grande problema de se- apresentadas por Parlamentares. Valeria a pena que
gl!rança pública e, na Bahia, principalmente na re- Parlamentares de todos os partidos tivessem o cuida-
gião metropolitana de Salvador, a segurança pública do de pedir esse levantamento feito pela assessoria
é um caos total. O mesmo acontece nos Municípios técnica da bancada do Partido dos Trabalhadores.
de Simões Filho, Camaçari, Lauro de Freitas, São Ficará demonstrado, por exemplo, que no Es-
Francisco do Conde. tado do Ceará um partido como PSDB, que embora

Lauro de Freitas, por exemplo, não tem um veí- tenha o mesmo número de Deputados que o PMDB,
culo sequer para o Batalhão da Polícia Militar, nem recebeu um montante de recursos algo assustador,
para a Polícia Civil. É absurdo que em um Município em detrimento dos recursos repassados ao PMDB.
com 130 mil habitantes a Polícia Militar não tenha No caso do Maranhão, o PSDB, parece-me, tem três
sequer um veículo. ou quatro Deputados. Enquanto um Deputado do

Pedimos, através desta Casa, providências ao PSDB, pelo Maranhão, teve doze emendas contem-
Sr. Governador do Estado no sentido de que supra piadas para os mais variados Municípios, existem
as necessidades da Polícia Militar da região metro- Deputados do PFL que não tiveram nenhuma, sem
politana de Salvador, porque é um absurdo a situa- contar os Deputados do PT, como é o caso de dois
ção em que se encontra. que também não tiveram emenda nenhuma contem-

Deixo aqui o nosso protesto, pedindo providên- pl?da.. Assustei-me, porque no Maranhão o negócio
cias para que esse problema seja sanado. fOI muito descarado.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi- Conversava há pouco com o Deputado César
são do orador.) - Sr. Presidente, nesses três minu- Bandeira e dizia-lhe - conheço vários Parlamentares
tos quero tratar de dois assuntos. O primeiro é um do PFL do Maranhão - que até mesmo o PFL do
fato que já venho denunciando há bastante tempo: o Maranhão foi prejudicado com relação ao PSDB.
descaso com que o Governo Federal, Municipal e Portanto, é algo grave. A situação de São Pau-
Estadual e a direção desta Casa têm tratado o servi- lo, do ponto de vista político, é deprimente. Foi feito
dor público. uma distribuição eleitoreira e politiqueira dos recur-

Sempre disse, e vou repetir, que se o Governo ~os públicos. Esta Casa tem que se levantar contra
não tomasse nenhuma atitude no sentido de ameni- ISSO.

zar um pouco a situação salarial vivida pelos servi- Era o que tinha a dizer.
dores, estes correriam o risco de chegar ao deses- O SR. WIGBERTO TARTUCE (Bloco/PPB -
pero. Esse desespero começamos a assistir na tar- DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~s
de de ontem, quando uma servidora desta Casa, e Srs. Deputados, em primeiro lugar, em nome dos
uma trabalhadora, funcionária pública, honesta, em Parlamentares desta Casa quero dar boas-vindas
razão da dívida que contraíra e em decorrência dos ao nobre colega Marçal Filho, Deputado eleito pelo
baixos salários que recebia praticou um gesto extre- Mato Grosso do Sul, que hoje fez o seu début
mo, que não deve ser praticado, absolutamente, por nesta Casa.
ninguém, o de atentar contra a própria vida. O que me traz aqui hoje nada mais é do que a

Espero que o !lesto praticado por essa servido- preocupação em mostrar ao Executivo as dificulda-
ra na tarde de ontem sirva de reflexão para que a di- des pelas quais a sociedade brasileira tem passado
reção da Casa verifique, efetivamente, como anda a com relação ao setor de serviços.
situação salarial dos servidores, o seu endividamen- Não saberia dizer - pois não conheço a hierar-
to em razão das altas taxas de juros adotadas pelo quia do Executivo - se o responsável pelos altos
sistema financeiro, dos aluguéis altíssimos nesta ci- preços cobrados por profissionais encarregados de
dade e em todo o Brasil, das taxas de condomínio, consertar máquinas e executar serviços de lavande-
enfim, da inflação, que para o Governo não existe, ria seria o Ministério da Educação, o Ministério da
mas que para os trabalhadores está provado que Indústria e do Comércio, o Banco Central ou o Minis-
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tério da Agricultura. Não saberia dizer como o Go- sitado poderia sacar este dinheiro para arcar com as
vemo poderia agilizar condições para que os desem- despesas de estudos, investir na sua educação.
pregados - hoje quase 10 milhões de brasileiros - Consultei a área do Governo, o Ministério da
pudessem contar com cursos especializados para Educação, os colegas da Comissão de Educação,
não termos que passar por vexames como esse que Líderes desta Casa, sobre a oportunidade deste pro-
o jornal Correio Brazillense, estampou, hoje, em jeto. E a opinião tem sido unânime no sentido de
manchetes garrafais, ou seja, que o custo da lava- que se trata de uma propositura feliz, que visa a sa-
gem de uma roupa é mais caro do que se jogasse a nar esta grande lacuna que representam as mensali-
roupa fora e comprasse uma nova. dades das escolas privadas, tanto do 22 grau, como

Algo está errado nesse aspecto. É um verda- do 311 grau, das universidades.
deiro desassossego para a classe média quando Infelizmente, nosso Pafs optou pelas escolas
têm que consertar sua televisão ou liqüidificador, privadas em detrimento das escolas públicas.
produtos vitais nos nossos lares.

Note, Sr. Presidente, que o titular da conta do
Ora, se o Poder Executivo deseja permanecer Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na verda-

com o Real estável, precisa encontrar uma maneira de, é possuidor desse patrimônio, que não é da em-
de formar novos técnicos, para que possamos con- presa, nem do Governo. Está no banco à sua dispo-
tar com um número maior de profissionais de mão- sição, vinculado ao seu nome. É, portanto, um recur-
de-obra especializada. so que poderia ser utilizado na sua vida educacional

Sr. Presidente, peço a V. EX- que nos informe e profissional.
se devemos encaminhar esta proposta ao Executivo
e qual procedimento tomar. Mas apelo no sentido de Faço questão de acompanhar a tramitação
que alguém do Executivo se sensibilize, para que deste projeto nesta Casa. Já existem onze itens na

Lei de Fundo de Garantia. Se o trabalhador titular
sejam criados cursos de especialização. O fato é pode sacar o fundo de garantia, não custa que se in-
que precisamos ter profissionais do setor de servi-
ços no Brasil capazes de oferecer à sociedade brasi- clua o décimo segundo item, segundo o qual todo
leira serviços a preços módicos. Como disse ante- trabalhador titular de Fundo de Garania do Tempo
riormente, não sei a quem recorrer. Talvez a Mesa de Serviço poderá sacar esse dinheiro para arcar
possa encaminhar ao Executivo nosso apelo, ou com os custos de seus estudos, cursos profissio-

nais, de 22 grau ou universitário.possamos fazê-lo por intermédio de alguma lideran-
ça, com o objetivo de sensibilizar alguém do Pla- Sr. Presidente, peço que minha manifestação
nalto. seja divulgada no programa A Voz do Brasil.

Sr. Presidente, peço a V. EX- que este pronun- O SR. WILSON BRAGA (PDT - PB. Pronuncia
ciamento fique consignado nos Anais da Casa e seja o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs.
divulgado no programa A Voz do Brasil. Deputados, o Governo Federal, através de sua equi-

O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - pe econômica, insiste em elaborar projetos, emen-
Deputado Wigberto Tartuce, peço a V. Exl que en- das constitucionais e medidas provisórias sacrifican-
caminhe à Mesa a proposta, pois ela tomará as devi- do, ou melhor, reduzindo as aposentadorias de mi-
das providências. Ihares de brasileiros que as conseguiram por direito

O SR. MAURícIO NAJAR (BlocoIPFL _ SP. adquirido inserido na Constituição Federal e na le-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Depu- gislação própria vigente.
tados, apresentei a esta Casa um projeto de lei que A emenda constitucional da reforma da Previ-
reputo de elevadfssimo alcance social e educacio- dência trazia no seu bojo restrições a todas as cate-
nal. Trata do grave problema das mensalidades es- gorias profissionais e contribuintes do INSS, prejudi-
colares, tanto dos cursos técnicos, de 22 grau, como, cando-os sensivelmente nos seus valores reais de
e principalmente, dos cursos de faculdades e de uni- acordo com o tempo de serviço a que tinham direito
versidades privadas. para se aposentar.

Tem sido uma constante a impossibilidade ab- A Câmara dos Deputados, em repetidas vota-
soluta dos estudantes arcarem com essas mensali- ções, por sua maioria, derrotou o Governo nessas
dades. Depois de aprofundados estudos cheguei à propostas de violação dos direitos adquiridos, princi-
conclusão de que o titular de um fundo de garantia, palmente na parte que visava prejudicar os profes-
vale dizer, todo trabalhador que tem como patrimO- sores de um modo geral, tanto do serviço privado,
nio o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço depo- quanto do serviço público.
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Não conseguindo seus intentos na aprovação hectares, ficando os outros 300 mil sem ajuizamen-
dessa emenda constitucional, nos termos em que foi to, o que já representa um sério problema.
encaminhada ao Congresso - porque muito se alte- Segundo estas informações, dos 600 mil hec-
rou em favor dos aposentados e dos servidores pú- tares ajuizados, cerca de 400 mil tiveram respecti-
blicos, que tiveram ressalvados o instituto do direito vos decretos nulos por decisão do Supremo Tribu-
adquirido - acaba o Governo de anunciar mais uma nal Federal.
medida de violência, visando novamente os traba- Sr. Presidente, se isto for realmente verdade,
Ihadores e os aposentados, com o encaminhamento será um desastre para o Governo e especialmente
que será feito em agosto próximo de um projeto de para os trabalhadores rurais que da terra necessi-
lei que tem em seu texto quinze miJdanças na legis- tam. Este será um precedente extremamente perigo-
lação ordinária da Previdência Social, alterando so. Se verdadeiro for, o Poder Judiciário estará, de
completamente as regras de aposentadorias já exis- forma clara, colocando-se como principal obstáculo
tentes. não só à reforma agrária, mas à democracia e à Jus-

Uma das principais novidades é a redução do tiça no País.
benefício inicial das pessoas que decidirem requerer Por outro lado, significará a falência dos órgãos
aposentadoria proporcional por tempo de serviço políticos encarregados da reforma agrária. É inacre-
após a aprovação da lei. As mulheres que completa- ditável que os processos administrativos tenham
rem 25 anos de trabalho e os homens com 30 anos tantas falhas jurídicas, ensejando a nulidade dos de-
de serviço, que .pelas regras atuais receberiam 70% cretos de desapropriações.
do salário da ativa na hora da aposentadoria, deve- o Governo precisa esclarecer, e com urgência,
rão passar para a inatividade com um benefício

a veracidade destas informações, e se verdadeiras,equivalente a 50% da remuneração, contrariando,
assim, tudo o que dispõe a legislação vigente. que medidas estão sendo adotadas para evitar a ra

dicalização dos conflitos e da violência.
Enganarn-se os responsáveis pela equipe eco-

nômica do Governo quando procuram atribuir todas Aproveito a oportunidade para parabenizar to-
as mazelas da administração pública aos aposenta- dos os trabalhadores rurais pela passagem do dia
dos e aos servidores públicos. do Trabalhador Rural, amanhã, dia 25 de julho.

O déficit do OrÇamento da República, da balan- Desejo que o dia 25 de julho seja de reflexão
ça comercial, e a crise por que passa o País, tem sobre o grave momento que atravessamos e de luta
como responsáveis não os aposentados, não os ser- por um País justo, democrático e livre.
vidores públicos, não os trabalhadores, mais sim os Sr. Presidente, peço a divulgação deste meu
desacertos do próprio Governo que desvia os recur- discurso no programa A Voz do Brasil e sua inser-
sos da Nação para alimentar a ganância dos ban- ção nos Anais da Casa.
queiros e dos setores especulativos que procuram O SR. SílViO ABREU (PDT - MG. Sem revisão
sugar as últimas reservas do País. Estes sim é que do orador.) - Sr. Presidente, a questão da execução
deviam ser penalizados e obrigados a devolver à orçamentária ultrapassou todos os limites, passando
Nação tudo o que estão levando irregularmente. às raias da ética, no que se refere à manipulação de

Quero convocar, Sr. Presidente, a sociedade recursos orçamentários e governamentais.
brasileira para se organizar na defesa dos direitos O que o Governo tem feito no tocante à execu-
adquiridos de todo o povo brasileiro, especialmente ção do atual Orçamento vem ensejando denúncias, in-
dos aposentados e dos servidores públicos, fede- clusive por parte de Parlamentares vinculados ao pró-
rais, estaduais e municipais. E que esta Casa seja prio partido do Governo, corno é o caso dos Senado-
sensível mais uma vez aos apelos das classes pre- res Carlos Wilson e Jefferson Péres. Isso não é ape-
judicadas, e mais uma vez derrote as propostas do nas uma posição aética e incorreta, mas também uma
Governo Federal, por ser de justiça. fraude e um esbulho à própria legislação eleitoral, que

Era o que tinha a dizer. impede terminantemente o uso e o abuso do poder
O SR. DOMINGOS DUTRA (PT - MA. Pronun- econômico e, ainda mais, do poder governamental.

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.lls e Sr. Presidente, faço este brevíssimo registro
Srs. Deputados, obtive ontem a informação de que, para também demonstrar o meu inconformismo e o
dos 900 mii hectares de terra declarados por decreto meu repúdio à atitude que vem sendo exercitada
presidencial para fins de reforma agrária, foram ajui- pelo Governo Federal na execução do atual Orça-
zadas ações de desapropriação de apenas 600 mil mento.
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O SR. LUIZ MAINARDI (PT - RS. Pronuncia o O fato, naturalmente, suscitou desconfianças
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.'s e Srs. De- de que, também nesta concorrência, tenha operado
putados, a cidade de Bagé, na região da campanha, o indígno cartel das empreiteiras que a imprensa tão
no Rio Grande do Sul, apresenta, há vários anos, claramente delineou.
graves problemas de abastecimento de água. Des- Pelas razões antes apontadas, como também
privilegiada que é de cursos de água de volume con- pela dificuldade, na atual conjuntura, de carrear tão
siderável, e com seus reservatórios já defasados em vultosa soma necessária para a conclusão da obra,
relação às necessidades de consumo de sua comu- alguns segmentos da comunidade passaram a des-
nidade, Bagé vive a cada verão ou estio mais pro- crer da viabilidade da obra.
Jongado a angústia de reviver· o período de Além das dificuldades apontadas, a extinção
1988/1989, quando se viu forçada a conviver com o do Ministério da Infra-Estrutura e Integração Regio-
estado de calamidade pública oficialmente decreta- nal, acabou retardando ainda mais o empenho· das
do, em razão da prolongada estiagem. vei'bas destinadas à obra da barragem do Quebra-

Na oportunidade, lançou-se mão de diversas cho.
alternativas, desde barragens emergenciais à perfu- Foi neste contexto que o ex-Deputado da re-
ração de poços artesianos, passando, até mesmo, gião, Sr. Carlos Sá Azambuja, recentemente afir-
pelo transporte de água em caminhões-pipa vindos mou, em programa radiofônico, ter liberado, enquan-
de cidades vizinhas. Entretanto, paliativos, como os to Deputado, a cifra de R$4 milhões para a obra da
citados, por evidente, não haveriam de resolver o barragem do Quebracho.
problema. Até o presente momento, mesmo já tendo de-

Na busca de solução definitiva, ganhou força a corrido um tempo considerável, não chegaram ao
idéia de represar-se o arroio Quebracho em uma Município os valores referidos por aquele ex-Deputa-
grande barragem. A portentosa idéia - com custo do. Tal é reafirmado tanto pelo atual Prefeito como
estimado de R$30 milhões - foi questionada, por pelo anterior. A afirmação do ex-Deputado causou
técnicos da região, quanto à capacidade dezenas de verdadeiro espanto e justificável indignação na co-
vezes superior às necessidades da cidade. munidade, que, tal como qualquer pessoa lúcida,

Entretanto, mesmo o fato de a área escolhida não pode entender que importância tão elevada te-
não mais pertencer territorialmente a Bagé, face à nha sido liberada sem que nada se possa ver da
emancipação de Hulha Negra, nem a distância da- obra.
quele local até a sede do Município, ou ainda, o ele- Diante disto estou a formalizar, nesta data, de-
vado montante da obra foram suficientes para intimi- núncia junto ao Tribunal de Contas da União, para
dar os defensores da megalômana idéia. que sejam apuradas estas questões de suma impor-

Em decorrência, lançou-se o competente Edital tância para a comunidade bageense, e para o Brasil
de Concorrência Pública, no qual classificaram-se também, pois o desperdício e a malversação de re-
três empresas construtoras. Curiosamente, a empre- cursos federais a todos implica.
sa vencedora foi a Ecobrás, empresa pertencente a Srs. Presidente, peço a inserção deste pronun-
parentes do ex-Deputado Carlos Azambuja - na ciamento nos Anais da Casa e sua divulgação no
época, vice-prefeito da cidade. Posteriormente, pela programa A Voz do Brasil.
via da ação popular, intentada contra o processo Iici- O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - A
tatório, foi comprovado que a empresa vencedora, Mesa autoriza a divulgação do pronunciamento de
com mais de 200 títulos protestados, na capital do V. Ex'
Estado, havia se constituído somente de fachada na O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pronun-
cidade de Canoas, com o fito de fraudar o compro- cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrIs e
vante de idoneidade. Srs. Deputados, sob o pretexto de adaptar o setor

Talvez mesmo em decorrência disto, a empre- elétrico brasileiro ao processo de privatização em
sa vencedora, mesmo já tendo recebido verbas fe- curso, uma série de iniciativas de leis vem sendo
derais para a obra, desistiu de realizá-Ia, em favor produzidas pelo Governo nestes últimos meses.
da empresa SERVAS, segunda colocada. Por incrí- Após a lei de concessões, anunciando o programa
vel que possa parecer, a segunda colocada igual- de venda do setor elétrico, com ênfase especial ao
mente declinou de realizar a obra, ficando, por con- sistema ELETROBRÁS, foi apresentado pelo Execu-
seqüência, a obra sob a responsabilidade da terceira tivo uma mensagem propondo a criação de uma
colocada, a empresa CR ALMEIDA. agência nacional para regular e fiscalizar o setor elé-
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trico sob novos controles. Foi assim enviado o PL nl! fundamento e enriquecimento da proposta, as alega-
1.669/96, que se constituiria no instrumento básico ções foram as mais variadas; argumentou-se, inclu-
de controle e fiscalização dos serviços de eletricida- sive, que o tema só viria a debate após o período
de no Brasil. eleitoral.

A iniciativa tomada, como tem sido a tônica do De repente, na convocação extraordinária do
Governo FHC, foi encaminhada de forma intempestiva Congresso, para mais uma vez mostrar serviço aos
e evitando a todo custo o debate sobre suas implica~ credores externos, o Governo coloca a proposta· do
es. Tal atitude desconsidera os diversos segmentos do Aneel na orelem. do dia. Atropelando comissão de
setor que, sem dúvida, têm contribuiçõeS a dar num mérito, foi conduzida às mãos do Deputado José
momento em quase exige o debate. Principalmente Carlos Aleluia, do· PFL da Bahia, Parlamentar de co-
quando se suge~ alterar ;i espinha dorsal de um seg- nhecido trânsito' e intimidade com empresários do
mento desta importância, que possui um acervo téc[li- setor, a quem coube a tarefa de analisar e encami-
co e humano de altfssima qualidade além de experiên- nhar o projeto de lei.
cia reconhecida internacionalmente. Sob um clima de segredo e suspense dignos

Na verdade, a ânsia privatista revela o desejo de um Hitchock, o ilustre Deputado baiano trouxe à
do Governo FHC de expor a vitrine do setor elétrico tona o seu substitutivo. Ao que tudo indica a peça foi
para atrair investidores externos e sinalizar com o escrita em algum laboratório de especialistas que
desejo frenético de se mostrar aberto e disponível à engoliram a proposta do Executivo e regurgitaram
onda de globalização das economias. Corre-se o ris- uma outra cria, quase antípoda do projeto original.
co de, precipitada e até irresponsavelmente, des- Dentre outras novidades, o substitutivo do
montar o setor, sem pôr no lugar algo com coerência Deputado baiano propõe uma autarquia com uma
e consistência. autonomia plena em relação ao Governo - o que

O Governo propõe acabar com o DNAEE, não seria de todo mal, se não trouxesse nas entre-
criando em seu lugar, no Ministério de Minas e Ener- linhas a possibilidade de uma submissão indesejá-
gia, um órgão, a Agência Nacional de Energia Elétri- vel às corporações privadas que atuam no setor.
ca - ANEEL - que concentre poderes de decisão. A Argumenta que, na intenção de dar autonomia e
Aneel é proposta como uma confusa estrutura, com combater corporativismos, fica proibida a participa-
poderes para regular, fiscalizar e até executar servi- ção nas direções da autarquia de pessoas que te-
ços elétricos, algo que não tem similar no mundo, nham vínculos empregatfcios ou funcionais com as
em virtude dos conflitos de competência que se ma- empresas do setor, mas não faz nenhuma referên-
nifestam nas atribuições que são sugeridas neste cia, aos oriundos da iniciativa privada (como se não
super-6rgão. Ele foge aos conceitos mais primários houvesse corporativismo das empreiteiras!). Além
e contemporâneos adotados nos serviços públicos do mais, ao contrário da tendência universal, nada
que, como bem o diz o tempo, têm que ser criados se propõe em relação ao controle social das funções
para servir ao público; nesta condição, tem que ser da Aneel.
alvo da fiscalização e acompanhamento de instru- Entendemos fundamental a existência de um
mentos que permitam seu controle pela sociedade. conselho com participação de diversos segmentos:
Na proposta do Governo, a sociedade não tem aces- empresas, consumidores, governo e funcionarios,
so, vez ou voz para interferir nos destinos do órgão para acompanhar, interferir e contribuir na gestão
criado. Ela mantém a velha cultura centralizadora desta agência, com atribuições definidas, claras, a
das estatais, manipuladas segundo interesses de exemplo do que existe em outros países. É o caso
grupos de pressão privados que têm acesso a car- dos EUA e Inglaterra, entre outros, onde a socieda-
gos diferentes de direção nestas empresas, apenas de tem condições de publicizar os serviços que lhe
seguindo a lógica dos interesses fisiológicos e clien- dizem respeito diretamente.
telistas que, via de regra, conduzem as grandes cor- Outro aspecto estranho da proposta do substi-
porações estatais do País. tutivo é a confusão criada ao atribuir múltiplas atri-

Na Comissão de Minas e Energia da Câmara buições a Aneel. As atribuições de regulação, fiscali-
apresentamos um requerimento de convocação do zação e execução, para um mesmo órgão só se sus-
Governo para debater com os setores interessados tentam dentro de uma concepção burocrática, con-
o seu projeto. Uma série de artifícios e manobras da troladora e autoritária de serviço público.
base de apoio do Governo impediram a convocação. No aspecto de financiamento da agência, há
Para evitar o debate e, conseqüentemente, um apro- uma lacuna inaceitável de procedimento de fiscaliza-
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ção de seu orçamento, que entendemos deve obri- O mesmo Congresso Nacional que criou um
gatoriamente ser objeto de análise no Congresso novo imposto à Nação dá agora um caminho para a
Nacional. Como alternativa o projeto sugere a possi- redenção de milhões· de micros e pequenos empre-
bilidade de apreciação pelo TCU, órgão que efetiva- sários. Esse é o sentido glorioso da representação
mente não tem recursos, capacidade e condição de parlamentar e da democracia. Elas instituem pesos
fiscalizar um megassistema como a rede elétrica e contrapesos. O Congresso, representação do povo
brasileira. Por conseguinte, o mecanismo de finan- e dos Estados, funciona magnificamente como ins-
ciamento de agência previsto, composto de uma trumento de equilíbrio social. Impôs o peso de um
taxa base, não está devidamente esclarecido. imposto para milhões de brasileiros que transacio-

Para concluir, a proposta sugere mecanismos nam com cheque, mas também acaba de liberar um
como contrato de gestão para seu funcionamento e estatuto para conferir cidadania a milhões de micros
controle, o que nos parece no mínimo discutfvel para e pequenos empresários.
uma entidade de regulação e fiScalização de um se- Essa conquista não deve ser represada sob ar-
toro Além de se propor substituir o DNAEE, a agên- gumentos puramente numéricos, uma vez que a ca-
cia sugerida pelo substitutivo pretende abranger fun- pacidade de produção e criação de riquezas desses
ções que hoje são da ELETROBRÁS, o que acaba- empresários, após obterem os seus direitos, supera-
ria por levá-Ia à inação, ou extinção pura e simples, rá em muito o que se imagina que a arrecadação vá
com toda sua complexidade e acervo. perder.

Não menos importante, fica urna delicada inter- Além do mais, Sr. Presidente, não se pode re-
rogação sobre a política de recursos hídricos, que primir forças livres da produção num país que anseia
não é apreciada, sendo jogada como atribuição do pela geração de empregos em massa. Quem cria
Ministério de Minas e Energia. mais empregos neste País é justamente o pequeno

Diante de tantas novidades e incertezas, acha- empresário. Pelo fato de que ele também paga em
mos temeroso este substitutivo. Ele promove urna dia seus compromissos, além de garar empregos,
profunda desarticulação no setor sem dar alternativa gera renda para a Nação, e ajuda o Governo a rece-
segura de continuidade de um serviço desta enver- ber receita para financiar seu orçamento.
gadura e importância. Estamos diante de urna inusi- Como verdadeira coluna-mestra da sustenta-
tada situação, nos arriscamos a perder os dedos e ção da riqueza deste País, o micro e o pequeno em-
ficar com o Aneel do setor elétrico brasileiro. presários não podem ser julgados simplesmente

pela fria matemática dos números fiscais. A tecno-
O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - cracia deve ceder espaço à capacidade e à inventi-

Convido os Srs. Parlamentares que se encontram va. Muitas vezes o tecnocrata que comanda estudos
em seus gabinetes que compareçam ao plenário, meramente técnicos' nunca emitiu uma nota fiscal ou
pois há matérias a serem votadas na Ordem do Dia nunca ordenou uma folha de pagamento.
que são de muita importância. O que se está decidindo agora, neste Congres-

Com a palavra o Sr. Deputado Sérgio Naya. so, é o futuro da capacidade de iniciativa dos peque-
O SR. SÉRGIO NAYA (BlocoIPPB - MG. Pro- nos neste País contra a concentração de riqueza e a

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs e estagnação da recriação de empregos.
Srs. Deputados, chega ao fim urna das lutas mais Existem várias outras motivações que este De-
meritórias que já travamos nessa Casa, neste Con- putado proveniente do setor privado poderia apon-
gresso Nacional. O Estatuto das Micro e Pequenas tar, como benefícios da aprovação do Estatuto. Mas
Empresas mereceu aprovação pelos Senadores da não vou me alongar. Devo apenas me congratular
República, passando pela Comissão de Assuntos com os Srs. Senadores da Comissão de Assuntos
Econômicos do Senado Federal. Agora, o anteproje- Econômicos, por terem entendido tão patrioticamen-
to da nova lei irá ao plenário daquela Casa, onde, te o sentido dessa luta em que todos nós, Congres-
certamente, a aprovação será referendada. sistas, estamos engajados.

Maior justiça social não poderia haver no País Creio que até mesmo os setores do Governo
que não a aprovação desse Estatuto. Diante dessa Federal que ainda resistem ao Estatuto da Micro e
realidade, não se justificam os temores de que Pequena Empresa irão admitir em breve que não há
apoiar o Estatuto significará a perda de arrecadação outra saída para o Brasil.
e evasão fiscal de pelo menos 4 bilhões de reais Deve-se entender, também, que o Estatuto não
anualmente. é uma peça política, que irá montar uma plataforma
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eleitoral para este ou aquele beneficiado. Não há abrangentes, qUE! im:luem boas escolas, maior oferta
como politizar a dignidade dos pequenos. de empregos, sistemas de asSistência social, públi-

Eles só almejam à plenitude do reconhecimen- cos e privados em perfeito funcionamento, a par de
to de seus direitos, a um espaço de igualdade. Nada um crescimento no espírito de religiosidade de todo
mais. Querem somente produzir, competir e receber o povo. Refiro-me, Sr. Presidente, à Baixada Flumi-
o justo financiamento para seu capital de giro. Certa- nense, no Estado do Rio de Janeiro.
mente não irão propor anistias futuras ao sistema Mas ainda persistem naquela região bolsões
bancário, pois revelam uma elogiável adimplência, e de violência, como ~rre,em todo o Estado do Rio
são assistidos pela mais moderna agência de incen- de janeiro. Reconheça-se o esforço do Estado visan-
tivo à gestão que esse país poderia ter: o Sebrae. do conter esta violência. E mais, prevenindo a vio-

Portanto, estamos todos de parabéns, todos lência através d~ ~ações práticas,da Polícia, tanto Mi-
nós desta Câmara que se empenharam nessa luta Iitar quanto Civil;, o Estado tem contido aquela onda
pela conquista da cidadania pelos micros e peque- que antes amedrontava a todos e tornava as ruas
nos empresários deste País. Sem dúvida iremos tE!r um constante çampo de risco ao trânsito das pes-
com que nos orgulhar, a partir da aprovação heste soas honestas e ~sarmada~.

Congresso do Estatuto da Micro e Pequena Empre- . Volto, entretanto, Sr. Presidente, ao episódio
sa, quando esses denodados brasileiros estiveram da Candelária. O processo judicial se arrasta. Ainda
empenhados, livre e seguramente, no exercício de não temos todos -os acusados submetidos e julga-
sua livre criatividade e competência empresarial. Ser mento. Há situações por esclarecer. Há juízos a se-
empresário, Sr. Presidente, não é apanágio dos rem formulados em meio a provas de pouca susten-
magnatas, mas dos que acordam de madrugada tabilidade. Há todo um contexto de dúvidas, restan-
com a esperança nos frutos do trabalho desenhada do certo que oito criança foram eliminadas fria e
no rosto. cruelmente, em plena cidade, à porta da Casa de

O Brasil, no seu processo de afirmação, foi Deus.
sempre construído pela esperança dos pequenos, O Necessário se faz agilizar aquele julgamento. E
Congresso, espressão dos que não têm voz e vez, mais: eliminar toda e qualquer possibilidade de im-
fez justiça mais uma vez, dignificando o mandato de punibilidade, pois, em geral, os criminosos sabem
todos os parlamentares desta Casa. que dificilmente serão aidançados pelas peias da lei.

O SR. NELSON BORNIER (PSDB - RJ. Pro- É impossível que no Estado do Rio de Janeiro crimi-
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs e nosos se mantenham livres e sem condenação.
Srs. Deputados, já se vão três anos desde quando Neste sentido, lamento que, ainda à sociedade não
ocorreu a triste cena do extermínio de oito menores se tenham dados todos os esclarecimentos e a ple-
nas calçadas da Igreja da Candelária, no centro da na satisfação sobre a chacina da Candelária e sobre
cidade do Rio de Janeiro. O fato abalou a socieda- outros tantos crimes que ainda não foram devida-
de, teve repercussões internacionais, desmereceu o mente esclarecidos e punidos.
aparelho policial do Estado do Rio de Janeiro e per- Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, SrBs e
mitiu que organismos nacionais e internacionais, de Srs. Deputados.
defesa dos direitos humanos, se manifestassem O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE. Pro-
contrariamente ao nosso País, como se aqui tais di- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs e
reitos não fossem jamais respeitados. Srs. Deputados, desejamos, nesta tarde, da tribuna

Nesta semana foram celebrados atos públicos, da Casa do Povo, homenagear o povo de Parnami-
políticos e religiosos, rememorando aquele lamentá- rim, pequeno porém progressista Município pernam-
vel episódio, oportunidade em que foram feitos ape- bucano, que referenda mais uma vez, sua Padroei-
los visando ao estabelecimento de uma melhor polí- ra, Nossa Senhora SantAna.
tica de direitos humanos e de segurança pública, Milhares de visitantes estão chegando a Pama-
pois, em verdade, nas grandes cidades brasileiras o mirim para juntarem-se aos seus filhos na justa ho-
clima de violência persiste, como extermínios repeti- menagem à sua Padroeira, Santa Santana. Nessa
dos, com crimes que se multiplicam em todos os época, Pamamirim se transforma em festas profa-
quadrantes e nos mais diversos níveis sociais. nas e religiosas, por todos os seus recantos.

Sou de uma região que foi, ao longo de muitos As festividades religiosas tiveram início com o
anos, estigmatizada por sua evidente violência, fato novenário programado pela Igreja Católica e se es-
que vem sendo superado mercê de fatores sociais tenderão até o próximo sábado dia vinte e sete, ho-
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menageando todas as classes sociais do Municfpio:
agricultores, profissionais liberais, comerciantes, mo
toristas, entre outras. As tradicionais famflias pama
mirienses também se engajam nessa festa.

A parte profana da Festa da Padroeira funciona
paralelamente aos festejos religiosos, atraindo mi
lhares de pessoas do Municfpio e de cidades vizi
nhas.

Pamamirim é o único Municfpio que reverencia
Nossa Senhora SantAna na região sertaneja de Per
nambuco.

Por oportuno, levamos a nossa solidariedade
ao pacato e ordeiro povo pamamiriense, associan
do-nos às homenagens prestadas.

Era o que trnhamos a dizer.
O SR. UBIRATAN AGUIAR (PSDB - CE. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs e
Srs. Deputados, a escola está mudando no Brasil. O
Brasil teve muito o que mostrar, mês passado, no
Seminário sobre Promoção da Reforma Educacional
na América Latina - PREAL, um programa conjunto
de sete pafses. A organizadora do evento, Helena
Bonemy, procurando casos de sucesso no Brasil in
teiro para apresentar no seminário, descobriu que a
eleição de diretores e dos conselhos comunitários
está alastrando-se pelas escolas, reagindo à velha
praxe da intermediação de cargos e verbas, do apa
drinhamento de diretores e da torrefação de verbas
em trâmites burocráticos.

O Ministério da Educação lançou a campanha
"Dinheiro na Escola Rende Mais", pela qual, se o di
retor estiver sob a supervisão de um Conselho, saca
a verba da escola no banco sem precisar beijar a
mão de autoridade. É assim que o Ministério da
Educação está distribuindo 250 milhões de reais do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

Explica o Ministro Paulo Renato Souza, da
Educação: "É um modo de sugerir que todo diretor
deve organizar sua Associação de Pais e Mestres".
O Governo tem desenvolvido uma polftica de incenti
var a participação da comunidade na grande tarefa
da educação.

Não é somente aumentado os recursos que se
garantirá um futuro melhor para o sistema educacio
nal do Pafs. Exemplo disso é o Rio de janeiro: há
dois anos, o MEC premiou o Estado que mais inves
tia em educação, era a época dos CIEPs. No mês
passado safram os resultados do Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Básica, SAEB, que con
fere, através de provas ministradas a 125 mil alunos,
a qualidade do ensino. O mesmo MEC classificou o
Rio de Janeiro em oitavo lugar no Pafs, nos testes

de compreensão de leitura para0 2Q grau. Rcou pro
vado que era preciso redirecionar os recursos para
melhorar o ensino. Não bastam prédios.

E os brasileiros dão valor ao ensino de qualida
de. Pesquisa comprova que a grande maioria de
nosso povo considera a educação como algo muito
importante na vida das pessoas. O Instituto Vox Po
puli fez levantamento, por encomenda do Grupo Pi
tágoras, de Belo Horizonte, que serviu de base para
as discussões do IV Congresso de Qualidade em
Educação. As quatro mil entrevistas com pais, estu
dantes e professores de todas as regiões mostraram
que 76% "concordam muito" com a idéia de que,
sem educação, é impossfvel vencer na vida. Outros
10% "tendem a concordar". Ou seja, 86% acham
que sem escola não se chega a lugar nenhum.

A pesquisa apurou ainda que "é fundamental
saber ler" para 83%, "expressar seus pensamentos
por escrito" para 66%, e "fazer contas" é importante
para 78%. Ou seja, a maioria conhece o bê-á-bá da
melhor teoria pedagógica.

Os brasileiros tiveram bom senso ao responder
que o mais importante de se aprender na escola é
"português", 99%; "matemática", 95%, e "ciências",
84%. As crianças gostam de ir à escola? Sim, disse
ram89%.

Tais respostas provam que o povo brasileiro
está amadurecido para uma profunda reforma na es
trutura da educação. E a proposta do ministro Paulo
Renato caminha neste sentido, na linha da simplifi
cação do sistema.

Ele diz:
"Pegue-se o último plano decenal para a edu

cação. Belfssima peça. Muita declaração de intençõ
es. Não tem um dado, um número, uma forma con
creta de como se irá atingir as metas. Na educação,
tudo foi sempre assim. Eu quero cuidar do básico. O
básico, no caso, é o ensino básico, aquele que fica
entre a alfabetização e a 8ª série e, segundo a
Constituição, é obrigatório".

Vários Estados brasileiros estão presentes
nesta modernização do ensino. Minas Gerais vem
buscando ampliar o processo de autonomia adminis
trativa das escolas, com a eleição de diretores e dos
conselhos de pais e mestres. Um dossiê da pesqui
sadora Celina Albano para o Banco Mundial conclui:
em 94 escolas de dez municfpios mineiros, os dire
tores cuidavam melhor da administração, os profes
sores passaram a ter maior auto-estima e os alunos
mostraram mais empenho. Os políticos, que antes
nomeavam diretores, também já haviam se convert
ido à autonomia administrativa.
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No Rio Grande do Sul, a experiência da auto- ensino. Isto está sendo feito agora, já que, mesmo
nomia administrativa' da escola vem ganhando espa- com o investimento de grandes somas de recursos
ço, assim como no Ceará, onde a prova para aferir o em prédios, o ensino brasileiro disputava as últimas
conhecimento dos candidatos à direção da escola colocações, nas avaliações intemacionais, com paí-
antecede à escolha feita pela comunidade, dentre os ses como Bangladesh, Nigéria e Paquistão.
candidatos aprovados. É importante assinalar que os índices de de-

Há três anos, o Rio Grande do Sul, com 1,3 mi- senvolvimento do PNUD, um programa da ONU,
Ihões de alunos em 3.365 escolas da rede pública considera que, para se medir o progresso de um
estadual, ficou em oitavo lugar na avaliação geral do povo, três indicadores são fundamentais: renda, ex-
desempenho escolar feita pelo MEC, abaixo do Pa- pectativa de vida e escolaridade.
raná. Nas provas de 1995, tabuladas no mês de Até agora, administrar a educação ao Brasil
maio último, o Rio Grande havia pulado para a ter- era construir escolas. O Governo Federal, os gover-
ceira colocação, acima de São Paulo. nos estaduais e os municipais estão entendendo

O Sistema de Avaliação do Ensino Básico ini- que o importante é assegurar a qualidade do ensino
ciou as suas atividades em 1990, de forma acanha- e diminuir a repetência e a evasão. Adota-se agora
da. O resultado da avaliação de 1993 só foi tabulado uma polftica de recursos humanos em que o investi-
neste ano. somente a terceira rodada, feita em 1995, menta maior é direcionado para a política salarial do
teve a adesão dos 27 Estados brasileiros. Além das magistério, conforme se vê na PEC n2 233.
2.333 escolas públicas, foram incluídas na avaliação Está se reassociando educação com melhoria
550 escolas particulares. Dos 34 milhões de alunos da distribuição de renda, coisa que foi empurrada,
brasileiros, 125 mil foram sabatinados. O MEC já no Brasil, para escanteio durante muito tempo. Há
anunciou que este número deve crescer na avalia- poucos anos podia-se apostar na Venezuela, com
ção de 1996. seu petróleo, ou no Chile, com suas escolas. Ga-

Um dos mitos derrubados pela avaliação é de nhou quem pôs as suas fichas no Chile. O Brasil tem
que o ensino particular é melhor que o público. A muito a ganhar, incrementando esta revolução silen-
média nacional ficou 4,3 - quer dizer, houve 43% de ciosa na educação.
acertos em trinta questões de matemática e português. A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL - RJ. Pro-
Os alunos tiveram melhor desempenho em português nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrBs e
do que em matemática. O Distrito Federal ficou em pri- Srs. Deputados, venho aqui para apresentar meu
rneiro lugar na avaliação, com 52%, de acertos. O últi- ponto de vista sobre um assunto que está sendo de-
mo colocado foi o Maranhão, com 38% de acertos. batido por toda a Nação. Creio que muitos dos ilus-

Os técnicos em educação têm agora material tres Parfamentares aqui presentes compartilham a
para analisar, a fundo, como está a educação brasi- mesma opinião. Trata-se do problema das empresas
(eira. Começa a haver informações mais concretas brasileiras frente ao novo cenário econômico inter-
do que está acontecendo na escola. O próprio Minis- nacional.
tro Paulo Renato tem reclamado da falta de dados Gostaria de esclarecer, primeiramente, que
concretos sobre a educação. Ele reclama, por exem- não estou aqui proclamando que o País se feche no-
pio, da estimativa feita pelo IBGE de que 2,3 milhões vamente ao exterior. Não estou defendendo um re-
de crianças estão fora da escola, mas não se sabe tomo ao modelo desenvolvimentista baseado na
em que parte do País. Por isso, o MEC resolveu fa- substituição de importações, utilizado no passado
zer, neste final de 1996, um censo geral da educa- recente. Alerto, tão-somente, para os perigos que se
ção, para se ter números seguros sobre o déficit podem apresentar se as precauções e as preparaçõ-
educacional e onde ele está para que os secretários es necessárias não forem tomadas a tempo.
estaduais e municipais possam agir em conjunto Ora, de acordo com os dados da Gazeta Mer-
com o Governo Federal. cantil, a taxa de precariedade, a qual se refere ao

O Govemo do Presidente Femando Henrique total de desempregados somado ao total de traba-
Cardoso mudou radicalmente a orientação dos in- Ihadores com rendimento de um salário mínimo,
vestimentos na educação. Neste ano, estão sendo chegou a 13,90% em março deste ano. Os técnicos
investidos 250 milhões de reais para concluir obras do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que
nos esqueletos de 170 CIACs deixados por gover- conduziram a pesquisa apontaram como principal
nos anteriores, que só se preocupavam em construir causa para esse resultado as demissões nas indús-
prédios, deixando de lado a busca da qualidade do trias. Essas demissões foram praticadas em virtude
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da redução da produção interna, substituída pelas e plena de regulamentos obsoletos; com a infra-es-
importações. trutura nacional deficiente, que encarece a produção

Para explicar o problema do desemprego, é e a circulação de bens, e com os impostos que one-
possfvel se valer de outros fatores, além daqueles ram as .exportações. Como fator externo, ressalto a
enfatizados pelo IBGE. O principal deles é o advento acirrada concorrência com pafses de baixa renda
das mudanças tecnológicas, que robotizaram as tun- que passaram a adotar políticas de exportação
ções nas indústrias e cortaram cargos intermediários agressivas, enquanto o Brasil ainda não dispõe de
nas empresas. O número de trabalhadores desem- uma polftica de comércio exterior eficaz.
pregados por essas razões cresce em todo o mun- É claro que a economia brasileira também não
do. No Brasil, todavia, não foi apenas o número de se pode atrasar ante a inovação tecnológica e o au-
demissões que aumentou. Cresceu também o nú- mento da produtividade mundial. Não podemos
mero de pedidos de falência em várias capitais do prescindir da estabilidade econômica, mas também
Pafs. devemos incentivar outros fatores que influem em

O Brasil conta com o parque industrial mais di- nossa competitividade, como a educação e o treina-
versificado da América do Sul. Contudo, nossas in- mento da mão-de-obra; a modernização da infra-es-
dústrlas, quando tentam enfrentar a competição es- trutura; o acesso a mecanismos de financiamento e
trangeira, não conseguem responder com rapidez às outros. Falta ao Brasil compromissos que permitam
novas tecnologias e às novas formas de produção a reestruturação industrial e o progresso técnico-
que vêm do exterior. cientffico. Dispomos de vantagem comparativas em

Acusar as indústrias nacionais de incapacidade diversos setores industriais, tais como o de têxteis e
é desprezar os esforços por elas realizados para se calçados, ou mesmo de papel e celulose e petroquf-
adequar a este novo ambiente. Por muitos anos es- mica. Emerge aqui a necessidade de criar condições
tendeu-se a proteção brasileira às suas indústrias. A de modernização e sobrevivência às indústrias na-
abertura ao exterior, por sua vez, foi levada a efeito cionais. Só assim serão elas capazes de vencerem
de forma, eu chegaria a dizer, excessivamente drás- os novos desafios internos e internacionais.
tica. O Brasil eliminou todas as barreiras não-tarifá- O SR. SANDRO MABEL (PMDB - GO. Pro-
rias ao comércio e ao mesmo tempo adotou um cro- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrIs e
nograma de reduções tarifárias às importações. Em Srs. Deputados, o rio Araguaia é uma das maiores
face da necessidade de inserir o Pafs na economia reservas naturais do Planeta, pois guarda em suas
internacional e permitir o acesso da indústria nacio- águas e em suas margens fauna e flora de riqueza
nal a insumos de alta qualidade e às novas tecnolo- incomparável. Os peixes, aves e mamfferos que ali
gias, adotaram-se medidas em tempo incompatfvel vivem e se reproduzem possuem caracterfsticas es-
com a capacidade de adequação interna das nossas pecfficas da região e maravilham os visitantes com
indústrias, já bastante atingidas pelo cenário brasilei- seu vigor e diversidade.
ro instável, a todo o tempo modificado por novos re- Mas toda essa exuberância está ameaçada
gulamentos e planos econômicos. pela ação irresponsável das pessoas que não res-

É imperioso promover uma abertura planejada, peitam a natureza e agridem o rio com sua falta de
para que setores sensfveis da nossa economia não consciência e ganância sem fim.
sejam expostos à concorrência internacional sem
nenhuma espécie de proteção. Tome-se como Para quem conhece e admira a potência do
exemplo o setor de têxteis. A recente decisão do Araguaia é um grande sofrimento perceber que a
Governo em aplicar a restrição, por cotas, de impor- cada ano crescem a poluição, o desmatamento e a
tação de tecidos de determinados pafses (entre eles a pesca predatória.
China e o Panamá) ressalta a concorrência desleal Para essa temporada estão sendo esperados
com a qual podemos nos defrontar no exterior. Todos 25 mil turistas nos acampamentos que se formam
sabem que determinados pafses, muitos deles expor- nos 600 quilômetros de areais que emergem, duran-
tadores de têxteis, pra1icam o chamado "dumplng se- te a seca, entre Aragarças e Lufs Alves.
cial". Nesses pafses, os trabalhadores recebem salá- Estudos revelam que, nas atividades orienta-
rios baixfssimos, sem direitos sociais ou à greve. Os das, já existe uma gradual mudança de mentalidade.
custos com mão-de-obra são, desta feita, fnfimos. Mas, mesmo assim, a quantidade de detritos é gi-

Nosso setor exportador, por sua vez, também gantesca. Em 1993, o Grupo Nativa, organização
sofre com a legislação comercial brasileira, esparsa não-govemamentalligada à defesa do meio-ambien-
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te, concluiu que, entre Atacaiú e Luís Alves, são dei- Para controlarmos a poluição, o desmatamen-
xadas 51 toneladas de lixo por temporada. to, a pesca predatória e a ação indiscriminada dos

Se considerarmos o aumento explosivo do con- grupos econômicos, precisamos contar com o apoio
sumo de produtos desCartáveis e de alimentos pron- de todos.
tos, poderemos imaginar o que irá acontecer com· o Por isso lançamos aqui um desafio à popula-
volume de restos e embalagens acumulados nos ção brasileira: vamos, juntos, aprender a conhecer,
acampamentos. admirar e respeitar nossos rios. Vamos salvar o Ara-

Trata-se de um fenômeno mundial, mas que guaia, antes que seja tarde.
precisa ser imediatamente controlado, sob pena de O SR. CANDINHO MATIOS (PSDB - RJ. Pro-
assistirmos a uma tragédia ecológica devastadora. nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf'Is e
Afinal de cóntas, a destruição de um patrimônio vivo Srs. Deputados, habitação deve ser uma das priori-
como o 'Araguaia 'tem conseqüências incomensurá- dades de qualquer governo sinceramente compro-
veis não apenas para as·milhares de pessoas que metido com o interesse da população. Hoje, no Bra-
vivem na sua proximidade imediata, mas para o sil, mais de 12 milhões de famílias ainda não alcan-
equilíbrio de todo o ecossistema terrestre. çaram o direito fundamental de morar com dignida-

O lançamento, de detritos pelas populações é de. Muitos .dos que não vivem ao relento esp~e~em-
também um problema da maior gravidade. Nenhuma s~ .em cortiços e favelas sem nenhuma condlçao de
cidade rebeirinha faz tratamento de esgotos domés- hlgl~.ne e segurança. Na ~poca das. chuvas~ somos
ticos e o despejo de lixo nas águas é feito de forma frequentemente ~urp~endldos por Inundaçoes~ de-
indiscriminada. A questão assumiu tamanha gravida- sabamentos e epidemIas que ~testa~ a precaneda-
de que tem provocado reações alarmistas por parte de das constr~çoes ~opulares Improvlsada~.
dos responsáveis pela saúde pública. O própriO PreSIdente Fernando Hennque Car-

. doso, durante a campanha eleitoral, incluiu a habita-
, O desmata';lento d?s ~rgens ?um cnme ter- ção como uma das prioridades de seu Governo.

rlvel contra a saude do no, ~OIS ~ retirada da cober- Hoje, infelizmente, vemos que a realidade está cada
tura vegetal provoca queda Imediata dos barrancos, vez mais distante de nossas expectativas
com as conseqüências dr~sticas e irr~versíveis que Nestes dois anos de Plano Real, ~ sonho de
t~dos conhecemos: entupImento do I:ItO, de~apare- casa própria foi ficando cada vez mais parecido com
c~me~to de flora e fauna e perturbaçao do clima re- um pesadelo sem fim. Os aluguéis dispararam, as
glona . prestações dos financiamentos subiram com os ju-

A ação dos mineradores é devastadora. Em ros altos e os investimentos se contraíram. A classe
áreas de procura de diamantes já foram encontradas média está sufocada e apreensiva. No primeiro se-
crateras de cinco hectares. Apesar da fiscalização mestre deste ano, as ações de despejo em São
das procuradorias ecológicas, as multas e fecha- Paulo cresceram mais de SO%.
mento de ga~mpos não conseguem deter a viol~ncia De julho de 1994 para cá, o valor dos aluguéis,
dos g~p?s Inter~ssad?s apen?s em cons~gulr lu- segundo o IBGE, subiu em média 313%, enquanto
cros facels, o mais ráp!do posslvel. <;3rupos I~escru~ muitas categorias profissionais não conseguiram se-
pulosos que, quando vao embora, deixam atras de SI quer incorporar aos salários os índices da inflação
m~n~es e montes de cascal~~ n~m rastro de des- do período. O desemprego e o arrocho salarial au-
trulçaO que ameaça a sobrevlvencla de todos. mentaram as distorções na economia.

Nada é mais belo e emocionante do que acom- Uma conseqüência direta dessa situação foi o
panhar um fim de tarde nos braços do Araguaia. En- aumento da inadimplência nos contratos com o Sis-
tendemos a busca de poesia que motiva tantas pes- tema Financeiro da Habitação. A Caixa Econômica
soas a freqüentarem as margens e leito desse gran- Federal revela que 243 mil mutuários estão com
de rio. Mas essas pessoas precisam aprender a agir mais de três prestações em atraso. Esse número
de forma responsável para preservar a beleza que representa 20% do total, um valor elevadíssimo, que
tanto admiram. Se forem inconseqüentes, estarão dá bem a medida do aperto a que estão submetidas
condenado o futuro de seus próprios filhos. as famrlías.

A preservação ecológica das bacias hidrográfi- A CEF possui uma carteira de empréstimos de
cas nunca será efetiva, enquanto não contar com a R$35,5 bilhões, contratados com um milhão e du-
participação direta e interessada da população. O zentos mil mutuários. Sobre esse universo, está pre-
Poder Público não pode agir sozinho. visto um rombo de R$S3 bilhões no FCVS, o Fundo
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de Compensação para Variações Salariais, criado O SR. FAUSTO MARTELLO (PPB - SP. Pro-
para absorver as diferenças entre os aumentos das nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrIs e
prestações e dos saldos devedores. Srs. Deputados, a passagem do Dia do Motorista

. 'São números que atestam a falência do sistema, nos traz a esta tribuna para homenagear uma classe
mas também indicam a crescente perda de poder que nem sempre é lembrada, mas que desempenha
aquisitivo dos salários nos períodos de inflação a~a. papel importantíssimo na sociedade brasileira.

O grande aumento de inadimplência que agora .Com ef~ito, a própria ec.?nomia do País estaria
se verifica é causado pela política de juros ahos vi- ~aralJ~da nao fo~e a atuaçao constante do~ m~t~
gente durante o Plano Real. As taxas estratosféricas nstas: Já que.a ~alor parte de.nossa produçao vl~a
praticadas Pelo Governo provocaram estragos em por,vla rodovlána. Tanto ~ maior parte da, prod~çao
toda i:l' economia e desorganizaram as contas públi- agrlcol~ q~an~o d? .f0meclmento de maténas-pnmas
caso Sob o mesmo efeito degenerador, o SFH viu pa~a a Indus~na V1aJ~ pe~as .estradas de ~dagem ~o
multiplicarem-se suas distorções a uma velocidade Pais. E, à salda das Industnas, o que mais se vê sao
sem precedentes. Os saldos devedores cresceram ca~inhões levando para os ~is d.iversos destinos
muito e, em muitos casos, os aumentos das presta- as nquezas de nosso parque Industnal.
ções também fugiram ao controle orçamentário das Nas nossas cidades, os mesmos motoristas
famílias. enfrentam o trânsito, muitas vezes pesado, em zo-

O problema não está restrito ao âmbito dos fi- nas congestionadas e tendo que dividir espaços com
nanciamentos. A classe média teve seus rendimen- os veículos de tra~sp~rte urbano. Ne~s. mo~n-
tos muito achatados, sobretudo pelo aumento dos t~s, revela-se a. ~lJda_nedade entre p~fls~lonals de
serviços essenciais, como médicos e escolas. Se a dwersas especla Iza~es, todos contnbulndo para
isso somannos o desemprego crescente e a queda que o tráfego P,ossa flUl~ ~m problemas. .
de renda que tem acompanhado a migração dos tra- Os moto~stas de ombus urbanos, com ~ Imen-
balhadores para a economia infonnal, podemos ter sa responsablhd~de, de transpo.rtar passageiros de
uma idéia da grave crise social em que estamos casa para os mais diversos destinOS, em segurança,
mergulhados. e os motoristas de táxis urbanos, essa classe dentro

.. _ da classe dos motoristas em geral, todos merecem
. As tentativas de minorar o problema nao têm nossos elogios. Principalmente porque enfrentam as

obtl~o bo~s resultados. O programa de cartas ,de duras e penosas condições do tráfego das grandes
crédito, cnado pela CEF para .atende~ à clas~ bal~a cidades e são obrigados a se haver com as condiçõ-
(r:enda entre !r~s e doze sal~nos mímmos~, ~ao ~tln- es quase sempre precárias da malha viária brasilei-
glu seus obJetlv~s: dos mais. de 800 mil Inscntos, ra: tanto nas estradas como nas cidades, nossas
m~nos de 150 mil foram .seleclonados.e apenas três ruas e estradas estão sempre necessitando de repa-
mil ~ontratos foram efetivamente aSSinados. É de- ros e muitas vezes colocam em risco a segurança
cepclonante. de quem trafega.

O .d~ma da habita~o revela que as tentativas Cuidam todos de seus passageiros e de suas
de administrar a economia provocaram um crescen- cargas, cuidam das nossas crianças quando eles as
te empobrecimento da população, com queda dos transportam, para a escola, para o I~er, para as fé-
salários reais. Independentemente da moeda ou do rias em outras cidades. Cuidam de nossos velhos,
valor, a verdade é que o rendimento do trabalh? que têm o privilégio de viajar de graça na maioria de
compra c~d~ vez menos. Até morar tomou-se moti- nossas cidades, cuidam dos empregados de nossas
vo de angustia e desespero. indústrias, do comércio, do setor de serviços, e de

Diante disso, solicitamos à equipe econômica tal fonna são imprescindíveis que uma greve do se-
que redirecione os recursos públicos e reverta a po- tor consegue paralisar a Nação.
Iítica monetária suicida que oferece aos especulado- Salvam vidas, muitas vezes, quando transpor-
res juros absurdos. De nada adianta pressionar mais tam doentes para hospitais e quando, não havendo
a classe média, se os salários estão em queda e os tempo para lá chegar, eles mesmos se encarregam
custos financeiros dos financiamentos crescem ex- de prestar os primeiros socorros, num belo trabalho
ponencialmente. de solidariedade humana como em poucas catego-

Habitação digna é um direito inalienável dos rias se vê.
trabalhadores. Negá-lo significa solapar as bases da Têm na crença em seu padroeiro um motivo de
cidadania. força e de fé, a certeza de que não se encontram 50-
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zinhos nas ruas e nas estradas, mas acompanhados Governador, o então Deputado Federal Jáder Barba-
e protegidos. lho não era nem de longe o empresário que se tor-

Nesta data, Sr. Presidente, gostarfamos que a nou após sua passagem pelo Palácio Lauro Sodré.
Câmara dbS Deputados deixasse consignada sua Ao final do primeiro Governo Jader possufa um Jor-
homenagem aos motoristas brasileiros, aos motoris-· nal, um canal de TV, alguns canais de rádio,partici-
tas de quem depende a manutenção das nossas pação em empresas e um número considerável.de
condições de crescimento econômico, de quem de- terras, sendo que na maior das fazendas eXi,stiria in-
pende em grande parte o bem-estar das nossas po- clusive pista de pouso, com capacidade para rece-
pulações urbanas, suburbanas e rurais, de quem de- ber aviões boelng.
pende a manutenção de nossa possibilidade de pro- Em contraste, no mesmo perfodo, a situação
duzir e de consumir, movimentando a maior parte de agrária e agrfcola do Estado do Pará deteriorou-se.
tudo o que aqui se-produz e complementando as ex- A violência contra os trabalhadores rurais recrudes-
portações e as importações entre os portos e os' ceu, elevando o Pará ao triste posto de Estado bra-
centros consumidores. sileiro com maior número de assassinatos em confli-

Que nessa homenagem fique inscrita a admira- tos rurais. O clima de impunidade nesse 'tempo che-
ção que todos temos pela classe, a admiração do gou a tal ponto que até mesmo Parlamentares toma-
Deputado Fausto Miguel Martello por uma categoria ram-se alvo fácil, com o assassinato do ex-Deputado
de profissionais muitas vezes esquecida pela Poder Paulo Fontenelles, do PC do B, e do Deputado João
Público, mas que, mesmo assim, empenha o melhor Batista, do PSB, este último em pleno exerdcio de
de seus esforços para desempenhar bem suas tare- seu mandato.
fas, as tarefas de que. a sociedade lhe incumbe. A ocupação da fazenda Chão de Estrelas colo-

A todos os motoristas do Brasil, portanto, e em ca assim frente a frente duas figuras exemplares da
especial aos de Guarulhos, no Estado de São Paulo, injustiça enorme, que de maneira tão crua se revela
as nossas congratulações pela passagem do dia em no interior paraense: de um lado os deserdados da
que é comemorada a importante atividade! terra, arriscando tudo, inclusive a vida, na luta por

A SRA. ANA "ÚUA (PT - PA. Pronuncia o se- um pedaço de chão. De outro, o melhor exemplo da
guinte discurso.) - Sr. Presidente, sr§s e Srs. Depu- elite política e econômica do Estado, que floresceu
tados, nesta semana, cerca de 280 famfiias de tra- graças ao adubo das verbas públicas, que tem luta-
balhadores sem-terra ocuparam a Fazenda Chão de do com todas as armas, como demonstra a baixaria
Estrelas, no Municfpio de Aurora do Pará, e localiza- das eleições paraenses, para garantir a cada novo
da à altura do Km-81 da BR-010, a Belém-Brasnia. A embate eleitoral seu quinhão, num verdadeiro botim
referida fazenda possui cerca de 700 alqueires, sendo sobre os cofres públicos.
que apenas 30% são utilizados efetivamente para pro- O desfecho desta situação é imprevisfvel. Ve-
dução. A área ocupada é justamente a parte de mata, remos agora se o massacre do Eldorado do Carajás
que nunca foi utilizada em qualquer fim produtivo. ensinou alguma coisa à elite paraense, ou mais uma

Já começou o processo de intimidação contra vez .falará mais alto a truculência que até hoje.tem
os ocupantes. Os sem-terra denunciam que policiais se alimentado da impunidade. Com a palavra o Go-
militares à paisana, oriundos da guarnição de Aurora vernador do Pará, que é do PSDB, Almir Gabriel!
do Pará, foram até o acampamento localizar os Ifde- O SR. JOÃO MENDES (Bloco/PPB - RJ. Pro-
res do movimento, fazendo ameaças de morte. nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrBs e

Seria mais um conflito agrário, com a gravida- Srs. Deputados, a crise na educação vem de longe.
de que estes ocorrem no Brasil, se o caso não conti- Muitas tentativas foram feitas para reverter esse
vesse um elemento ainda mais explosivo: segundo quadro, todas elas fracassadas. A mais conhecida
os ocupantes, o proprietário da fazendo não é nin- foi o projeto dos CIEP, vitrine para projetos polfticos.
guém mais do que o Senador Jáder Barbalho, Lfder Fora da nossa realidade econômica e cultural,
do PMDB no senado. os CIEP, concebidos para democratizar o processo

Essa situação opõe dois contrastes marcantes educacional, criaram uma elite de profissionais e de
no Pará. De um lado o Senador e ex-Governador do alunos, utilizados nas campanhas como cabos elei-
Estado por duas vezes que de 1982, data de seu pri- torais de candidatos.
meiro governo, até hoje, amealhou uma fortuna, que A falta de visão sobre a realidade econômica
não seria exagerado dizer ser a maior do Estado, e brasileira derrubou o projeto dos CIPE. Construfram
certamente uma das maiores do Pafs. Antes de ser prédios de um milhão de dólares e não sobrou dinheiro
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Senhor Ministro,
Interpretando os anseios do povo de Três Rios,

Estado do Rio de Janeiro, solicito a Vossa Excelên
cia a instalação de Escola Técnica, para formação
de mão-de-obra especializada na produção e indus
trialização de alimentos.

Esta solicitação prende-se ao fato de que a in
dustrialização de gêneros alimentícios ser a principal
atividade econômica deste município. Apoio Técnico
irá propiciar aos seus habitantes melhor aproveita
mento dos produtos, qualificação profissional e o de
senvolvimento da indústria alimentícia.

Senhor Ministro, é relevante ressaltar a ativida
de dessas empresas: empregam quase 10 mil pes
soas de forma direta e gerando da ordem de 30 mil
empregos diretos e indiretos. Por se tratar de justo
pleito e que muito contribuirá para o desenvolvimen
to daquela cidade, conto com o apoio de Vossa Ex
celência para encaminhar este pedido aos setores
técnicos deste Ministério para exame, assim reco
nhecendo que não faltará sua visão de educador e
da importância que têm as escolas profissionalizan
tes para o desenvolvimento do País.

Atenciosamente, Deputado João Mendes.
O SR. PEDRO IRUJO (BlocoIPDMB - BA. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrIs e
Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna para,
mais uma vez, protestar contra a política econômica
vigente no País.

Essa equivocada política econômica, pratica
da pelo Governo Federal, vem sendo intransigente
defendida por governos e lideranças do PLF, prin
cipalmente na Bahia. Na prática, entretanto, esse
procedimento tem sido um completo desastre para
o povo brasileiro, pois em Salvador, por exemplo,
está aniquilado o setor produtivo, está aumentan
do perigosamente o desemprego e provocando
gravíssimos problemas sociais como falta de esco
las, de programas de habitação, programas de saú
de, de saneamento básico, de urbanização e de
transportes coletivos.

Excelentíssimo Senhor
Doutor Paulo Renato Souza
DO. Ministro de Estado da Educação e do Desporto
Brasnia-DF

Assumir de uma vez a educação como priori
dade é começar a construir o futuro do Brasil, com
prometendo o êxito econômico como decorrência da
formação de nossos jovens, com os cursos técnicos
que formam o que há de essencial para o destino de
vocação industrial que busca qualidade e eficiência
para competir no mercado internacional.

A cidade de Três Rios, SrIs e Srs. Deputados,
representa o pólo mais importante do setor produtor
de alimentos de todo o Estado do Rio de Janeiro.
Todas as razões estão expostas em ofício enviado
ao Sr. Ministro da Educação, cujo texto faz parte in
tegrante deste meu discurso que rogo a V. Exll seja
registrado nos Anais desta Casa e encaminhado
àquela autoridade. Rogo igualmente a V. Exll que
oficie de forma complementar o meu pedido de tão
justa reivindicação para uma cidade cuja população
ultrapassa 150 mil habitantes.

O Município de Três Rios, Sr. Presidente, SrIs
e Srs. Deputados, ganhou há quase um século esta
vocação industrial voltada para produção de alimen
tos, sobretudo a partir de carne bovina, aves e pro
dução de água mineral, gerando, assim, um comple
xo econômico que deu origem a muitas outras em
presas de ramos complementares da atividade in
dustrial na produção de gêneros alimentícios.

Este justo pleito em muito contribuirá para o
desenvolvimento do jovem daquela cidade, que com
certeza receberá de S. Exll o Ministro da Educação a
acolhida que não faltará à visão de um homem edu
cador.

Esta é minha contribuição, Srl's e Srs. Deputa
dos, para traduzir a única realidade na educação ca-
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para recuperação e conservação das escolas con- paz de superar o estágio ainda de subdesenvolvi-
vencionais. O Estado e os Municípios não suporta- mento desse setor.
ram as despesas com a compra de material e com o OFíCIO A QUE SE REFERE O ORADOR:
pagamento de salários dignos a professores espe-
cializados, médicos, dentistas, bibliotecários, cozi- OFfclO 36196
nheiras, recreadoras e psicólogas, que formavam o
conjunto de profissionais necessários ao funcionamento
de um CIEP na forma em que ele foi idealizado.

A realidade brasileira, Srl's e Srs. Deputados, é
outra. Depois da importância do ensino fundamental,
é no profissionalizante que vamos encontrar o me
lhor investimento na educação brasileira. Por esta
razão, Sr. Presidente, estou encaminhando, através
desta Casa, ao Exm!! Sr. Ministro da Educação ex
pediente que faz parte deste meu pronunciamento
pedindo a construção de uma escola profissionali
zante na cidade de Três Rios, Estado do Rio de Ja
neiro.
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Sem dúvida alguma, Sr. Presidente, SrDs e Srs. Requeiro que dá decisão desta Casa, se dê co-
Deputados, uma política econômica sustentadà nhecimento ao Ilustre Deputado Federal, Dr. Arnaldo
nos altos juros, na abertura comercial indiscrimina- Faria de Sá, ao Excelentíssimo Senhor Presidente
da, na sobrevalorização cambial e na criação de do Congresso Nacional, Dr. José Sarney aos Líde-
novos impostos, é a principal responsável por res das Bancadas e as Rádios Comunitárias de nos-
esse quadro recessivo e angustiante que vive a .so Município.
Nação: os trabalhadores perderam o poder de Sala das Sessões Vereador Márcio Fernando,
compra, os empresários estão sufocados por im- em 17 de junho de 1996. - Luís Nobre - Biro-Biro,
postos e empréstimos bancários, os agricultores Vereador.
endividados e sem estímulo para plantar, os go- O SR. PEDRO CORRÊA (BlocoIPPB - PE.
vernadores e prefeitos paralisados por dívidas que Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
crescem sozinhas, obrigados a desmontar o estado Sr'Is e Srs. Deputados, seguramente, o problema so-
que deveriam bem administrar. cial mais grave enfrentado por este País é o da as-

Por isso, Sr. Presidente, plenamente cônscio sistência médico-hospitalar pública.
da responsabilidade com que devo honrar a confian- Em verdade, a saúde pública, durante déca-
ça dos baianos que aqui represento, e extremamen- das, foi relegada ao mais completo abandono e,
te preocupado com os graves problemas sociais que em conseqüência, os hospitais públicos ou conve-
castigam a população do Município de Salvador, niados encontram-se completamente sucateados,
quero registrar, nos Anais e nos meios de divulga- e os doentes não têm a quem recorrer, pois os
ção desta Casa, o meu veemente repúdio à política atendimentos são limitados e os leitos hospitalares
econômica com a qual os governantes vêm enfra- mínimos.
quecendo os setores produtivos de Salvador, bem Por essa razão, e atendendo a apelo do Minis-
corno sucateando a educação, a saúde, a habitação, tro da Saúde Adib Jatene votamos a favor da
o saneamento e o transporte coletivo do sofrido CPMF, como f6rmula de s~rrer, na emergência em
povo de Salvador. , que se encontram, os serviços públicos de saúde.

O SR. ~RNALDC? FA~IA DE SA (BlocolP:B - De fato, é inadmissível que parcela majoritária
SP. Pronuncia o segumte diSCUrso.) - Sr. Presl~e_n- da população brasileira, constituída pelas pessoas
te, Sr'Is e Srs. Deputados, requeremos transcnçao de baixa renda que não têm acesso aos planos de
da moção d~ apoio da Câ.mara Municipal d~ Vargem saúde, fique ao desamparo, como ocorre atualmente.
Grande.Paullsta, de au!ona do Vere~dor LUIS Nobre, A propósito, Sr. Presidente, a Secretaria de
em_apoIo ao ~o~ projeto que.p~poe a regulamen- Saúde do Recife, recentemente, decidiu suspender
taçao das rádiOS livres e comunltánas. por noventa dias o repasse dos recursos do SUS -

MoçÃO A QUE SE REFERE O ORADOR: Sistema Único de Saúde, para três dos vinte e dois
CÂMARA MUNICIPAL DE hospitais da rede conveniada da Capital de Pernam-

VARGEM GRANDE PAULISTA buco, onde foram constatadas precárias condições
_ de higiene e atendimento.

MOÇAO NlI 8196 Evidentemente, se irregularidades graves fo-
Considerando que o Deputado Arnaldo Faria ram comprovadas, a atitude de intervir através do ór-

de Sá, apresentou Projeto de Lei nll 1.521196, ao gão de saúde da municipalidade do Recife seria a
Congresso Nacional, regulamentando a radiodifusão mais correta. No entanto, os pacientes e os enfer-
livre e comunitária, e dá outras providências; mos que recorrem aos nosocõmios que tiveram seus

Considerando que com a aprovação do citado repasses do SUS retidos não podem ficar abandona-
Projeto de Lei ficam livre as atividades de comunica- dos. São pessoas humildes e que, seguramente, não
ção por meio da radiodifusão sonora e de sons e têm como arcar com despesas médico-hospitalares.
imagens de alcance local. Por isso, é essencial que esses mesmos hospi-

. Em face do exposto, a Câmara Municipal de tais mantenham-se conveniados, e sugerimos até
Vargem Grande Paulista, dirige a presente Moção que a secretaria Estadual de Saúde coloque pes-
de Apoio ao Projeto de Lei nll 1.521/96, apresentado soas suas na direção desses hospitais. Se esses no-
pelo ilustre Deputado Federal, Dr. Arnaldo Faria de socômios tiverem seus convênios suspensos, jamais

.Sá, ao Congresso Nacional, objetivando que o mes- voltarão a funcionar. Trata-se de entidades sem fins
mo mereça o acatamento dos Integrantes daquele lucrativos que têm histórias das mais dignas em re-
Egrégio Legislativo. lação ao atendimento a pacientes.
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Assim, desta tribuna, dirigimos veemente apelo e do Rio de Janeiro. a projeto prevê que 29 cidades
ao Sr. Ministro da Saúde, Adib Jatene, para que in- dos Estados por onde passará o gasoduto terão
tervenha nesta questão, viabilizando atendimento pontos de entrega.
médico-hospitalar naqueles hospitais. a gás natural, além de aumentar a oferta de

O SR. JORGE TADEU MUDALEN (Blo- energia, melhora a sua qualidade, pois é produto
coIPPB-SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. menos impuro. a gás suprirá as indústrias e residên-
Presidente, sras e Srs. Deputados, em outros pro- cias e as termoelétricas que deverão funcionar em
nunciamentos nesta Câmara dos Deputados, falei vários Estados do País.
da a~eaça de falta de en~!gia em várias regiões do a gás natural a ser oferecido é decisivo para
BraSil, sobretudo n?s Regloes ~udeste, Centro-Des- evitar risco de falta e de racionamento de energia
te ~ Sul. ~á é pacífiCO o entendimento de que a falta elétrica.
de Investimentos e o aumento do consumo quase tri- •
plicaram o risco de haver um colapso no abasteci- "O SR: An~A UNS - BlocoIPF~-AM. Pronun-
mento nos próximos anos. Há risco de se adotar ra- cla o seguinte diSCUrso.) - Sr. PreSidente, SrAs e
cionamento. Srs. Deputados, comemora-se hoje a data de nasci-

a Governo está ciente de que a ampliação da mento de Simon Bolíva.r, ocorrido em 24 de ju!ho de
atual estrutura de transmissão é necessária para su- 1783. ~eneral e eSí?dlsta venezue!ano, c~eflou as
prir o aumento imediato de oferta de energia para rev~luçoes que culminaram com a hbe~açao do do-
atender ao crescimento, sobretudo da atividade in- mínlo espanhol da Ve~~zuela, Colômbia, Equador,

d t · I P" da . b"· - Peru, do Panamá e BollVla.us na . ara ISSO, estu -se a via IlIzaçao de recur- .. .
sos para a ampliação urgente nos próximos anos da . HerÓI de mais de duzentas batalhas, dltador-
estrutura de distribuição e a conclusão de obras de presl~ente da Bolívia, sua vid~ e um do~ mais ex-
usinas. Estuda-se alternativa, esquematiza-se a pos- press~vo~ monumentos de gló~a e. tragédia, aventu-
sibilidade de instalações de usinas termoelétricas, ras, Vltónas e de derrotas da Hlstóna.
apresentado-se a construção do gasoduto Brasil-Bo- Seus escritos e discursos - proclamações e
lívia. cartas - constituem uma formidável herança política

A viabilização da construção do gasoduto Bra- d~ América La~na. Suas análises das condições de
sil-Bolívia e o contrato de compra de gás natural en- Vida nas colÔnias, assim como das suas carências
tre a Petrobrás e a YPFB são considerados molas políticas, fazem dele o mais arguto observador de
propulsoras de importantes empreendimentos na seu tempo sobre esse assunto: previu, com extraor-
área de geração de energia. a aproveitamento do dinária precisão, a seqüência das lutas pela inde-
gás natural como fonte energética é preponderante, pendência ~ pela de~ocra~ia em cada uma das uni-
mormente na atualidade, quando é preocupação das dades políticas do Impéno espanhol da América.
autoridades governamentais suprir a falta de energia Seus pl~nos de ~ovemo estavam bem à frente dos
para os próximos anos, prioritariamente. estrategistas polítiCOS de seu tempo, e até hoje são

Os editais de compra dos tubos compressores c?~siderados quan~o se ~rocura soluções para as
e outros para o gasoduto Brasil-Bolívia serão publi- ~iflculdades dos palses cUJo processo de libertação
cados brevemente. Os recursos para a construção liderou.
do gasoduto deverão vir de fontes internacionais Por essas razões, embora tenha sido violenta-
como Banco Mundial (BIRD), Banco Interarnerican~ mente criticado em sua vida e após a morte - certa-
de Desenvolvimento (BID), Eximbank do Japão, da mente em decorrência das paixões políticas exacer-
Alemanha e dos USA, Corporação Andina de Fo- badas pela sua atuação fulminante contra as forças
mento e também o Banco Nacional de Desenvolvi- espanholas - Bolívia é reconhecido como um dos
mento Econômico e Social. Do total dos investimen- grandes gênios da era revolucionária dos fins do sé-
tos, 80% serão destinados às obras no Brasil e 20% culo XVIII e princípios do século XIX.
para a parte boliviana. Bolívia deve a sua educação básica ao peda-

a gasoduto vai partir da cidade de Rio Grande, 9Ogo revolucionário Simón Carreno Rodrigues, que
na Bolívia, entrando no Brasil por Mato Grosso do lhe incutiu o amor à liberdade. Complementou seus
Sul. Dali, entra em São Paulo e toma a direção do estudos na Espanha, a partir dos dezesseis anos, e
Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. regressou à Venezuela em 1801.
Em São Paulo, vai ser ligado aos gasodutos já exis- Com a morte da esposa retomou à Europa
tentes, estendendo-se aos Estados de Minas Gerais onde, em 1805, em visita ao Monte Aventino, diante
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de seu mestre, jurou, solenemente, dedicar sua vida a conta de matérias e reportagens, levadas a termo
à libertação de sua terra do jugo espanhol. pela imprensa, em que se registrou o clamor dessa

De volta á Venezuela, já em fins de 1806, Ii- significativa parcela da população economicamente
gou-se a grupos liberais e, alcançada a vitória, to- ativa.
mou parte na Junta de Governo que, em 1810, subs- Caixas e caixas de produtos já foram despeja-
tituiu a autoridade espanhola na colônia. Foi esse o dos em praça pública, carregamentos de animais fo-
primeiro governo constitufdo na América Latina, sem ram gratuitamente distribufdos em frente ao Con-
interferência da metrópole. gresso Nacional, tudo em protesto contra o irrefletido

Mais tarde foi enviado a Londres como repre- e inflexfvel tratamento dado pelas autoridades go-
sentante diplomático; quando novamente regressou vernarnentais à causa dos pequenos produtores.
à Venezuela fez-se acompanhar de Francisco Miran- Preocupada com esse tristfssimo quadro, apre-
da, venezuelano que lutara ao lado de Washington sentei projeto de lei alterador da Lei n2 4.762, de 13
na guerra da independência americana a fora gene- de julho de 1965, que dispõe sobre os serviços do
ral no exército de Napoleão, assim como o chefe da Registro do Comércio e atividades afins e dá outras
malograda tentativa revolucionária de 1806. providências. As modificações propostas dizem res-

Proclamada pela Assembléia Nacional a inde- peito à possibilidade do registro, na Junta Comercial
pendência da Venezuela, em 5 de julho de 1811, Mi- de cada Estado, do produtor rural que desempenhe
randa foi feito generalfssimo e Bolfvia assumiu a de- atividade lucrativa de forma individual ou unifamiliar.
fesa de Puerto Cabello. Sr. Presidente, apesar da inquestionável impor-

Seu projeto de unir as novas repúblicas hispa- tância do produtor rural no contexto macroeconômi-
no-americanas obteve sucesso temporário com a co, é muito desvantajosa a posição que ele ocupa,
assinatura do Tratado pela Colômbia, Peru, México, pois, atuando como pessoa ffsica e sendo detentor
América Central e Provfncias Unidas do Prata, mas de pequenas propriedades, trabalha por conta pró-
apenas as três primeiras compareceram ao Con- pria ou é auxiliado por membros da famflia, ficando
gresso das Américas, realizado no Panamá, em assim à mercê da ganância e da esperteza dos atra-
1826. vessadores.

Sua morte precoce, em 1926, quando já acu- De um lado, indefeso, o produtor rural vê-se
mulava frustrações pela falência dos seus últimos e forçado a escoar o produto; de outro, o comerciante
mais arrojados projetos, não significou a morte do intermediário oferece preços vexatórios pela merca-
bolivarismo: ele está presente na formação da Orga- doria.
nização dos Estados Americanos, assim como no Consideremos que outros importantes fatores,
Mercosul, no Grupo Andino e em todas as organiza- como a grande distância do mercado consumidor e
ções, congressos e seminários que se realizam com a falta de uma organização mfnima empresarial,
o objetivo de unir os povos latino-americanos. também têm participação relevante nas dificuldades

Enviamos aqui a nossa saudação ao povo da enfrentadas para maximização dos lucros na produ-
Venezuela, berço e um dos primeiros campos de ção. Todavia, acreditamos que a formalização da ati-
luta do herói. Sentimos cada vez mais presente o vidade comercial do pequeno produtor rural servirá
espfrito de Bolfvar pairando sobre a América Latina como um grande impulso ao seu aprimoramento e
em cada momento da luta pela união, pelo desenvol- desenvolvimento como comerciante, sem a necessi-
vimento, pela independência econômica, contra a dade de associar-se a uma cooperativa ou transfor-
fome, a ignorância, a miséria e a todo e qualquer mar-se em pessoa jurfdica, hipótese desvantajosas
tipo de opressão. sob vários aspectos.

A SRA. VANESSA -FEUPPE (PSDB - RJ. Pro- O registro dos produtores rurais, enquanto pes-
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. soas ffsicas, na Junta Comercial, propiciará a legali-
e Srs. Deputados, o trabalhador rural é o esteio da zação da atividade comercial por eles exercida, per-
atividade desenvolvida no campo. O cultivo e a cria- mitindo sua transformação junto ao atravessador,
ção agropecuária configuram a base do desenvolvi- uma vez que poderão negociar diretamente com as
mento desta Nação, exatamente de acordo com Centrais de Abastecimento, supermercados, ou até
suas proporções continentais, sua natural vocação mesmo com o consumidor final.
agrfcola. - A partir da oficialização da atividade de comer-

No entanto, atrozes injustiças têm sido infligi- ciante, por nós defendida, o produtor recolherá tribu-
das a esses ardorosos trabalhadores. Já se perdeu tos normalmente e verá seus lucros aumentarem.
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Isso não implicará o aumento automático do preço fi- pontos importantes neste aspecto é buscar maior
nal, pelo contrário, acreditamos que, dispensados os produtividade e competitividade. É o momento de
atravessadores, os produtos encontrem o seu real e capitalizar o setor, e o plano de safra é o primeiro
justo preço. passo que está sendo dado pelo Governo, por inter-

sras e Srs. Deputados, a chancela do Congres- médio do Ministério da Agricultura, para a concreti-
so Nacional á nossa preocupação será de grande zação dessas metas.
importância para a revitalização da estrutura produti- Doravante, com a experiência positiva com o
va brasileira, em que a agricultura desempenha rele- trigo, na safra de verão 96197, o Proagro ficará vin-
vantrssimo papel. Os grandes beneficiados, temos culado ao zoneamento agrícola. A Embrapa, coorde-
certeza, serão não só os produtores, mas os consumi- nadora do zoneamento, está concluindo o procedi-
dores, uma vez que os preços a serem praticados as- menta para as culturas de feijão, arroz, milho e soja,
tarão de acordo com os novos tempos que vivemos. em Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São

Era o que tinha a dizer. Paulo e Tocantins. Brevemente, estarão concluídos
O SR. WELlNTON FAGUNDES (Bloco/PL - os estudos para a Região Centro-Sul, até o final de

MT. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- julho.
te, sras e Srs. Deputados, o Governo anuncia o Pla- A alíquota de adesão ao Proagro, para as cul-
no de Safra 96197 em momento oportuno, permitindo turas de sequeiro de arroz e 1eijão, quando o produ-
ao produtor planejar e executar ações de financia- tor aderir ao programa de zoneamento, será reduzi-
menta e comercialização, afirmando que haverá da de 11,7%, para 6,7% e, para soja e milho, de 7%
mais recursos para o crédito rural com menores ta- para 3,9%. O Proagro cobrirá as perdas causadas
xas de juros, além de simplificação e desregulamen- por granizo, tromba dágua, vendaval e seca. As cul-
tação dos procedimentos de financiamento e comer- turas irrigadas terão a alíquota reduzida de 4,7%
cialização, com ênfase no mercado e melhora da in- para 1,7%.
fra-estrutura. No caso de lavouras financiadas com recursos

O Ministro Arlindo Porto esclarece que tais pro- do Pronaf, a alíquota será de 2% para os mutuários
vidências resultam da determinação do Presidente do Proc:era (Programa de Crédito Especial para Re-
Fernando Henrique qe priorizar a agricultura, garan- forma Agrária) e dos Fundos Constitucionais, desde
tindo rentabilidade ao produtor e maior oferta de ali- que sigam as regras do zoneamento agrícola, e para
mentos à população, complementando que as medi- lavouras irrigadas a alíquota cai para 1,7%.
das deste ano agrícola estão apoiadas na confiança A política de preços mínimos da safra 96197
que a população tem no Plano Real, que estabilizou está voltada para a retomada do crescimento da sa-
a economia, condição imprescindível para o sucesso fra e do aumento da renda no campo. Os bons pre-
da política agrícola. ços de mercado da maior parte dos produtos agríco-

O Ministro acrescenta que o Governo cumprirá las reduziram bastante a ênfase dos preços míni-
integralmente a quitação das indenizações do segu- mos, abrindo espaço para o mercado e para instru-
ro agrícola, o PROAGRO, a partir do mês de julho, mentos mais modernos de comercialização, como o
assim como vem ocorrendo com a securitização. mercado de opções e a Cédula do Produto Rural

Os pequenos produtores contarão com uma poli- (CPR). Para manter a produção e o abastecimento
tica especial e terão à disposição cerca de 1 bilhão de em níveis satisfatórios na próxima safra, haverá um
reais para o PRONAF - Programa Nacional de Forta- aumento de 11,67% para o milho plantado no SUl,
lecimento da Agricultura Familiar, quatro vezes mais Sudeste, Centro-Qeste (menos Mato Grosso), sul da
do que o valor alocado no ano passado, para garantir Bahia, Tocantins, sul do Maranhão e sul do Piauí.
a permanência no campo e geração de novos empre- No Mato Grosso, o aumento foi de 10,531%, e o mi-
gas. Some-se a isso a estadualização do programa, lho do Acre e Rondônia terá aumento de 16,67%.
com o que os bancos estaduais poderão repassar os O feijão e a mandioca tiveram um aumento de
recursos aos agricultores, tarefa essa de responsabili- 5%; para o feijão e o algodão, haverá um aumento
dade do Banco do Brasil, no momento. de 9,06% em todo território nacional. O arroz irriga-

As medidas anunciadas pelo Governo permiti- do/casca subirá 5,0% e o arroz de sequeiro/casca,
rão aos agricultores aproveitarem as tendências po- nas Regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste,
sitivas do mercado, gerando perspectivas otimistas subirá 5,08%; em Mato Grosso e Tocantins subirá
para esta safra. Realmente, a atividade rural, como 5,04%, e no Norte, exceto Tocantins, subirá 4,96%.
todo empreendimento, precisa ser lucrativa. Um dos A soja produzida no Sul, Sudeste e Centro-Oeste
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(exceto Mato Grosso) terá aumento de 9,09%, en- agropecuária e em que o produtor resida na proprie-
quanto que no Acre e Rondônia o aumento será dade ou em aglomerado urbano/rural próximo a ela.
de 9,02%. Para a agricultura familiar, ficará mantido o sis-

O arroz estará amparado por um aumento da tema de equivalência-produto. O limite para financia-
atrquota sobre as importações, que passam de 12% mento de custeio é de R$5 mil por mutuário. Em in-
para 22%, no produto beneficiado, importado de ter- vestimentos, o limite por tomador foi ampliado de
ceiros países. No caso dos países do Mercosul é R$10 mil para R$15 mil e nos empréstimos coletivos
mantida a alíquota zero. (associações ou grupos) o limite foi aumentado de

No caso do algodão e da mandioca, os benefi- R$50 mil para R$75 ~i1. . _ .
ciadores industriais poderão realizar EGF (Emprésti- O Governo destinOU R$30 mrlhoes para o slste-
mo do Govemo Federal), Sem Opção de Venda ma de assistência técnica e extensão rural, que
(SOV), com recursos controlados, até o limite de atenderá gratuitamente o maior número possível de
50% da capacidade de transformação ou, no máxi- agricultores enquadrados no Pronaf.
mo, R$30 mil, pagando-se aos produtores e/ou coo- Em parceria com a iniciativa privada, o Govemo
perativas pelo menos o preço mínimo. está desenvolvendo projetos regionais para beneficiar

A estabilidade econômica e a securitização das os agricultores ain~ na saf~ 96197. As medidas ~n-
dívidas do setor agrícola modificará as atuais regras clue~: co~res Jnte~oclals de ~nsportes, asslS-
de financiamento do crédito rural. Os juros agrícolas têncla técnrca e exte~o rural,. qualidade nos progra-
para custeio, hoje de 16% ao ano, serão reduzidos mas de controle da sanidade animai e vegetal.
para 12%. Ainda este ano, começará a operar um novo

.._ . . . _ corredor multimodal, ligando o Mato Grosso e Ron-
O arroz, felJao, mandIoca, milho e trigo poderao dônia ao Porto de Itacoatiara no Amazonas e daí

contra com e~préstimos de ~té 150 mil reais. No ao Oceano Atlântico.' ,

~::~:~~~;~ti::sa:~:~I~o~::s~~:::sn~~ . Estã~ p~evistos três co~~dores de transportes
em réstimos de até 15 mil por beneficiário na com- multlmodals ligando as r~glo~s Cent~-No~e, No-
pra

P
de insumos, no fomecimento aos coo~erados e roest~ e Nordeste. A estimativa de mvestimento~

na comercialização (EGF/SOV) de sementes dos 13 para mfra-estrutura dos corredores, par~ c:s próXI-
rodutos da PGPM (Política de Garantia de Preços mo~ dez anos, ~ ~e ce~~ de US$800 mllhoes, dos
~, . quais U$500 mllhoes Vlrao do Govemo e US$300

mimos). milhões da iniciativa privada. Não estão incluídos os
Os recursos colocados à _disposi~o dos agri- investimentos na privatização da rede ferroviária e

cultores nesta safra 96197 serao supenores a R$5 dos portos no Sul e Sudeste do País.
bilhões, enquanto na safra passada foram aplicados Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
cerca de R$3,7 bilhões. O SR. RUBEM MEDINA (Bloco/PFL - RJ. Sem

Os pequenos produtores, enquadrados no Pro- revisão do orador.) - Sr. Presidente, srss e Srs. De-
grama Nacional de Fortalecimento da Agricultura Fa- putados, ao sancionar a lei que regulamenta a aber-
miliar (PRONAF), terão uma política agrícola diferen- tura, à iniciativa privada, do setor de telefonia celular
ciada, com recursos da ordem de 1 bilhão de reais - e de transmissão de dados por satélite, na última
portanto, 4 vezes superiores aos do ano passado, sexta-feira, o Presidente Fernando Henrique Cardo-
com en~rgos de 9% ao ano para custeio. No caso so contribuiu para que c País desse um salto signifi-
de investimentos, o custo será de Taxa de Juros de cativo rumo a uma nova etapa de desenvolvimento,
Longo Prazo (TJLP) mais 6% de juros. Os recursos com a captação de novos recursos e de investimen-
virão da exigibilidade bancária, no montante de tos privados num setor que movimenta hoje o maior
R$200 milhões, do Proger Rural e dos Fundos volume de recursos em todo o mundo, superando in-
Constitucionais, no montante de até R$400 milhões clusive os setores de petróleo, energia e seguros.
cada. Com a regulamentação da lei, aprovada na se-

São classificados como produtores de agricul- mana passada pelo Senado, o Govemo espera in-
tura familiar aqueles que utilizam o trabalho direto do vestimentos no setor de telecomunicações da ordem
produtor e sua famnia, que não detenham área su- de R$13 bilhões nos próximos 7 anos, elevando de
perior a 4 módulos fiscais (o tamanho da área varia 9,6 milhões para 17 milhões o número de terminais
conforme a região), nos casos em que no mínimo de telefones celulares. Incluindo todo o setor, o Go-
80% da renda familiar do produtor seja originária da vemo espera investir, até o ano 2003, R$73 bilhões
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em telecomunicações, dos quais R$40 bilhões virão mais indicado, pois, além de reduzir o tamanho do
da iniciativa privada, tanto de empresas nàcionais Estado, acaba estimulando os investimentos exter-
quanto de investidores externos. nos de longo prazo, que são os mais produtivos e os

Outro fato animador é a garantia do Governo que mais contribuem para consolidar o crescimento
de que até 1998 todo o setor de telefonia estará pri- econômico.

. vatizado, incluindo-se af as companhias telefônicas Diante disso, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
estaduais. tenho cobrado maior agilidade do Governo no Pro-

Com relação à telefonia celular, o Pafs será di- grama Nacional de Desestatização, por entender
vidido em 10 áreas, e os contratos de concessão do que quanto mais tempo for mantida essa estrutura
uso dos serviços terão duração de 15 anos, renová- arcaica e intervencionista do Estado mais prejufzos
veis de acordo com a avaliação dos serviços presta- o Pafs terá e mais crescerá a dfvida social do Brasil
dos e o interesse do Governo. Para tanto, os depar- para com as parcelas mais desassistidas da popula-
tamentos de telefonia celular das 26 empresas tele- ção. Uma privatização dúbia acaba disseminando a
fônicas serão transformados em 10 empresas inde- incerteza e a intranqüilidade entre os investidores
pendentes, corn a mesma área de atuação das em- privados, internos e externos, fazendo com que
presas privadas, embora a meta do Executivo seja aportem no Pafs mais recursos especulativos do que
concluir até o final do ano o processo de privatiza- produtivos.
ção desse setor das telecomunicações. Dados do próprio Banco Central comprovam

A expectativa do Governo é de que, com a nossa preocupação. Dos US$36 bilhões que ingres-
abertura desse setor, haja uma significativa redução saram no Pafs no primeiro semestre deste ano, ape-
no preço das linhas de telefone celular e sensfvel nas US$4,4 milhões constitufam capital produtivo.
melhora da qualidade dos serviços prestados à popu- Os demais recursos vieram em busca das atrativas
lação. Além da redução dos custos e da elevação do e generosas taxas de juros praticas no Brasil, uma
padrão de qualidade dos serviços, poderão ser cria- das mais altas do mundo. Assim mesmo, o BC inclui
dos, nos próximos 5 anos, cerca de 500 mil novos em- nesses US$4,4 bilhões os recursos decorrentes da
pregos, apenas com a abertura da telefonia celular. privatização da Ught, em maio último, que contribuiu

A etapa seguinte seria a privatízação da rede para o ingresso de US$1,2 bilhão, praticamente um
de telefonia convencional. Nesse caso, as atuais quarto desses recursos produtivos.
companhias telefônicas estaduais seriam agrupadas Como se vê, a batalha contra o atraso, o sub-
em 4 ou 5 macroempresas, que passariam a atuar desenvolvimento e o desemprego está longe de ser
com um concorrente privado em sua área. vencida. É preciso avançarmos cada vez mais no

Embora não haja qualquer estudo sobre os fn- processo de desestatização e de abertura da econo-
dices de redução das tarifas após essa primeira mia, para que o P.afs possa alcançar novos patama-
fase, espera-se que a taxa de habilitação de uma Ii- res de desenvol~lmento.' .su~rar seus graves pro-
nha de celular caia para algo em tomo de R$1 00,00, ble~as est~turals e SOCiaiS e Ingressar no clube das
representando uma redução de 70 a 80% do que é naçoes mais prósperas. A exemplo do que ocorre no
cobrado atualmente pelas empresas estatais. Além setor de telecomunicações, só avançaremos nesse
da redução dos custos da linha e dos serviços, ha- caminho com muito empenho e vontade polrtica do
veria uma vantagem adicional para o usuário com o Governo. ,
incremento de novas linhas, o que poderia contribuir O SR. JOSE PINOlTl (BlocoIPMDB - SP. Pro-
para a redução da expressiva demanda existente nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
em todo o Pafs, tem levado as empresas telefônicas Deputados, apesar do esforço competente e sincero
a procederem a sorteios de novas linhas, com previ- que, devemos reconhecer, tem empreendido o Go-
são de instalação de até 6 meses. vemo do Presidente Fernando Henrique Cardoso a

Todos esses percalços mostram o quanto cus- fim de resgatar a drvida social acumulada ao longo
ta ao Pafs manter urna estrutura estatizada inope- dos. últirr1?s cinco séculos no Brasil, os resultados
rante e o acerto do Governo em tentar agilizar o pro- efetivos a~nda se mostram aquém das expectativas.
cesso de abertura econômica e modernização do P~rticularmente .no qu~ se refere à ~úde e
Estado. No instante ern que o Pafs necessita gerar Educaçao o Estado ainda nao tem consegUido cum-
novos empregos e buscar recursos alternativos, par- prir o seu papel: reduzir desigualdades, proporcio-
ticularmente no mercado externo, para alavancar o nando aos menos favorecidos, aos hipossuficientes,
seu desenvolvimento, o caminho da privatização é o
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as oportunidades que, por diversas circunstâncias, Sistema Único de Saúde. Falta implementá-lo na
não têm sido capazes de conquistar por si próprios. prática, é verdade, mas ele já se materializou no

A Educação é, talvez, um dos setores mais campo dos conceitos e, mais importante, no ordena-
atrasados do Pafs, mantendo-se até hoje elitista e mento jurfdico. Fica agora por conta da sociedade -
arcaica, caraeterfsticas que se estendem desde a a qual nesta Casa representamos - alocar, na lei or-
pré-escola até o ensino superior. Nunca foi objeto de çamentária, as verbas que irão assegurar sua im-
um salto de modernidade como, por exemplo; o que plantação e seu bom funcionamento, assim como,
empreendemos na indústria - e logo ela, que deve- em uma etapa posterior, fiscalizar a execução do Or-
ria ser a base de qualquer programa de desenvolvi- çamento anual, garantindo a efetiva realização das
rnento sustentável! disposições legais.

Uma das formas por que se manifesta esse eli- Ainda uma vez, a solução não está na constru-
tismo é o acesso ao ensino superior público gratuito, ção de mais unidades - ao menos no que se refere
na prática somente possfvel aos filhos das classes a grandes centros - como São Paulo. Nesses, em
mais abastadas. Os pobres ficam relegados às uni- regra já existem tanto hospitais quanto centros de
versidades noturnas pagas, e caras, e de pior quali- saúde em número mais do que suficiente para o
dade. Acabar com essa falsa democracia do ensino atendimento da demanda, desde que adequada-
superior, fazendo-o pago, em todos os nfveis, e con- mente administrados.
cedendo bolsas aos que delas necessitarem será e que se tem visto, no entanto, é a desmotiva-
um passo importante, no rumo da modernização do ção, o abandono e o desinteresse, principalmente
nosso sistema educacional. em função dos baixos salários e das péssimas con-

Essas bolsas, no entanto, têm de ser suficiente dições de trabalho.
não só para o custeio da Universidade, mas também Sr. Presidente, Srs. Deputados, o grande en-
para o sustento do aluno, para a compra de livros e trave que sempre dificultou, no Brasil, a solução dos
para o atendimento de outras necessidades básicas, problemas sociais, principalmente nos setores da
de forma que o estudante carente não tenha de Educação e da Saúde, tem sido sempre a carência
abandonar os estudos para trabalhar. de vontade polftica.

Os recursos arrecadados com o ensino supe- Hoje, felizmente, o quadro é diferente. Ao me-
rior, de outra parte, deveriam ser investidos no ensi- nos por parte do Governo Federal, pode-se observar
no primário, promovendo-se nesse nfvel uma grande um esforço sério, um trabalho de base cujos frutos
reforma. A solução definitiva para o nosso problema se irão colher já em breve futuro. Falta, no entanto,
educacional está no oferecimento de ensino em tem- ajustar ainda em alguns pontos o curso da nau bra-
po integral para todas as crianças pobres do Brasil, sileira rumo ao desenvolvimento, garantindo-lhe um
dando-Ihes a oportunidade de ficarem na escola o traçado mais breve e seguro.
dia inteiro, e não na rua, à mercê das drogas e da C()nfiamos em que, ao leme, o Presidente da
marginalidade. República estará alerta, aberto ao diálogo e disposto

Quando fui Secretário de Educação em São a ouvir todas as sugestões que possam significar um
Paulo, no Governo Montoro, instituf o Profic, um pro- aperfeiçoamento do Estado e de seus instrumentos
jeto de formação integral das crianças em que, além de ação.
da aula tradicional, havia atividades durante todo o O SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCEL·
dia. A criança recebia alimentação, orientação para LOS (Bloco/PFL - MG. Pronuncia o seguinte discur-
as tarefas de casa e ainda podia ocupar-se pratican- so.) - Sr. Presidente, srOs e Srs. Deputados, a Com-
do ginástica, jardinagem, música ou balé. panhia Vale do Rio Doce é um dos maiores exem-

e Profic privilegiava a educação propriamente pios da capacidade de investir e trabalhar. do povo
dita, não a mera construção de escolas. Não sou, brasileiro. e patrimônio humano e tecnológico cons-
absolutamente, adepto da pedagogia do empreiteiro, trufdo nessa empresa qualifica-a como uma das
que confunde investimento em educação com mera mais eficientes e rentáveis do mundo. Os beneffcios
construção de escolas. que sua atuação tem trazido para o Pafs são incal-

Já no que respeita à Saúde, Sr. Presidente, culáveis.
Srs. Deputados, o problema é de outra ordem. Isso Portanto, se não quisermos ser condenados
porque, ao menos em tese, na lei, conseguimos em- por nossos filhos como cúmplices de uma ação ir-
preender um grande salto de qualidade no texto da responsável, devemos ter o maior cuidado quando
Constituição de 1988, com a instituição do SUS - traçarmos as linhas de privatização dessa grande
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estatal brasileira. Afinal de contas, trata-se de um te- instrumento de distribuição de riqueza e estímulo à
souro que pertence à totalidade da Nação e como tal poupança interna. A venda das ações de empresas
deve ser tratado. grandiosas como a Vale deve ser um exemplo para

Se aceitamos as premissas que orientam o dinamizar o mercado acionário do País e libertá-lo
Programa Nacional de Desestatização, ou seja, a dos vícios do passado, quando poucas empresas
superioridade da iniciativa privada, no contexto da abriram seu capital, mantendo, na maioria, a estrutu-
integração econômica mundial, devemos então en- ra administrativa tradicional.
contrar os mecanismos mais condizentes com nossa Gestão eficiente, dinamismo, capacidade de
realidade. competir no mercado internacional são virtudes que

Em primeiro lugar, não podemos perder de vis- decorrem de uma nova mentalidade e não apenas
ta que um dos objetivos prioritários do PND é a de- de transferência de ações a grupos empresariais in-
mocratização da propriedade. E isso só se toma viá- teressados em tirar vantagens de posições monopo-
vel se a venda das ações for feita de forma absoluta- listas.
mente transparente e com a garantia dos direitos de Nós, em Minas Gerais, aprendemos a conhe-
preferência por parte dos empregados. No setor si- cer e a respeitar a Vale do Rio Doce, e acreditamos
derúrgico, por exemplo, para o qual a CVRD fomece que essa será a atitude de toda a população, à me-
matéria-prima, os empregados ficaram com 10% do dida que for tomando conhecimento da grandeza do
capital, com 70% de deságio. Em alguns casos, trabalho ali realizado. O primeiro passo para .Ievar
como CSN, Cosipa, Açominas e Caraíba, a oferta de adiante a venda dessa empresa deve ser a divulga-
ações a empregados e aposentados atingiu o mon- ção de sua verdadeira situação. Os empregados,
tante de 20%. como sócios do programa, terão também interesse

Se vamos privatizar, então, que seja mantida a no processo.
integralidade da empresa. A venda em partes seria A Vale do Rio Doce é um dos maiores patrim6-
um verdadeiro crime contra o patrimônio nacional, nios já construídos pelo povo brasileiro ao longo de
pois desfiguraria um projeto que deve muito de seu sua História. Portanto, deve ser tratada com todo
sucesso à organicidade e coerência de suas ações. respeito.
Dividir seria entre empresas, que com isso alcançam O SR. ILDEMAR KUSSLER (PSDB - RO. Pro-
grandes economias de escala e poder de fogo nos nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srlls e
mercados concorrenciais. Srs. Deputados, hoje é um dia histórico para a saú-

Além disso, devemos observar que muitas das de no Brasil. A aprovação da CPMF garantirá ex-
críticas que se fazem aos modelos de organização pressivo volume de recursos, os quais serão desti-
estatal baseiam-se em dificuldades geradas pelas Ii- nados integralmente para o Ministério da Saúde.
mitações impostas às empresas que contam com a Durante os meses antecedentes, foram trava-
participação do Governo. Nesse sentido, é muito dos inúmeros debates, houve reuniões, congressos,
mais lógico dar autonomia à CVRD antes da privati- enfim, toda sorte de eventos com vistas à ampla dis-
zação para que seu patrimônio se valorize conforme cussão desse tema, que até pode parecer polêmico
as leis do mercado que ela terá de enfrentar. em determinadas circunstâncias, mas não o é no

Uma altemativa seria a regulamentação dos atual contexto.
contratos de gestão, de forma a garantir meios para É verdade que a CPMF não é a melhor altema-
que a direção da empresa conduza uma venda real- tiva para se procurar equacionar de uma vez por to-
mente rentável para a União. Vender barato para das o problema da saúde no Brasil. A solução ideal
que mais tarde a empresa aumente seus lucros é passa, na verdade, por uma série de medidas a se-
uma irracionalidade que agride o patrimônio do rem implementadas, que devem ter todo o apoio da
povo. sociedade. A reforma tributária, por exemplo, é uma

O PND propõe-se a encontrar mecanismos de delas. Caso já tivesse sido colocada em pauta e
democratizar a propriedade do setor produtivo, pela aprovada, certamente a CPMF não estaria sendo
pulverização das ações de estatais privatizadas. sequer discutida, eis que não seria necessária.
Com isso, os contribuintes transformam-se em acio- Mas por isso mesmo a CPMF é de caráter tem-
nistas e passam a interessar-se diretamente pelos porário, e esse aspecto não vem sendo informado
resultados do desenvolvimento econômico. adequadamente à Nação. A malversação de recur-

A simples troca de mãos das estatais não inte- sos, que sempre existiu, deve ser e está sendo com-
ressa a ninguém. O programa só faz sentido se for batida. As fraudes que sempre lesaram a saúde dos



v- GRANDE EXPEDIENTE
Tem a palavra o Sr. Paulo Rocha.
O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. De
putados, hoje é véspera do Dia do Lavrador. O 25
de julho será comemorado pelos trabalhadores ru
rais com diversas manifestações pelo País afora.
Terra, crédito, assistência técnica, estradas para es-
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brasileiros devem ser coibidas e os responsáveis por coamento da produção, armazéns, energia elétrica,
elas devem ser presos. E - quem sabe? - talvez as- saúde e educação são algumas das principais reivin-
sim os recursos para a saúde possam seguir ornes- dicações dos pequenos e microprodutores rurais.
mo caminho das verbas destinadas à educação, ou O dia 25 de julho deveria ser um dia de festa, e
seja, ser vinculados constitucionalmente, como su- não de lamento. Entretanto, as elites brasileiras, que
geriu o Deputado Inocêncio Oliveira. se eternizam no poder, exclu~m a pequena produ-

Todavia, essas são ações cujos resultados se- ção das políticas públicas. Os poucos que possuem
rão sentidos apenas no médio ou longo prazo, en- terra não têm crédito nem incentivo para produzir. A
quanto agora, no curto prazo, milhões de brasileiros grande maioria dos lavradores não tem terra para
vêm sofrendo nas filas de hospitais recebendo trata- plantar.
mento indigno, muitos morrendo dentro desses hos- A concentração da propriedade rural é uma he-
pitais, sem qualquer atendimento, em face da mais rança da colonização portuguesa. O modelo das ca-
absoluta carência e falta de estrutura médico-hospi- pitanias hereditárias permanece até hoje. Um reduzi-
talar. Ou seja, nunca poderíamos pecar por omis- do número de fazendeiros detém a maior parte da
são, fingindo que nada disso está ocorrendo, ou ten- terra, enquanto os pequenos trabalhadores rurais
tando usar as mais esdrúxulas desculpas para que a morrem na luta pelo direito a um pedaço de chão.
CPMF não fosse aprovada; como, por exemplo, falar Todos os governos conservadores falam em
pelos--€Juatro-cantos do-~elevadíssimo ônus" que a resolver a questão agrária no Brasil. Até os militares
CPMF traria para a sociedade. criaram um estatuto da terra, que só se:viu parL pe-·

Ora, caros companheiros, a contribuição a ser petuar os privilégios. A proliferação das repartições
recolhida sobre R$1.120,OO, por exemplo, é de mí- públicas para encaminhar os conflitos fundiários só
seros R$2,20. Ou seja, para cada dez salários míni- resultou em burocracia e entraves, que dificultam
mos a contribuição é de apenas dois jornais ou refri- ainda mais o acesso dos pequenos produtores ao
gerantes! tão desejado título de propriedade.

Falar de grande ônus, portanto, é querer indu- Constantemente, o Brasil vira manchete na im-
zir a sociedade a acreditar numa grande falácia. Re- prensa internacional por causa dos conflitos de terra.
levante é citar a coragem e a luta do Ministro Jatene Chacinas como as de Eldorado do Carajás, Corum-
com relação a essa causa, à causa da saúde brasi- biara, Ubá, Princesa e tantas outras representam
leira. Incansável, o Ministro Jatene enfrentou toda uma vergonha para o nosso País, que passará para
sorte de pressões e lobbles contrários à aprovação o terceiro milênio marcado por uma profunda e estú-
da CPMF. Em diversas ocasiões, inclusive, teve a pida desigualdade social, onde a concentração de
sua reputação de grande homem público que é e renda e a de terra são dois dos mais gritantes indi-
sempre foi atacada por setores escusos e insatis- cadores.
feitos, os quais, ávidos em críticas destrutivas, Hoje temos na Presidência da República do
nunca apresentaram propostas reais e tempesti- Brasil um homem que se formou em Ciências So-
vas; ou seja, setores que são gigantes no falar e ciais; que fez pesquisa na área rural, especialmente
anões no agir. no meu Estado, o Pará; que sabe da existência des-

Portanto, caros companheiros, creio que a par- sas desigualdades; que sabe que não pode haver
tir de hoje a história da saúde brasileira começa a democracia se a terra é privilégio de poucos.
ser reescrita, com seriedade, com competência e Entretanto, o Presidente Fernando Henrique
certamente com todo o apoio de toda a sociedade. Cardoso mandou o povo brasileirC' esquecer o que

O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - ele escreveu no passado. Como proprietário de terra
Passa-se ao e aliado dos grandes latifundiários e políticos con

servadores, o Presidente optou por "deixar como
está para ver corno é que fica". Ou seja, a manuten
ção do status quo. A modernização de que ele tan
to fala é a globalização do capital, que privilegia ain
da mais quem tem mais.

Não é a toa que ele privilegia os usineiros da
cana-de-açúcar e perdoa as dívidas dos grandes
empresários agrícolas. Não é à toa que o Govemo
gastou cerca de 16 bilhões com o saneamento de
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bancos falidos. Ou seja, para banqueiros e latifun- tração mineral, sem nenhum tipo de verticalização
diários tudo; para os sem-terra e os pequenos pro- da produção, sequer, para gerar emprego.
dutores, a polícia e a violência. Para a agricultura familiar, o investimento

Mesmo o Presidente não querendo, a reforma do Governo Federal é praticamente nulo. Não
agrária virá. É uma exigência da Nação. Só pode ha- existe uma política do que e para quem produzir.
ver distribuição de riqueza e de renda com a reforma Privilegia-se as culturas industriais, destinadas à
agrária. Só através da desconcentração da terra é exportação, com os plantadores de soja sendo
possível criar demanda para absorver a produção in- um dos segmentos melhor aquinhoados pelos re-
dustrial; criar emprego,. para eliminar a pobreza; e cursos públicos.
aumentar rapidamente a produção de alimentos, a Dentro desse contexto, é necessário ponderar-
fim de satisfazer, sem risco de pressão inflacionária, mos também sobre o papel do poder.Judiciário na
uma procura maior de alimentos, que resultará auto- questão da resolução dos conflitos agrários. Permi-
maticamente na diminuição da pobreza rural. to-me citar alguns tópicos da pesquisa realizada

Ensinam-nos estudiosos como Plínio de Arru- pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de
da sampaio, que todos os estudos realizados apon- J~neiro, coordenada pelo sociólogo Luiz Werneck
tam que a agricultura é o setor da economia que exi- YI?nna, qu~ ~ostra q~e cerca de 80~o do~ 12.9~
ge menos investimento de capital para criar um pos- Ju~zes braSileiros admitem que a leglslaçao ~~Sl-
to de trabalho produtivo e permanente. lelra contém elementos ultrapassados que dlflcul-

. tam a realização da Justiça. Dentro das priorida-
Se o ~o~emo tlves~ a cora.gem de :=tssentar des, 76,5% atribuem como de alta prioridade a re-

apena.:' 4 ~lIlhoes de famnlas ruraiS, .que vivem em . pressão a delitos econômicos, e somente 30% de-
Sltu~ça~ miserável, o gasto global sena da ordem de les consideram a garantia dos direitos sociais
60 bllhoes dóla~es, o que em quatr~ anos representa como de lata prioridade, demonstrando claramente
u?1 valor qu~ fica em tomo de 16 Yo do Orçamento que a preocupação de nossos Magistrados está
Fiscal da Umao. voltada, em sua maioria, para os interesses eco-

E, considerando que cada famnia assentada em- nômicos do capital, relegando a um segundo prano
prega diretamente a força de trabalho de três pessoas, as questões sociais.
em média, teríamos a criação de 12 milhões de postos As mudanças na nossa legislação, principal-
de trabalho em ocupações produtivas. Para cada em- mente no Código de Processo Civil, são urgentes.
prego direto, dois empregos indiretos poderiam ser ge- Os instrumentos processuais disponíveis aos latifun-
rados, o que representaria o surgimento de cerca de diários hoje, Sr. Presidente, nobres colegas, permi-
24 milhões de novos postos de trabalho em apenas tem a proteção judicial do imóvel rural sem qualquer
quatro ou cinco anos de investimento. defesa pelos sem-terra, haja vista previsão dos arts.

É desta forma que se responde ao desempre- 920 a 933 do Código de Processo Civil, legislação
go e que se insere a produção camponesa, de ori- que remonta ao início do século e que foi concebida
gem familiar, na economia brasileira. Isso exige co- por nossos legisladores de então para resolução dos
ragem, exige decisão política, coragem de ousar, de conflitos de caráter individual.
mudar o modelo econômico, voltado exclusivamente As ocupações de fazendas pelo MST, nos dias
para o mercado externo. Exige-se, portanto, vontade atuais, estão em outro patamar de interpretação so-
política de se investir na pequena agricultura fami- cial, qual seja sua gênese é social, motivo pelo qual
Iiar, exige coragem de investimento em ciência e acreditamos ser necessária a imediata mudança no
tecnologia, para melhorar as condições de produção enfoque das atuais ações possessórias para a solu-
no campo brasileiro. ção judicial desses conflitos. O Poder Judiciário pre-

Não podemos mais aceitar um modelo que pri- cisa t~r em conta a. q~estão soc~l, não ~e ate~do,
vilegia o velho extrativismo vegetal e mineral. A ma- e~cluslVame~te, à fna Interpretaçao da.lel. Tounn~o
deira nobre da Amazônia está-se acabando. Ferro Filho, em bnlhante enfoque sobre a Interpretaçao
bauxita, manganês, cobre, ouro, cassiterita e tanto~ das leis, disse:
outros minerais estão sendo levados, de forma bru- -A lógica dos conceitos não resiste à
ta, para o exterior. São esses os projetos incentiva- lógica das realidades. A finalidade da justiça
dos pelo Governo. Recursos do Fundo de Desenvol- não reside no culto à lei, mas no atendimen-
vimento da Amazônia - Finam - foram consumidos to aos fins sociais dominantes e às exigên-
por madeireiras, empresas de pesca predatória e ex- cias do bem comum."
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o Art. 52, inciso XXIII, de nossa Carta Magna,
estabelece o princípio legitimador da propriedade,
qual seja sua função social, ao passo que o art. 186
particulariza os elementos da função social da pro
priedade rural, estabelecendo o seguinte:

•Art. 186. A função social é cumprida
quando a propriedade rural atende, simulta
neamente, segundo critérios e graus de exi
gência estabelecidos em lei, os seguintes
requisitos:

1-aproveitamento racional e adequado;
11 - utilização adequada dos recursos

naturais disponíveis e preservação do meio
ambiente;

111 - observância das disposições que
regulam as relações do trabalho;

IV - exploração que forneça o bem-es
tar dos proprietários e dos trabalhadores.·

Entretanto, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputa
dos, nem o Código Civil nem o Código de Processo
Civil receberam qualquer alteração decorrente do
princípio da função social da propriedade, adotado
pela Constituição de 1988, tomando-se impossível à
Justiça a pacífica administração ou composição dos

. litígios que ora grassam no País afora entre traba
lhadores sem terra e proprietários rurais.

É inconcebível que os latifundiários recebam
imediata proteção da Justiça através da ação de ma
nutenção ou reintegração de posse, como se fossem
propriedades produtivas, violando preceito constitu
cional que define a função social da terra.

As ocupações que têm ocorrido denunciam a
todos o anacrônico sistema fundiário, injusto e alta
mente explosivo, como recentemente pudemos veri
ficar no Pará e em Rondônia. Entendo que os princí
pios constitucionais elencados em nossa Constitui
ção retiram dos trabalhadores sem-terra, quando
ocupantes, a ilegalidade de suas funções, caracteri
zando legítima defesa ou estado de necessidade.

Se, por um lado, os sem terra estariam a violar
o preceituado no art. 499 do Código Civil, ou seja, o
direito de o latifundiário ser mantido na posse, este
violaria preceito superior, de nível constitucional, ou
seja, a função social da propriedade.

Se ambos litigantes violam preceitos legais,
não há motivo, Sr. Presidente, nobres colegas, para
a proteção fulminante do mandato liminar da ação
possessória, em que os trabalhadores sem-terra se
quer são citados para se defenderem no processo,
negando-se aos trabalhadores as prerrogativas que
qualquer cidadão brasileiro tem, como a de ampla
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defesa e o contraditório, conforme estatui o art. 5, in
ciso LV, da Constituição Federal.

Reprimir os trabalhadores sem-terra com polí
cia é estúpido, desumano e injurídico. Quando esses
policiais os matam, é o Estado que os está matando,
o mesmo Estado que adota, ou deveria adotar,
como objetivo a construção de uma sociedade mais
justa, livre e solidária, como preceitua o art. 32, inci
so I, da Constituição Federal brasileira.

Portanto, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputa
dos, o que importa é evitarmos novas tragédias, com
urna legislação que trata esses conflitos como lití
gios de índole declaradamente social. Necessário se
faz que esta Casa agilize a tramitação de propostas
em curso que visam corrigir essas distorções, vol
tando-se urgentemente para a solução dos conflitos
de interesse social, deixandode lado aqueles indivi
duais, que somente a poucos interessam.

O que interessa, Sr. Presidente, é que, através
de políticas governamentais e de legislações, consi
gamos mudar o conceito de desenvolvimento no
nosso País. Que não se pense em desenvolvimento
e crescimento econômico só a partir dos grandes,
dos ricos, dos latifundiários. Que se tenha legisla
ção, investimento e prioridades governamentais,
mas que a partir dos pequenos, dos micros, dos mé
dios e microprodutores se possa criar capacidade
de desenvolvimento e de crescimento econômico.
Assim, desenvolvemos a economia, geramos em
prego e, conseqüentemente, bem-estar social. Só
haverá democracia se houver reforma agrária. Só
acabaremos com a fome se acabarmos com a
concentração de terra, dando condições aos pe
quenos de produzirem seus alimentos e de criarem
riquezas para o País.

Amanhã comemora-se o Dia dos Trabalhado
res Rurais. Infelizmente não será comemorado com
festas, mas com protestos, com indignação, com co
branças ao Congresso Nacional e ao Governo Fede
ral para que mudem sua forma de conduzir o País, a
fim de que não privilegiem os de sempre, os ricos,
ou a política de exportação que obedece à lógica do
capital internacional.

Queremos urna política que tenha coragem de
inverter as prioridades sociais e os parceiros dos go
vernos. Que se receba investimentos do capital in
ternacional sim, mas voltado para a maioria da nos
sa gente.

Amanhã, com certeza, os nabaiha(kíi'~j:;; m.~

em ·todo o País estarão exigindo, através d8 F.l~Or;;;

protesto, que se mude a lógica de P9I1S;;\f ü

que se mude a lógica de pensar a ecorw.mi~i 131m
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nosso País, que se mude a lógica de pensar o cres- zado de certos episódios, como no dia em que se ar-
cimento econômico. mou para acabar com uma greve.

O que queremos é uma legislação, uma políti- A propósito dele, diria mais tarde Alcides Car-
ca de investimentos que possa pensar o Brasil para neiro: "Epitácio sacou a faca para acabar com a gre-
todos, um Brasil onde possamos exigir o mínimo de ve, o que é um ato de coragem, a única virtude que
cidadania para o nosSo povo, para os trabalhadores não se pode fingir por se ter de demonstrar:
rurais. A Paraíba também é berço de nomes que en-

Sr. Presidente, concluo o meu pronunciamento grandecem a literatura brasileira, tais como Augusto
fazendo uma homenagem aos trabalhadores rurais dos Anjos, José Lins do Rego e José Américo de AI-
brasileiros, .postando~me ao seu lado em suas lutas meida. Governantes da estirpe de Oswaldo Trigueiro
pelo mais elementar direito de cidadão, que é o po- de Albuquerque Melo e Ruy Carneiro, tribunos bri-
der viver com dignidade em um País tão rico. Ihantes como Alcides Carneiro e Raimundo Asfora.

Terra, liberdade e pão é o que estarão exigindo Agora a Paraíba tem por Governador José Tar-
amanhã. gino Maranhão, ex-Deputado Federal, paraibano

Era o que tinha ad!zer. procedente do interior do Estado - a pequena cida-
Durante o .discurso do Sr. Paulo Ro- de de Araruna possui mais um vulto do qual se orgu-

lha. Homem que muito cedo se fez Parlamentar para
cha, o Sr. Bene.dito Domingos, 3

1l
Secretário, lutar pelos pleitos de seu povo, de sua gente, agora,

deixa a ·cadeira da presidência, que é ocu-

pada pelo Sr. Wilson Campos, til Secretário. ~~~~g:;~::~~~~~ ~~~éa:~~n~~~ii~~°C:~ee~~~
O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - A - na sua quase obsessão de levar luz ao campo.

Presidência apela aos Srs. Deputados que ainda Mas por que, Srs. Deputados? Justo porque
não registraram suas 'presenças no painel para que José Targino Maranhão tem muito orgulho de suas
o façam agora. origens e recorda o tempo em que estudavam à luz

Temos duas matérias importantes a serem vo- de velas, preparando o seu futuro político. Ele se
tadas no dia de hoje. Trata-se de um novo painel. A identifica, assim, com o morador do campo, porque
informação que temos na Casa é a de que 454 De- não sairá jamais de dentro de sua alma o tempo em
putados registraram suas presenças. Mas até o mo- que, montado num jerico, adentrava a paisagem
mento o placar eletrônico registra apenas a presen- desnuda, quem sabe, já hurnanizada na sua ideação
ça de 132 Srs. Deputados. de menino inteligente.

Esta Presidência informa aos Srs. Deputados Vejam, Sr. Presidente, Sr'Is e Srs. Deputados.
que é necessária a permanência de todos em plená- como o conhecimento da realidade política e a sua
rio para a votação de matéria constante da Ordem valorização, acham-se, pois profundal'TJente unidos.
do Dia, a fim de verificar se a Mesa encontra uma si- Tanto o teórico como o prático da política encontram
tuação que possa satisfazer primeiramente os Parla- sempre diante de si, de modo iniludível, a questão
mentares, candidatos a Prefeito de sua terra natal. de determinar postura do representante.

É necessário, portanto, que haja colaboração e A partir do slogan do seu Governo - "Austeri-
entendimento de ambas as partes. A Mesa, por meu dade e DeSenvolvimento", José Maranhão vem con-
intermédio, deixa clara a importância que tem a pre- seguindo combater e baixar o índice de criminalida-
sença dos Srs. Deputados, que só terá validade se de na Paraíba, sendo severo com a corrupção e não
registrada no oainel eletrônico da Casa. admitindo grandes diferenças de prestígio entre cul-

CorJcedo a palavra ao nobre Deputado Arman- tura, classes e regiões. Tal esquema é uma estraté-
do Abílio, do Bloco/PMDB, da Paraíba, segundo ora- gia para promover a paz e a organização, fatores im-
dor inscrito no Grande Expediente. prescindíveis ao seu ideal de desenvolvimento, pois

O SR. ARMANDO ABíuo (BlocoIPMDB-PB. como muito bem frisou o cientista social Karl
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Beutsch, "as desigualdades produzem tensões e
Sr'Is e Srs. Deputados, a Paraíba é um Estado pe- frustrações".
quenino, mas pode se dar o orgulho de ter trazido à O agrupamento unificador do povo, através do
luz grandes filhos, a exemplo de homens da grande- seu governante, é, pois, um fator fundamental para o
za política e da coragem de um Epitácio Pessoa, nascimento e permanência das coisas boas de um
que, em pleno exercício da Presidência da Repúbli- Estado. Trata-se da substância medular da organi-
ca, empenhou sua bravura para não sair desmorali- zação, ponto angular na esfera da comunidade, de
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forma participativa, sem dominação. Muito positivo Mas dizia eu, Sr. Presidente, que como ato de
quando tudo é feito visando à unidade do povo, ain- governar não é apenas administrar e tentar soluções
da mais quando o governante consegue chegar a para os problemas do Estado, o Governador José
isso com pulso e austeridade, mas sem cair no ra- Maranhão vem investindo em programas especiais
cionalismo severo. de cunho participativo, visando a melhorar a qualida-

O Sr. Wilson Braga - Deputado Armando Abf- de de vida dos paraibanos. São doze, em sua totali-
Iio, permite-me V. ExB um aparte? dade, esses ~rogramas especiais de vida e de espe-

O SR. ARMANDO ABíLlO _ Deputado e ex- rança: o Projeto CI~rear, Programa Á~ua é Vida,
G d W'I L "te Braga ouço com prazer Verde Campo, Caminhos do Desenvolvimento, Pro-

overna or I son el " 'duza na Pararba, Boa Escola, Nossa Creche, Saúde
V. ExIl. ao seu Encontro, Patrulha da Rua, Programa Cida-

O Sr. Wilson Braga - Deputado Armando Abf- dania, Aprendendo a Fazer e Tá na Mesa.
Iio, sinto-me muito à ~ontade para ap?rtear V. ExIl O Projeto Clarear, Sr. Presidente, que propõe
em seu longo pron~nclamento a respeito do Gove~- energia elétrica para o campo, vem sendo desenvol-
nador José M?ranhao. V. ~xll sabe que o me.u parti- vido como uma das metas prioritárias do Governo
do e eu, na minha luta polrtica, fazemos oposlçao ao José Maranhão, que pretende em apenas três anos
Sr. Governador.: S. Exll ~ do ,PMDB e n?s somos do duplicar tudo o que foi feito em termos de eletrifica-
PDT. Mas eu nao po~n~ d~lxar de reglstr~r .que, ~a ção rural ao longo de cinqüenta anos. Um projeto
verdad~, S. E: está Impn~lndo à su~ adr~lImst~~ao ambicioso que realmente levará o Governador José
uma onentaça~ de austendade. O dinheiro publico Maranhão a apagar o último candeeiro da zona ru-
está. sendo aph?Sdo somente para atender às ne- ral. Garantirá iluminação e, conseqüentemente, al-
cessldades báSicas d? E~tado. Estamos acompa- gum conforto a aqueles que garantem o alimento na
nhando toda a sua traJetóna e sabemos que S. EX- mesa dos paraibanos trabalhando na lavoura diu-
cortou definitivamente aquilo que comumente se faz: turnamente. '
o. uso .do dinheir~ público p~ra questões eleitorais~ fi- Se no atual Governo da Pararba a ordem é pla-
slológlcaS e polltlCas. Com ISSO, o Governador cnou . ., ,

r d it 't bTd d "}": d parti neJar e construir obras Simples, sem nenhuma arnbl-
um c!ma .e mu a respel a II a e.. _o os os - ção faraônica, o Clarear atende a esse ideal de sim-
do~, inclUSive os que ~azem OPOSlçaO na Assem- plicidade, ao mesmo tempo em que é grande e ma-
bléla, como o PDT, estão r~onhecendo. seu_ traba- jestoso pela proposta de gerar, transformar, armaze-
lho e seu e~f?rço no sentido da morahzaçao dos nar e distribuir energia elétrica em toda a sua área
costumes pollticos.. de concessão.

O S~. ARMANDO ABILlO -.Agradeço ao De- Com a energia elétrica vêm os eletrodomésti-
putado Wilson Braga, que,vem mais uma vez, corro- cos, o lazer e, conseqüentemente, um maior confor-
borar e defend~r tudo aqUilo que queremos tratar no to para os moradores do campo, objetivando-se, ain-
nosso pronunciamento. da dentro de poucos anos, integrar campo e cidade

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Roberto no mesmo circuito de iluminação.
Paulino, ex-Prefeito do Municfpio de Guarabira, no Já o programa Água é Vida, lançado pelo Go-
nosso Estado da Pararba. vemo da Pararba para sanar os problemas hfdricos

O Sr. Roberto Paullno - Nobre Deputado Ar- que ainda infelicitam a população deste Estado, vem
mando Abnio, o Governador José Maranhão, que é cumprindo siJas metas em menos tempo do que se
da região do Brejo, onde atuamos politicamente, esperava.
bem fazendo realmente um governo de equilrbrio, Veja, portanto, Sr. Presidente, que em apenas
austeridade, realizando obras, inaugurando quase um ano foram construfdos setenta sistemas de
que diariamente e pagando em dia a folha de paga- abastecimento dágua na zona rural. Com ele será
mento de seus funcionários. O seu governo está viabilizado todo sistema hfdrico da Pararba, quando
construindo uma Pararba muito maior ainda e deve- o Govemo deverá construir mais poços e reservat6-
mos, de fato, apoiá-lo. Parabenizo V. ExIl pela inicia- rios, agilizando os projetos de irrigação no campo.
tiva de trazer a esta Casa e ao Brasil o trabalho de- Água é Vida trata-se de um programa aliado à
senvolvido pelo Governo da Pararba. Cagepa e à Secretária de Infra-Estrutura, pretenden-

O SR. ARMANDO ABíLlO - Agradeço ao De- do irrigar todo semi-árido paraibano, construir mais
putado Roberto Paulino o aparte, que incorporo ao açudes, reservatórios e melhorar o sistema dágua
meu pronunciamento. das cidades.
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Com respeito a outro programa, o Programa nador José Maranhão a minha solidariedade e da
Verde Campo, do Governo da Paraíba, faz parte de bancada de Pernambuco pelo governo espetacular,
sua filosofia aproveitar os recursos regionais, na me- pelo trabalho que realiza hoje na terra de João Pes-
dida certa, com a máxima economia, prevendo den- soa, que também é parte da minha terra, parte do
tro de três anos irrig~r 40 mil hectares em projetos meu coração. Meu abraço a V. EX- e parabéns pelo
públicos e privados. E o maior programa estadual de pronunciamento que faz no dia de hoje.
irrigação do Nordeste e ajuda à Paraíba na luta con- O SR. ARMANDO ABíuo - Deputado Wilson
tra a fome e a seca. Campos, mais uma vez, agradeço a V. EX- o aparte,

Onde antes se podia vislumbrar uma paisagem que, sem sombra de dúvida, vem enriquecer nosso
sombria e cinzenta, já começa a se formar verdadei- pronunciamento.
ros cinturões verdes de hortas econômicas e belos OUço o nobre Deputado José Aldemir.
pomares. O Sr. José Aldemlr - Deputado Armando Abí-

Ouço, com prazer, o Deputado Wilson Cam- Iio, V. ExA, na tarde de hoje, parece-me fazer um re-
poso gistro da ação política e administrativa do Governo

O Sr. Wilson campos - Deputado Armando da Paraíba, através do Governador José Maranhão,
Abnio, muito me desvanece a maneira como V. ExB ex-Parlamentar, com assento nesta Casa durante
está tratando o Governo José·Maranhão. Eu, que três ou quatro Legislaturas, quando dignificou, envai-
sou companheiro de José Maranhão desde a Consti- deceu, orgulhou a Paraíba e os paraibanos pela sua
tuinte, tenho profunda admiração por ele, como tam- ação brilhante. A razão de tudo isso, pelo conheci-
bém tinha certeza de que, no instante em que che- mento que temos da conduta, da vida pública do Go-
gasse ao Governo da Paraíba, embora de uma ma- vemador José Maranhão, é que sua trajetória é feita
neira, para nós, muito pesarosa, pois foi justamente de correções, de lisura, de respeito ao Erário público
com o falecimento de outro grande paraibano, gran- e, sobretudo, de respeito a tudo aquilo que é de inte-
de polrtico e Governador que tenho certeza que iria resse da sociedade, do povo paraibano. Evidente-
acertar pelo seu passado, pela maneira com que se mente, não é surpresa para nós constatarmos essa
portou nesta Casa, como companheiro desde 1970 ação política, administrativa, dinâmica de S. EX-,
e depois no Senado da República, que é o ex-Go- que implanta no Estado programas sociais do quilate
vernador Antônio Mariz, já falecido, faria um bom go- que V. EX- muito bem fez citação no seu discurso,
vemo. Aprendi a admirar o Governador José Mara- mostrando o objetivo, o alcance, a dimensão social
nhão porque fazíamos poJrtica nos limites de Per- de cada um. Nós, paraibanos, não nos poderiamos
nambuco e da Paraíba. Sempre estivemos juntos calar no instante em que V. ExA faz esse registro. É
aqui nesta Casa. Viajamos várias vezes juntos, ele lógico que a minha participação como aparteante é
pilotando seu próprio avião quando íamos para en- para ratificar seu discurso, manifestar o nosso reco-
contros na Paraíba. Lembro-me, naquela época da nhecimento no cumprimento do dever de justiça, no
seca verde, da preocupação de José Maranhão com sentido de que a ação polrtica e administrativa do
o Estado da Paraíba, que perdeu Antônio Mariz, Governador José Maranhão realmente tem merecido
mas mostrou a todos nós que nem tudo estava per- valorização do País inteiro, da Nação brasileira, de
dido, principalmente depois das obras realizadas por todos os outros Governadores dos Estados, inclusi-
homens como Wilson Braga, recentemente por Ro- ve como dito claramente aqui pelo Deputado Per-
naldo Cunha Lima e agora por José Maranhão, pe- nambucano Wilson Campos. Portanto, nobre Depu-
queno no tamanho, mas gigante nas suas ações e tado Armando Abnio, parabenizo V. EX- pela oportu-
na sua capacidade. O Nordeste se envaidece, nobre nidade de seu discurso. Esse é um Governo profí-
Deputado Armando Abnio, e Pernambuco, como vi- cuo, empreendedor, sensível às causas do povo pa-
zinho da Paraíba, traz aqui o abraço fraterno, sinee- raibano, que vem dando continuidade ao que foi ins-
ro, de coração de um homem de 70 anos de idade e talado com o Governo do PMDB, desde 1991, atra-
quarenta dedicados à vida pública, que não tem ou- vés de Ronaldo Cunha Lima, Cícero Lucena e do
tro motivo a não ser trazer o reconhecimento ao tra- ex-Governador, também de saudosa memória, Ante-
balho do Governador da Paraíba, pois sou filho de nio Mariz, que agora faz culminar com essa ação bri-
paraibanos. Nasci em Monteiro. Venho daquelas ter- Ihante do Sr. Governador José Maranhão.
ras distantes. Portanto, tenho certeza de que a Pa- O SR. ARMANDO ABíLlO - Deputado José
raíb~ está em boas mãos. Nobre Deputado Armando Aldemir, agradeço a V. ExA o aparte. V. Ex- não pc-
AbOIO, receba o meu abraço e transmita ao Gover- deria, como representante da Paraíba, deixar de vir



Durante o discurso do Sr. Armando
Abl7io, o Sr. Wilson Campos, 112 Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Wilson Braga, 412 Suplente de
Secretário.

o SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - A Presi
dência faz um apelo aos Srs. Deputados que se en
contram nas Comissões e nos gabinetes para que
compareçam ao plenário, a fim de darmos início à
votação da Ordem do Dia.

O SR. SIMÃO SESSIM - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. SIMÃO SESSIM (PSDB - RJ. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, gostaríamos de parabenizar o Governador Mar
cello Alencar pela implantação do programa Agentes
Comunitários do Rio de Janeiro.

Trata-se de uma iniciativa da mais alta impor
tância, pois irá focalizar a área de saúde, um dos
problemas centrais da população. O repasse dos re
cursos federais será feito através de convênios com
as Prefeituras, que assim terão liberdade para agir
diretamente sobre as carências mais imediatas da
rede hospitalar. A descentralização é um pleito anti-
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a 'público exatamente para testemunhar, referendar cial. Fornece soluções para a produção de cada re-
ou avalizar o grande governo que está sendo feito gião envolvida e, além do mais, combate o desperdí-
na Páraíba pelo Sr. José Maranhão. ' cio e distribui alimentos com os mais necessitados,

Continuando, há outro programa,o· Boa Esco- valendo salientar o leite, o pão e a sopa. Até agora,
la, que propõe o aprendizado com qualidade e mere- mais de 2 mil pessoas foram e vêm sendo beneficia-
ce igualmente toda a confiança do povo da Paraíba, das com o Tá na Mesa, valendo salientar que os de-
que precisá, urgentemente, ensaiar vôos mais altos sempregados e suas famnías são os mais favorecidos.
de combate ao analfabetismo e sair do marasmo À luz de todas essas evidências, Sr. Presiden-
educacional. Objetiva treinar profesSores, no sentido te, Sr's e Srs. Deputados, podemos sentir que não
de uma qualidade de ensino cada vez mais aprimo- estamos exagerando quando passamos em revista,
rada, a fim de que os alunos da rede pública possam com muita simpatia, as realizações do Governo José
receber instrução à altura. Para isso, estão sendo Maranhão. Como Governador, José Maranhão sen-
distribuídos klts tecnológicos e todo o material de te-se o intérprete do sofrimento do povo paraibano e
ensino, necessário ao bom aprendizado, garantindo- se inquieta com as desigualdades sociais. S. ExA
se ainda a merenda escolar dos educandos envolvi- está tentando suavizar essas disparidades através
dos no projeto. de programs especiais de largo alcance. Portanto, o

Com respeito ao programa Nossa Creche, é nosso aplauso e a nossa solidariedade.
igualmente de largo alcance social, pelo benefício Sr. Presidente, SrIs e Srs. Deputados, antes
que traz à criança carente, abandonada ou não, cu- de finalizar, por um dever de justiça, desejo dizer
jas estatísticas no Brasil excedem o número dos 36 que o Governo José Maranhão está tendo condições
milhões; Na Paraíba, naturalmente, pelo grau de ca- de fazer essa administração séria, competente e
rência das famnias de baixa renda ou sem renda al- transparente em função exatamente do Governo ini-
guma, o número de crianças nessa situação é bas- ciado pelo PMDB por intermédio do ex-Governador
tante elevado, apesar dos trabalhos que até hoje Ronaldo Cunha Lima e Cícero Lucena.
têm sido empreendidos nesse sentido.

Em suma, o Nossa Creche valoriza a política
de proteção ao menor, demonstrando que, em sua
administração, os adolescentes terão oportunidade
de sobrevivência e profissionalização. José Mara
nhão persegue, portanto, meios de evitar a pobreza
extrema que acomete toda a família e não apenas a
criança e o adolescente.

Quanto ao programa Patrulha da Rua, envol
vendo a Secretaria de Segurança Pública e a Polícia
Militar, foi lançado para acabar com a insegurança
da população paraibana, que hoje até teme sair às
ruas. A população, assustada, vê-se às voltas com
agressões e assaltos, temendo pela vida de suas
crianças e seus adolescentes, que vão à escola sem
nenhuma segurança.

Já o Programa Cidadania, que é uma continua
ção do Governo do PMDB, iniciado pelo então Go
vernador Ronaldo Cunha Lima e Cícero Lucena, é a
batalha travada no sentido de suavizar as disparida
des sociais, os desníveis e as injustiças que levam
as cidades às situações vexatórias da miséria e da
violência.

Para finalizar, o programa denominado Tá na
Mesa, o último que pretendo apresentar aos Srs.
Deputados, não destoa dos demais no momento em
que garante as mesmas providências de alcance so
cial. É a Paraíba contra a fome, de forma emergen-
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go dos Prefeitos, pois a concentração das decisões responsável pela gestão dos recursos públicos. Es-
em Brasília tem-se revelado ineficiente. tamos certos de que o programa Agentes Comunitá-

O principal objetivo do programa é evitar o con- rios do Rio de Janeiro é um marco no tratamento da
gestionamento dos grandes hospitais, incapazes de saúde pública no Estado do Rio de Janeiro.
responder à demanda crescente, transferindo parte do Era o que tinha a dizer.
atendimento ambulatorial ~ra os postos de saúde. O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,

Cada agente de saude será responsável pelo peço a palavra pela ordem.
atendimento direto de 250 famflias, em um trabalho .
de monitoração e prevenção constante de todo tipo O SR. PRESIDENTE (WIlson Braga) - Tem V.
de doenças, principalmente, aquelas que costumam Exa. a palavra.
manifestar-se em epidemias. O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Pela or-

Os grupos de seis agentes contarão com o demo sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, con-
apoio de uma unidade sediada nos postos de saúde, siderando que já são 16h11min - portanto, já deve-
formada de médicos, enfermeiros e auxiliares. Des- ríamos ter iniciado a Ordem do Dia - peço a V. Exa.
sa forma, será feito um cadastramento completo da que, com base no Regimento, determine a suspen-
população para que seja estabelecido um novo vín- são de todos os trabalhos de Comissão para que os
culo com os pacientes. O sistema atual tem gerado Deputados possam deslocar-se para o plenário e ini-
muita insastifação, tanto pela dificuldade de atendi- ciemos imediatamente a Ordem do Dia.
mento quanto pela sobrecarga de trabalho a que são O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - V. Exa.
submetidos os profissior:lais da área. Agora, temos tem muita razão. A Presidência está também com a
condições de instituir mecanismos que favoreçam a mesma preocupação, e determina que os Presiden-
responsabilidade dos médicos, que podem acompa- tes das Comissões suspendam os trabalhos, pois,
nhar os pacientes por períodos mais longos. de acordo com o Regimento, não podem ter conti-

Além de agir preventivamente, os postos de nuidade, desde que haverá Ordem do Dia, com iní-
saúde terão condições de evitar que pacientes com cio previsto para as 16h Portanto, V. Exa. tem razão,
doenças que exigem tratamento prolongado, como a Deputado Chico Vigilante. A Presidência também
tuberculose, abandonem as terapias. compartilha dessa apreensão e faz um apelo aos

Além da favela de Acari, na Zona Norte do Rio, Parlamentares que se encontram nos gabinetes no
estão selecionadas para o programa as cidades de sentido de que compareçam ao plenário.
Japeri, São João de Meriti, Nilópolis, Bom Jesus do O SR. PEDRO WILSON - Sr. Presidente, peço
ltabapoana, ltaperuna, Porciúncula, Miracema, Nati- a palavra pela ordem.
vdidaEde

t
,dltalva, Cambuci e várias outras localidades O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Tem V.

o sa O.

A
. d _.. Exa. a palavra.

expectativa e contrataçao Imediata dos pri-
meiros agentes comunitários revela as intenções do O SR. ~E_DRO WILSON (PT - ~O. Pela or-
Governador, que tem manifestado especial preocu- de~. S~m revlsao do or~dor.) - Sr. PreSidente, esta-
pação com a área de saúde pública. A destinação va Inscnto antes, mas nao pude usar da ~ala~ra na-
de R$1,5 bilhão para o programa indica que esta- quele mom~nto e q~ero fazer uma comumcaçao que
mos dando os primeiros passos para enfrentar defi- a~o da malo.r ~ravJdade nestes tempos de luta pela
nitivamente o estrangulamento da rede hospitalar, ética n~s elelçoes, como a Ordem dos Advogados
que não consegue atender as necessidades da pc- do BraSil está estabelecendo no seu congresso.
pulação, nem mesmo nos casos de emergência. Sr. Presidente, Tocantins é um Estado irmão

Sabemos que a saúde transformou-se numa de Goiás, um Estado de muitas histórias, com um
questão nacional. Não apenas as camadas menos povo e uma cultura que honra o Brasil, índios, ne-
favorecidas da população sofrem com o problema, gros e brancos.
mas a classe média também enfrenta grandes difi- Chega às nossas mãos um relatório da Procu-
culdades. Por isso, a iniciativa do Palácio da Guana- radoria Regional Eleitoral do Tribunal Regional Elei-
bara é da maior importância e merece nosso apoio. toral do Estado de Tocantins, demonstrando que em

A descentralização é uma decisão corajosa, 70% dos 126 Municípios tocantinenses houve mais
que vem confirmar o estilo do Governador Marcello alistamentos eleitorais do que o devido, sendo que
Alencar. A transferência dos recursos implica uma em 20 há mais eleitores do que o número de habi-
mudança de atitude, pois toma a comunidade co- tantes, segundo o IBGE.



Julho de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 25 21251

Sabemos que em Goiás, Tocantins, Maranhão,
Bahia e muitos Estados brasileiros, essa chaga do
duplo alistamento eleitoral, a fraude eleitoral vinda
de diferentes lugares do Brasil tem descurado e des
feito mandatos populares que não chegam aqui.

Estamos recebendo da Procuradoria essa de
núncia, também assinada pelo Bispo de Cristalân
dia, Dom Heriberto. Peço que esta seja transcrita

nos Anais da Casa e tenha divulgação nos órgãos
competentes da Câmara dos Deputados. Peço tam
bém que seja transcrito artigo do Presidente da
OAB, onde S. Sa. faz um apelo à lisura nas eleições
brasileiras.

MATÉRIAS A QUE SE REFERE O ORADOR:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

QUADRO COMPARATIVO DA POPULAÇÃO COM O ELEITORADO
NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO TOCANTINS

18 ZONA ELEITORAL
MUNICIPIO POPULAÇAO ELEITORES ELEITORES OBS

POPULAçAO(%)

ARAGUAINA 100927 55632 55,:12 -
TOTAL 100927 55632 55,12 -

28 ZONA ELEITORAL
MUNICIPIO POPULAçAO ELEITORES ELEITORES OBS

POPULAçAo(%)

ALIANÇA DO TOCANTINS 6814 6791 99,66 ·
CARIRI DO TOCANTINS 3069 2262 73,70 ·
GURUPI 61433 41454 67,47 ·
TOTAL 71326 50507 7081 -

38 ZONA ELEITORAL
MUNICIPIO POPULAÇAO ELEITORES ELEITORES OBS

POPULAçAO(%)

BREjiNHO DE NAZARê 7247 4217 5819 ·
IPUEIRAS 1942 489 25,18 Proc. 2998/95

MONTE DO CARMO 6943 4939 71,14 ·
PORTO NACIONAL 48744 24155 4956 -
SANTA ROSA DO TOCANTINS 4139 2413 5830 ·
SILVANOPOLIS 6608 3978 60,20 -
TOTAL 75623 40191 5315 ·
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

78 ZONA ELEITORAL
MUNICIPIO POPULAÇAO ELEITORES ELEITORES OBS

POPULAçÃO (%)

DIVINOPOLlS DO TOCANTINS 6786 3953 58,25 -
MARIANOPOLIS 00 TOCANTINS 2526 1239 49,05 -
PARAISO DO TOCANTINS 32506 16969 5220 -
TOTAL 41818 22161 52.99 -

88 ZONA ELEITORAL
MUNICIPIO POPULAÇAO ELEITORES ELEITORES OBS

POPULAçÃO(%)

BABAÇULANDIA 9485 6372 6718 -
CAMPOS LINDOS 3666 3236 88,27 -
FILADELFIA 7692 6126 79,64 -
GOIATINS 15945 8973 5627 -
PALMElRANTE 3629 2496 6879 -
TOTAL 40416 27203 6731 -

98 ZONA ELEITORAL
MUNICIPIO POPULAÇAO ELEITORES ELEITORES OBS

POPULAçÃO(%)

ANGICO 3049 1940 6362 -
CACHOEIRINHA 1762 1109 6295 -
DARCINOPOLlS 3487 1918 5500 -
MOSQUITO 3023 2248 7436 -
MAURlLANDIA DO TOCANTINS 2065 1828 88,50 -
NAZARE 6443 3909 60,67 -
TOCANTINOPOLlS 21990 12002 5458 -
TOTAL 41819 24954 5967 -
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

108 ZONA ELEITORAL
MUNICIPIO POPULAÇAO ELEITORES ELEITORES OBS

POPULAçAO(%)

ARAGUATINS 23343 11133 47,69 -
BURITI DO TOCANTINS 8659 4443 51,31 -
ESPERANTINA 5533 3237 58,51 -
SAO BENTO DO TOCANTINS 5449 2041 37,46 -
TOTAL 42983 20854 48,52 -

11 8 ZONA ELEITORAL
MUNICI~IO POPULAÇAO ELEITORES ELEITORES OBS

POPULAçAO(%)

AXIXA DO TOCANTINS 10857 7607 70,07 -
ITAGUATINS 6311 3621 5738 -
SAO MIGUEL DO TOCANTINS 7445 3159 4243 -
SITIO NOVO DO TOCANTINS 7764 6956 89,60 -
TOTAL 32376 21343 6592 -

128 ZONA ELEITORAL
MUNICIPIO POPULAÇAO ELEITORES ELEITORES OBS

POPULAçAO(%)

ANANAS 9348 7168 76,68 -
PIRAQUE 1228 1731 140,93 -
RIACHINHO 4016 1950 4855 -
XAMBIOA 11061 9164 82,85 -
TOTAL 25654 20013 78,01 -

138 ZONA ELEITORAL·
MUNIClplO POPULAÇAO ELEITORES ELEITORES OBS

POPULAçAO(%)

CRISTALANDIA 9304 4381 47,09 -
FATIMA 5146 2910 56,55 .
LAGOA DA CONFUSAO 2330 1574 67,57 -
NOVA ROSALANDIA 3239 2003 61,85 -
PIUM 9645 3788 39,27 -
TOTAL 29663 14656 49,41 -
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

148 ZONA ELEITORAL
MUNICIPIO POPULAÇAO ELEITORES ELEITORES oas

POPULAçAO(%)

ALVORADA 11217 6798 60,60 -
ARAGUAÇU 10095 8624 8543 -
SANDOLANDIA 2893 3100 10714 -
TALlSMA 2241 892 3980 Proc. 17~/92
TOTAL 26447 19414 73,41 -

158 ZONA ELEITORAL
MUNICIPIO POPULAÇAO ELEITORES ELEITORES oas

POPULAçAO(%)

DUERE 4443 3356 7554 -
FORMOSO DO ARAGUAIA 18956 12038 6350 -
TOTAL 23399 15394 6579 -

168 ZONA ELEITORAL
MUNICIPIO POPULAÇAO ELEITORES ELEITORES oas

POPULAçAO(%)

COLMEIA 8962 7705 85,98 -
ITAPORA DO TOCANTINS 3708 3064 82,64 -
GOIANY DOS CAMPOS 1504 391 26,00 Proc. 1778192 •

2787194
GOIANORTE 5466 4368 79,91 -
PEQUIZEIRO 3339 3188 95,47 -
TOTAL 22979 18716 8145

178 ZONA ELEITORAL
MUNICIPIO POPULAÇAO ELEITORES ELEITORES oas

POPULAçAO(%)

AURORA DO TOCANTINS 4877 3207 65,76 -
PONTE ALTA DO BOM JESUS 5325 2772 52,06 -
TAGUATINGA 12086 7048 58,32 -
TOTAL 22287 13027 58,45 -
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

188 ZONA ELEITORAL
MUNICIPIO POPULAÇAO ELEITORES ELEITORES OBS

POPULAçÃO(%)

SAO SALVADOR DO TOCANTINS 2819 1586 56,25 -
PARANA 11929 5091 42,68 -
PALMEIROPOLlS 10105 7084 70,11 -
TOTAL 24853 13761 55,37 -

198 ZONA ELEITORAL
I MUNICIPIO POPULAÇAO ELEITORES ELEITORES OBS

POPULAçÃO(%)

ALMAS 8324 4956 59,54 -
CONCE/ÇAO DO TOCANTINS 4623 3761 81,36 -
NATIVIDADE 10952 7916 72,28 -
TAIPAS DO TOCANTINS 2434 1357 55,76 -
TOTAL 26333 17990 68,32 -

208 ZONA ELEITORAL
MUNICIPIO POPULAÇAO ELEITORES ELEITORES OBS

POPULAçÃO (D~)

FIGUEIROPOLlS 6039 5281 87,44 -
JAU DO TOCANTINS 2945 3073 104.34 ·
SAO VALERIO DA NATIVIDADE 4032 2855 70,81 -
SUCUPIRA 1798 1122 6240 -
PEIXE 9661 5902 61,09 ·
TOTAL 24475 18233 7450 -

21 8 ZONA ELEITORAL
MUNICIPIO POPULAÇAO ELEITORES ELEITORES OBS

POPULAçÃO(%) ,

AUGUSTINOPOLlS 11723 8097 69,07 -
CARRASCO BONITO 1636 1952 119,32 -
PRAIA NORTE 4811 3878 80,61 -
SAMPAIO 3450 2005 58,12 ·
SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS 2705 2393 88,46 -
TOTAL 24325 18325 75,34 -
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

228 ZONA ELEITORAL
MUNICIPIO POPULAÇAO ELEITORES ELEITORES oas

POPULAçAO(%)

ARRAIAS 11682 6133 52,50 -
COMBINADO 5380 2757 51,25 -
NOVO ALEGRE 1980 1374 69,39 -
TOTAL 19042 10264 5390 -

238 ZONA ELEITORAL
MUNICIPIO POPULAÇAO ELEITORES ELEITORES oas

POPULAçÃO(%)

BOM JESUS DO TOCANTINS 2801 1482 5291 -
L1ZARDA 4512 2956 6552 ·
PEDRO AFONSO 10199 5419 5313 -
RIO SONO 7609 3694 48,55 -
SANTA MARIA DO TOCANTINS 2148 1805 8405 ·
TOTAL 27268 15356 5632 ·

248 ZONA ELEITORAL
MUNICIPIO POPULAÇAO ELEITORES ELEITORES oas

POPULAçÃO(%)

ABREULANDIA 2031 1703 8385 ·
ARAGUACEMA 4755 3250 6835 -
CASEARA 3005 2150 71,56 -
TOTAL 9791 7103 7255 -

258 ZONA ELEITORAL
MUNICIPIO POPULAÇAO ELEITORES ELEITORES oas

POPULAçÃO(%)

DIANOPOLlS 14033 8111 5780 ·
NOVO JARDIM 1613 1260 78,11 ·
PORTO ALEGRE 00 TOCANTINS 2212 1803 81 51 -
RIO DA CONCEIÇAO 787 893 11343 ·
TOTAL 18645 12067 64 72 -
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

268 ZONA ELEITORAL
MUNICIPIO POPULAÇAO ELEITORES ELEITORES OBS

POPULAçÃO(%)

MATEIROS 1218 944 77,51 ·
PINDORAMA DO TOCANTINS 5359 3440 6419 -
PONTE ALTA DO TOCANTINS 6193 4261 6880 ·
TOTAL 12770 8645 6770 ·

278 ZONA ELEITORAL
MUNIClplO POPULAÇAO ELEITORES ELEITORES OBS

POPULAçÃO(%)

NOVAOLlNDA 7592 6272 82,61 -
WANDERLANDIA 10072 8493 84,32 ·
TOTAL 17664 14765 83,59 ·

288 ZONA ELEITORAL
MUNICIPIO POPULAÇAO ELEITORES ELEITORES OBS

POPULAçÃO(%)

BARROLANDIA 6924 4738 68,43 ·
DOIS IRMAOS DO TOCANTINS 8158 4732 58,01 ·
MIRANORTE 11196 12000 107,18 ·
TOTAL 26278 21470 81,70 ·

298 ZONA ELEITORAL
MUNICIPIO POPULAÇAO ELEITORES ELEITORES OBS

POPULAçÃO(%)

APARECIDA DO RIO NEGRO 3415 3171 9285 -
LAGOA DO TOCANTINS 2170 173379 79,84 -
NOVO ACORDO 2589 3026 11690 ·
PALMAS 57946 44202 76,28 ·
SANTA TEREZA DO TOCANTINS 1872 1805 96,42 ·
SAO FELIX DO TOCANTINS 872 1008 115,66 ·
TOTAL 68864 54945 7979 ·
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

348 ZONA ELEITORAL
MUNICIPIO POPULAÇAO ELEITORES ELEITORES oas

POPULAçAo(%)

ARAGUAINA nada consta 802 oreiudicado NIo computado

ARAGOMINAS 3229 3506 108,57 -
ARAGUANA 2423 2308 95,25 -
CARMOLANDIA 2001 1833 9161 -
MURICILANDIA 3077 2520 8189 -
SANTA FE DO ARAGUAIA 3948 4035 102,21 -
TOTAL 14679 15004 102,22 -

TOTAL DO ESTADO
BRASIL

FONTES:

1036106 688841
153725670 94.768.404

6648
61,65

População - IBGE· estimativas da PopulaçAo Residente em 01.07.1994 (DOU de 30.08.95), já
acrescidas de 4% (processo CRE 040J98 - TRE-TO, pp. 127/128, r. voto do Juiz Marcelo Costa).

Eleitores· TSE • Sistema de Alistamento Eleitoral - Distribuição do Eleitorado - Relatório de 29.05.96
(último disponível).

LEGENDA:

o- Município em situação regular.

o- Município em situação regular, situado em Zona Eleitoral com irregularidades.

o- Município em situação irregular, onde número de eleitores inscritos é igual ou
superior a 70010 (setenta por cento) do número de habitantes que possui.

RESULTADO: O Estado do Tocantins possui 126 (cento e vinte e seis) municípios, dos quais 65
(sessenta e cinco) contam com mais de 70010 dos seus habitantes inscritos como eleitores. Em 20 (vinte)
deles o número de eleitores é superior ao número de habitantes, ou seja, supera os lOOOIo!!!

Palmas, 14 de junho de 1996
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"ÉTICA NAS ELEiÇÕES"
Emando Uchoa Lima
Certa vez, instado por eleitores, a fazer-se pre

sente às bases, um deputado reagiu, indignado:
"Ora essa, não devo nada a ninguém. Comprei os
meus votos - e os paguei à vista. À vista!". De fato,
no mercado eleitoral brasileiro, sobretudo nas regiõ
es economicamente mais carentes, voto é mercado
ria, e eleição é dia de feira. Elegem-se os mais abo
nados, e, uma vez empossados, dão as costas ao
eleitor. Só voltam a procurá-lo na hora de renovar o
mandato:

O irritado parlamentar, dentro da escala de va
lores que professava, tinha lá sua razão. Era, afinal,
produto do meio - e o meio o fizera pensar (e agir)
daquela forma.

Os recentes acontecimentos em tomo da morte
de Paulo César Farias, ex-tesoureiro da campanha
de Femando Collor de Mello, trouxeram à tona histó
rias ainda maiq escabrosas, de corrupção eleitoral,
que evidenciam que o País, nesse setor, continua na
pré-história.

Em algumas regiões do País, não estamos
muito distante daquilo que Euclides da Cunha cha
mava, em "Os Sertões", de "mazorcas periódicas
que a lei marca, denominando-as eleições, eufenis
mo que é entre nós o mais vivo traço das ousadias
da linguagem.

Tendo em vista esse quadro, a Ordem dos Ad
vogados do Brasil decidiu deflagrar mais uma cam
panha nacional de cunho cívico. "Ética nas Eleiçõ
es". O objetivo é chamar o eleitor à reflexão, cons
cientizando-o de que eleição é coisa séria, um dos
momentos mais solenes da cidadania. Voto não se
vende, pois não tem preço.

Sabemos que essa é uma campanha de alcan
ce restrito. Sensibiliza apenas setores mais politiza
dos da sociedade - a minoria. A grande maioria, ex
cluída dos da educação e cidadania, continuará vul
nerável à ação dos maus políticos, que, com o depu
tado supracitado, trata voto como mercadoria e elei
tor como comerciante.

Apesar disso, tal como Sísifo, condenado a
empurrar eternamente uma pedra montanha acima
para de lá rolá-Ia montanha abaixo, não temos outra
altemativa senão insistir. Há razões para otimismo.
Sabemos que, apesar de haver ainda muitas distor
ções e atraso, registram-se progressos. Há hoje
massa crítica bem mais expressiva na sociedade
que há uma década. Os acontecimentos em torno
do Impeachment foram de grande valia para consi
derável parcela da população.

A partir deles, houve mudança na lei eleitoral,
obrigando os candidatos a nominar os seus patroci
nadores à Justiça Eleitoral; lógo.após a conclusão
do pleito. É um avanço, considerando 'que antes não
havia exigência alguma - e tudo acontecia por de
baixo do pano. Mas, convenhamos, não é suficiente.

A relação dos patronos é entregue depois - e
em caráter sigilqso - ao Tribunal Superior Eleitoral.
Por que não antes e em caráter público? Por que
ocultar o nome das empresas e instituições que au
xiliam determinado candidato? Por que não dar
transparência ao processo, divulganpp. antes quem
auxilia quem? Nesse sentido, a OAB lança aos can
didatos um desafio: que antecipem, ao público o
nome de seus financiadores: ,." . " ,

E conclama desde já os partidos' .~. qUe adotem
esse procedimento e se empenhem por transformá
lo ~m lei, como· acontece 'em democracias mais
avançadas. Somente a plena transparência do pro
cesso evitará que o momento mais alto da democra
cia, as eleições, continue sendo um foco de perver
sões cívicas, de· que o indigitado PC Farias não é
exceção - é, antes (e lamentavelmente), regra geral.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Concedo
a palavra ao Deputado Wilson Campos, pela ordem.

O SR. WILSON CAMPOS (PSDB - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputa
dos, já por mais de dez vezes neste semestre as
somei à tribuna desta Casa para fazer o mesmo
apelo, mais por convicção pessoal do que por mo
tivos políticos, porque acho que o remédio para a
saúde, no momento, é a aprovação hoje, em se
gundo turno, da CPMF.

Digo isso, Sr. Presidente, pela experiência, por
ter nascido numa região sofrida. Nasci no agreste
pernambucano, na região de Caruaru, onde há pou
co mais de três meses cinqüenta pernambucanos
morreram em conseqüência do mau atendimento
numa clínica de hemodiálise. Morreram por quê?
Porque vêm faltando, ao longo do tempo, recursos
para a saúde, que são necessários para recuperar a
confiança e a esperança do povo brasileiro.

Somos nós - eu, de Pernambuco, e V. Exa. da
Paraíba - conhecedores do alto índice de mortalida
de infantil em nossa região; são quase 150 óbitos
por cada 1.000 nascidos, e outras 350 crianças não
chegam aos cinco anos com vida. A subnutrição, a
verminose, a. esquistossomose e a fome continua
grassando na nossa região.

Não é possível que esta Casa não se sensibili
ze. Não estou aqui para censurar os companheiros
que discordam da CPMF. Estou aqui para apelar,
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como se fosse para a salvação da minha própria capacidade comprovada, Ministro Adib Jatene. Não
vida, no sentido de que não sejamos contra a apro- se pode duvidar, nem de leve, da sua honestidade e
vação dessa proposta. capacidade como médico.

Sr. Presidente, a vigência da CPMF é curta, Precisamos discutir o gerenciameto dos proble-
não é duradoura. Terminará em 1997. É muito pou- mas da Saúde e levar ao Ministro Adib Jatene essas
co tempo. experiências para que se possa, de fato, redimir a

Estou falando em nome de 40 milhões de nor- Saúde brasileira. É mais fácil, Sr. Presidente, evitar
destinos, mostrando o sofrimento dessa gente, pois a doença do que curá-Ia. É mais fácil criar um pro-
a desesperança está quase à nossa porta. Este é grama de prevenção para permitir que o brasileiro,
um apelo de um homem de 70 anos de idade, com na infância ou na adolescência, viva mais e princi-
40 anos de vida pública, que pode dizer-se realmen- palmente em condições de saúde compatíveis com
te conhecedor das dificuldades da sua gente e da a vida humana.
sua região. Faço um apelo àqueles companheiros que vo-

Não queira saber o quanto isso dói em mim, taram favoravelmente à CPMF no sentido de que
Sr. Presidente! As lágrimas têm-me enchido os mantenham seus votos. Àqueles que não votaram,
olhos quando vou àquela região do agreste pemam- àqueles que ainda têm dúvidas, àqueles que hoje
bucano, que começa em Caruaru, seguindo por Ja- estão aqui para dar um voto contrário, peço, até pelo
taúba, perto de Santana do Congo, na Paraíba, no amor de Deus, pelas suas famílias, pelos seus fi-
Brejo da Madre de Deus, abrangendo Pesqueira e lhos, que voltem atrás e votem favoravelmente à
muitos outros Municípios. As pessoas reclamam: CPMF, que é e será a redenção da Saúde brasileira.
"Deputado, não é possível que a Câmara dos Depu- Ouço com prazer o nobre Deputado Armando
tados vá negar a nós, que sofremos e continuamos AbRio.
vivendo aqui miseravelmente, o direito à saúde". O Sr. Armando Abtl10 - Deputado Wilson

Não vamos discutir se a área da saúde é mal Campos, em primeiro lugar, quero parabenizar V.ExD
gerenciada; simplesmente, com a aprovação desse pelo brilhante pronunciamento que faz hoje nesta
tributo, esta Casa do Congresso Nacional, pela sua Casa. Em segundo lugar, quero dizer que comparti-
alta responsabilidade, irá determinar com que maca- lho de sua preocupação no que diz respeito à saúde
nismo se poderá evitar a evasão de renda que tem do povo brasileiro, principalmente a do nordestino.
acontecido na Previdência e na Saúde, inclusive por Sabe V.EX- muito bem que sou médico - gosto de
corrupção. dizer que estou Deputado e sou médico - e continuo

Não vamos criar um mal maior, Sr. Presidente. exercendo minha profissão numa pequena cidade
Esse mal da corrupção é fácil de punir, porque é do meu Estado, a Paraíba; por isso, sei, e como sei,
possível fazê-lo pela Justiça, mas para a morte não Deputado Wilson Campos, das grandes dificuldades
há remédio. do Poder Público para enfrentar uma série de ende-

Há pouco mais de três meses, assisti ao de- mias e epidemias que atualmente assolam o povo
sespero daquelas famílias em Caruaru e em Recife. brasileiro. Lá na Paraíba, sabe V.ExD muito bem que
No Rio de Janeiro, ouvimos as reclamações das ca- estamos vivendo problema muito grave com a insta-
sas de saúde porque de fato não dispõem do míni- lação da dengue, e o Poder Público não tem recur-
mo necessário para evitar o caos que se aproxima. sos para enfrentá-Ia. Sabe V.ExD muito bem dos
Ouvimos há pouco o Deputado Simão Sessim falar grandes problemas causados pelo cólera, que atual-
sobre uma cidade grande como o Rio de Janeiro, mente também está afetando os Estados do Nordes-
manifestando seu apoio ao plano de saúde do Go- te. Sabe V.Ex4 muito bem dos altos índices de mortali-
vernador.Marcello Alencar. dade infantil que alguns Municípios do Nordeste apre-

Na verdade, é o Brasil inteiro que clama por sentam. Portanto, Deputado Wilson Campos, quero
justiça; são os menos favorecidos, as crianças de- aproveitar exatamente o pronunciamento de V.ExD
sassistidas e os infortunados que não têm direito para pedir aos colegas que dêem hoje um voto favorá-
nem mesmo à Saúde. vel, que votem pela aprovação da CPMF, porque com

Não posso acreditar que apenas as minhas pa- isso iremos fornecer recursos ao Ministro da Saúde,
lavras irão conscientizar os que desconfiam da para que S.ExD tenha condições de enfrentar essas
CPMF. Todos nós temos obrigação de dar um voto endemias e epidemias que assolam o País.
de confiança ao Governo Fernando Henrique Cardo- O SR. WILSON CAMPOS - Agradeço ao De-
~o e a este grande brasileiro e eminente médico de putado Armando Abílio o aparte, que engrandece o
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meu pronunciamento e incentiva-me a prosseguir nios patrocinados pela bancada do PFL de Minas
neste discurso, reforçando a sensibilidade que me Gerais correspondem a 27,17% dos recursos a se-
traz aqui e a certeza de que meus colegas não farã() rem liberados; o PSDB tem 16% da bancada, e 25%
ouvido de mercador, mas, sim, agirão como' homens do dinheiro que vai ser liberado correspondem a
responsáveis que estão sentados no plenário da Câ- convênios de interesse da bancada do PSDB; o PT
mara dos Deputados, a Casa do Povo. tem 11% da bancada, mas nenhuma das emendas

~ a Casa do Povo, Sr. Presidente, SrAs e Srs. patrocinadas pelo nosso Partido foi contemplada -
Deputados, que vai ditar as normas da felicidade, as zero por cento.
normas da compreensão para todos os brasileiros, No Estado de Goiás inverte-se a situação: o
principalmente os do Norte e do Nordeste, aqui rep- PFL tem 11% da bancada e levará 1,67%; o PMOB
resentados por mim e por vários outros Deputados, tem 41% e levará 61,67%; o PPB tem 5% e levará
que - tenho certeza - conscientizarão os compa- 20% dos recursos.
nheiros das regiões Sul, Sudeste e Centro-oeste, No Estado de Pernambuco, o PFL tem 9 Depu-
para que, irmanados, de mãos dadas, formando tados, 36% da bancada federal do Estado, e levará
uma corrente para a frente, possamos dizer a todo o 90,32% dos recursos que serão liberados, em razão
Brasil, do sertão ao litoral, que estamos aqui para di- dos convênios assinados naquele Estado.
zer sim à CPMF, porque dizer sim à CPMF é dizer No Estado do Espírito santo, o PSOB, que tem
sim à saúde, é dizer não à moléstia e à doença. 2 Deputados, o que corresponde a 20% da bancada,

Faço este apelo, Sr. Presidente, como um dos levou 53,33%; no Estado do Rio Grande do Sul o
componentes da Mesa. Estou certo de que quase PMOB nada de braçada: 7 Deputados - 22% e 38%
480 Srs. Deputados se encontram nas dependên- dos recursos contraídos; no Estado da Bahia o PFL,
cias desta Casa, apesar de o painel registrar a pre- com 16 Deputados - 41 ,3% da bancada - teve, assi-
sença de apenas 247 Srs. Parlamentares. Solicito a nados os convênios, algo correspondente a 60,32%
todos que venham imediatamente a este plenário, dos recursos; o PMDB, com 5 Deputados 12,82% da
para cumprir esse dever e essa obrigação para com bancada-14,29%.
outros brasileiros, sobretudo os mais empobrecidos, No Estado do Ceará, o PSDB tem 10 Deputa-
aqueles que estão na minha região esperando o dia dos e levou 57%; no Estado de São Paulo o PSDB
de hoje com a certeza de que vamos juntos dizer tem 20% da bancada e levou 33% dos recursos con-
sim à Nação, dizer sim ao povo brasileiro, dizer sim traídos; no Estado do Pará o PFL tem o equivalente
à CPMF, para salvara Saúde. a 11% da bancada e levou 7,41%; o PMDB, com

Sr. Presidente, agradeço a tolerância de V.Ex' 29% da bancada, levou 40,74%; o PSDB, com 2
e a compreensão dos que me ouvem. Tenho certeza Deputados, ficou com 7,41%.
de que hoje vamos dar à Nação uma amostra da Essa é a realidade dos convênios assinados
nossa seriedade, do nosso incentivo a esse valente pelo Governo Federal liberando recursos para aI-
Ministro que é Adib Jatene, que, por certo, vai redi- guns Estados e para alguns Parlamentares altamen-
mir as dificuldades da Saúde no Brasil. te beneficiados. Enquanto um grande número de

Era o que tinha a dizer. Parlamentares não teve nenhuma emenda contem-
O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente, piada, houve Deputados com 3, 4 ou 5 emendas

peço a palavra pela ordem. acolhidas.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Tem Portanto, temos aqui o trabalho feito pela as-

V.Ex' a palavra. sessoria do Partido dos Trabalhadores. Temos o
O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Pela ar- nome de cada Parlamentar, de cada Estado a que

demo sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrAs. se dedica a emenda.
e Srs. Deputados, ten~o em mãos levantamento fei- Concluo, Sr. Presidente; para que V.ExD tenha
to pela assessoria da bancada do Partido dos Traba- uma idéia, falou-se tanto de emenda paroquial e
Ihadores sobre os convênios assinados no dia 29 de aqui há emenda até para construção de fossas. Há
junho passado, em alguns Estados da nossa Fede- emenda para fazer passarela em estrada. Isso é cai-
ração. sa típica de Prefeito, e não cabe liberação de recur-

Inicialmente, por exemplo, vejamos o Estado sos do Governo Federal. Isso é um absurdo que me-
de Minas Gerais: o PFL de Minas Gerais tem 10 De- rece ser analisado por todos os Parlamentares para
putados, o que corresponde a 18,87% da bancada verificarmos a maneira como o Governo Federal
de Deputados Federais daquele Estado, e os convê- está tratando esta Casa e os Srs. Parlamentares.
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o Sr. Wilson Braga, 4fl Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Luís Eduardo, Pre
sidente.

o SR. FERNANDO FERRO....,. Sr. Presidente,
peço a. palavra pela ordem para uma reclamação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
EX- a palavra. .

O SR~ FERNANDO FERRO(PT - PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para
a presente convocação extraordinária foi previsto um
projeto de lei do Executivo que concederia uma in
denização aos familiares das vítimas da hemodiálise
de Caruaru. No entanto, essa matéria saiu de pauta.
Gostaria de saber quais os motivos da retirada des
sa matéria da pauta e para quando está previsto seu
retomo.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O moti
vo foi simples, Sr. Deputado. Eu pautei a matéria.
Houve um requerimento de retirada e seus autores
ficaram de me trazer o entendimento das Lideran
ças. Como não recebi esse entendimento, não inseri
o projeto na pauta novamente. O motivo foi esse.
Quanto a incluí-lo novamente pretendo faze-lo a par
tir do momento em que os Líderes se entendam. Te
rei o maior prazer em promover o retomo do projeto.
De minha parte não há problema.

VI- ORDEM DO DIA
PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPU

TADOS:

Roraima

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

Amapá

Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindadp. - Blo
co - PPB; Fátima Pelaes - PSOB; Murilo Pinheiro 
Bloco - PFL; Raquel Capiberibe - PSB; Sérgio Bar
cellos - Bloco - PFL; Valdenor Guedes - Bloco 
PPB.

Pará

Ana Júlia - PT; Anivaldo Vale - Bloco - PPB;
Antônio Brasil - Bloco - PMOB; Benedito Guimarães
- Bloco - PPB; Elcione Barbalho - Bloco - PMOB;
Gerson Peres - Bloco - PPB; Hilário Coimbra - Blo
co - PTB; José Priante - Bloco - PMOB; Mario Mar
tins - Bloco - PMOB; Nicias Ribeiro - PSOB.
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Piauí

João Henrique - Bloco - PMOB.

Paraiba

Wilson Braga - POT.

Pernambuco

Fernam:b Lyra..:.. PSB; Inocêncio Oliveira - Blo
co - PFL; Nilson Gibson - PSB; Wilson Campos 
PSDB.

Bahia

Jaques Wagner - PT; Luís Eduardo - Bloco 
PFL.

Minas Gerais

Leopoldo Bessone - Bloco - PTB; Odelmo
Leão - Bloco - PPB; Roberto Brant - PSOB; Romel
Anízio - Bloco - PPB; Ronaldo Perim - Bloco 
PMOB; Sandra Starling - PT; Saraiva Felipe - Bloco
- PMDB; Sérgio Miranda - PCdoB; Sérgio Naya 
Bloco - PPB; Silas Brasileiro - Bloco - PMDB; Sílvio
Abreu - POT; Tilden Santiago - PT; Vittorio Medioli
-PSOB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PMOB; Feu Rosa
- PSDB; João Coser - PT; Jorge Anders - PSDB;
Luiz Buaiz - Bloco - PL; Roberto Valadão - Bloco 
PMDB; Theodorico Ferraço - Bloco - PTB.

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - Bloco - PPB; Alcione Athay
de - Bloco - PPB; Alexandre Cardoso - PSB; Alexan
dre santos - PSOB; Arolde de Oliveira - Bloco - PFL;
Ayrton Xerez - PSDB; Candinho Mattos - PSOB; Car
los santana - PT; Cidinha Campos - POT; Edson
Ezequiel - POT; Eduardo Mascarenhas - PSDB; Euri
co Miranda - Bloco - PPB; Fernando Gabeira - PV;
Fernando Gonçalves - Bloco - PTB; Fernando Lo
pes - PDT; Francisco Silva - Bloco - PPB; Itamar
Serpa - PSOB; Jair Balsonaro - Bloco - PPB; Jandi
ra Feghali - PCdoB; João Mendes - Bloco - PPB;
Jorge Wilson - Bloco - PPB; José Egydio - Bloco 
PL; José Maurício - POT; Laprovita Vieira - Bloco 
PPB; Laura Carneiro - Bloco - PFL; Lima Netto 
Bloco - PFL; Lindberg Farias - PCdoB; Márcia Cibi
Iis Viana - POT; Milton Temer - PT; Miro Teixeira 
POT; Moreira Franco - Bloco - PMOB; Nelson Bar
nier - PSOB; Osmar Leitão - Bloco - PPB; Paulo
Feijó - PSOB; Roberto Campos - Bloco - PPB; Ro
berto Jefferson - Bloco - PTB; Rubem Medina 
Bloco - PFL; Sérgio Arouca - PPS; Simão Sessim -



Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; Barbosa Neto - Bloco
- PMDB; JoãQ Natal - Bloco - PMDB; Jovair Aran
tes - PSDB; Lidia Quinan - Bloco - PMDB; Marconi
Perillo - PSDB; Maria Valadão- Bloco - PFt; Nair
Xavier Lobo - Bloco - PMDB; Orcino Gonçalves - Blo
co - PMDB; Pedrinho Abrão - Bloco - PTB; Pedro Ca
nedo - Bloco - PL; Pedro Wilson.;.. PT; Roberto Bales
tia '- Bloco - PPB; Rubens CoSac - Bloco - PMDB;
Sandro Mabel - Bloco - PMDB; Vilmar Rocha - Bloco
- PFL; Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSD.

Mato Grosso do Sul

Flávio Derzi - Bloco - PPB; Marçal Filho - Blo
co - PMDB; Marilu Guimarães - Bloco - PFL; Nel
son 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; Elias Abrahão - Bloco - PMDB; Fer
nando Ribas de Carli - PDT; Flávio Arns - PSDB;
Hermes Parcianello - Bloco - PMDB; Homero Ogui
do - Bloco - PMDB; João Iensen - Bloco - PPB;
José Borba - Bloco - PTB; Luiz Carlos Hauly 
PSDB; Maurício Requião - Bloco - PMDB; Max Ro
senmann - Bloco - PMDB; Nedson Micheleti - PT;
Nelson Meurer - Bloco - PPB; Odnio Balbinotti 
Bloco - PTB; Paulo Bernardo - PT; Renato Johns
son - Bloco - PPB; Ricardo Barros - Bloco - PFL;
Ricardo Gomyde - PCdoB; Valdomiro Meger - Blo
co - PPB; Vilson Santini - Bloco - PTB; Werner
Wanderer - Bloco - PFL.

santa Catarina

Edinho Bez - Bloco - PMDB; Edison Andrino 
Bloco - PMDB; Hugo Biehl - Bloco - PPB; João Piz
zolatti - Bloco - PPB; José Fritsch - PT; Leonel Pa
van - PDT; Luiz Henrique - Bloco - PMDB; Mário
Cavallazzi - Bloco - PPB; Milton Mendes - PT; Pau
lo Bauer - Bloco - PFL; Paulo Bornhausen - Bloco 
PFL; Paulo Gouvea - Bloco - PFL; Serafim Venzon
- PDT; Ulysses Gaboardi - Bloco - PMDB; 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; Carlos Cardinal -

Mato Grosso

Gilney Viana - PT; Murilo Domingos - Bloco 
PTB; Oswaldo Soler - Bloco - PMDB; Pedro Henry
- PSDB; Rodrigues Palma - Bloco - PTB; Rogério
Silva - Bloco - PFL; Tetê Belerra - Bloco - PMDB;
Welinton Fagundes - Bloco - PL.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvalho 
PPS; Benedito Domingos - Bloco - PPB; Chico Vigi-

Adhemar de Barros Rlho - Bloco',...., PPB; Alber
to 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 - Bloco
- PPB; Arnaldo Madeira - PSDB; Ary Kara - Bloco 
PMDB; Ayres da Cunha - Bloco - PFL; Beto Mansur
- Bloco - PPB; Carlos Apolinário - Bloco - PMDB;
Carlos Nelson - Bloco - PMDB; Celso Daniel - PT;
Celso Russomanno - PSDB; Corauci Sobrinho 
Bloco - PFL; Cunha Lima - Bloco PPB; De Valasco
- Bloco - PSD; Delfim Netto - Bloco - PPB; Duilio
Pisaneschi - Bloco - PTB; Edinho Araújo - Bloco 
PMDB; Eduardo Jorge - PT; Emanuel Fernandes
PSDB; Fausto Martello - Bloco - PPB; Fernando
Zuppo - PDT; Franco Montoro - PSDB; Hélio Bicu
do - PT; Hélio Rosas - Bloco - PMDB; Ivan Valente
- PT; Jair Meneguelli - PT; João Mellão Neto - Blo
co - PFL; João Paulo - PT; Jorge Tadeu Mudalen 
Bloco - PPB; José Aníbal - PSDB; José Augusto 
PT; José Coimbra - Bloco - PTB; José Genoíno 
PT; José Machado - PT; José Pinotti - Bloco 
PMDB; Jurandyr Paixão - Bloco - PMDB; Koyu lha
- PSDB; Luciano Zica - PT; Luiz Gushiken - PT;
Marcelo Barbieri - Bloco - PMDB; Marquinho Che
did - Bloco - PSD; Marta Suplicy - PT; Maurício Na
jar - Bloco - PFL; Michel Temer - Bloco - PMDB;
Nelson Marquezelli - Bloco - PTB; Paulo Lima 
Bloco - PFL; Pedro Yves - Bloco - PMDB; Régis de
Oliveira - Bloco - PFL; Ricardo Izar - Bloco - PPB;
Robson Tuma - Bloco - PSL; Salvador Zimbaldi 
PSDB; Silvio Torres - PSDB; Teima de Souza - PT;
Tuga Angerami - PSDB; Ushitaro Kamia - Bloco 
PPB; Vadão Gomes - Bloco - PPB; Valdemar Costa
Neto - Bloco - PL; Vicente Cascione - Bloco - PTB;
Wagner Rossi - Bloco - PMDB; Wagner Salustiano
- Bloco - PPB; Welson Gasparini - PSDB; Zulaiê
Cobra - PSDB.
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PSDB; Sylvio Lopes - PSDB; Vanessa Felippe -810- lante - PT; Maria Laura - PT; Wigberto Tartuce -
co - PSDB; Wilson Leite Passos - Bloco - PPB. Bloco - PPB.

São Paulo
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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 La-
granha - Bloco - PTB; Jair Soares - Bloco - PFL;
Jarbas Lima - Bloco - PPB; José Fortunati - PT; Jú
lio Redecker - Bloco - PPB; Luiz Mainardi - PT;
Matheus Schmidt - PDT; Miguel Rossetto - PT; Nel
son Marchezan - PSDB; Osvaldo Biolchi - Bloco 
PTB; Paulo Paim - PT; Paulo Rítzel - Bloco 
PMDB; Renan Kurtz - PDT; Waldomiro Fioravante 
PT; Wilson Branco - Bloco - PMDB; Veda Crusius
PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - A lista
de presença registra o comparecimento de 267 se
nhores Deputados.

O SR. BENITO GAMA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela o,?em.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. BENITO GAMA (BlocolPFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o primeiro item
1 da pauta é a votação da CPMF. Peço que V. Exa.
confirme se neste momento começaremos a votação
da Contribuição Provisória sobre Movimentação Fi
nanceira.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Está
na Ordem do Dia V. Exa. está querendo inverter a
pauta?

O SR. BENITO GAMA - Não. Estou querendo
confirmar se o Item 1 é relativo à CPMF· e se a vota
ção terá início neste momento.

O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,
peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
ExI' a palavra.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o projeto que trata
da Aneel está em regime de urgência. Como vamos
alterar?

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não en
tendi.

O SR. CHICO VIGILANTE - O projeto que cria
a Aneel está em regime de urgência, aprovado por
esta Casa. Portanto, tem preferência sobre os de
mais.

O SR. PRESIDENTE (Lds Eduardo) - A ur
gência pode dar-se a qualquer tempo. Pelo que es
tou entendendo, V. Exa. está querendo que seja
apreciado antes das emendas. É isso?

O SR. CHICO VIGILANTE - Sim. É um projeto
para o qual foi dada urgência.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A vota
ção de projeto em regime de urgência pode dar-se a
qualquer instante. Pelo que estou entendendo, V.
Exa. está sugerindo que se vote...

O SR. CHICO VIGILANTE - Retiro minha ob
servação, já que alguns companheiros da bancada...

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não te
nho qualquer objeção, Deputado.

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 Nl! 256-C, DE 1995
(Do Senado Federal)

Discussão, em segundo turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição nl! 256-B
de 1995, que outorga competência à União,
para instituir contribuição provisória sobre
movimentação ou transmissão de valorE's e
de créditos e direitos de natureza financeira.
Tendo parecer da Comissão Especial, pela
aprovação (Relator: Sr. André Puccinelli).

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Quero
esclarecer ao Plenário que se conseguirmos votar
toda a Ordem do Dia hoje, amanhã não realizare
mos sessão deliberativa.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a
mesa requerimento do Líder em exercício do PT,
Deputado Chico Vigilante, nos seguintes termos:

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos

regimentais a retirada da PEC nl! 256195 constante
da pauta da presente sessão.

Sala das Sessões, 24 de julho de 1996. - ChI
co Vigilante, Vice-Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em vo
tação o requerimento. Os Srs. Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

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 P~DB vota
não.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Rejeitado.



Julho de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira25 21265

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce- nária ao Congresso Nacional para privatizar o segu-
do a palavra ao Deputado Arlindo ChinagHa, para ro de acidente de'trabalho, que gerou 500,milhões
discutir a matéria, que falará contra o projéto.de reais em 1995. Isso significa que vai delegar a

O SR. ARLINDO CHINAGLlA (PT- SP., Sem empresas o pagamento do auxOio-doença. ,Todos
revisão do orador.) - Sr. Presidente, S"s e Srs. De- sabem que para o pagamento do auxOio-doença o
putados, neste momento estamos fazendo uma dis- paciente tem de passar por uma revisão, e com isso
cussão que interessa a toda a so.ciedade, porque essa revisão certamente irá atender ao interesse do
envolve a questão da Saúde, mas· com uma equa- capital, e não do doente.
ção enganosa, ou seja, a de que a CPMF é igual à Portanto, 'o 'argumento de que a contribuição
Saúde. provisória é a única salvação da saúde não' se sus-

Vamos aos principais argumentos dos defenso- tenta nos fatoS. E se temos de ,fazer a defesa do
res da CPMF, que poderíamos traduzir basicamente SUS, precisamos medir a ação do Governo frente à
em três. Primeiro, a defesa do Sistema Único de Seguridade Social e à privatização do acidente de
Saúde é a única alternativa para a população pobre trabalho.
brasileira; segundo, trata-se de uma emergência; A proposta do Governo e do Relator, Deputado
terceiro, não há outra fonte para cumprirmos esses Michel Temer, impede que do Orçamento 'Geral da
dois objetivos anteriores. União se destinem recursos para a Seguridade So-

Primeiro, vamos tratar da emergência. Como cial. E mais do que isso, não garante que as verbas
falar de emergência em saúde propondo a criação da Seguridade Social sejam destinadas única e ex-
de mais um imposto, quando o Governo está há um clusivamente para a Seguridade.
ano e meio exercendo o poder de tal maneira que Portanto, o. PT vai votar contra, com a convic-
tem maioria de no mínimo três quintos no Congresso ção e a consciência de que defendemos o SUS.
Nacional? Como falar de emergência quando a ver- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Com a
ba, se a CPMF for aprovada em segundo turno, só palavra o Q.eputado Agnaldo Timóteo, para discutir a
será arrecadada em dezembro de 1996, num valor matéria.'
de 400 milhões de reais? O SR. AGNALDO TIMÓTEO (BlocoIPPB - RJ.

E ao mesmo tempo o Presidente da República Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sras e Srs.
determinou à Caixa Econômica Federal e ao Banco Deputados, há algo interessante na votação da
do Brasil que assumissem a Carteira Imobiliária e CPMF: o Partido dos Trabalhadores foi o único a en-
Rural do Bamerindus! caminhar o voto contra o CPMF, apoiando os em-

Ainda falando em emergência, esse mesmo presários e condenando os pobres que madrugam
Governo acaba de fazer operações'de crédito para a nas filas do's·nospitais. O outrora Partido dos Traba-
agricultura - citando uma palavra sintomática, para Ihadores, hoje partido da intelectualidade e, eviden-
os ruralistas -, num valor superior a quatro bilhões temente, dos ricos, foi o único que encaminhou o
de reais; e no mesmo momento, emitem-se títulos voto contrário. Aqueles que não quiseram encami-
públicos para o Proer; no mesmo momento fazem- nhar o voto favorável deixaram a votação em aberto.
se convênios, caracterizados como absolutamente Meus amigos, eu estava ouvindo o nobre cole-
eleitoreiros até por parcelas da base governista, com ga do PT falar sobre alguns desacertos do Presiden-
várias Prefeituras, particularmente do PSDB. te da República. Muito bem, o Presidente da Repú-

Portanto, S"s e Srs. Deputados, a emergência blica cometeu - é possívei - alguns erros, apoian-
não é justificativa para a criação da CPMF, até por- do os desacertos do Banco Nacional e do Banco
que poderia o Governo - caso tivesse efetivo com- Econômico. E é por isso que vamos arrebentar
promisso com a saúde - emitir títulos da dívida pú- com os trabalhadores? Vamos deixar que eles
blica de longo prazo, ou pegar verbas do Proer, ou continuem morrendo nas filas dos hospitais às 3h
até mesmo obter empréstimo! da madrugada?

O Ministro Adib Jatene tem ao mesmo tempo Há um detalhe: o pessoal do PT não fica na fila
força e debilidade por estar neste Governo. Portan- dos trabalhadores; vão para a fila dos médicos,
to, é legítimo que S. Exll atue dentro dos limites que quando estão em greve. Quando os médicos fazem
o Governo lhe impôs, mas esses não são os limites greve, está todo mundo lá, comandando. É uma ver-
da sociedade. gonha, é um absurdo, uma mentira!

Hoje a imprensa anuncia que o Governo Fer- Eu não tenho como falar tecnicamente, não
nando Henrique Cardoso enviará projeto de lei ordi- sou economista nem intelectual. Sou um operário
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trabalhador desde os nove anos, sou um homem Ihor, o ex-Partido dos Trabalhadores, hoje partido
que apresenta posições práticas, embasadas na ex- dos intelectuais, partido da elite, não quer que o
periência de 45 anos pelo mundo afora. atendimento médico-hospitalar dos trabalhadores

Vou fazer sessenta anos. Meu pai, que era fer- melhore.
reiro do DNER, deixou uma pensão de 22 reais para É um apelo muito carinhoso que fazemos a to-
Deputados. Catarina, minha mãe, que tem 88 anos e dos os Srs. Deputados, às Srlls Deputadas. Não se
não pagaria nada. As pessoas que ganham até três trata de votar para o Ministro Adib Jatene, nem de
salários mínimos, meus caríssimos amigos do PT, votar para o Presidente Fernando Henrique. Vamos
não pagarão nada! Mas imaginemos aqueles que ter piedade daqueles velhos desdentados que às 3h
ganham quinhentas notas de um real. Esse o traba- da madrugada vão para as filas dos hospitais e nem
Ihador que vai tirar uma nota de um real para melho- sempre conseguem ser atendidos.
rar seu atendimento médico e o de sua família. Ima- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conee-
ginemos uma família com quatro pessoas. serão 25 do a palavra ao próximo orador inscrito para discutir
centavos para cada um. a matéria, Deputado Cunha Lima.

Meu caro Deputado Arlindo Chinaglia, com O SR. CUNHA LIMA (Bloco/PPB - SP. Sem
esse dinheiro não daria para tomar um cafezinho. revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputa-
Vinte e cinco centavos é quanto um trabalhador que dos, esta tarde será, sem dúvida alguma, muito im-
ganha quinhentos reais vai pagar para melhorar o portante para o Brasil e para os brasileiros, que efe-
atendimento da sua família! tivamente precisam de uma saúde melhor.

Mas imaginemos que sejam dois reais, que ele Acredito que quase todos os Deputados te-
ganhe mil, o que já é um salário bom para o Brasil; nham hoje recebido telefonemas das indústrias, das
ele estará pagando um cafezinho para não ter de federações dos seus Estados, pedindo-Ihes que vo-
enfrentar fila às 4h, de madrugada. tem contra a criação da Contribuição Provisória so-

Um ex-Ministro, Deputado do Paraná, saiu in- bre Movimentação Rnanceira. Gostaria que cada
dignado de uma reunião com os empresários, falan- Deputado que recebeu ligações nesse sentido pen-
do contra a CPMF. Parecia mais um representante sasse dez vezes antes de votar, mesmo aqueles
dos empresários, e não do povo. Depois, quando fa- que já no primeiro tumo votaram contra a matéria.
larem de nós, como poderemos nos defender, se es- Uma coisa é certa: se hoje estamos nesta
tamos muito mais preocupados com a campanha Casa é porque somos os legítimos representantes
veiculada na televisão pelos milionários contra os do povo e do trabalhador brasileiro. Nós não esta-
miseráveis, se o Partido dos Trabalhadores está a mos aqui representando os empresários. Quando
favor daquela campanha promovida pelos milioná- vemos o empresariado brasileiro mobilizado contra
rios? Quanto aos trabalhadores, o que faremos para algum projeto, como ocorre em relação à CPMF,
nos defender no exterior, quando a imprensa nos cri- logo imaginamos que esse projeto é muito bom. Se
ticar? o empresariado está contra a contribuição, podem

Sr's e Srs. Parlamentares, um real em cada apostar que ela é boa.
500 reais para melhorar o atendimento médico do Quero fazer um apelo aos meus amigos e ir-
trabalhador e de sua família é justo, muito mais do mãos do Nordeste, dos Estados mais pobres da Fe-
que justo. Injustas e criminosas são as filas nos hos- deração. Sabemos que essa contribuição é federati-
pitais de madrugada, onde muitos brasileiros já per- va e está distribuída em partes iguais para os Esta-
deram a vida. Faço um apelo como trabalhador, não dos que dela estão precisando. A maior parte da ar-
como intelectual. Não posso dialogar com o Deputa- recadação desse imposto será feita no Sul e no Su-
do Delfim Netto, que tem um conhecimento profundo deste, mas todo o Brasil será beneficiado. Acredito
de economia. que nós, que efetivamente representamos o povo

É possível que os banqueiros, que os me- brasileiro, devemos refletir sobre o assunto. Este é o
gaempresários saiam perdendo, é claro. Mas se nós apelo que faço aos Deputados que votaram contra o
não buscarmos os megaempresários para uma solu- projeto na primeira votação: tenham em mente a ne-
ção para a tragédia da saúde, quem iremos buscar? cessidade de cada Estado.

O Partido dos Trabalhadores condena o Presi- Na Grande São Paulo, por exemplo, existem
dente Fernando Henrique Cardoso, que gastou di- onze hospitais parados, todos eles com 50% de
nheiro com os bancos, mas larga os miseráveis à suas obras a serem concluídas. Há cidades como
própria sorte. O Partido dos Trabalhadores, ou me- Carapicuiba e Osasco, que têm mais de dois milhõ-
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es de habitantes e não têm condições de dar um Brasil. Mas enquanto essas novas saídas não são
bom atendimento às suas populações. Se na grande encontradas, vamos buscar uma contribuição provi-
São Paulo existe essa deficiência, imaginem no Nor- sória que terá vigência de um ano apenas, capaz de
deste, onde aconteceram fatos como os recentes resolver, pelo menos em parte, essa situação dra-
episódios de Caruaru, Pernambuco, e do Ceará! E mática vivida por brasileiros, que estão nas filas dos
fatos semelhantes acontecem em todos os Estados hospitais sem condições dignas de tratamento e de
da nossa Federação. amparo à saúde.

Sr. Presidente, gostaria que a democracia pre- Nesse sentido, Sr. Presidente, é preciso apelar
valecesse nesta votação. Nós, que integramos esta .para a sensibilidade de todos os Parlamentares, pe-
Casa, onde existem partidos de direita, de centro e dindo-Ihes que nesta hora, não vejam a questão po-
de esquerda, sabemos que é normal, em algumas lítica, a questão partidária, mas coloquem em primei-
votações, os partidos de esquerda pedirem aos par- ro lugar a vida, a saúde dos brasileiros, a necessida-
tidos de centro e de direita que os acompanhem nas de de recursos urgentes para ampararmos aqueles
votações. Hoje, faço um apelo à Liderança do Parti- que não têm condições de pagar hospitais particula-
do dos Trabalhadores: deixe essa questão em aber- res ou de arcar com planos de saúde privados.
to, já que o PT é um partido democrático. Tenho ab- Queremos fazer um apelo a todos os Parla-
soluta certeza de que, se o voto ficar em aberto, mentares de bom-senso, a todos os que têm sensi-
existem integrantes do partido que vão votar a favor bilidade, no sentido de que votem a favor da vida, a
da CPMF. favor do povo pobre do Brasil, aprovando a CPMF.

Quero também fazer um apelo aos Deputados Nesse sentido, encaminho o voto favorável à Contri-
que, por pressões vindas não das bases, mas da in- buição Provisória sobre Movimentação Financeira.
dústria e do comércio, assumiram o compromisso de O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce-
votar contra a CPMF. A esses, peço que, no mo- do a palavra ao Deputado Ivan Valente, para discutir
mento de apertarem o botão, pensem nos seus elei- a matéria.
tores, de quem receberam o mandato de Deputado,
e votem ·sim· à CPMF. O SR. IVAN VALENTE (PT - SP. Sem revisão

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Conce- do orador.) - Sr. Presidente, SrDs. e Srs. Deputados,
do a palavra ao Deputado Marconi Perillo, para dis- o Partido dos Trabalhadores vai votar contra a
cutir a matéria. CPMF, com a convicção e a consciência de que o

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB _ GO. Sem Governo tem todas as condições de implementar
verbas para a saúde pública e não quer fazê-lo.

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr*s e Srs. De-
putados, esta Casa deu ao Brasil uma demonstra- A maior prova dessa questão é exatamente o
ção inequívoca de que quer, mais do que nunca, fato de que o Governo, já na peça orçamentária,
contribuir com a sociedade na busca de caminhos contou com a aprovação da CPMF antes da possibi-
mais curtos para a solução de seus problemas. Iidade de vê-Ia aprovada. Quer dizer, o Governo não

Quase 330 Parlamentares votaram a favor da dedicou recursos orçamentários à saúde, já contan-
CPMF no primeiro turno. Segundo informações aqui do com uma verba proveniente de um imposto polê-
trazidas por Parlamentares os mais experientes e mico O Governo chegou a esse limite!
bem informados, o Governo Federal dispõe de es- Em segundo lugar, Sr. Presidente, Srs. Depu-
cassos recursos para custeio e investimento e, ape- tados, não é mais possível aceitar os argumentos de
sar disso tem destinado 90% deles, ou seja, quase que não há verba no Orçamento para a saúde,
650 milhões de reais, mensalmente, para a Saúde. quando temos uma dívida interna da ordem de 160
Mesmo assim, tem-se verificado que esses recursos bilhões de reais que consomem mais de 22 bilhões
são insuficientes para tirar das filas a população po- de dólares de juros por ano. Segundo dizem, não há
bre, que necessita mais do que nunca do Estado verba para a saúde, enquanto o próprio Governo, ao
brasileiro, da saúde pública, do Sistema Único de socorrer os bancos via Proer, aumenta a dívida in-
Saúde para sua sobrevivência, para que possa ter tema, emite títulos e paga juros. Sabemos que isso
aquilo que é essencial à vida: a saúde assegurada. estoura no Tesouro.

O Governo Federal, como já disse, tem gasto Sr. Presidente, Srs. Deputados, temos clareza
90% dos seus recursos para custeio da saúde públi- de que seria plenamente possível aprovar a emenda
ca, e isso tem sido insuficiente. É necessário que se do Deputado Eduardo Jorge, que aloca 30% dos re-
encontrem novas saídas para o custeio da Saúde no cursos da Seguridade Social para a Saúde e 10%
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das receitas dos Estados e Municípios para vincula- ou parcialmente, nas condições e limites fi-
ção à Saúde. xados em lei.

Por que não se fala em vincular verba para a § 211 À contribuição de que trata este
saúde? Por que não se define um orçamento para a artigo não se aplica o disposto nos arts. 153,
saúde? Porque essa não é uma prioridade do Go- § 511, e 154, I, da Constituição.
vemo, que não tem prioridade sociais sucateia os § 3l! O produto da arrecadação da con-
serviços públicos, a educação e a saúde pública e tribuição de que trata este artigo será desti-
depois vem com o argumento de que o fundo é nado integralmente ao Fundo Nacional de
emergencial! Saúde, para financiamento das ações e ser-

Queremos lembrar que o Partido dos Trabalha- viços de saúde.
dores já foi a favor do IPMF, ao fechar um acordo no § 411 A contribuição de que trata este
momento em que em tomo da Cofins havia questões artigo terá sua exigibilidade subordinada ao
a serem resolvidas. Já votamos a favor do IPMF. To- disposto no art. 195, § 611

, da Constituição, e
dos os acordos feitos naquele momento foram rom- não poderá ser cobrada por prazo superior a
pidos e não foram cumpridos. dois anos".

O Governo não pode chantagear este Con- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce-
gresso e a sociedade, dizendo que não tem verbas. do a palavra ao Deputado Arlindo Chinaglia, para
O Governo não pode mentir, dizendo que as verbas encaminhar a votação, que falará contra a matéria.
da CPMF vão só para os hospitais públicos. Essa é O SR. ARUNDO CHINAGLIA (PT - SP. Sem
uma forma de sensibilizar erradamente, porque sa- revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. De-
bemos que a verba do SUS é uma só para os hospi- putados, fiz questão de me inscrever também para
tais conveniados e para os setores assistencialistas. encaminhar a votação, porque tenho a intenção de
Então essa é mais uma mentira que vem sendo pre- usar outra linha de argumentos para responder -
gada. quem sabe? - àqueles que neste momento se iden-

Com a CPMF, o Govemo quer, na verdade, im- tificam com os pobres e pretendem partir em sua de-
pedir a queda do Ministro Jatene, que não resolveu fesa.
o problema da saúde e quer se desresponsabilizar Evidentemente, quando alguém usa o argu-
pelos setores sociais. Verba há, se for dada priorida- mento de que estamos defendendo a vida dos po-
de à saúde pública. bres, sensibilizamo-nos. Por isso tendemos a ser fa-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não ha- voráveis à CPMF. Mas não nos devemos esconder
vendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a atrás de uma bandeira, como o Presidente Collor já
discussão. o fez. O fato de representar uma boa causa não dá

Vai-se passar à votação da matéria. razão a uma má proposta. A proposta é má, porque
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Vou busca o aval da sociedade para um ano e meio de

submeter a votos a proposta de Emenda à Constitui- abandono da saúde pública.
ção nll 256 de 1995. O orçamento da saúde, realizado em 1995, é

maior do que o previsto para o ano de 1996, se ex-
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se- cluirmos a verba da CPMF. Esse é um argumento

nado Federal, promulgam, no nos termos do § 32 do frágil, que busca usar da sensibilidade e de uma boa
art 60 da Constituição Federal, a seguinte Emenda proposta, que é o SistemaÜnico de Saúde.
ao texto constitucional: .,p

Artigo único. Fica incluído o art. 74 no Mo das Quero dirigir-me particularmente aos Deputa-
dos e bancadas de oposição, àqueles Deputados

Disposições Constitucionais Transitórias, com a se-
guinte redação: que, mesmo não sendo da Oposição, são progres-

sistas. Há uma preocupação com a manobra de
"Art. 74. A União poderá instituir contri- banqueiros, que se têm manifestado contra a CPMF.

buição provisória sobre movimentação ou Mas isso não é novidade. Os banqueiros apostam,
transmissão de valores e de créditos e direitos há muito, no seguro-saúde. Buscarão fazer até o se-
de natureza financeira. guro-saúde para os idosos, em decorrência do ocor-

§ 111 A alíquota da contribuição de que rido na clínica Santa Genoveva.
trata este artigo não excederá a vinte e cin- sres e Srs. Deputados, se queremos e deve-
co centésimos por cento, facultado ao Poder mos mostrar o nosso compromisso com o SUS, va-
Executivo reduzi-Ia ou restabelecê-Ia, total mos barrar essa proposta criminosa de seguro-saú-



o Sr. Lu(s Eduardo, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Wilson Braga, 4fl Suplente de Se
cretário.
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de que veicula aqui no Congresso Nacional. Quero principal conquista da Constituição de 1988, e tam-
dirigir-me basicamente à bancada govemista. Sendo bém aqueles que, por um gesto de solidariedade
a bancada govemista três quintos desta Casa, que para com os mais pobres, não podem omitir-se nes-
impeça a privatização do acidente de trabalho e a te grave momento que enfrentamos. E há, do outro
aprovação dessa calamidade que é o seguro-saúde, lado, movendo uma campanha milionária, os ban-
e aprove a proposta do ressarcimento, defendida queiras, os grandes industriais e comerciantes que,
pelo Deputado Elias Murad, por este e por outros por intermédio de entidades como a FIESP, promo-
Deputados. Ou seja, toda vez em que um paciente vem uma campanha contra a aprovação da CPMF.
que tem direito ao seguro-saúde, à chamada medici- Ora, Sr. Presidente, sou Deputado pelo Estado
na de grupo, for atendido numa unidade pública de de São Paulo. sei que no Estado de São Paulo algu-
saúde, essa medicina de grupo, esse seguro-saúde mas categorias, algumas faixas sociais - inclusive a
deverá ressarcir o Poder Público. Essa é uma forma de trabalhadores - podem ter acesso a um plano de
de gerar recursos, de obrigar banqueiros a atender saúde particular, individual e familiar. Mas essa não
ao paciente integralmente, sem fazer contratos leo- é a situação das regiões mais pobres do Brasil. Te-
ninas, em que os procedimentos caros não são nho certeza de que mais de 90% da população nor-
atendidos. destina só tem como plano desaúde o Sistema Úni-

Não quer~mos emprestar o ombro a uma farsa. co de Saúde, que deve ser preservado e defendido.
Lamento dizer isso. Não me refiro ao Ministro Adib Sr. Presidente, não se deve usar o argumento
Jatene até porque S. ExU ficou sem opção em fun- de que o Govemo pode resolver os problemas da
ção do Govemo do qual participa. Mas não é o caso saúde, porque os recursos existem. Aqueles que na
da sociedade, do Congresso Nacional. esquerda e na Oposição ainda não perderam a i1u-

O Secretário do Tesouro - possivelmente o são com esse Govemo tratem de perdê-Ia imediata-
homem mais poderoso depois do Presidente da mente, se quiserem expressar um gesto de solida-
República, visto que manuseia o Orçamento - vem riedade para com o povo brasileiro e a população
a público não para dizer algo a respeito do mais pobre do País. Não venham utilizar o pretexto
PROER ou do Sistema Único de Saúde, mas para falso e o argumento vão de que esses recursos exis-
defender a CPMF. tem, de que o Govemo pode fazer e acontecer. Se

Se, em algum momento, houve alguém que du- o Govemo não fez, não aconteceu, e se esta Casa
vidasse do empenho do Presidente da República na tem a oportunidade de fazer, então que o faça.
aprovação da CPMF, ficou claro que se joga a res-
ponsabilidade para a equipe econômica, com a qual O momento de fazer alguma coisa é agora, em

defesa da saúde do povo mais pobre do País, inde-
não temos nenhuma afinidade, mas a equipe econô- pendentemente inclusive da posição e vontade dos
mica representa o Govemo, muito mais do que o

govemantes, da equipe econômica ou de quem quer
próprio Ministro Adib Jatene. S. Ex·, justiça seja fei- que seja. Interpreto o anseio que, acredito, seja o da
ta, está atuando nos limites e, portando, defendendo
o SUS. Não podemos estender esse aval ao Gover- maioria desta Casa, dos cidadãos responsáveis do
no. Nada garante que, com a CPMF, de fato haverá nosso País, daqueles que não pensam apenas nos
melhora na Saúde, porque os recursos estão sendo seus interesses mesquinhos
drenados pelos juros altos, pelo sistema financeiro e A Receita Federal acaba de publicar estudo se-
pelos ruralistas. gundo o qual só foi possível arrecadar imposto de

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce- caixa dois, de dinheiro sujo, de corrupção e tudo o
do a palavra ao Deputado Aldo Rebelo, que falará a mais, com o IPMF, que felizmente acabou. Apenas a
favor da matéria. CPMF poderá assegurar que o dinheiro ilícito e lava-

o SR. ALDO REBELO (PCdoB - SP. Sem re- do seja tributado pelo menos uma vez. E será tribu-
visão do orador.) - Sr. Presidente, é muito fácil falar tado por uma razão justa: para defender a saúde pú-
a favor da CPMF, na medida em que o debate em blica em nosso País.
tomo da matéria divide a sociedade brasileira em Era o que tinha a dizer.(Palrnas.)
dois campos lícitos e distintos. De um lado, há aque
les que defendem a presença do Estado como ele
mento decisivo para prover a sociedade, principal
mente a população pobre, dos serviços de saúde, os
que defendem o Sistema Único de Saúde como a
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O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente, Meu partido, há algun.: meses, posicionou-se
peço a palavra pela ordem. contra mais um imposto, não porque todos pense-

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Tem V. mos igualmente, mas porque nosso programa é mui-
ExA a palavra. to claro. Somos do partido da Frente Liberal e temos

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem no estatuto um compromisso contra a criação de no-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a V. ExA vos impostos. No mínimo essa é uma questão de
que convoque todos os Par1amentares a comparece- coerência, de obedecermos ao que está escrito lá.
rem ao plenário. Mas, mesmo assim, numa atitude democrática, nosso

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Esta Líder abriu a questão à bancada. De forma alguma,
Presidência volta a apelar para os Srs. Parlamen- não está encaminhando o voto contrário nem vem tra-
tares que ainda se encontram em seus gabinetes balhando contra aqueles que pensam como eu.
e nos corredores da Casa, no sentido de que com- Mas eu apelo para a consciência daqueles que
pareçam ao plenário, pois daremos início à vota- têm responsabilidade cidadã, daqueles que estão na
ção logo após o pronunciamento do segundo ora- resistência cidadã contra os que pensam que o bol-
dor inscrito. so do contribuinte é a casa da mãe Joana e que po-

Concedo a palavra ao nobre Deputado Paulo dem meter a mão ali a todo momento, por qualquer
Bornhausen, para encaminhar a votação da matéria. causa, por mais meritória que seja.

O SR. PAULO BORNHAUSEN (Bloco/PFL - Ora, que se procure gerar recursos, que se ta-
SC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrIs e xem os supérfluos, mas não façam uma taxação
Srs. Deputados, esta Casa está examinando matéria cruel para a sociedade brasileira; não promovam o
já objeto de discussão em primeiro turno, um projeto desemprego; se o fizerem, depois, daqui a seis me-
que se refere à criação de mais um imposto em nos- ses, não venham cobrar o resultado, que não irá
so País. Muitos Par1amentares têm falado da urgên- aparecer.
cia e da necessidade de novos recursos para a Saú- E nós seremos cobrados, nesta Casa, por to-
de, usando de paixão ao se referir à criação de no- dos aqueles que vão ao serviço público de saúde,
vos impostos no Brasil. pois não é com um imposto a mais que terão resolvi-

Essa questão tem sido discutida por todos os dos os seus problemas. Muito pelo contrário: o FAT
governantes como peça de resistência para se fazer. já está comprometido, já há um pedido de adianta-
um grande governo e, com isso, resolver todos os mento. E os pedidos que o jornal estampa são maio-
males que afligem a população brasileira. res do que a arrecadação, o que me leva a crer que,

Esta Casa já votou o IPMF, como uma solução, mais uma vez, a emergência aparecerá daqui a um
um novo imposto. Pensa-se que ele foi extinto, mas ano, e teremos de votar por mais uma reedição des-
não o foi; está voltando. A CPMF está no seu tercei- se imposto e de todos os outros que irão surgir nes-
ro ano. Por quê? Vigiu por dois, mais um, e agora a ta Casa.
tão falada Saúde é quem anda junto com esse im- Encaminho o voto contrário com a consciência
posto cruel, que a sociedade repudia, que não tem tranqüila por saber que estou aqui como cidadão,
razão de existir em um País como o nosso, que está numa resistência cidadã contra ninguém, a favor do
em busca de uma melhor condição social. povo brasileiro e da inteligência nacional, que preci-

Usar a saúde para criar um imposto é, no míni- sa ser resgatada.
mo, um engano por parte daqueles que acham que O SR. PRESIDENTE (V'/llson Braga) - C(lnce-
as soluções fáceis são os atalhos que irão levar as do a palavra ao Deputado Arthur Virgnio, que irá en-
pessoas ao bem-estar social. caminhar a votação a favor da matéria.

Por que a nossa Casa não encara a reforma O SR. ARTHUR VIRGíuo (PSDB - AM.) - Sr.
agrária? Não sou contra a saúde. Sou a favor, mais Presidente, SrIs e Srs. Deputados, encaminho o
do que ninguém, mas não posso misturar nossa voto a favor por entender que a resistência cidadã
saúde com mais um imposto contra a sociedade. E é reflete a maioria que votou em primeiro turno esta
contra, sim, é contra aqueles que trabalham, é con- matéria, e não a aliança respeitável, respeitosa e le-
tra aqueles que produzem, contra aqueles que mais gítima do Partido dos Trabalhadores com o Deputa-
precisam e vão perder seus empregos em função do do Paulo Bornhausen.
tão propalado Custo Brasil, que todos sabemos que Sr. Presidente, SrlIs e Srs. Deputados, entendo
existe e que a cada dia está sendo mais aumentado que, neste momento, quando se tem agõnico não
por decisões desta Casa. exatamente o estado de saúde do cidadão brasileiro,



Assumem sucessivamente a Presid{m
cia os Srs. Beto Mansur, 2'" Vice-Presidente,
e Luís Eduardo, Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como
vota o PCdoB?

O SR. AGNELO QUEIROZ (PCdoB - DF. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, o PCdoB expôs aqui, com detalhes, no pri
meiro turno, essa situação de crise da saúde, sobre
tudo a solução, pois temos de resolver agora uma si
tuação emergencial da saúde. Mas também temos
de considerar que a CPMF é um imposto progressi
vo, um imposto que taxa mais quem ganha mais no
nosso País.

Sr. Presidente, não podemos perder esta opor
tunidade de ouro de examinar a questão. E chamo a
atenção de V. Ex'I e de todos os Parlamentares para
esse estudo feito pela Receita Federal, publicado no
dia 21 de julho, que mostra claramente que nosso
País deixa de arrecadar, numa estimativa, 560 bilhõ
es de reais. Este é o valor da sonegação, do caixa
dois, do narcotráfico, que não é taxado, Sr. Presi-
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do trabalhador, mas o estado da saúde pública bra- cuidam de saúde há mais tempo com a seriedade
si/eira, ou se olha com olhos de emergência para que faltou a govemos passados neste País.
esse assunto de enorme sensibilidade social e popu- Por isso, volto a me reportar ao Deputado Ar-
lar, ou se joga por terra a velha exigência de priori- lindo Chinaglia. sequer sou maniqueísta; em ne-
zar o social ao se fazer política neste País. nhum momento fui maniqueísta. S. Ex'I acaba de ser

Ouvi, com o respeito e com a admiração de maniqueísta. S. Ex'I disse que muitos que votavam
sempre, o pronunciamento do ilustre Deputado Arlin- contra a CPMF, por se ligarem à Febraban, nada ti-
do Chinaglia. S. Ex' compôs um pronunciamento tão nham a ver com o voto daqueles outros que vota-
brilhante quanto surrealista. Honesto como é, S. Ex'I vam ideologicamente, votavam em estado de pure-
reconhecia o mérito e o esforço no combate à frau- za, votavam em estado de santidade, votavam em
de, bem como a luta por fazer saúde pública travada estado de absoluta coerência com o que houvesse
pelo Ministro Adib Jatene; reconhecia as dificulda- de mais absolutamente justo em matéria de luta so-
des e, ao mesmo tempo, reafirmava - S. Ex'I é coe- cial neste País. Não! serei de novo generoso e com-
rente - o voto do primeiro tumo, negando dinheiro, preensivo com todos os meus pares. Ninguém aqui
negando verba, negando auxmo à saúde pública vai votar influenciado pela Febraban. Não acredito.
deste País! Faço a defesa daqueles que legitimamente dão

Sr. Presidente, em análise suprapartidária, o seu voto por terem uma crença, por mais sensível
como foi bonito o pronunciamento do Deputado Aldo que me pareça esta crença. Faço a defesa daqueles
Rebelo! Como foi sensível a manifestação de prati- que votarão contra n6s. Nada de vinculação com a
camente toda a Oposição, se a tornarmos fracionada Febraban, nada de ligação espúria, nada de ligação
por partidos! Como foi bonita essa manifestação de lobista, nada de ligação escusa.
unidade ~m favor de q~em prec~sa ,ter o seu proble- Respeito esta Casa e, ao invés de atacar quem
ma de saude emergencial resolVido. quer que seja, o que faço é um apelo em favor da

A maioria votará para não continuarmos ten- saúde. E vou ser bastante claro agora: que pare a
do de escolher entre deixarmos morrer o aidético e conversa fiada. Quem quer doente com a saúde de-
socorrermos o hemofílico ou deixarmos falecer o volvida que vote a favor da CPMF, porque isso é po-
diabético para socorrer aquele que precisa de he- lítica social de verdade.

modiálise. Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
Temos, com 500 mi/hões de reais apenas, o

projeto do Ministro Adib Jatene de dar assistência
primária de saúde, investindo pesada e conseqüen
temente contra a mortalidade infantil. Com 500 mi
lhões de reais iniciais, vai-se fazer urna visitação in
tensa através dos agentes de saúde, vai-se usar o
soro caseiro, ministrar a educação básica em saúde,
enfim, um grande esforço para salvar vidas.

Espanto-me quando vejo a cegueira social de
setores felizmente isolados nesta Casa, nesta vota
ção, no dia de hoje, isolados ideologicamente, isola
dos politicamente, isolados no voto, isolados daqui a
pouco no painel, que confirmará o feito do 1!! turno.
Vemos que, quando se fala efetivamente em se dar
uma guinada para atacar de frente problemas so
ciais, logo surgem razões supostamente técnicas,
supostamente ideológicas que, ao fim, não reconhe
cem que o Brasil não tem um investimento sério, per
capita, em saúde, que se o Brasil não tivesse uma
só fraude, se o Brasil não tivesse um só desvio, se o
Brasil aplicasse corretamente em saúde pública todo
o dinheiro que o setor arrola, não teríamos, ainda
assim, a menor dúvida de que ele estaria muito lon
ge dos países de economia central, dos países que



•As isenções para as aposentadorias,
para a poupança depositada por noventa
dias e para os salários até determinado va-
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dente. Corresponde a 60% do PIS de 1994, e isso dios, luvas, onde as pessoas estão sendo internadas
só foi detectado com a cobrança do IPMF. no chão. Corno podemos negar esse dinheiro emer-

Esse é um imposto cobrado em caráter de soli- gencial. esperando que daqui a dois anos cheguem
dariedade, que vamos recolher de quem paga mais os recursos? Enquanto isso, os pacientes continuam
para socorrer quem é atendido pelo Sistema Único no chão, falta remédio para os aidéticos, e há quem
de Saúde, o SUS, ou seja, o nosso povo mais sofri- imagine que é possível usar o dinheiro do Proer
do e mais miserável. para atender à·saúde. Toda pessoa minimamente

Esse imposto está na contramão desse projeto consciente sabe que isso não é possível, que esse
neoliberal. Por isso, nós da Oposição não podemos dinheiro não é do Orçamento. (Palmas.) Todos
ser contra um imposto social num momento corno aqui, minimamente conscientes, sabem que isso
este, em que não se pode mais falar em solidariedade não é verdade, que não são recursos do Orçamen-
e em que quem contribui é quem vai usufruir daquilo. to. (Palmas.)

Num artigo publicado no domingo pelo jornal Temos plena consciência de que essa não é
Folha de S. Paulo, o nobre Deputado Roberto Cam- a solução, mas uma simples medida emergencial.
pos escreve com todas as letras e de forma brilhan- Queremos mesmo é aprovar a emenda do Deputa-
te, como sempre, que quem tem de contribuir é do Eduardo Jorge ou a emenda constitucional do
quem pode usufruir daquilo que contribui, e esse im- Deputado Carlos Mosconi, para que seja resolvida
posto vai na contramão, vai de encontro a essa polí- definitivamente a questão do financiamento do se-
tica neoliberal. tor Saúde. Enquanto isso, não podemos esperar

Sr. Presidente, parte deste Governo teve de se que uma criança morra sem remédio, para que da-
manifestar favoravelmente a essa proposta, pois a qui a dois anos possamos resolver esse problema.
área social já sofrendo um desgaste grande; outra Isso é de uma inconseqüência social sem limites.
parte dele é contra, sobretudo a área econômica. Por esse motivo, o PPS vota favoravelmente
Por isso, esse projeto é uma cunha sobre o projeto à CPMF, acrescentando apenas um pequeno deta-
neoliberal. lhe: o partido nem fecha nem abre voto. A posi-

Não podemos, de forma, alguma, ser contra ção de cada Deputado eleito pelo PPS é indivi-
uma proposta que retira sobretudo de quem paga dual, por sua plena consciência S. Exlls decidem
mais, que taxa esses recursos ilegais para socorrer como votar.
a saúde. Portanto, votamos favoravelmente à pro- O Senador Roberto Freire votou a favor da
posta e apelamos para todos no sentido de que fa- CPMF e eu, como Líder, encaminho o voto favorável
çam o mesmo. à contribuição, deixando que o Deputado Augusto

O SR. SÉRGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem re- Carvalho exerça o seu voto de acordo com a sua
visão do orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Depu- consciência. (Palmas).
tados, confesso que poucas vezes, enquanto Parla-
mentar, vi um lobby tão sofisticado, com tanto di- O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revi-
nheiro e com material tão caro como esse da luta são do orador.) - Sr. Presidente, manterei o meu
contra a CPMF. E esse material não pode ter vindo voto a favor da CPMF. (Palmas.)
daqueles que estão defendendo pacientes que não Logo depois da última votação, alguns ruídos
são atendidos nos hospitais; só pode ter vindo de produziram confusão no meu processo de convenci-
quem tem muito dinheiro. E não ternos dúvida de mento. Dizia-se que o dinheiro iria para os hospitais
que veio do setor financeiro, a quem não interesse a particulares, que os hospitais públicos não seriam
CPMF e a quem, infelizmente, juntou-se o Partido favorecidos, e isso levou-me a procurar um esclare-
dos Trabalhadores. cimento.

Mas é bom saber que os eleitores do Partido Caso V. Exll permita, lerei uma pequena página
dos Trabalhadores, segundo os Deputados que são dos esclarecimentos que obtive do Ministro Adib Ja-
a favor da CPMF, são favoráveis a esse imposto. Da tene, que encaminharei à Mesa para constar da ata
mesma maneira, uma das maiores economistas do dos nossos trabalhos, porque aqui estão garantias
País, a Deputada Conceição Tavares, demonstrou do Governo. Informa o Ministro:
como esse imposto é socialmente justo.

Sr. Presidente, Srlls e Srs. Deputados, nesta
Casa, no dia-a-dia, os Deputados ficam falando da
experiência dos seus Estados, onde faltam remé-



Conclui o Ministro Adib Jatene:

·0 combate às fraudes e irregularida
des reduziram as internações de 15 milhões,
em 1994, para 13 milhões em 1995, elimi
nando distorções até caricatas, como parto
em homem."

Diante desse compromisso do Ministro Adib
Jatene, meu voto é ·sim". O Líder do PDT, Deputado
Matheus Schmidt, pede-me que transmita seu voto,
que também é ·sim". O voto na bancada do PDT é
aberto. Apelo para os meus companheiros no senti
do de que, diante desses argumentos, aqueles que
votariam "não· reflitam, por favor, e votem "sim".
(Palmas.)

A SRA. SANDRA STARLlNG (PT - MG. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, SrDs e Srs.
Deputados, ao longo da trajetória do Partido dos
Trabalhadores nem sempre fomos compreendidos.
Certamente erramos algumas vezes, mas a trajetó
ria que nos trouxe até aqui mostrou que na soma de
erros e de acertos o saldo foi extremamente positivo
para nós. Por isso, estamos neste plenário, hoje,
para sermos julgados pela História.

Sr. Presidente, uma das maiores lições que re
cebi na minha vida política partiu exatamente de um
Deputado do PDT, na Assembléia de Minas Gerais,
o ex-jogador de futebol Nelinho, que, diante de uma
questão na Assembléia Constituinte mineira, quando
éramos pressionados pelo público presente a votar
em dada direção, perguntou a quem os liderava:
"Quantos são vocês que querem mudar o meu
voto?"

E o líder respondeu: "Somos três mil. Cuidado
conosco Deputado". Ele respondeu "Sr. Líder, estou
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lor, que existiam no IPMF, serão segura- acostumado a receber vaia de 130 mil pessoas no
mente mantidas na CPMF." Maracanã".

Esse é o primeiro ponto. Assim, o··aposentado, O Partido dos T~abalhadores está acostumado
o pensionista e o trabalhador de baixa renda não pa- a receber apla~sos vl~rantes e também preparado
garão a CPMF. Continua o Ministro: para receber vala~. O.Julgamento ~ue esperamos é

o do povo e da história. Meu partido nesta semana
"A recuperação dos hospitais públicos por intermédio da sua executiva, pelas razões sobe-

do Rio de Janeiro (reabertura do Hospital da jamente conhecidas por todos, manteve posição
Posse, abertura de 980 leitos nos hospitais contrária à CPMF.
do Ministério, reinício da cirurgia cardíaca no Por isso, o Partido dos Trabalhadores votará
Laranjeiras, reforma no Hospital de Trauma- "não·. (Palmas.)
to-ortopedia e outros) é a demonstração de O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ.
prioridades do setor público. Hoje, nossos Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é bom
gastos são de 71% com a rede pública, uni- saber que V. Exll ouve cOm prazer minha participa-
versitária e filantrópica, e 29% com rede pri- ção, o que estimula a não me alongar muito, mas
vada, que tende a diminuir." a mostrar que a nossa posição, na verdade é dife

rente.
Não queremos criticar aquelas pessoas que

votam contra a CPMF. Votamos a favor, pois assu
mimos esse compromisso com o Ministro Adib Ja
tene, mas nas ruas somos constantemente pres
sionados a mudar de posição. Não é que essas
pessoas não queiram a salvação da saúde. O que
elas querem é que encontremos uma alternativa
adequada para esse problema; o que pedem à
classe política brasileira é imaginação, que está
faltando.

Sr. Presidente, voto a favor da CPMF, mas
encaminho proposta ao Parlamento brasileiro no
sentido de que seja legalizado o jogo no Brasil,
para que com o dinheiro fruto dessa legalização
possamos enfrentar essas despesas. O jogo do bi
cho, os cassinos, essa jogatina que há na televi
são, cada jogo em que é preciso apostar em que é
o vencedor com tudo isso poderíamos arrecadar
dinheiro para resolver os problemas nacionais.

Quero advertir os políticos brasileiros: Deus
permite-nos apenas um pecado em separado; ou
somos pobres, ou somos sem imaginação. Ser po
bre e sem imaginação é fatal para o Brasil e para
uma classe política. Por isso, proponho essa altema..
tiva e voto "sim", provisoriamente à CPMF. (Pal
mas.)

O SR. FERNANDO LYRA (PSB - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, ratificamos o
voto do primeiro turno. Votamos a favor da CPMF
por entender que se trata de uma situação emer
gencial.

Hoje pela manhã recebi um fax do Sindicato da
Construção Civil de Pernambuco lamentando o meu
voto a favor no primeiro turno. Respondi que, ques
tões complexas como essa, embora sem nenhum
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preconceito temos alguns parâmetros: se os ban- agora. É preciso que o Parlamento brasileiro, como
queiros estão de um lado, geralmente votamos do fez há quinze dias, mostre com muita clareza qual é
outro. Nesta oportunidade, a pressão feita à socie- o seu maior compromisso.
dade e ao Congresso Nacional parte fundamental- Por que tanta indignação com a aprovação da
mente dos banqueiros e dos grandes empresários. CPMF?

A medida que vamos assumir hoje, votando a Porque os setores que foram derrotados acha-
favor da CPMF, tem caráter não somente social mas vam que aqui sempre venceriam. Não foi assim, e
também polftico. Se os banqueiros do Brasil, hoje não será assim hoje. Por essa razão, o PSDB re-
estão de um lado, estamos do outro. Nosso voto é comenda o voto "sim" como questão fechada para
"sim". (Palmas.) toda a sua bancada. É um apelo que fazemos em

O SR. ODElMO LEÃO (BlocoIPPB - MG. prol do programa que estamos realizando neste
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco País e também do compromisso de definirmos um
PPBlPL sente-se muito tranqüilo neste momento modo estável e duradouro de financiamento para a
do encaminhamento, porque se as posições políti- saúde no Brasil com a participação intensa do Con-
cas que assumiu, como regulamentação da ordem gresso Nacional. (Palmas.)
econômica, a reforma tributária e as privatizações, já O SR. MICHEL TEMER (Bloco/PMDB - SP.
tivessem ocorrido, certamente já teríamos resolvido Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. Par-
não só o problema da saúde, mas o do desemprego lamentares, quando no primeiro turno de votação o
e o da estabilidade do Plano Real. PMDB deu seu voto "sim", estávamos guiados pela

Assim não tendo ocorrido a premência, a ur- idéia de que é preciso haver recursos para a saúde,
gência do assunto do problema da saúde no Brasil venham de onde vierem. As várias alternativas ofe-
hoje. A Liderança do PPB encaminha o voto "sim" e recidas, como registram os oradores que me ante-
libera a sua bancada para votação. cederam mostravam que o caminho natural seria a

O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi- Contribuição Provisória sobre Movimentação Finan-
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- ceira.
tados, ao longo de vários meses foi discutida uma Daí por que, Sr. Presidente naquele primeiro
alternativa exeQÜível, viável de curto prazo, para turno recomendávamos à nossa bancada o voto
CPMF. Infelizmente essa alternativa não foi encon- "sim".
trada. Todas as hipóteses levantadas foram estuda- Também o fizemos porque, nas conversas que
das e constatada sua viabilidade. Portanto é falacio- mantivemos com os Líderes dos partidos e do Go-
so o arquivamento de que existem, a curto prazo al- vemo, ajustado ficou que certas categorias não se-
temativa à CPMF para canalizar recursos para o se- riam oneradas. Tínhamos preocupação com os apo-
tor de saúde pública do Brasil. sentados, com as cadernetas de poupança, com a

Essa razão sensibilizou muitos Parlamentares, movimentação entre contas de um mesmo titular,
que embora questionando a CPMF não adotaram com o mesmo CPF. Há também a matéria do sa-
uma postura irascível, intransigente, sectária politi- que do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço que
queira, de se opor de qualquer modo, porque no tun- não pode ser onerada com a CPMF, de igual ma-
do isso significaria opor-se ao acréscimo de recur- neira o Pis e o Pasep.
sos para a área da saúde pública. Isso motivou mui- Portanto, quando recomendávamos, no primei-
tos Parlamentares a uma votação favorável, ainda ro turno, a votação favorável à CPMF, tínhamos em
que admitindo como disse aqui o Deputado Feman- pauta e em mente todas essas exceções que agora
do Gabeira, que é necessário haver imaginação, e se confirmam na negociação relativa à regulamen-
não só de um setor do Parlamento, mas de todo o tação da CPMF.
Parlamento para que encontremos um modo de fi- Por isso, Sr. Presidente, por esses elementos
nanciamento estável e duradouro para a saúde pú- adicionais, o Bloco - PMDBIPSDIPSCIPSL reco-
blica no Brasil. menda o voto "sim".

Agora é momento de voto, é momento de de- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL -
cisão. PE. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Srs.

Não é momento de ficar apelando para a His- Deputados, quero dizer a V. Exllg que o PTB, que
tória, porque os trabalhadores aqueles que precisam faz parte do nosso Bloco, me incumbiu, como Lí-
de saúde pública no Brasil, não vão esperar pela der, de dizer a V. Ex&s que encaminha voto favorável
História. Eles estão esperando uma resposta nossa à aprovação da CPMF.
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Quanto ao Partido da Frente Liberal, Sr. Presi- Esperamos e o próprio Presidente da Repúbli-
dente, a questão é aberta. Tanto é que uma das fi- ca já pediu que se encontre uma solução definitiva
guras mais expressivas do partido, o nobre Deputa- para esse problema.
do Paulo Bornhausen, desta tribuna, mostrou o seu Nós, com os demais Uderes dos partidos da
posicionamento e o de alguns membros da banca- base de sustentação do Governo, conseguimos re-
da, que são contrários à CPMF. duzir a alíquota de 0,25% para 0,20%; conseguimos

Sr. Presidente, desde a aprovação em primeiro modificar o período de utilização da CPMF de dois
tumo, da CPMF, nenhum fato novo aconteceu neste para um ano; conseguimos as isenções, para que
País. Aconteceram alguns fatos importantes. Por trabalhadores que ganham até três salários mínimos
exemplo, o Exmo. Sr. Presidente da República mos- e aposentados com até dez salários mínimos não
trou que a contribuição é o remédio para a saúde descontem dos seus parcos proventos a CPMF.
neste momento. A saúde, segundo a Carta Magna Conseguimos também fazer com que para movi-
do País, que ajudamos a escrever é um direito de mentar a cademeta de poupança, se os recursos
todos e um dever do Estado, sobretudo daqueles permanecerem lá por mais de noventa dias, o pou-
mais carentes. pador não pague a CPMF.

Essa matéria que estamos votando hoje não é Portanto, Sr. Presidente, essas medidas têm
para nosso benefício. Não é para aqueles mais abas- alcance social, corno alcance social têm esses re-
tados, nem para a classe média do País, que deve ter cursos destinados a setor fundamental para atendi-
plano de saúde e assistência rnédico-hospitalar con- mento sobretudo da população mais pobre, humilde
digna. Esse recurso que estamos aprovando hoje é e carente deste País.
para qu: o Ministério~ Sa~de ee:mtinue investindo em Com o sentimento de que essa não é a propos-
prevençao da mortalidade Infantil. É para que as ta de emenda constitucional ideal esse não é um
cri~ que n~m n?S recantos .mais pobres deste imposto - porque imposto, como o 'próprio nome diz,
~al~ tenh~m c:Ii,relto àqUllo que,é mais sagrado, tenham é imposição - mas um remédio provisório para
direito à Vida. ~ pa~ que continuemos nossas campa- quem precisa, para um setor fundamental poder
nhas de vaclnaçao contra as doenças que matam continuar salvando vidas neste País, é que o Uder
nossas crianças antes de atingirem um ano de idade. do Partido da Frente Liberal recomenda o voto "sim"
É para q~e continuemos co~ os p~ramas de age~- e pede àqueles que comungam desse sentimento e
tes de saUde, É para que haja uma tnagem no atendl- dessa vontade de servir ao País que também votem
mento primário no campo e, quando a doença for mais "sim". (Palmas.)
grave" o paciente possa ~r leva~o ~ra o ho~ital de O SR. BENITO GAMA (BlocoIPFL _ BA. Sem
uma Cidade, e se essa Cidade 080 tIVer condlçoes de , _ ,
prestar socorro, possamos levá-lo para um centro es- revlsao do orador.) - Sr. PreSidente, S~s e S~: De-

"ai' do de lho aJ'd de Ih ' putados, quero apenas reforçar a recomendaçao dopecl JZa me r qu I a I que e proporcione G tid d t""" . t
tratamento adequado. É para que continuemos fiscaJi- ovemo no sen o o vo o sim ao proJe o_para
zando os laboratórios multinacionais, que muitas vezes 6~Ms: confirme, no segundo turno, a aprovaçao da

produzem medicamentos proibidos nos seus países' ,
de origem para comercializá-los livremente no Brasil. É ,Tenh:> certeza, Sr. PreSidente, de q~e co,:" ~s-
para que o Ministério da Saúde disponha dos recursos sas lsençoes que o Deput~do InocênCIO Oliveira
para bem fiscalizar a aplicação desses recursos, é acaba de relatar neste p!2náno_o Gove':l0 está aten-
para que o Ministério da Saúde possa atender aos to aos aposentados, à populaçao de baixa renda e à
hospitais. aplicação inequívoca dos recursos da CPMF nos

Nestes últimos dois dias, em Pemambuco, três hospitais P~bIiC~S ~filantrópicos deste País. Esse é
Hospitais sem fins lucrativos - dois filantrópicos e o compromisso o..ovemo.
um dos trabalhadores da indústria de açúcar - fe- Portanto, soliCito aos Srs. Deputados o voto
charam suas portas por falta de recursos. "sim", para confirmação d~sse tributo ~ue vai ajudar

Portando, é com esse sentimento que vimos as classes menos favoreCidas do Br;~II."
hoje aqui, não para falar em nome do Partido da O Governo recomenda o voto sim.
Frente Liberal, porque corno já disse, a questão é O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi-
aberta, mas com a responsabilidade de um homem dência solicita a todos os Srs. Deputados que to-
que conhece esse setor fundamental para vida de mem seus lugares a fim de ter início a votação pelo
nosso País. sistema eletrônico. (Pausa.)



Sr. Presidente, a Câmara está dando sua con
tribuição à sociedade.

O PSDB recomenda o voto MsimM.
O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

EX- a palavra.
O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, já registrei meu
voto, mas, muito embora tenha saído no painel, hou-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) -Informo
ao Plenário que ainda teremos outras votações após
esta. Precisamos esgotar a pauta hoje para não ter
mos sessão deliberativa amanhã.

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 - 00. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB solicita
a todos os Parlamentares que estejam nas depen
dências da Casa ou em outras repartições que acor
ram imediatamente ao plenário. O PSDB vota MsimM.

O SR. BENITO GAMA (Bloco/PFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do
Governo recomenda o voto MsimM.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - 00. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
MsimM.
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Os Srs. Deputados que se encontram na~ ban- ve o sinal de bancada defeituosa. Quero registrar
cadas queiram registrar seus códigos de votação. nos Anais que independentemente da nossa posição
(Pausa.) pessoal no primeiro tumo, expressa em declaração

Os Srs. Deputados que se encontram nas ban- de voto entregue à Mesa, nosso voto deverá ser re-
cadas queiram selecionar o botão preto no painel gistrado como MnãoM.
até que as luzes do posto se apaguem. (Pausa.) O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Pois

Os Srs. Deputados que não registraram seus não, Deputado Marcelo Déda. Será V. Ex- atendido.
votos queiram fazê-lo dentro de instantes nos postos O SR. ARACELY DE PAULA - Sr. Presidente,
avulsos. peço a palavra pela ordem.

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente, O SR~ PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
peço a palavra pela ordem. EX- a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. O SR. ARACELY DE PAULA (BlocoIPFL _
EX- a palavra. MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - 00. Sem retificar meu voto. Parece-me que houve um proble-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota ma no painel eletrônico: meu voto é MsimM.

Msim
M
. O SR. RUBENS COSAC (BlocoIPMDB - GO.
O SR. BENITO GAMA (BlocolPFL - BA. Sem Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tentei vo-

revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do tar três vezes, mas o sistema indica código duplica-
Govemo recomenda o voto Msim

M
. do. Meu voto é MsimM.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PPB - RO.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota Sem revisão do orador.) ..: Sr. Presidente, no primei-
MsimM.

ro tumo o meu voto foi MnãoM, e gostaria de declarar
que...

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa
do Expedito Júnior, este não é o momento adequado
para declaração de voto. Peço desculpas a V. EX-,
mas agora não é possível fazê-lo. Logo após o tér
mino da votação, permitirei o uso da palavra com o
maior prazer.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (BlocoIPPB - RO.
Sem revisão do orador.) - Vou votar MsimM, Sr. Presi
dente, e encaminharei à Mesa declaração de voto
por escrito.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sua de
claração será registrada em Ata.

A SRA. SIMARA ELLERY - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
EX- a palavra.

A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDBlPSC/PSD/PSL recomenda o voto MsimM.

A SRA. CECI CUNHA (PSDB - AL. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, o PSDB recomen
da o voto MsimM.

O SR. BENITO GAMA (BlocolPFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do
Govemo recomenda o voto MsimM.

O SR. ANTÔNIO GERALDO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem re-
Ex· a palavra. visão do orador.) - Sr. Presidente, votei "não" no pri-

O SR. ANTÔNIO GERALDO (B!oco/PFL - PE. meiro turno, ocasião em que apresentei declaração
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, por con- de voto, o que não farei agora, no segundo turno,
vicção, meu voto é "sim" e já foi registrado, mas te- porque estou plenamente convencido do voto "não".
nho dúvida sobre se constará do painel. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Srs. De-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Srlls e putados, repito que não é este o momento para de-
Srs. Deputados, se alguém se equivocou no voto, claração de voto. Quem quiser declarar seu voto po-
poderá retificá-lo. No entanto, peço aos Srs. Deputa- derá fazê-lo após o encerramento da votação ou en-
dos que têm certeza sobre seus votos que não quei- caminhar por escrito à Mesa.
ram registrar suas posições neste momento. Apenas O SR. EMANUEL FERNANDES - Sr. Presi-
aqueles que tenham dúvida e queiram modificar o dente, peço a palavra pela ordem.
voto poderão utilizar os microfones até que se esgo- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
te o processo. Àqueles que têm certeza de como vo- EX- a palavra.
taram, reitero o pedido de que não fiquem justifican- O SR. EMANUEL FERNANDES (PSOB - SP.
do o voto, porque estão atrapalhando a contabilida- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
de da Mesa. recomenda o voto "sim" e chama toda a sua banca-

o SR. ANTÔNIO GERALDO - Sr. Presidente, da para vir ao plenário votar.
na hora em que fui usar o painel, baterem em meu O SR. OSVALDO BIOLCHI - Sr. Presidente,
braço, e tenho dúvida quanto à tecla acionada. Por peço a palavra pela ordem.
isso quero registrar meu voto "sim". O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revi- EX- a palavra.
são do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar, O SR. OSVALDO BIOLCHI (BlocolPTB - RS.
para que fique consignado nos Anais, que votei Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, honesta-
"não" em nome da fidelidade partidária, reafirmando mente tenho receio de que meu voto não conste do
a declaração de voto que assinei no primeiro turno. painel. Meu voto é "sim".

O SR. GERMANO RIGOTTO - Sr. Presidente, O SR. OSWALDO SOLER (BlocoIPMDB - MT.
peço a palavra pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tenho dú-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. vida quanto à minha votação. Meu voto é "sim".
EX- a palavra. O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,

O SR. GERMANO RIGOTTO (BlocoIPMDB - peço a palavra pela ordem.
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - V. EXª
vou retificar o voto, atendendo até à solicitação de V. está com a palavra.
Ex·, mas quero dizer que alguns painéis de bancada O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
continuam não funcionando. Peço a V. ExA que man- revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB faz um
de verificar. apelo à sua bancada, especialmente àqueles que

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Esta- ainda não votaram, no sentido de que venham ime-
mos fazendo essa constatação; sabemos da neces- diatamente ao plenário. Estamos em pleno processo
sidade de repará-los e talvez, se for o caso, de insta- de votação. Estamos votando a CPMF, e é impor-
larmos um novo painel. tantíssimo o voto de toda a bancada.

O SR. MAURO LOPES - Sr. Presidente, peço O PSDB vota "sim".
a palavra pela ordem. O SR. EDISON ANDRINO (Bloco/PMDB - se.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
ExA a palavra. vota "sim".

O SR. MAURO LOPES (Bloco/PFL - MG. Sem A SRA. CECI CUNHA (PSDB - AL. Sem revi-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero fazer são da oradora.) - Sr. Presidente, o PSDB recamen-
uma retificação: meu voto é "sim". da o voto "sim" e convoca os Deputado~ que estão

O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente, no seus gabinetes para virelT' vúiBr.
peço a palavra pela ordem. O SR. WELSON GASPARIN~ (PSDEI -~

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB,
Ex· a palavra. vota "simu

• Esta matéria é de grande importâncig,.
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Convocamos os companheiros de bancada que ain- O SR. PRESIDEN'rE (Luís Eduardo) - Tem V.
da não votaram para comparecerem ao Plenário. Exll a palavra.

O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peço O SR. HERÁCLITO fORTES (BlocolPFL .. PI.
a palavra pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero

O SR. PRESIDENTE (L~ís Eduardo) - Tem V. apenas confirmar meu voto "sim".
Exll a palavra. O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,

O SR. HAROLDO LIMA (PCdeB - BA. Sem peço a palavra pela ordem.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero apresen- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
tar à Mesa uma questão de ordem que não é sobre ExJ' a palavra.
o processo de votação. O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - 00. Sem

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Então, revisão do orador.) - Sr. Presidente, apelamos para
V. ExA faça-me o favor de aguardar. os Srs. Parlamentares do PSDB que ainda não vie-

O SR. HAROLDO LIMA - Pois não. ram yotar que acorram imediatamente ao plenário,
O SR. DARCíSIO PERONDI - Sr. Presidente, uma vez que estamos votando a CPMF, que é de

peço a palavra pela ordem. fundamental importância para o Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. O PSDB vota "sim".

Exll a palavra. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi-
O SR. DARCíSIO PERONDI (BlocoIPMDB - dência vai encerrar a votação.

RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo- O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
colPtl.ADB convoca todos os Parlamentares a virem peço a palavra pela ordem.
ao Plenário votar pela contribuição da vida. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

O SR. oLÁVIO ROCHA - Sr. Presidente, peço ExJ' a palavra.
a palavra pela ordem. O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. revisão do orador.) - Sr. Presidente, ainda há fluxo
Exll a palavra. de votação.

O SR. OLÁVIO ROCHA (PSDB - PA. Sem re- O PSDB solicita às assessorias dos Deputados
visão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "sim". que ainda não compareceram que avisem a todos e

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi- peçam que venham imediatamente ao plenário e vo-
dência indaga se todos os Deputados já votaram. Se tem "sim", a favor da CPMF, a favor da vida.
não, venham votar. O SR. JOSÉ MAURíCIO - Sr. Presidente,

O SR. BENITO GAMA - Sr. Presidente, peço peço a palavra pela ordem.
a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. ExII a palavra.
Exa a palavra. O SR. JOSÉ MAURíCIO (PDT - RJ. Sem revi-

O SR. BENITO GAMA (Bloco/PFL - BA. Sem são do orador.) - Sr. Presidente, rogo a V. ExII que
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do encerre a votação.
Govemo recomenda o voto "sim". O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem

O SR. WELSON GASPARINI (PSDB - SP. revisão do orador.) - Sr. Presidente, rogo a V. Exa
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a bancada que aguarde mais um instante, porque vários Parla-
do PSDB está votando "sim". É matéria de grande mentares querem votar a favor deste importante im-
importância. Solicitamos as presenças dos compa- posto.
nheiros que ainda não votaram. O SR. JOSÉ MAURíCIO (PDT - RJ. Sem revi-

O SR. CELSO RUSSOMANO (PSDB - SP. são do orador.) - E por que não estão no plenário?
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB O SR. MARCONI PERILLO - Porque ainda
apela para os seus Deputados que venham ao ple- não vieram; estão com alguns problemas, Sr. Presi-
nário votar "sim". dente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi- O SR. SÉRGIO CARNEIRO - Sr. Presidente,
dência vai encerrar a votação. peço a palavra pela ordem.

O SR. HERÁCLITO fORTES - Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
peço a palavra pela ordem. Exll a palavra.



O SR. DARCíslO PERONDI (BlocoIPMDB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB e o Bloco votam ·sim·.

O SR. BENITO GAMA (BlocolPFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do
Governo recomenda o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - A Presi
dência realmente vai encerrar a votação. Teremos
outras votações.

O SR. JOSÉ MAURíCIO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Tem V.
Exl a palavra.
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O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem O SR. JOSÉ MAURíCIO (PDT - RJ. Sem revi-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quantas votaçõ- são do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado que
es ainda teremos depois desta? quer votar está em plenário. Nós estamos há mais

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Mais al- de meia hora esperando Deputado irresponsável.
gumas, Deputado Sérgio Cameiro. O SR. AGNALDO TIMÓTEO - Sr. Presidente,

O SR. SÉRGIO CARNEIRO - Quantas, Sr. peço a palavra pela ordem.
Presidente? O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Tem V.

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Não ExA a palavra.
posso precisar. Existem projetos que podem ter pe- O SR. AGNALDO TIMÓTEO (BlocolPPB - RJ.
dido de verificação ou não. Não posso interpretar o Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, os Depu-
que o Plenário decidirá. tados estão nos Ministérios resolvendo os proble-

Há previsão de pelo menos mais uma emenda mas de seus Municfpios. Aguardemos um pouqui-
à Constituição e provavelmente de mais um projeto nho.
de lei. O SR. SÉRGIO CARNEIRO - Sr. Presidente,·

A SRA. SANDRA STARLlNG _ Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
peço a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Tem V.

ExA a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Tem V. O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT _ BA. Sem

Exl a palavra.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, com todo ores-

A SRA. SANDRA STARLlNG (PT - MG. Sem peito, há alguns minutos que o número no painel
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, queria apenas está fixo em 454 Srs. Deputados.
comunicar ao Plenário e a V. ExD que três Deputa- O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) _ Sr. De-
dos do PT estão com problemas de saúde: Deputa- putado, fique certo de que, no momento oportuno,
da Maria da Conqeição Tavares, Deputado Padre vou encerrar a votação.
Roque e o Deputado Tilden Santiago, que neste mo-
mento está sendo atendido no posto médico. Se for Estou esperando o Deputado Tilden Santiago,
possfvel a sua deliberação, S. ExB virá votar. que estava no serviço Médico e já aponta na entra

da do plenário. (Palmas.)
O SR. EDISON ANDRINO - Sr. Presidente, O SR. FERNANDO FERRO _ Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem. peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Tem V. O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Tem V.

Exl a palavra. ExA a palavra.
O SR. EDISON ANDRINO (Bloco/PMDB - SC. O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem re-

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota ·não·.
vota "sim", e há Deputados chegando ao plenário O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
para votar. a palavra pela ordem.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Tem V.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota EX- a palavra.
·sim". O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria
apenas que V. ExD nos informasse se haverá outras
votações além desta e se as mesmas serão nomi
nais.

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Serão
sim, Deputado Odelmo Leão, inclusive a de emenda
à Constituição.

O SR. ODELMO LEÃO - Obrigado, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - A Presi
dência realmente vai encerrar a votação.

O SR. JOSÉ MAURíCIO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
EX- a palavra.

O SR. JOSÉ MAURíCIO (PDT - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, confio na palavra
de V. EX« Pela segunda vez, V. ExJI disse que real
mente ia encerrar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - E o De
putado Vicente Gomes, do PDT, me desmentiu. Veio
e votou.

O SR. JOSÉ MAURíCIO (PDT - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, lamento e deploro
o ato de irresponsabilidade de S. ExA Mas gostaria
de ficar com a palavra de V. ExA de que realmente
vai encerrar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa
do, quando não houver mais fluxo, vou encerrar a
votação - não tenha dúvida disso. Não vamos pas
sar a noite toda aqui.

O SR. JOSÉ ANíBAL - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é ·sim·.

O SR. JOSÉ ANíBAL - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
EX- a palavra.

O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, desejo apenas in
formar que quem, porventura, tiver votado ·não· ain
da pode retificar seu voto.

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, foi a declaração de
falência do PSDB.

O SR. MÁRIO NEGROMONTE - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
ExJI a palavra.

O SR. MÁRIO NEGROMONTE (PSDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria
de registrar que estou com receio de ter apertado o
botão que registra ·abstenção". O meu voto é ·sim".

O SR. AGNALDO TIMÓTEO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex!' a palavra.

O SR. AGNALDO TIMÓTEO (BlocoIPPB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, por uma
causa tão nobre vale a pena esperar.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A situa
ção é tão delicada que o nobre Deputado Agnaldo
Timóteo está falando baixo.

O SR. AGNALDO TIMÓTEO - Perdão, Sr.
Presidente, é o vício, pois não posso ver um micro
fone, penso que é para fazer show.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Está
encerrada a votação.

Peço paciência ao Plenário, pois há cerca de
dez retificações.

O SR. BENITO GAMA - Peço a palavra pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
ExJI a palavra.

O SR. BENITO GAMA (BlocolPFL - BA. Sem
revisão do orador.) - A Liderança do Governo agra
dece o voto ·sim", Sr. Presidente.

O SR. AGNALDO TIMÓTEO - Vale a pena a
interpretação do Hino Nacional?

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Peço
aos Srs. Deputados que permaneçam em Plenário,
pois imediatamente vamos iniciar a votação da pró
xima emenda à Constituição. Peço a colaboração
dos Srs. Deputados com a Presidência.

O SR. EDISON QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
ExJI a palavra.

O SR. EDISON QUEIROZ (BlocolPPB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, no painel
consta ·abstenção·, mas meu voto é "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi-
dência vai proclamar o resultado da votação:

VOTARAM:
Sim: 328
Não: 123
Abstenções: 5
Total: 456

É aprovada a Proposta de Emenda à Constitui
ção nl! 256/96, em 2l! Tumo.

VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES
DEPUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - BlocolPPB - Sim
Elton Rohnelt - BlocolPSC - Sim
Francisco Rodrigues - BlocolPPB - Sim
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Luciano Castro - PSDB - Sim
Luis Barbosa - BlocolPPB - Sim
Robério Araújo - Bloco/PPB - Sim
Salomão Cruz - PSDB - Sim

Amapá

Antonio Feijão - PSDB - Sim
Eraldo Trindade - Bloco/PPB - Sim
Fátima Pelaes - PSDB - Sim
Murilo Pinheiro - Bloco/PFL- Sim
Raquel Capiberibe - PSB - Sim
Sérgio Barcellos - BlocolPFL - Sim
Valdenor Guedes - BlocolPPB - Sim

Pará

Ana Júlia - PT - Não
Anivaldo Vale - Bloco/PPB - Sim
Antônio Brasil- BlocolPMDB - Sim
Benedito Guimarães - BlocolPPB - Não
Elcione Barbalho - Bloco/PMDB - Sim
Gerson Peres - Bloco/PPB - Não
Hilário Coimbra - Bloco/PTB - Sim
José Priante - Bloco/PMDB - Sim
Mário Martins - BlocolPMDB - Sim
Nicias Ribeiro - PSDB - Sim
Olávio Rocha - PSDB - Sim
Paulo Rocha - PT - Não
Raimundo Santos - Bloco/PFL - Sim
Socorro Gomes - PCdoB - Sim
Vic Pires Franco - BlocolPFL - Sim

Amazonas

Alzira Éwerton - Bloco/PPB - Sim
Arthur Virgnio - PSDB - Sim
Átila Lins - Bloco/PFL - Sim
Carlos da Carbrás - BlocolPPB - Sim
Euler Ribeiro - Bloco/PFL - Sim
Luiz Fernando - PSDB - Sim
Pauderney Avelino - BlocolPPB - Sim

Rondônia

Carlos Camurça - BlocolPPB - Não
Confúcio Moura - Bloco/PMDB - Sim
Eurípedes Miranda - PDT - Sim
Expedito Júnior - Bloco/PPB - Sim
IIdemar Kussler - PSDB - Sim
Oscar Andrade - Bloco/PMDB - Sim
Silvemani Santos - Bloco/PPB - Sim

Acre

Carlos Airton - Bloco/PPB - Sim

Célia Mendes - Bloco/PFL - Sim
Chicão Brígido - BlocolPMDB - Sim
João Maia - BlocolPFL - Sim
Mauri Sérgio - BlocolPMDB - Sim
Osmir Lima - BlocolPFL - Sim
Ronivon Santiago - BlocolPFL - Sim
Zila Bezerra - Bloco/PFL - Sim

Tocantins

Antônio Jorge - Bloco/PPB - Sim
Ary Valadão - BlocolPPB - Sim
Dolores Nunes - BlocolPPB - Sim
João Ribeiro - Bloco/PPB - Sim
Melquiades Neto - BlocolPMN - Sim
Paulo Mourão - PSDB - Sim

Maranhão

Albérico Filho - BlocolPMDB - Sim
César Bandeira - BlocolPFL - Não
Costa Ferreira - Bloco/PFL - Sim
Davi Alves Silva - BlocolPPB - Sim
Domingos Dutra - PT - Não
Eliseu Moura - BlocolPFL - Sim
Haroldo Sabóia - PT - Não
Jayme Santana - PSDB - Sim
Magno Bacelar - Bloco/PFL - Sim
Márcia Marinho - PSDB - Sim
Mauro Fecury - Bloco/PFL - Não
Nan Souza - BlocolPSL - Sim
Pedro Novais - BlocolPMDB - Abstenção
Roberto Rocha - PSDB - Sim
Samey Rlho - Bloco/PFL - Sim

ceará

Anibal Gomes - Bloco/PMDB - Sim
Antônio Balhmann - PSDB - Sim
Antônio dos Santos - Bloco/PFL - Sim
Edson Queiroz - BlocolPPB - Abstenção
Edson Silva - PSDB - Sim
Firmo de Castro - PSDB - Sim
Gonzaga Mota - BlocolPMDB - Não
Inácio Arruda - PCdoB - Sim
José Linhares - BlocolPPB - Sim
José Pimentel- PT - Não
Leônidas Cristino - PSDB - Sim
Marcelo Teixeira - BlocolPMDB - Sim
Pimentel Gomes - PSDB - Sim
Pinheiro Landim - Bloco/PMDB - Sim
Roberto Pessoa - BlocolPFL - Sim
Rommel Feijó - PSDB - Sim
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Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim Nilson Gibson - PSB - Não
Vicente Arruda - PSDB - Sim Osvaldo Coelho - BlocolPFL - Sim
Zé Gerardo - PSDB - Sim Pedro Correa - Bloco/PPB - Sim

Piauf Roberto Fontes - BlocolPFL - Sim
. . Roberto Magalhães - Bloco/PFL - Abstenção

Alberto Silva - BlocolPMDB - Sim Salatiel Carvalho _ Bloco/PPB - Sim
Ari Magalhães - BlocolPPB - Sim Sérgio Guerra - PSB - Sim
B. Sá - PSDB - Sim Severino Cavalcanti - Bloco/PPB - Sim
Felipe Mendes - Bloco/PPB - Sim Vicente André Gomes - PDT - Sim
Heraclito Fortes - Bloco/PFL - Sim Wilson Campos - PSDB - Sim
João Henrique - Bloco/PMDB - Sim Wolney Queiroz - PDT - Sim
Júlio Cesar - BlocolPFL - Sim AI
Mussa Demes - BlocolPFL - Sim agoas

RI G d do Nort Albérico Cordeiro - BlocolPTB - Sim
o ran e e Benedito de Lira _ Bloco/PFL _ Sim

Augusto Viveiros - BlocolPFL - Sim Ceci Cunha - PSDB - Sim
Betinho Rosado - BlocolPFL - Não Femando Torres - PSDB - Não
Carlos Alberto - Bloco/PFL - Sim José Thomaz Nonô - PSDB - Não
Cipriano Correia - PSDB - Sim Moacyr Andrade - BlocolPPB - Não
Henrique Eduardo Alves - BlocolPMDB - Sim Talvane Albuquerque - Bloco/PPB - Sim
Iberê Ferreira - B1oco/PFL - Sim sergipe
Laire Rosado - Bloco/PMDB - Sim

Adelson Ribeiro - PSDB - Sim
Paraíba Carlos Magno - BlocolPFL - Sim

Adauto Pereira - Bloco/PFL - Sim Cleonâncio Fonseca - Bloco/PPB - Sim
Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco/PFL - Sim José Teles - Bloco/PPB - Sim
Armando Abnio - Bloco/PMDB - Sim Marcelo Déda - PT - Não
Cássio Cunha Lima - Bloco/PMDB - Sim Pedro Valadares - PSB - Sim
Efraim Morais - Bloco/PFL - Sim Wilson Cunha - BlocolPFL - Sim
Enivaldo Ribeiro - BlocolPPB - Sim Bahia
Gilvan Freire - BlocolPMDB - Não
Ivandro Cunha Lima - BlocolPMDB - Sim Alcides Modesto - PT - Não
José Aldemir - BlocolPMDB - Sim Aroldo Cedraz - BlocolPFL - Sim
José Luiz Clerot - BlocolPMDB - Sim Benito Gama - BlocolPFL - Sim
Roberto Paulino - BlocolPMDB - Sim Beto Lelis - PSB - Não
Wilson Braga - PDT - Sim Claudio Cajado - BlocolPFL - Sim

Coriolano Sales - PDT - Sim
Pernambuco Domingos Leonelli - PSDB - Sim

Antônio Geraldo - Bloco/PFL - Sim Eujácio Simões - BlocolPL - Sim
Fernando Ferro - PT - Não Félix Mendonça - Bloco/PTB - Sim
Fernando Lyra - PSB - Sim Femando Gomes - BlocolPTB - Sim
Gonzaga Patriota - PSB - Sim Geddel Vieira Lima - BlocolPMOB - Sim
Humberto Costa - PT - Não Haroldo Lima - PCdoB - Sim
Inocêncio Oliveira - Bloco/PFL - Sim Jaime Fernandes - BlocolPFL - Sim
João Colaço - PSB - Sim Jairo Azi - BlocolPFL - Sim
José Chaves - PSDB - Sim Jairo Carneiro - BlocolPFL - Sim
José Jorge - Bloco/PFL - Não Jaques Wagner - PT - Não
José Mendonça Bezerra - BlocolPFL - Sim João Almeida - BlocolPMDB - Sim
José Múcio Monteiro - BlocolPFL - Sim João Leão - PSDB - Sim
Mendonça Filho - BlocolPFL - Não Jonival Lucas - BlocolPFL - Sim
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José Carlos Aleluia - BlocolPFL - Sim
José Rocha - BlocolPFL - Sim
José Tude - Bloco/PTB - Sim
Leur Lomanto - Bloco/PFL - Sim
Lurs Eduardo - Bloco/PFL - Abstenção - (Art.

17, § 12 do RICO)
Luiz Moreira - BlocolPFL - Sim
Manoel Castro - Bloco/PFL - Sim
Marcos Medrado - Bloco/PPB - Sim
Mário Negromonte - PSOB - Sim
Nestor Duarte - BlocolPMDB - Sim
Pedro lrujo - Bloco/PMDB - Não
Prisco Viana - BlocolPPB - Não
Roberto Santos - PSOB - Sim
Roland Lavigne - BlocolPFL - Sim
Sérgio Carneiro - POT - Não
Severiano Alves - POT - Sim
Simara Ellery - Bloco/PMOB - Sim
Ubaldino Junior - PSB - Não
Ursicino Queiroz - Bloco/PFL - Sim

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSOB - Sim
Aécio Neves - PSOB - Sim
Antônio Aureliano - PSOB - Sim
Antônio do Valle - BlocolPMOB - Não
Aracely de Paula - Bloco/PFL - Sim
Armando Costa - BlocolPMOB - Sim
Bonifácio de Andrada - BlocolPPB - Sim
Carlos Melles - BlocolPFL - Sim
Carlos Mosconi - PSOB - Sim
Chico Ferramenta - PT - Não
Elias Murad - PSDB - Sim
Eliseu Resende - Bloco/PFL - Sim
Fernando Diniz - BlocolPMOB - Sim
Francisco Horta - Bloco/PL - Sim
Genésio Bemardino - Bloco/PMDB - Sim
Herculano Anghinetti - Bloco - PPB - Não
Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco/PFL - Sim
Jaime Martins - BlocolPFL - Não
João FassarelJa - PT - Não
João Magalhães - BlocolPFL - Sim
José Rezende - BlocolPPB - Sim
José Santana de VascOncellos - BlocolPFL -

Sim
Lael Varella - BlocolPFL - Não
Leopoldo Bessone - BlocolPTB - Sim
Márcio Reinaldo Moreira - BlocolPPB - Sim
Marcos Lima - BlocolPMOB - Não

Maurrcio Campos - Bloco/PL - Sim
Mauro Lopes - Bloco/PFL - Não
Newton Cardoso - Bloco/PMOB - Sim
Nílmário Miranda - PT - Não
Odelmo Leão - Bloco/PPB - Sim
Osmânio Pereira - PSOB - Sim
Paulo Delgado - PT - Não
Paulo Heslander - BlocolPTB - Sim
Phílemon Rodrigues - BlocolPTB - Sim
Raul Belém - Bloco/PFL - Sim
Roberto Brant - PSDB - Sim
Romel Anrzio - Bloco/PPB - Sim
Ronaldo Perim - BlocolPMOB - Sim
Sandra Starling - PT - Não
Saraiva Felipe - BlocolPMOB - Sim
Sérgio Miranda - PCdoB - Sim
Sérgio Naya - BlocolPPB - Sim
Silas Brasileiro - Bloco/PMOB - Não
Snvio Abreu - POT - Não
Tilden Santiago - PT - Não
Vittorio Medioli - PSOB - Sim

Espírito santo

Adelson Salvador - BlocolPMOB - Sim
Feu Rosa - PSOB - Sim
João Coser - PT - Não
Jorge Anders - PSOB - Sim
Luiz Buaiz - Bloco/PL - Sim
Roberto Valadão - BlocolPMOB - Sim
Theodorico Ferraço - BlocolPTB - Sim

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - BlocolPPB - Sim
Alcione Athayde - Bloco/PPB - Sim
Alexandre Cardoso - PSB - Sim
Alexandre Santos - PSOB - Sim
Arolde de Oliveira - Bloco/PFL - Não
Ayrton Xerez - PSOB - Sim
Candinho Mattos - PSOB - Sim
Carlos Santana - PT - Não
Cidinha Campos - POT - Não
Edson Ezequiel- POT - Não
Eduardo Mascarenhas - PSOB - Sim
Eurico Miranda -'Bloco/PPB - Sim
Femando Gabeira - PV - Sim
Femando Gonçalves - Bloco/PTB - Sim
Fernando Lopes - POT - Sim
Francisco Silva - BlocolPPB - Não
Itamar Serpa - PSOB - Sim
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Jair Bolsonaro - Bloco/PPB - Não Eduardo Jorge - PT - Não
Jandira Feghali - PCdoB - Sim Emanuel Femandes - PSDB - Sim
João Mendes - Bloco/PPB - Não Fausto Martello - BlocolPPB - Não
Jorge Wilson - Bloco/PPB - Sim Femando Zuppo - PDT - Não
José Egydio - Bloco/PL - Sim Franco Montoro - PSDB - Sim
José Mauricio - PDT - Não Hélio Bicudo - PT - Não
Laprovita Vieira - BlocolPPB - Sim Hélio Rosas - Bloco/PMDB - Sim
Laura Cameiro - Bloco/PFL - Sim Ivan Valente - PT - Não
Lima Netto - Bloco/PFL - Não Jair Meneguelli - PT - Não
Lindberg Farias - PCdoB - Sim João Mellão Neto - BlocolPFL - Sim
Márcia Cibilis Viana - POT - Sim João Paulo - PT - Não
Milton Temer - PT - Não Jorge Tadeu Mudalen - BlocolPPB - Sim
Miro Teixeira - PDT - Sim José Anlbal- PSDB - Sim
Moreira Franco - Bloco/PMDB - Sim José Augusto - PT - Não
Nelson Bomier - PSDB - Sim José Coimbra - Bloco/PTB - Sim
Osmar Leilão - Bloco/PPB - Não José Genofno - PT - Não
Paulo Feij6 - PSDB - Sim José Machado - PT - Não
Roberto Campos - BlocolPPB - Sim José Pinotti - BlocolPMOB - Sim
Roberto Jefferson - Bloco/PTB - Sim Jurancfyr Paixão - BlocolPMDB - Não
Rubem Medina - Bloco/PFL - Não Koyu lha - PSDB - Sim
Sérgio Arouca - PPS - Sim Luciano Zica - PT - Não
Simão Sessim - PSDB - Sim Luiz Gushiken - PT - Não
Sylvio Lopes - PSDB - Sim Marcelo Barbieri - Bloco/PMDB - Sim
Vanessa Felippe - PSDB - Não Marquinho Chedid - Bloco/PSD - Sim
Wilson Leite Passos - Bloco/PPB - Não Marta Suplicy - PT - Não

São Paulo Mauricio Najar - BlocolPFL - Sim
, Michel Temer - Bloco/PMDB - Sim

Adhemar de Barros Rlho - Bloco/P~B - Sim Nelson Marquezelli _ Bloco/PTB _ Sim
Alberto Goldman - BlocolPMDB - Sim Paulo Lima - Bloco/PFL - Sim
Ald~ Rebelo - PCdoB - Si~ Pedro Yves _ BlocolPMDB - Não
Almln~ Affonso - PS,DB - Sim , Regis de Oliveira - Bloco/PFL - Não
Aloysl~ Nunes Ferreira -: Bloco/PMDB ~ Sim Robson Tuma _ Bloco/PSL _ Sim
Antônio Carlos Pannunzlo - PSDB - Sim S I d Z' b Id' - PSDB - S'

ri, d Ch' I' PT N- a va or Im a I Im
A In o Inag la - - ao Silvio Torres _ PSDB _ Sim
Amaldo Faria ~e Sá - Bloco':PB - Não Teima de Souza _ PT _ Não
Amaldo Madeira - PSDB - ~Im Tuga Angerami _ PSDB _ Sim
Ary Kara - Bloco/PMDB - Sim _ Ushitaro Kamia _ BlocolPPB - Não
Ayres da Cunha - BlocolPFL - Nao Vaclão Gomes _ Bloco/PPB _ Sim
Beto Mansur - Bloco/PPB - Sim ,
C I A I' á' BI /PMDB S' Valdemar Costa Neto - Bloco/PL - Sim

ar os po In no - oco - Im V" S'
C ri N I BI /PMDB Si

Icente Casclone - Bloco/PTB - Ima os e son - oco - m ,_
C I D 'I PT N- Wagner ROSSI - Bloco/PMDB - Nao

e so anle - - ao "
C I R PSDB S

' Wagner 8alustlano - Bloco/PPB - Sim
e so ussomanno - - Im , , ,

C 's b' 'h BI /PFL N- Welson Gaspannl - PSDB - Simoraucl o nn o - oco - ao
Cunha Lima - Bloco/PPB - Sim Mato Grosso
De Velasco - Bloco/PSD - Sim Gilney Viana - PT - Não
Delfim Netto - Bloco/PPB - Não Murilo Domingos - Bloco/PTB - Sim
Duilio Pisaneschi - Bloco/PTB - Sim Oswaldo Soler - Bloco/PMDB - Sim
Edinho Araújo - Bloco/PMDB - Sim Pedro Henry - PSDB - Sim
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Rodrigues Palma - BlocolPTB - Sim João Iensen - Bloco/PPB - Sim
Rogério Silva - BlocolPFL - Sim José Borba - Bloco/PTB - Sim
Tetê Bezerra - Bloco/PMDB - Sim Luiz Carlos Hauly - PSDB - Sim
Welinton Fagundes - BlocolPL - Não Maurício Requião - Bloco/PMDB - Sim

Distrito Federal Nedson Micheleti - PT - Não
o" Nelson Meurer - Bloco/PPB - Sim

Agnelo Queiroz - PCdoB - S~m OcIílio Balbinotti _ BlocolPTB _ Sim
Augus~o Carv~lho - PPS - Nao . Paulo Bernardo _ PT _ Não
Benedito Domingos - Bloco/PPB - Sim R t Joh BI IPPB N-

o o _. • ena o nsson - oco - ao
Ch~ VigIlante - PT -: Nao Ricardo Barros _ Bloco/PFL _ Não
M~na Laura - PT - Nao, Ricardo Gomyde _ PCdoB _ Sim
Wlgberto Tartuce - Bloco/PPB - Sim Valdomiro Meger _ BlocolPPB _ Sim

Goiás Vilson santini - Bloco/PTB - Sim
Aldo Arantes - PCdoB - Sim Werner Wanderer - BlocolPFL - Sim
Barbosa Neto - BlocolPMDB - Sim Santa Catarina

João Natal- BlocolPMDB - Sim Edinho Bez _ BlocolPMDB _ Sim
Jovair Arantes - PSDB - Sim 'o ,

L'd' Q o BI IPMDB S' Edison Andnno - BlocolPMDB - SimI la U1nan- oco - Im ,_
M 'p 'lI PSDB SO Hugo Blehl- BlocolPPB - Nao

arcom en 0- - Im J - P' I tti BI IPPB N-
M ' V I d- BI IPFL S' oao Izzoa - oco - ao

a,na ~ a ao - oco - Im " José Fritsch _ PT _ Não
Nair XaVIer Lobo - BlocolPMDB - Sim L 'H' BI IPMDB Abst -, , UIZ ennque - oco - ençao
Orcmo Gonçalves - Bloco/PMDB - Sim Má' C II ' BI IPPB S'
P d ' h Ab - BI IPTB S' no ava azzl - oco - Im

e nn ora0 - oco - Im M"lt M d PT N-, I on en es - - ao
Pedro Canedo - BlocolPL - Sim P I Ba BI IPFL N-
P d W'I PT N- auo uer- oco - aoe ro I son - - ao _
Roberto Balestra _ BlocolPPB _ Não Paulo Bornhausen - BlocolPFL_- Nao

R be C BI IPMDB S' Paulo Gouvea - Bloco/PFL - Nao
u ns osac - oco - "Im Serafim Venzon _ PDT _ Sim

S~ndro Mabel- BlocolPMDB -:Sim Ulysses Gaboardi _ BlocolPMDB _ Não
Vllrnar Rocha - BlocolPFL - Nao , ,
Zé Gomes da Rocha _ BlocolPSD _ Sim Valdir Colatto - BlocolPMDB - Sim

Mato Grosso do SUl Rio Grande do Sul

Fiá ' D o BI IPPB S' Adão Pretto - PT - NãoVlO erzl - oco - Im ,
Marçal Filho _ Bloco/PMDB _ Sim Adroaldo Streck - PSDB - Sim _

M 'I G' - BI IPFL N- Adylson Motta - Bloco/PPB - Naoan u U1maraes - oco - ao "_
Nelson Trad _ B1oco/PTB _ Sim Airton Dlpp - PDT - Nao _

S I Ou ' SI IPFL N- Augusto Nardes - BlocolPPB - Nao
auo elroz- oco - ao C ri C rd' I PDT S', a os a Ina - - Im

Paraná Darcfsio Perondi - BlocolPMDB - Sim
Abelardo Lupion - BlocolPFL - Não Eliseu Padilha - BlocolPMDB - Sim
Affonso Camargo - Bloco/PFL - Não Enio Bacci - PDT - Não
Antonio Ueno - BlocolPFL - Não Esther Grossi - PT - Não
Chico da Princesa - Bloco/PTB - Não Ezfdio Pinheiro - PSDB - Sim
Dilceu Sperafico - BlocolPPB - Não Fetter Júnior - BlocolPPB - Não
Elias Abrahão - BlocolPMDB - Sim Germano Rigotto.- Bloco/PMDB - Sim
Fernando Ribas Carli - PDT - Sim Hugo Lagranha - Bloco/PTB - Não
Aávio Ams - PSDB - Sim Jair Soares - Bloco/PFL - Não
Hermes Parcianello - BlocolPMDB - Sim Jarbas Lima - Bloco/PPB - Não
Homero Oguido - BlocolPMDB - Sim José Fortunati - PT - Não



DECLARAÇÃO DE VOTO

Brasília, 24-7-96
Senhor Presidente,
No primeiro tumo de votação da matéria relati

va à CPMF, orientei meu voto Ncontra", não pelo mé
rito de sua aplicação no setor da Saúde, mas pela
convicção de que poderia ser encontrada melhor s0
lução alternativa, no debate da Reforma Tributária,
em tramitação nesta Casa.

Hoje, ao me ter sido assegurado pelas lideran
ças do Governo de que tal solução alternativa será
perseguida, para substituição da CPMF, via Reforma
Tributária, tomo a decisão de modificar meu voto,
para atender emergencialmente às dramáticas ne
cessidades do setor.

Eliseu Resende, PFL - MG.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)

-2-
PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO NlI 201-B, DE 1995
(Do Sr. Euler Ribeiro e outros)

Votação, em primeiro tumo, da Proposta de
Emenda à Constituição nll 201/A, de 1995, que alte
ra o parágrafo 7!! do art. 14 da Constituição Federal;
tendo pareceres: da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela admissibilidade desta e
da de nll 367/96, apensada (Relator, Sr. Ary Kara); e
da Comissão Especial, pela rejeição desta e aprova
ção da de nll 367/96, apensada (Relator: Sr. Olavo
Calheiros).
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Júlio Redecker - BlocolPPB - Não O SR. ALDO ARANTES (PCdoB - GO. Sem
Matheus Schmidt - PDT - Sim revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sf's e Srs. De-
Miguel Rossetto - PT - Não putados, o PCdoB vota não, por considerar que es-
Nelson Marchezan _ PSDB _ Sim tamos votando uma alteração nas regras do jogo du-
Osvaldo Biolchi _ BlocolPTB _ Sim rante o transcorrer do mesmo. Não nos parece ade-
Paulo Paim _ PT _ Não quado fazer uma alteração dessa natureza às vés-

peras das eleições municipais.
Paulo Rítzel - Bloco/PMDB - Sim No mérito, consideramos que esta questão
Renan Kurtz - PDT - Sim deva ser objeto de discussão em outro momento.
Waldomiro Fioravante - PT - Não Achamos que ampliar a inelegibilidade, na nossa
Wilson Branco - BlocolPMDB - Sim opinião, não é o caso, mas consideramos também
Veda Crusius - PSDB - Sim que a proposta aqui apresentada não atende àquilo

O SR. PRESIDENTE (Lu(s Eduardo) _ Nos ter- que consideramos mais democrático, mais aberto.
mos do disposto no inciso I do § 211 do art. 195 do Sobretudo, consideramos inoportuna a votação des

ta matéria neste momento.
Regimento Intemo, esta Presidência declara dispen-
sada a votação da redação final da matéria. Portanto, o PCdoB vota não.

A Proposta de Emenda à Constituição vai à O SR. FERNANDO LVRA (PSB - PE. sem re-
promulgação. (Palmas.) visão do orador.) - Sr. Presidente, a questão está

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há so- aberta.
bre a mesa a seguinte O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi-

são do orador.) - Sr. Presidente, entendemos que
este não é momento de alterar as regras do jogo
eleitoral. Entendemos que uma série de pessoas
não se candidataram exatamente por estarem impe
didas legalmente. Portanto, não é justo que agora
apareça uma emenda constitucional para beneficiar
uma ou outra pessoa. Isso é algo absurdo. Nós, do
Partido dos Trabalhadores, queremos discutir uma
emenda como esta no próximo ano, quando estare
mos fora do período eleitoral.

Assim, o Partido dos Trabalhadores recomen
da a sua bancada que vote contra esta emenda. O
voto do PT é "não", Sr. Presidente.

O SR. SILVIO ABREU (PDT - MG. sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a matéria é com
plexa, há muito discutida e debatida. Ela traz um as
pecto grave, qual seja, o de estarmos em pleno pe
ríodo eleitoral. A aprovação dessa matéria repre
senta a alteração de regras que dizem respeito às
condições de elegibilidade de cidadãos brasileiros.

Em razão dessa circunstância, para o PDT, a
questão está aberta, ou seja, cada membro da ban
cada pecfetista deve votar de acordo com a sua
consciência.

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL, por entender que esta matéria atinge s0

mente os parentes afins e não os consagOíneos, por
já ter realizado as convenções e por considerar que
democracia dá liberdade de escolha a um povo, en
caminha o voto "sim".
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o SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Quero
avisar aos Srs. Parlamentares que ainda teremos
votação de projeto de lei da maior importância., Por
tanto, peço aos Srs. Deputados que colaborem. co
migo, para que possamos concluir a nossa pauta de
hoje.

Como vota o PSDB?

O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o
PSDB entende que esta decisão democ.ratiza o pro
cesso eleitoral, pois é compatível com outras mu
danças que queremos realizar. Por essa razão, o
PSDB encaminha o voto ·sim·.

O SR. PINHEIRO LANDIM (Bloco/PMDB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
entende que esta matéria, apesar de ser polêmica,
devido a alguns questionamentos já levantados nes
ta Casa, merece o voto ·sim·. Evidentemente, res
peita a vontade de cada Parlamentar, deixando a
questão aberta para que, individualmente, vote de
acordo com a sua consciência.

Eu, pessoalmente, voto ·sim·, Sr. Presidente.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL 
PE. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio
que o País, após as reformas da ordem econômica e
do Estado, deve fazer uma emenda tão importante e
tão profunda quanto às anteriores. Refiro-me à refor
ma político-eleitoral. Não adianta termos um modelo
econômico se não tivermos o político.

Sr. Presidente, esse é o início de um conjunto
de medidas de reformas que deveremos fazer para
o País. Inclusive, em um futuro bem próximo, deve
remos colocar em discussão o voto distrital misto, a
fidelidade partidária e outras teses lançadas dia a
dia pelos meios de comunicação do nosso País.

Sr. Presidente, trata-se apenas de incluir pa
rentes não consangüíneos, mas afins, que momen
taneamente poderão ser parentes, em determinado
momento, no outro dia até poderão não ter mais ne
nhuma vinculação com o Chefe do Executivo. Enten
dendo que isso deveria fazer parte desse bojo, para
dar início a esse processo de abertura, o Bloco
PFUPTB recomenda o voto ·sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em vo
tação a proposta da Comissão Especial para que a
PEC nl! 367, apensada tenha preferência na vota
ção.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exll a palavra.
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O SR. ODELMO LEÃO (BlocoIPPB-MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PPBlPL
encaminha o voto ·sim·.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB-GO. - Sem
revisão do orador.) - O PSDB encaminha o voto
·sim·.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em vo
tação.

Os Srs. Deputados que aprovam a emenda
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou
submeter a votos a Proposta da Emenda da Consti
tuição nl! 367 de 1996.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal promulgou a seguinte Emenda ao texto
Constitucional.

Art. único. O parágrafo 7!! do artigo 14 da
Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte
redação.

Art.14 .
1- .
7l! São inelegíveis, ao território de jurisdição do

titular, o cônjuge e os parentes consangüíneos ou
por adoção, até o segundo grau e os afins de primei
ro grau, do Presidente da República, do Govemador
de Estado ou do Distrito Federal e do Prefeito ou de
quem os haja substituído dentro dos seis meses an
teriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eleti
vo e candidato a reeleição.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que to
mem os seus lugares, a fim de dar início ao proces
so de votação pelo sistema eletrônico.

Os Srs. Deputados que se encontram nas ban
cadas queiram registrar seus códigos de votação.

Srs. Deputados, queiram selecionar seus vo-
tos.

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.

Quero lembrar ao Plenário que após essa vota
ção ainda teremos mais uma.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como
votam os Sr. Líderes?



O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - está
feito o registro, Excelência.

O SR. ODELMO LEÃO - sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V.EX- a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (BlocoIPPB-MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, as campainhas
estão acionadas?

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - certa
mente.

A SRA. VANESSA FEUPPE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo perim) - tem
V.EX- a palavra.

A SRA. VANESSA FEUPPE (PSDB-RJ. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, quero apenas

o Sr. Luís Eduardo, Presidente, deixa
a cadeira da presidénciá,queé ocupada
pelo Sr. Ronaldo Perim, 1Q Vice-Presidente..

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

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) -' Tem
V. ExA a palavra.

O SR. UBIRATAN AGUIAR (PSDB-CE.,Sem
re,,:isão do orador.) - Sr. Presidente, o painel da
mesa de votação acendeu simultaneamente o botão
do voto "sim" e o da abstenção. Meu voto é "sim".

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo perim) - Está
feito o registro Excelência.

O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo perim) - tem V.
ExI a palavra.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT-DF. sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, contra os casuís
mos, o PT vota "não".

O SR. NICIAS RIBEIRO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo perim) - Tem
V.ExA a palavra.

O SR. NICIAS RIBEIRO (PSDB-PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, tenho a impressão
de que houve engano na minha votação. Meu voto é
"sim".
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O SR. ODELMO LEÃO (BlocoIPPB-MG. Sem encaminha o voto "sim" e solicita a V.ExA que acione
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PPBIPL as campainhas.
encaminha o voto "sim". O SR. MARCONI PERILLO (PSDS-GO. sem

O SR. AVRTON XEREZ (PSDB-RJ. Sem revi- revisão do orador.) - O PSDB, solidário ao PPB, en-
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim". caminha o voto "sim".

O SR. CHICO VIGILANTE (PT-DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".

O SR. AVRTON XEREZ (PSDB-RJ. Sem revi'"
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".

O SR. ODELMO LEÃO (BlocoIPPB-MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PPBIPL
encaminha o voto "sim"

O SR. ANTONIO DOS SANTOS (BlocoIPFL
CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PFUPTB recomenda o voto "sim".

O SR. CHICO VIGILANTE (PT-DF. Sem revi
são 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. ODELMO LEÃO (BlocoIPPB-MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PPBIPL
encaminha o voto "sim"".

O SR. CHICO VIGILANTE (PT-DF. Sem revi
são do orador.) - O PT vota "não", Sr. Presidente.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB-GO. Sem
revisão do orador.) - O PSDB vota "sim" Sr. Presi
dente.

O SR. EUSEU PADILHA (BlocoIPMDB-RS.
Sem revisão do orador.) O Bloco
PMDB/PSD/PSUPSC libera os seus membros. A
questão está aberta.

O SR. ODELMO LEÃO (BlocoIPPB-MG. Sem
revisão do orador.) - O Bloco PPBlPL encaminha o
voto "sim".

O SR. CHICO VIGILANTE (PT-DF. Sem revi
são do orador.) - O PT vota "não".

O SR. ODELMO LEÃO (BlocoIPPB-MG. Sem
revisão do orador.) - O PPBlPL vota "sim".

O SR. CHICO VIGILANTE (PT-DF. sem revi
são do orador.) - O PT vota "não", Sr. Presidente.

O SR. ODELMO LEÃO (BlocoIPPB-MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PPBIPL
encaminha o voto "sim".

O SR. CHICO VIGILANTE (PT-DF. sem revi
são do orador.) - O PT vota "não", Sr. Presidente.

O SR. INOCÊNCIO OUVEIRA (BlocoIPFL-PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PFLlPTB recomenda o voto "sim".

O SR. ODELMO LEÃO (BlocoIPPB-MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PPBIPL



O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL~PE.

Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, O BlOCo
PFUPTB encaminha o voto "sim".

O SR. CttlCO VIGILANTE (PT-DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT encaminha o
voto "não".

O SR. ODELMO LEÃO (BlocoIPPB-MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPBIPL enca
minha o voto "sim" e solicita à sua bancada que
compareça ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Esta
Presidência insiste também na necessidade da per
manência dos Depl1l:ados que aqui se encontram, e
de outros que estão por chegar, para a continuidade
da presença em plenário. Teremos ainda votações
importantes na noite de hoje.

O SR. MARCELO TEIXEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V.Exo a palavra.

O SR. MARCELO TEIXEIRA (BlocoIPMDB
CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu
voto é "sim".

O SR. WELSON GASPARINI- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V.ExA a palavra.

O SR. WELSON GASPARINI (PSDB-SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB enca
minha o voto "sim" nessa matéria.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT-SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT encaminha o
voto "não".

O SR. ODELMO LEÃO (BlocoIPPB-MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PPBIPL
encaminha o voto "sim".
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retificar meu voto. No painel irá aparecer "não", mas O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL-PE.
meu voto é "sim". Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, () Bloco

O SR.· PRESIDENTE (Ronaldo Perim) 7" Será PFUPTB encaminha o voto "sim".
feito a retificação., O SR. CHICO VIGILANTE (PT-DF. Sem revi-

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço são do orador.)- Sr. Presidente, o PT encaminha o
a palavra pela ordem: voto "não".

O SR•.PRESIDENTE (RonaldoF>,erim) - Tem O SR. WELSON GASPARINI (PSDB-SP..Sem
V.ExA a palavra. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB enca-

O SR. ODELMO LEÃO (BlocoIPPB-MG. Sem minha o voto "sim".
revisão do orador.) - Sr. Presidente, oBlceo PPBIPI,. O SR. GEODEL VIEIRA UMA (BlocoIPMDB-
encaminha o voto "sim". BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB-GO. Sem PMDB vota "sim".
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota O SR. ODELMO LEÃO (BlocoIPPB-MG. Sem
"sim". . revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco/PPBIPL

encaminha o voto "sim".
O SR. CHICO VIGILANTE (PT-DF. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, essa emenda, sen
do votada neste ano, é um casuísmo.

Portanto, o PT vota "não".
A SRA. RAQUEL CAPIBERIBE (PSB-AP.

Sem revisão da oradora.) -Sr. Presidente, votei
"sim", quando deveria ter votado "não". Gostaria que
fosse retificado meu voto enquanto o painel não foi
aberto.

O SR. PRESIDENTl; (Ronaldo Perim) - Está
feita a retificação, Deputada.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR.PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V.ExD a palavra.

O SR. GERSON PERES (BlocoIPPB-PA. Sém
revisão do orador.) - Sr. Presidente, os democratas
progressistas liberais, mais vigilantes que o querido
Deputado Chico Vigilante, votam "sim".

O SR, CHICO VIGILANTE (PT-DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT continua vo
tando "não", porque isso é um casuísmo. Não se
deve alterar as regras do jogo no meio da partida.
isso é um casuísmo, um absurdo. O PT vota "não".

O SR. WELSON GASPARINI (PSDB-SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim" nesta emenda.

O SR. GERSON PERES (BlocoIPPB-PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB reco
menda o voto "sim".

O SR. ANTÔNIO DOS SANTOS (BlocoIPFL
CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PFUPTB recomenda o voto "sim".

O SR. CHICO VIGILANTE (PT-DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".



O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. GERSON PERES (BlocoIPPB-PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a V. ExA
que seja mais tolerante para não aguçar a ira do De
putado Chico Vigilante contra a nossa emenda à
Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Ainda
teremos outras votações. Solicito aos Srs. Deputa
dos que permaneçam no plenário e àqueles que
aqui não se encontrem que venham, imediatamente.

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

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem
V.EX- a palavra.

O SR. UBIRATAN AGUIAR (PSDB-CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB enca
minha o voto "sim" e solicite aos seus companheiros
de bancada que venham votar.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT-DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT continua vo
tando "não".

O SR. INOCÊNCIO OUVEIRA (BlocoIPFL-PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PFLlPTB recomenda o voto "sim".

O SR. CHICO VIGILANTE (PT-DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".

O SR. INOCÊNCIO OUVEIRA (BlocoIPFL-PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PFLlPTB recomenda o voto "sim".

O SR. CHICO VIGILANTE (PT-DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente o PT vota "não",
continua votando "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Quero
avisar ao Plenário que ainda temos uma votação
pelo sistema eletrônico.

O SR. INOCÊNCIO OUVEIRA (BlocoIPFL-PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PFUPTB recomenda o voto "sim" e faz um apelo
aos Srs. Deputados para que acorram ao plenário
para concluirmos essa votação.

Após essa votação, faremos outra de matéria
da mais alta importância. Trata-se da criàção da
Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel, onde
o Bloco PFLlPTB recomenda o voto "sim".

O SR. CHICO VIGILANTE (PT-DF. Sem revi
são do orador) - Sr. Presidente, o PT vota "não".

O SR. INOCÊNCIO OUVEIRA (Bloco
PFLlPTB-PE Sem revisão do orador.) - Sr. Presí
dente, faço um apelo aos Srs. Deputados que ve
nham ao plenário e também que permaneçam aque
les que aqui estão, porque, após esta votação, tere
mos outra também importante corno esta. Trata-se
da votação do projeto que cria a Agência Nacional
de Energia Elétrica.

Sr. Presidente, nesta votação, o Bloco
PFUPTB recomenda o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo}- Prorrogo
a sessão por uma hora.

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 (BlocolPPB-MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PPBIPL
encaminha o voto "sim".
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O $R. GERSON PERES (BlocoIPPB-PA. Sem O SR. CHICO VIGILANTE (PT-SP. Sem revi-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PPBIPL são do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".
pede aos seus Deputados que acorram ao plenário O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi-
para votar "sim". dência apela aos Srs. Deputados que votem, para

() SR PINHEIRO LANDIM (BlocoIPMDB-CE. que possamos agilizar o processo.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para o O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,
Bloco PMDBlPSD/PSUPSC, a questão está aberta. peço a palavra pela ordem.

O Sr. Ronaldo Perim, 111 V"1Ce-Presi- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem
dente, deixa a cadeira da presidéncia, que é V.Ex!' a palavra.
ocupada pelo Sr. Lu{s Edua.rdo, Presidente. O SR. CHICO VIGILANTE (PT-DF. Sem revi-

O SR. ODELMO LEÃO (BlocoIPPB-MG. Sem são do orador.) - Sr. Presidente, peço a V.ExA que
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PPBIPL encerre essa votação, para que possamos passar à
encaminha o voto "sim" e solicita à sua bancada que seguinte, já que também se trata de votação nomi-
acorra ao plenário para votar. nal.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB-GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".
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A SRA. SIMARA ELLERV (BlocoIPMDB-BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB
recomenda o voto ·sim".

O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem. _

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem
V.EX- a palavra.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT-DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, apelo a V.EX- que
encerre a votação, pois faz algum tempo que o pai
nel está parado, e passemos à votação seguinte.

O SR. INOCÊNCIO OLlVÉIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (LuíS Eduardo) - Tem
V.ExA a palavra. . ,

O SR. INOCÊNCIO OUVEIRA (BlocoIPFl-PE.
sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PFUPTB recomenda o voto "sim".

O SR. GERSON PERES (BlocoIPPB-PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco dos
Progressistas liberais, PPBIPL recomenda seus
Deputados a votarem "sim". Peço, ainda, que y~

nham ao plenário urgentemente.
O SR. CHICO VIGILANTE (PT-DF. sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Tra
balhadores vota "não" e apela a V.Ex· que encerre
esta votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi
dência vai encerrar a votação.

O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente, os
Srs. Deputados não mais virão ao plenário.

O SR. ANTÔNIO DOS SANTOS - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
EX- a palavra.

O SR. ANTÔNIO DOS SANTOS (BlocolPFl 
CE . Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, des
de quando o líder Chico Vigilante fez a última ob
servação, dezenove Deputados aqui já comparece
ram. Ainda há fluxo.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OUVEIRA (BlocoIPFl-PE.
sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PFUPTB recomenda o voto "sim".

O SR. SILVIO TORRES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
EX- a palavra.

O SR. SILVIO TORRES (PSDB-SP. Sem revi
são do orador.),' -, ~r. Presidente,' os Parlamentares
que seguiram a recomendação d~ V.Ex· d~. perma
necer em plenário não mereCem ficar aguardando
por mais tempo, ,

. O SR. PR'ESI.DENTE (LUís~dl!~rdo) - A Presi-
dência vai encerrar ~ votação: ~

Está encerrada a votaçã~.

O SR. MARQUINHO CHEDID - Sr. Presiden
te',' peço a palavrá 'pela ordem.

'0 SR. PRES'UjENTE (LÚís.'Éduardo).;... Tem V.
EX- a palavra.

O SR. MARQUINHO CHEDID (Bloco/PSD-SP.
Sem revisão do,orador.) - Sr. Presidente, V.EX- en
cerrou a votação na hora em qu.e. eu estava votando.
Portanto, gostaria que meu vot9' "sim" fosse conside
rj:ldo;

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Consta
rá el"fl ata, Deputado.

.O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi-
dência vai proclamar o resultado da votação:

VOTARAM::
~m- 009
N~- 00
Abstenção - 8
Total-4 407

É aprovada a proposta de Emenda à Constitui
ção ÍlQ 367/95.

Está prejudicada a proposta de emenda à
Constituição nQ 201/95.

A Matéria retoma à Comissão especial para se
elaborar a redação do segundo tumo.

VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES
DEPUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PPB - Não
Elton Rohnelt - Bloco - PSC - Sim
Francisco Rodrigues - Bloco - PPB - Sim
Luciano Castro - PSDB - Sim
Luís Barbosa - Bloco - PPB - Sim
Salomão Cruz - PSDB - Sim

Amapá

Antônio Feijão - PSDB - Sim
Eraldo Trindade - Bloco - PPB - Sim
Fátima Pelaes - PSDB - Sim
Murilo Pinheiro - Bloco - PFl- Sim
Raquel Capiberibe - PSB - Sim



21292 Quinta-feira 25 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Julho de 1996

Sérgio Barcellos - Bloco - PFL - Sim
Valdenor Guedes - Bloco - PPB - Não

Pará

Ana Júlia - PT - Não
Anivaldo Vale - Bloco - PPB - Sim
Antônio Brasil- Bloco - PMDB - Não
Benedito Guimarães - Bloco - PPB - Sim
Elcione Barbalho - Bloco - PMDB - Sim
Gerson Peres - Bloco - PPB - Sim
Hilário Coimbra - Bloco - PTB - Sim
José Priante - Bloco - PMDB - Abstenção
Mário Martins - Bloco - PMDB - Sim
Nicias Ribeiro - PSDB - Sim
Olávio Rocha - PSDB - Sim
Paulo Rocha - PT - Não
Raimundo Santos - Bloco - PFL - Sim
Socorro Gomes - PCdoB - Não
Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Sim

Amazonas

Alzira Éwerton - Bloco - PPB - Sim
Artur Virgílio - PSDB - Sim
Átila Lins - Bloco - PFL - Sim
Carlos da Carbrás - Bloco - PPB - Sim
Euler Ribeiro - Bloco - PFL - Sim
Luiz Fernando - PSDB - Sim
Pauderney Avelino - Bloco - PPB - Sim

Rondônia

Confúcio Moura - Bloco - PMDB - Sim
Expedito Júnior - Bloco - PPB - Sim
IIdemar Kussler - PSDB - Sim
Silvernani Santos - Bloco - PPB - Sim

Acre

Carlos Airton - Bloco - PPB - Sim
Chicão Brfgido - Bloco - PMDB - Sim
Mauri Sérgio - PMDB - Sim
Osmir Lima - Bloco - PFL - Sim

Tocantins

Antônio Jorge - Bloco - PPB - Sim
Ary Valadão - Bloco - PPB - Sim
Dolores Nunes - Bloco - PPB - Sim
Eudoro Pedroza - Bloco - PMDB - Sim
Izidoro Oliveira - Bloco - PMDB - Sim
João Ribeiro - Bloco - PPB - Sim
Melqufades Neto - PMN - Sim
Paulo Mourão - PSDB - Não.

Maranhão

Albérico Filho - Bloco - PMDB - Sim
César Bandeira - Bloco - PFL - Sim
Costa Ferreira - Bloco - PFL - Sim
Domingos Dutra - PT - Não
Haroldo Saboia - PT - Não
Jayme Santana - PSDB - Não
Magno Bacelar - Bloco - PFL - Sim
Márcia Marinho - PSDB - Sim
Mauro Fecury - Bloco - PFL - Sim
Nan Souza - Bloco - PSL - Não
Pedro Novais - Bloco - PMDB - Sim
Roberto Rocha - PSDB - Sim
Sarney Filho - Bloco - PFL - Sim

ceará

Anibal Gomes - Bloco - PMDB - Sim
Antônio dos Santos - Bloco - PFL - Sim
Edson Queiroz - Bloco - PPB - Sim
Edson Silva - PSDB - Sim
Firmo de Castro - PSDB - Sim
Gonzaga Mota - Bloco - PMDB - Sim
José Linhares - Bloco - PPB - Sim
José Pimentel - PT - Não
Leônidas Cristina - PSDB - Sim
Marcelo Teixeira - Bloco - PMDB - Sim
Pimentel Gomes - PSDB - Sim
Pinheiro Landim - Bloco - PMDB - Sim
Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim
Vicente Arruda - PSDB - Sim
Zé Gerardo - PSDB - Sim

Piauí

Alberto Silva - Bloco - PMDB - Sim
Ari Magalhães - Bloco - PPB - Sim
B. Sá - PSDB - Sim
Felipe Mendes - Bloco - PPB - Sim
Heraclito Fortes - Bloco - PFL - Sim
João Henrique - Bloco - PMDB - Sim
Júlio Cesar - Bloco - PFL - Sim
Mussa Demes - Bloco - PFL - Sim
Paes Landim - Bloco - PFL - Sim

Rio Grande do Norte

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

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL - Sim
Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Sim
Armando Abnio - Bloco - PMDB - Sim
Cássio Cunha Lima - Bloco - PMDB - Sim
Efraim Morais - Bloco - PFL - Sim
Ivandro Cunha Lima - Bloco - PMDB - Sim
José Aldemir - Bloco - PMDB - Não
José Luiz Clerot - Bloco - PMDB - Sim
Roberto Paulino - Bloco - PMDB - Sim
Wilson Braga- - PDT - Sim

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL - Não
Femando Ferro - PT - Não
Femando Lyra - PSB - Sim
Gonzaga Patriota - PSB - Sim
Humberto Costa - PT - Não
Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL - Sim
João Colaço - Bloco - PSB - Sim
José Chaves - PSDB - Sim
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL - Sim
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Sim
Mendonça Filho - Bloco - PFL - Sim
Nilson Gibson - PSB - Não
Osvaldo Coelho - Bloco - PFL - Sim
Pedro Correa - Bloco - PPB - Sim
Roberto Fontes - Bloco - PFL - Sim
Roberto Magalhães - Bloco - PFL - Sim
Sérgio Guerra - PSB - Sim
Severino Cavalcanti - Bloco - PPB - Sim
Wilson Campos - PSDB - Sim

Alagoas

Benedito de Lira - Bloco - PFL - Não
Ceci Cunha - PSDB - Sim
José Thomaz Nonô - PSDB - Não
Talvane Albuquerque"':" Bloco - PPB - Sim

sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB - Sim
Carlos Magno - Bloco - PFL - Sim
Cleonâncio Fonseca - Bloco - PPB - Sim
José Teles - Bloco - PPB - Sim
Marcelo Deda - PT - Não
Pedro Valadares - PSB - Sim
Wilson Cunha - Bloco - PFL - Sim

Bahia

Alcides Modesto - PT - Não
Aroldo Cedraz - Bloco - PFL - Sim
Benito Gama - Bloco - PFL - Sim
Beto Lelis - PSB - Não
Claudio Cajado - Bloco - PFL - Sim
Coriolano Sales - PDT - Sim
Domingos Leonelli - PSDB - Sim
Eujticio Simões - Bloco - PL - Sim
Félix Mendonça - Bloco - PTB - Sim
Geddel Vieira Lima - Bloco - PMDB ~ Sim
Haroldo Lima - PCdoB - Não
Jaime Fernandes - Bloco - PFL - Sim
Jairo Azi - Bloco - PFL - Sim
Jairo Carneiro - Bloco - PFL - Sim
João Leão - PSDB - Não
Jonival Lucas - Bloco - PFL - Sim
José Carlos Aleluia - Bloco - PFL - Sim
José Rocha - Bloco - PFL - Sim
José Tude - Bloco - PTB - Sim
Leur Lomanto - Bloco - PFL - Sim
Lufs Eduardo - Bloco - PFL - Abstenção
Luiz Moreira - Bloco - PFL - Sim
Manoel Castro - Bloco - PFL - Sim
Mário Negromonte - PSDB - Não
Nestor Duarte - Bloco - PMDB - Não
Prisco Viana - Bloco - PPB - Sim
Roberto Santos - PSDB - Sim
Sérgio Carneiro - PDT - Não
Severiano Alves - PDT - Sim
Simara Ellery - Bloco - PMDB - Sim
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL - Sim

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB - Não
Aécio Neves - PSDB - Sim
Antônio Aureliano - PSDB - Sim
Antônio do Valle - Bloco - PMDB - Sim
Aracely de Paula - Bloco - PFL - Sim
Armando Costa - Bloco - PMDB - Sim
Bonifácio de Andrada - Bloco - PPB - Sim
Carlos Melles - Bloco - PFL - Sim
Carlos Mosconi - PSDB - Sim
Elias Murad - PSDB - Sim
Eliseu Resende - Bloco - PFL - Sim
Fernando Diniz - Bloco - PMDB - Sim
Francisco Horta - Bloco - PL - Sim
Genésio Bemardino - Bloco - PMDB - Sim
Herculano Anghinetti - Bloco - PPB - Sim
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Jaime Martins - Bloco - PFL - Sim
João Fassarella - PT - Não
José Magalhães - Bloco - PFL - Sim
José Rezende - Bloco - PPB - Sim
José santana de Vasconcellos - Bloco - PFL -

Leopoldo Bessone - Bloco - PTB - Sim
Márcio Reinaldo Moreira - Bloco - PPB - Sim
Marcos Lima - Bloco - PMDB - Sim
Mário de Oliveira - Bloco - PPB - Sim
Mauricio Campos - Bloco - PL - Abstenção
Mauro Lopes - Bloco - PFL - 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 - Não
Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Sim
Raul Belém - Bloco - PFL - Sim
Roberto Brant - PSDB - Sim
Romel Anízio - Bloco - PPB - Sim
Ronaldo Perim - Bloco - PMDB - Sim
Sandra Starling - PT - Não
Saraiva Felipe - Bloco - PMDB - Sim
Sérgio Miranda - PCdoB - Não
Sérgio Naya - Bloco - PPB - Sim
Silas Brasileiro - Bloco - PMDB - Sim
Snvio Abreu - PDT - Não
Tilden Santiago - PT - Não
Vittorio Medioli - PSDB - Sim

Espírito santo

Adelson Salvador - Bloco - PMDB - Sim
Feu Rosa - PSDB - Sim
João Coser - PT - Não
Jorge Anders - PSDB - Sim
Luiz Buaiz - Bloco - PL - Sim
Roberto Valadão - Bloco - PMDB - Não
Theodorico Ferraço - Bloco - PTB - Sim

Rio de Janeiro

Agnaldo TImóteo - Bloco - PPB - Sim
Alcione Athayde - Bloco - PPB - Sim
Alexandre Santos - PSDB - Sim
Ayrton Xerez - PSDB - Sim
Candinho Mattos - PSDB - Sim

Sim

Sim

Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL - Carlos Santana - PT - Não
Edson Ezequiel - PDT - Não
Eduardo Mascarenhas - PSDB - Sim
Fernando Gabeira - PV - Abstenção
Francisco Silva - Bloco - PPB - Não
Itamar Serpa - PDT - Sim
Jair Bolsonaro - Bloco - PPB - Sim
Jandira Feghali - PCdoB - Não
João Mendes - Bloco - PPB - Sim
José Mauricio - PDT - Não
Laprovíta Vieira - Bloco - PPB - Sim
Laura Carneiro - Bloco - PFL - Sim
Lima Netto - Bloco - PFL - Sim
Lindberg Farias - PCdoB - Não
Márcia Cibilis Viana - PDT - Sim
Milton Temer - PT - Não
Moreira Franco - Bloco - PMDB - Sim
Nelson Bornier - PSDB - Sim
Noel de Oliveira - PMDB - Sim
Osmar Leitão - Bloco - PPB - Sim
Paulo Feijó - PSDB - Sim
Roberto Campos - Bloco - PPB - Sim
Rubem Medina - Bloco - PFL - Sim
Sérgio Arouca - PPS - Abstenção
Simão Sessim - PSDB - Sim
Sylvio Lopes - PSDB - Sim
Vanessa Felippe - PSDB - Não

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - Bloco - PPB - Sim
Alberto Goldman - Bloco - PMDB - Sim
Aldo Rebelo - PCdoB - Não
Almino Affonso - PSDB - Sim
Aloysio Nunes Ferreira - Bloco - PMDB - Sim
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Sim
Arlindo Chinaglia - PT - Não
Arnaldo Faria de Sá - Bloco - PPB - Sim
Arnaldo Madeira - PSDB - Abstenção
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 Russomanno - PSDB - Sim
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL - Sim
Cunha Lima - Bloco - PPB - Sim
De Velasco - Bloco - PSD - Sim
Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB - Sim
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Edinho Araújo - Bloco- PMDB - Não Welinton Fagundes - Bloco - PL - Sim
Eduardo Jorge - PT - Não Distrito Federal

Emanuel Femàndes- PSDB - Si~' Agnelo Queiroz _ PCdoB _ Não
Fausto Martello - Bloco ..,...pPB - Sim' A t C Ih PPS Na-o. . . ugus o arya o - -
Fra~co .Montoro - PS~B - Sim Benedito Domingos"':' Bloco _ PPB _ Sim
Hél~o Bicudo - PT -- Nao _ . Chico Vigilante _ PT _ Não
Hélio Rosas - Bloco. ~ PMDB .,... Nao . M . L PT N-

- ana aura- - ao
Ivan Valente - PT - Nao Wi berto Tartuce _ Bloco _ PPB _ Sim
Jair Meneguelli - PT - Não g.,
João Mellão Neto - Bloco - PFL - Sim Goiás
João Paulo - PT - Não Aldo Arantes - PCdoB --Não
Jorge Tadeu Mudalen - Bloco - PPB -Sim Barbosa Neto - Bloco - PMDB - Sim
José Aníbal- PSDB - Sim Jovair Arantes - PSDB - Sim
José Augusto - PT - Não Lidia Quinan - Bloco - PMDB - Sim
José Coimbra - Bloco - PTB - Sim Marconi Perillo - PSDB - Sim
José Genoíno - PT - Não Maria Valadão - Bloco - PFL - Sim
José Machado - PT - Não Nair Xavier Lobo - Bloco - PMDB - Sim
José Pinotti - Bloco - PMDB - Sim Orcino Gonçalves - Bloco - PMDB - Sim
Koyu lha - PSDB - Sim Pedrinho Abrão - Bloco - PTB - Sim
Luciano Zica - PT - Não Pedro Canedo - Bloco - PL - Sim
Luiz Gushiken - PT - Não Pedro Wilson - PT - Não
Marta Suplicy - PT - Não Roberto Balestra - Bloco - PPB - Sim
Maurício Najar - Bloco - PFL - Sim Rubens Cosac - Bloco - PMDB - Sim
Michel Temer - Bloco - PMDB - Sim Sandro Mabel- Bloco - PMDB - Sim
Nelson Marquezelli - Bloco - PFL - Sim Vilmar Rocha - Bloco - PFL - Sim
Paulo Lima - Bloco - PFL - Sim Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSD - Sim
Pedro Yves - Bloco - PMDB - Sim Mato Grosso do Sul
Régis de Oliveira - Bloco - PFL - Sim .. .
Robson Tuma - Bloco - PSL - Sim FláVIO Derzl- Bloco - PPB - Sim
Salvador Zimbaldi - PSDB - Sim Marcai Rlho- Bloco - PMDB - Sim
Silvio Torres - PSDB - Não Nelson Trad - Bloco - PTB - Sim
Teima de Souza - PT - Não Saulo Queiroz - Bloco - PFL - Sim
Tuga Angerami - PSDB - Não Paraná

Ushitaro Kamia - Bloco - PPB - Sim Abelardo Lupion _ Bloco _ PFL - Sim
Vadão Gomes - Bloco - PPB - Sim Antonio Ueno _ Bloco _ PFL - Sim
Valdemar Costa Neto - Bloco - PL - Sim Chico da Princesa _ Bloco _ PTB - Sim
Vicente Cascione - Bloco - PTB - Sim Dilceu Sperafico _ Bloco _ PPB - Sim
Wagner Rossi - Bloco - PMDB - Sim Elias Abrahão _ Bloco _ PMDB _ Sim
Wagner Salustiano - Bloco - PPB - Sim Femando Ribas Carli _ PDT _ Sim
Welson Gasparini - PSDB - Sim Hermes Parcianello _ Bloco - PMDB - Sim
Zulaiê Cobra - PSDB - Sim Homero Oguido _ Bloco _ PMDB - Sim

Mato Grosso João Iensen - Bloco - PPB - Sim
Murilo Domingos - Bloco - PTB - Sim José Borba - Bloco - PTB - Sim
Oswaldo Soler - Bloco - PMDB - Sim Luiz Carlos Hauly - PSDB - Sim
Pedro Henry - PSDB - Sim Maurício Requião - Bloco - PMDB - Não
Rodrigues Palma - Bloco - PTB - Sim Nedson Micheleti - PT - Não
Rogério Silva - Bloco - PFL - Sim Nelson Meurer - Bloco - PPB - Abstenção
Tetê Bezerra - Bloco - PMDB - Sim Odílio Balbinotti - Bloco - PTB - Sim
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Paulo Bernardo - PT - Não
Renato Johnsson - Bloco - PPB - Sim
'Ricardo Barros -Bloco - PFL - Sim
Ricardo Gomyde - PCdoB - Não
Valdomiro Meger - Bloco - PPB - Sim
Vilson 'Sàntini - Bloco - PTB ....; Sim
Wemer Wanderer - Bloco - PFL - Sim

santa catarina

Edinho Bez - Bloco - PMDB - Sim
,Edison Andrino-;- Bloco - P~DB - Sim
Hugo Biehl- Bloco - PPB - Sim
João Pizzolatti - Bloco - PPB - Sim
José Fritsch - PT - Não
Luiz Henrique - Bloco - PMDB - Não
Mário Cavallazzi - Bloco - PPB - Sim
Milton Mendes - PT - Não
Paulo Sauer - Bloco - PFL - Sim
Paulo Bomhausen - Bloco - PFL - Sim
Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Sim
Serafim Venzon - PDT - Sim
Ulysses Gaboardi - Bloco - PMDB - Sim
Valdir Colatto - Bloco - PMDB - Sim

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT - Não
Adroaldo Streck - PSDB - Sim
Adylson Motta - Bloco - PPB - Não
Aírton Dipp - PDT - Sim
Augusto Nardes - Bloco - PPB - Sim
Carlos Cardinal- PDT - Não
Darcísio Perondi - Bloco - PMDB - Sim
Eliseu Padilha - Bloco - PMDB - Abstenção
Enio Sacci - PDT - Não
Esther Grossi - PT - Não
Ezídio Pinheiro - PSDB - Sim
Fettar Júnior - Bloco - PPB - Sim
Hugo Lagranha - Bloco - PTB - Sim
Jair Soares - Bloco - PFL - Sim
Jarbas Lima - Bloco - PPB - Não
José Fortunati - PT - Não
Júlio Redecker - Bloco - PPB - Sim
Matheus SChmidt - PDT - Sim
Miguel Rossetto - PT - Não
Nelson Marchezan - Bloco - PPB - Sim
Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB - Não
Paulo Paim - PT - Não
Paulo Rítzel- Bloco - PMDB - Sim
Renan Kurtz - PDT - Sim

Waldomiro Fioravante - PT - Não
Wilson Branco - Bloco - PMDB - Sim

'Õ~SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há so-
ore a mesa as seguintes: '

DECLARAÇÓESDEVOTO

Toda vez que é restringida a participação do
cidadão nO processo eleitoral estará sendo igual
mente reduzido o espaço democrático. Portanto,
as inelegibilidades devem ser as mínimas neces
sárias para proteger:a manifestação do eleitor das
influências maléficas do poder econômico ou do
poder político; Daí por que a Constituição veda a
candidatura de parentes de ocupantes de cargos
executivos.

Concordo, assim, em tese, com os objetivos da
Emenda Constitucional n2 367, de 1996, que retira
do elenco de inelegíveis os parentes mais distantes
do Prefeito, reduzindo, desse modo, as vedações
atualmente em vigor.

Discordo, contudo, da oportunidade em que re
ferida Emenda está sendo votada, porque em pleno
período eleitoral, com candidatos já registrados, sig
nificando que o Congresso Nacional estará delibe
rando sobre fatos concretos.

A despeito disso, voto favoravelmente à Emen
da, para cumprir recomendação da Liderança parti
dária.

Sala das Sessões, 24 de julho de 1996. - De
putado Prisco Viana.

Senhor Presidente,
Solicito a V. EX- determinar as providências ne

cessárias para que conste em ata o meu voto "Sim"
à aprovação da PEC n2 367/96, na sessão do dia
24-7-96.

Por oportuno, informo que acionei o painel ele
trônico e no entanto, por alguma falha, o meu voto
não foi registrado.

Esclareço que, antes mesmo de exercer car
go eletivo, já defendia a modificação desse dispo
sitivo constitucional, por entender que se a lei per
mite a candidatura de sobrinhos e tios dos ocu
pantes de cargos executivos, a restrição a cunha
do constitui uma injustiça. A mudança ora feita
nesta Casa vem corrigir esta imperfeição e ampliar
as opções da sociedade na escolha de seus diri
gentes.

Certo do pronto atendimento de V. Exll, agra
deço antecipadamente.

Atenciosamente, - Deputado Roberto Pessoa.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)-
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Sala das sessões, 24 de julho de 1996. - Deputado
CI*:o VigiIEme, Vre-liderdo PT.

O SR. PRESIDENTE(Luís Eduardo) - Em vo
tação.

Os Srs. Deputados que o aprovam permane
çam corno se acham. (Pausa.)

O SR. INOCÊNCIO OUVEIRA- Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

Sr. Presidente, requeremos a V. ExA,
nos termos do art. 193 do Regimento Intemo,
o adiamento da votação do Projeto de Lei nQ

1.669, de 1996, constante da pauta da sessão
de hoje, por duas sessões.

Sala das Sessões, 24 de julho de 1996. - Depu
tado Chico Vigilante, Vice-Líder do PT - Matheus
SChmidt, Líder do PDT.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

PROJETO DE LEI NQ1.669-B, DE 1996 O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)- Tem V.
(Do Poder Executiyo) , :. Exl:\ a palavra.

V~tação, em turno únic9, dop'rojeto de O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA, (BlocolPFL -
Lei nQ1.669, de 1996, que institui a Agência PE. Sem revisão,do orador.) - Sr. Presidente, ,o Blo-
Nacional de Energia Elétricà - ANEEL, cria co PFUPTB recomenda o voto -não-.
o C~nselho do Serviço ~úbli~ de Energia O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em vo-
Elé~nca e dá 9utra~ provldên~las, tendo pa- tação o requerimento.
receres dos,' re~at?r:s d~9Igni3;do~, pel~ Os Srs. Deputados que o aprovam permane-
Mesa, em substl~u~çao ~s Coml~oes, d~ çam corno se acham. (Pausa.)
Trabalho, de Admlnlstraçao e Serviço Publl- . .
co, p~lii aprovaçãp, com. substitutIvo (Rela~ ReJeitado. _ . , '. . . ,
tor: Sr..José Carlos Aleluia); de Minas: e O S~: PRE~I~E.NTE (LUIS Eduardo) - Passa-
Energia, pela aprovação (Relator: Sr. Nelson se à votaçao da materia.
Marquezelli); de Finanças e Tributação, pela Vou solicitar aos Srs. Líderes que orientem as
adequação financeira e orçamentária(R~I~- suas respectivas bancadas.
tor: Sr. Arnaldo Madeira); e de Constituição O SR. LUCIANO ZICA'- Sr. Presidente, peço
e Justiça e de Redação, pela constitucionali- a palavra pela ordem.
dade, juridicidade, técnica legislativa (Rela- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
tor: Sr. Ary Kara). Parecer às Emendas de EX- a palavra.
PI~~ário, .da Corni~o d,e Trabalho, de Ad- O SR. LUCIANO ZICA (PT - SP. Sem revisão
m~n1straçao ~ Serviço Publico, pela aprova- do orador.) _ Sr. Presidente, gostaríamos de fazer o
çao das de n s 1,.2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 16, encaminhamento da votação.
18,22,23,24, 31 e 32, na forma de sube- .
menda substitutiva, e pela rejeição das de- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduard~). - FIZ um
mais (Relator: José Canos Aleluia); da Co- acordo com o~ Srs. Deputados, p.ar~ faCIlitar o pro-
missão de Minas e Energia, pela aprovação, cesso, no sentIdo de votar o substItutIvo re~salvados
com adoção da subemenda oferecida pelo os d~staqu~s, sendo que estes nós votanamos na
Relator da Comissão de Trabalho de Admi- sessao do dia 6.
nistração e Serviço Público (Relat~r: Nelson • Portanto, apelaria aos Srs. ~eputados, e.m fun-
Marquezelli); da Comissão de Finanças e çao daqueles que tê~ compromissos, q~~ onentas-
Tributação, pela adequação financeira e or- s~m as suas respectlva~ bancadas, faCIlitando, as-
çamentária das Emendas de nQs 1 a 9, 11 a SIm, o processo de votaçao.
16, 18 a 21, 23, 24 e 27 a 34, e pela inade- O SR. LUCIANO ZICA - Sr. Presidente, ,existe
quação financeira e orçamentária das de nQs um requerimento de preferência de votação? E esse
10, 17, 22, 25 e 26 (Relator: Arnaldo Madei- que V. ExA está colocando em votação?
ra); e da Comissão de Constituição e Justiça O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em pri-
e de Redação pela constitucionalidade, juri- meiro lugar, sim.
dicidade e técnica legislativa de todas as O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a
Emendas. (Relator: Ary Kara). mesa requerimento do Deputado Chico Vigilante nos

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a seguintes termos:
mesa requerimento no seguinte teor:

-Requeremos a V.ExA, nos termos regi-
mentais, preferência para a votação do texto
original do Projeto de Lei nQ1,669/96-,
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o SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
ExD a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
colPFL recomenda o voto -não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Rejeita
do 6 requerimento.

Há sobre a mesa os seguintes:

REQUERIMENTOS DE DESTAQUE

Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, § 22

do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, Destaque para Votação em Separado do
art. 32 do Projeto de Lei n2 1.669/96 para substi
tuir o art. 32 do Substitutivo ao Projeto de Lei n2

1.669/96.

Justificação

O relator da CTASP reduz, em quantidade e
qualidade as atribuições da Aneel, reservando à
mesma, atribuições formais, quase cartoriais, tais
como adotar as ações administrativas e expedir atos
administrativos necessários à implementação das
normas legais, realizar licitações, celebrar contratos,
etc., consoante se depreende da análise do art. 32 e
incisos do Substitutivo.

Suprimem-se as competências políticas como,
implementar as políticas e diretrizes do Governo Fe
deral para os servidores de energia elétrica, promo
ver a articulação com os Estados, fiscalizar e avaliar,
em todas as suas dimensões, as permissões e con
cessões de serviços de energia elétrica e de apro
veitamento de energia hidráulica previstas no art. 32

do Projeto original do Govemo. Acrescente-se, ain
da, que não existe, assim como no projeto original,
qualquer norma que disponha, conforme determina
o texto constitucional, sobre a hipótese de prestação
direta do serviço pela União.

Pelo exposto, apresentamos o presente desta
que para que as competências da Aneel previstas
no art. 32 do Substitutivo sejam substituídas pelas
previstas no art. 32 do Projeto original.

Sala das Sessões, de de 1996. - Deputa-
do Matheus Schmidt, Líder do PDT.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, Destaque

para Votação em Separado - DVS do Inciso VII do
art. 32 , da Subemenda Substitutiva.

Sala das Srssões, - Alexandre Cardoso,
Vice-Líder do PSB.

Sr. Presidente,
Requeremos na forma regimental, Destaque

para Votação em Separado do art. 62 da Subemen
da Substitutiva ao PL n2 1.669/96

Sala das Sessões, 24 de julho de 1996. - ChI
co Vigilante, Vice-Líder do PT.

Senhor Presidente,
Requeremos na forma Regimental Destaque

para Votação em Separado - DVS da emenda que
inclui um parágrafo primeiro no art. 72 do substitutivo
(Emenda 26).

Sala das Sessões, de de.- Luciano Zlca,
Vice-Líder do PT - Alexandre Cardoso - Vice-Líder
do PSB.

Sr. Presidente,
Requeremos na forma Regimental Destaque

para Votação em Separado da Emenda que trata da
criação da ouvidoria na estrutura da Aneel, de auto
ria dos líderes do PT, PDT, PCdoB e outros (Emen
da 32).

Sala das Sessões, 24 de julho de 1996. - ChI
co Vigilante, Vice-Líder do PT.

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, inciso I,

do Regimento Intemo da Câmara dos Deputados,
Destaque para Votação em Separado para a expres
são" ... em investimentos no Setor Elétrico das Re
giões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, dos quais 112
(um meio) ...", constante da alínea b, do § 22 , do art.
13 da subemenda substitutiva às emendas de plená
rio e ao primeiro substitutivo ao Projeto de Lei n2

1.669/96, do Poder Executivo, que -Institui a Agên
cia Nacional de Energia Elétrica, disciplina o regime
das concessões de serviços públicos de energia
elétrica e dá outras providência-, constante da Or
dem do Dia da sessão de hoje.

Sala das Sessões, 24 de julho de 1996. - De
putado Valdir Colatto, Vice-Líder do Blo
coIPMDBlPSD/PSUPSC.

Sr. Presidente,
Requeremos na forma regimental Destaque

para Votação em Separado do art. 16 do 12 do subs
titutivo em substituição ao art. 16 da subemenda
substitutiva.

Sala das Sessões, 24 de julho de 1996. Sér
gio Miranda, Líder do PCdoB.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exll nos termos regimentais,

Destaque para Votação em Separado do § 22 do art.
20 da Subemenda Substitutiva ao PL n21.669/96.
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Sala das Sessões, 24 de julho de 1996. Odel- cessões de serviços públicos de energia
mo Leão - Líder do Bloco/PL - Renato Johnsson, elétrica e dá outras providências.

Bloco/PPBIPL. O Congresso Nacional decreta:
Senhor Presidente, CAPfTULO I
Requeremos, nos termos do art. 161, § 2

2
do Das Atribuições e da Organização

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, Des~

taque para Votação em Separado do art. 27 da Su~ Art. 12 Fica instituída a Agência Nacional de
bemenda Substitutiva às emendas de plenário e ao Energia Elétrica - ANEEL, autarquia sob regime es-
primeiro substitutivo ao Projeto de Lei n2 1.669/96, pecial vinculado ao Ministério de Minas e Energia,
do Poder Executivo, que "Institui a Agência Nacional com sede e foro no Distrito Federal e prazo de dura-
de Energia Elétrica, disciplina o regime das conces~ ção indeterminado.
sões de serviços públicos de energia elétrica e dá Art. 22 A Agência Nacional de Energia Elétrica
outras providências", constante da Ordem do Dia da tem por finalidade regular e fiscalizar a produção,
sessão de hoje. transmissão, distribuição e comercialização de ener-

Sala das Sessões, 24 de julho de 1996. - Mi- gia elétrica, em conformidade com as políticas e di-
chel Temer, Líder do BlocoIPMDBlPSD/PSUPSC. retrizes do Governo Federal.

Senhor Presidente, Parágrafo único. No exercício de suas atribui-
Requeremos, nos termos regimentais, Desta- ções, a Aneel promoverá a articulação com os Esta-

que para Votação em Separado - DVS, da Emenda dos e o Distrito Federal, para o aproveitamento ener-
que suprime o art. 29 e seus parágrafos (Emenda). gético dos cursos de água, e a compatibilização com

Sala das Sessões, de de - Matheus a política nacional de recursos hídricos.
Schmldt -'- Líder do PDT. Art. 32 Além das incumbências prescritas nos

Senhor Presidente, arts. 29 e 30 da Lei n28.987, de 13 de fevereiro de
Na forma admitida no § 22do art. 161 do Regi- 1995, aplicáveis aos serviços de energia elétrica,

menta Intemo desta Casa, requeremos a Vossa Ex- compete especialmente à Aneel:
celência Destaque para Votação em Separado, para I - implementar as políticas e diretrizes do Go-
fins de rejeição, do inciso 11 do art. 25 do Substitutivo vemo Federal para a exploração da energia elétrica
do Relator ao Projeto de Lei n21.669-BI96, do Poder e o aproveitamento dos potenciais hidráulicos, expe-
Executivo, que "Institui a Agência Nacional de Ener- dindo os atos regulamentares necessários ao cum-
gia Elétricam - Aneel, cria o Conselho de Serviço primento das normas estabelecidas pela Lei n2
Público de Energia Elétirca, e dá outras providên- 9.074, de 7 de julho de 1995;

cias". 11 - promover as licitações destinadas à contra-
Sala das Sessões, 23 de julho de 1996. - Ger- tação de concessionárias de serviço público para

son Peres, Vice-Líder do Bloco PPBlPL. produção, transmissão e distribuição de energia elé-
Senhor Presidente, trica e para a outorga de concessão para aproveita~
Requeremos, nos termos do art. 161, Destaque mento de potenciais hidráulicos;

para Votação em Separado da expressão "sucessi- 111 - definir o "aproveitamento ótimo· de que
va" constante do art. 27 do substitutivo do Relator ao tratam os parágrafos 22 e 32 do art. 52 da Lei n2
PL n21.669/96. 9.074195;

Sala das Sessões, 24 de julho de 1996. - Ino- IV - celebrar e gerir os contratos de concessão
cênclo Oliveira, Líder do Bloco PFUPTB. ou de permissão de serviços públicos de energia

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou elétrica de concessão de uso de bem público, expe-
submeter a votos a seguinte: dir as autorizações, bem como fiscalizar, diretamen-

SUBEMENDA SUBSTITUTIVA DO RELATOR te ou mediante convênios com órgãos estaduais, as
DESGINADO PELA MESA EM SUBSTITUiÇÃO À concessões e a prestação dos serviços de energia
COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO elétrica;
E SERViÇO PÚBLICO AO PROJETO, ÀS EMEN- V - dirimir, no âmbito administrativo, as diver-
DAS DE PLENÁRIO E AO 12 SUBSTITUTIVO DO gências entre concessionárias, permissionárias"é:!u-
RELATOR, RESSALVADOS OS DESTAQUES: torizadas, produtores independentes e autoproduto-

Institui a Agência Nacional de Ener- res, bem como entre esses agentes e seus consumi-
gla Elétrica, disciplina o regime das con- dores;
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VI - fixar os critérios para cálculo do preço de ras ou das fundações de previdência de que sejam
transporte de que trata o § 611, do art. 15 da Lei nll patrocinadoras.
9.074195, e arbitrar seus valores nos casos de nego- Parágrafo único. Também estão impedidos de
ciação frustrada entre os agentes envolvidos; exercer cargo de direção da Aneel, membro do con-

VII - articular com o órgão regulador do setor selho ou diretoria de associação regional ou nacio-
de combusUveis fósseis e gás natural os critérios nal, representativa de interesses dos agentes men-
para fixação dos preços de transporte desses com- cionados no caput de categoria profissional de em-
bustfveis, quando destinados à geração de energia pregados desses agentes, bem como de conjunto ou
elétrica, e para arbitramento de seus valores, nos classe de consumidores de energia.
casos de negociação frustrada entre os agentes en- Art. 7ll A administração da Aneel será objeto de
volvidos. ·contrato de gestão·, negociado e celebrado entre a

Art. 411 A Aneel será dirigida por um Diretor-Ge- Diretoria e o Poder Executivo no prazo máximo de
ral e quatro Diretores, em regime de colegiado, cujas 90 dias após a nomeação do Diretor-Geral, devendo
funções serão estabelecidas no ato administrativo uma cópia do instrumento ser encaminhada para re-
que aprovar a estrutura organizacional da autarquia. gistro no Tribunal de Contas da União, onde servirá

§ 111 O decreto de constituição da Aneel indica- de peça de referência em auditoria operacional.
rá qual dos diretores da autarquia terá a incumbên- § 111 O contrato de gestão será o instrumento
cia de, na qualidade de ·ouvidor", zelar pela qualida- de controle da atuação administrativa da autarquia e
de do serviço público de energia elétrica, receber, da avaliação do seu desempenho e elemento inte-
apurar e solucionar as reclamações dos usuários. grante da prestação de contas do Ministério de Mi-

§ 2ll Fica criado, na Aneel, o cargo de Diretor- nas e Energia e da Aneel, a que se refere o art. 9ll
Geral, do Grupo Direção e Assessoramento Supe- da Lei n2 8.443, de 16 de julho de 1992, sendo sua
riores, código DAS 101.6. inexistência considerada 'alta de natureza formal·

de que trata o inciso 11, do art. 16, da mesma Lei.
§ 32 O processo decisório que implicar afeta-

ção de direitos dos agentes econômicos do setor § 2
11

Além de estabelecer parâmetros para a
elétrico ou dos consumidores, mediante iniciativa do administração interna da autarquia, os procedimen-
projeto de lei ou, quando possível, por via adminis- tos administrativos, inclusive para efeito do disposto
trativa, será precedido de audiência pública convo- no inciso V do art. 32, o contrato de gestão deve es-
cada pela Aneel. tabelecer, nos programas anuais de trabalho, indica

dores que permitam quantificar, de forma objetiva, a
Art. 52 O Diretor-Geral e os demais Diretores avaliação do seu desempenho.

serão nomeados pelo Presidente da República para
cumprir mandatos não coincidentes de 4 (quatro) § 3

11
O contrato de gestão será avaliado peri-

anos, ressalvado o que dispõe o art. 29. odicamente e, se necessário, revisado por ocasião
da renovação parcial da diretoria da autarquia, sem

Parágrafo único. A nomeação dos membros da prejuízo da solidariedade entre seus membros.
Diretoria será precedida de prévia aprovação do se- Art. 811 A exoneração imotivada de dirigente da
nado Federal, nos termos do art. 52, inciso 11I, letra f, Aneel somente poderá ser promovida nos quatro
da Constituição. meses iniciais do mandato, findos os quais é asse-

Art. 62Está impedida de exercer cargo de dire- gurado seu pleno e integral exercício.
ção na Aneel a pessoa que mantiver os seguintes Parágrafo único. Constituem motivos para a
vínculos com'qualquer empresa concessionária, per- exoneração de dirigente da Aneel, em qualquer épo-
missionária, autorizada, produtor independente, au- ca, a prática de ato de improbidade administrativa, a
toprodutor cu prestador de serviço contratado des- condenação penal transitada em julgado e o des-
sas empresas sob regulamentação ou fiscalização cumprimento injustificado do contrato de gestão.
da autarquia: Art. 911 O ex-dirigente da Aneel continuará vin-

I - acionista ou sócio com participação indivi- culado a autarquia nos 12'(doze) meses seguintes
dual direta superior a 0,3% no capital social ou supe- ao exercício do cargo, durante os quais estará impe-
rior a 2% no capital social de empresa controladora; dido de prestar, direta ou indiretamente, inde-

11 - membro do conselho de administração, fis- pendentemente da forma ou natureza do contrato,
calou de diretoria executiva; qualquer tipo de serviço às empresas sob sua regu-

11I - empregado, mesmo com o contrato de tra- lamentação ou fiscalização, inclusive controladas,
balho suspenso, inclusive das empresas controlado- coligadas ou subsidiárias.
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§ 12 Durante o prazo da vinculação estabeleci
da neste artigo, o ex-dirigente continuará prestando
serviço à Aneel, ou a qualquer outro órgão da admi
nistração pública direta da União, em área atinente à
sua qualificação profissional, mediante. remuneração
equivalente à do cargo de direção que exerceu.

§ 22 Incorre na prática' de advocacia adminis
trativa, sujeitando o infrator às penas previstas no
art. 321, do Código Penal, o ex-dirigente da Aneel,
inclusive por renúncia ao mandato, que descumprir o
disposto no caput deste artigo.

§ 32 Exclui-se do disposto neste artigo o ex-di
rigente que for exonerado no prazo indicado no ea
put do art. 82 ou pelos motivos constantes de seu
parágrafo único.

Art. 10. Os cargos em comissão da autarquia
serão exercidos, preferencialmente, por servidores
ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissio
nal da autarquia, aplicando-se-Ihes as mesmas res
trições do art. 62, quando preenchidos por pessoas
estranhas aos quadros da Aneel, exceto no período
a que se refere o art. 29.

Parágrafo único. Ressalvada a participação em
comissões de trabalho criadas com fim específico,
duração determinada e não integrantes da estrutura
organizacional da autarquia, é vedado à Aneel requi
sitar, para lhe prestar serviços, empregados de em
presas sob sua regulamentação ou fiscalização.

CAPfTULO 11
Das Receitas e do Acervo da Autarquia

Art. 11. Constituem receitas da Agência Nacio
nal de Energia Elétrica:

I - recursos oriundos da cobrança da taxa de
fiscalização sobre serviços de energia elétrica, insti
tuída por esta lei.

11 - recursos ordinários do Tesouro Nacional
consignados no Orçamento Fiscal da União e em
seus créditos adicionais, transferências e repasses
que lhe forem conferidos;

111 - produto da venda de publicações, material
técnico, dados e informações, inclusive para fins de
licitação pública, de emolumentos administrativos e
de taxas de inscrição em concurso público.

IV - rendimentos de operações financeiras que
realizar:

V - recursos provenientes de convênios, acor
dos ou contratos celebrados com entidades, organis
mos ou empresas, públicos ou privados, nacionais
ou internacionais;

VI - doações, legados, subvenções e outros
recursos que lhe forem destinados;

VII - valores apurados na venda ou aluguel de
bens móveis e imóveis de sua propriedade.

Parágrafo único. O orçamento anual da Aneel,
que integra a lei orçamentária da União, nos termos
do inciso I do § 52 do art. 165 da Constituição, deve
considerar as receitas previstas neste artigo de for
ma a dispensar, no prazo máximo de 3 (três) anos,
os recursos ordinários do Tesouro Nacional.

Art. 12. É instituída a Taxa de Fiscalização de
Serviços de Energia Elétrica, que será anual, dife
renciada em função da modalidade e proporcional
ao porte do serviço concedido, permitido ou autori
zado, aí incluída a produção independente de ener
gia elétrica e a autoprodução de energia.

§ 12 a taxa de fiscalização, equivalente a 0,5%
do valor do benefício econômico anual auferido pelo
concessionário, permissionário ou autorizado, será
determinada pelas seguintes fórmulas:

a)TFg= Px Gu
onde: TFg = taxa de fiscalização da

concessão de geração
P = potência instalada para o serviço

de geração
Gu =0,5% do valor unitário do benefí

cio anual decorrente da exploração do servi
ço de geração

b) TFt= P xTu
onde: TFt = taxa de fiscalização da

concessão de transmissão
P = potência instalada para o serviço

de transmissão
Tu = 0,5% do valor unitário do benefí

cio anual decorrente da exploração do servi
ço de transmissão

c) TFd = [Ed. {FC x 8,76)]x Du
onde: TFd = taxa de fiscalização da

concessão de distribuição
Ed = energia anual faturada com o ser

viço concedido de distribuição, em mega
watt-hora

FC = fator de carga médio anual das
instalações de distribuição, vinculadas ao
serviço concedido

Du =0,5% do valor unitário do benefí
cio anual decorrente da exploração do servi
ço de distribuição

§ 22 Para determinação do valor do benefício
econômico a que se refere o parágrafo anterior, con
siderar-se-á a tarifa fixada no respectivo contrato de
concessão, ou no ato de outorga da concessão, per
missão ou autorização, quando se tratar de serviço



§ 12 A manifestação da Aneel para a autori
zação exigida no inciso IV deste artigo deverá
ocorrer no prazo máximo de trinta dias a contar da
apresentação da proposta da concessionária ou
permissionária, vedada a formulação de exigên
cias que não se limitem à comprovação dos fatos
alegados para a revisão ou reajuste, ou dos índi
ces utilizados.

§ 22 A não-manifestação da Aneel, no prazo
indicado, representará a aceitação dos novos valo
res tarifários apresentados para sua imediata apli
cação.
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público, ou no contrato de venda de energia, quando conforme estabelecido no respectivo contrato, com-
se tratar de produção independente. preende:

§ 32 No caso de exploração para uso exclusivo, I - a contraprestação pela execução do servi-
o benefício econômico será calculado com base na ço, paga pelo consumidor final com tarifas baseadas
estipulação de um valor típico para a unidade de no ·serviço pelo preço", nos termos da lei n2

energia elétrica gerada. 8.987/95;
Art. 13. A taxa anual de fiscalização será devi- 11 - a responsabilidade da concessionária em

da pelos concessionários, permissionários e autori- realizar investimentos em obras e instalações que
zados a partir de 12 de janeiro de 1997, devendo ser reverterão à União na extinção do contrato, garanti-
recolhida dire~mente à Aneel, em duodéci~s, na da a indenização nos casos e condições previstos
forma como dispuser o regulamento desta lei. na lei n2 8.987/95 e nesta lei, de modo a assegurar

§ 12 O valor global da quotas da Reserva Glo- a qualidade do serviço de energia elétrica;
bal de Reversão-RGR, ?e que trata o art. 42 da ~ei 11I _ a participação do consumidor no capital da
n2 5.655, de 20 de maio de 1971, com a redaçao concessionária mediante contribuição financeira
dada pelo,art. 9° da lei nO 8:631" de 4 de m~r~o de para execução'de obras de interesse mútuo, confor-
1993, deVida pelos concessionários e permlssloná- me definido em regulamento·
rios, será deduzido do valor da taxa de fiscalização, . _' . .
vedada qualquer majoração de tarifas, por conta da IY - apropnaça? ~e ganhos de efiCiênCia em-
instituição desse tributo. presanal e da competltlVldade;

§ 20 A Reserva Global de Reversão de que tra- ,V - ~n~isponibilidade, pela conce~ionária, sal-
ta o parágrafo anterior é considerada incluída nas ta- vo d~sp?slçao contratual, dos bens conSiderados re-
rifas de energia elétrica, com as alterações seguin- verslvelS.
tes: Art. 15. Entende-se por ·serviço pelo preço· o

a) é fixada em até 2,5% (dois e meio por cento) regime econômico-financeiro mediante o qual as ta-
a quota anual de reversão que incidirá sobre os in- rifas máximas do serviço público de energia elétrica
vestimentos dos concessionários e permissionários, são fixadas:
nos termos estabelecidos pelo art. 92 da lei n2 I - no contrato de concessão ou permissão re-
8.631/93, observado o limite de 3% (três por cento) sultante de licitação pública, nos termos da lei n2

da receita anual; 8.987/95;
b) do total dos recursos arrecadados a partir da 11 - no contrato que prorrogue a concessão

vigência desta lei, 50% (cinqüenta por cento), no mí- existente, nas hipóteses admitidas na lei nO
nimo, serão destinados para aplicação em investi- 9.074/95;
mentos no Setor Elétrico das Regiões Norte, Nor- 11I _ no contrato de concessão celebrado em
deste e Centro-oeste, dos quais 1/2 (um meio) em decorrência de desestatização, nos casos indicados
programas de eletrificação rural, conservação e uso no art. 27 da lei n2 9.074/95;
racional de energia e atendimento de comunidade
de baixa renda; IV - em ato específico da Aneel, que autorize a

c) os recursos referidos no inciso anterior po- aplicação de novos valores, resultantes de revisão
derão ser contratados diretamente com Estados, ou de reajuste, nas condições do respectivo contra-
Municípios e concessionários de serviço público de to.
energia elétrica;

d) os recursos destinados ao semi-árido da Re
gião Nocejeste serão aplicados a taxas de financia
mento não superiores às previstas para os recursos
a que se refere a letra c, inciso I, do art. 159, da
Constituição Federal.

CAPíTULO 11I
Do Regime Econômico e Financeiro das

Concessões de serviço Público e Energia Elétrica

Art. 14. O regime econômico e financeiro da
concessão de serviço público de energia elétrica,



Art. 23. As licitações realizadas para outorga
de concessões devem observar o disposto nesta
lei, nas leis nlls 8.987/95, 9.074/95 e, como norma
geral, a lei n28.666, de 21 de junho de 1993.

§ 12 Nas licitações destinadas a contratar con
cessões e permissões de serviço público e uso de
bem público, é vedada a declaração de inexigibilida
de prevista no art. 25 da lei n28.666/93.

ca.
§ 22 Em caso de unidade federativa que con

trole, direta ou indiretamente, concessionária ou per
missionária de serviço público de geração ou de dis
tribuição de energia elétrica, o exercício das atribui
ções que lhe forem delegadas não alcançará as
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Art. 16. Os contratos de concessão referidos atuais concessionárias privadas e aquelas sob con-
no artigo anterior, ao detalhar a cláusula prevista no trole direto ou indireto da União.
inciso V do art. 23 da lei nll 8.987/95, poderão pre- § 32Cessado o controle a que se refere o pará-
ver o compromisso de investimento mínimo anual da grafo anterior, os Estados e o Distrito Federal passa-
concessionária destinado a atender a expansão do rão a exercer integralmente as atribuições que lhe ti-
mercado e a ampliação e modernização das instala- verem sido delegadas, com relação a todas as con-
ções vinculadas ao serviço. cessionárias, permissionárias e autorizadas, situa-

Art. 17. A suspensão, por falta de pagamento, das em seu território.
do fomecimento de energia elétrica ao consumidor § 42 A delegação de que trata este Capítulo
que preste serviço público ou essencial à população será conferida desde que o Distrito Federal ou o Es-
e cuja atividade sofra prejuízo será comunicado com tado interessado possua serviços técnicos e admi-
antecedência de 15 (quinze) dias ao Poder Público nistrativos competentes, devidamente organizados e
local ou ao Poder Executivo Estadual. aparelhados para execução das respectivas ativida-

Parágrafo único. O Poder Público que receber des, conforme condições estabelecidas em regula-
a comunicação adotará as providências administrati- mento.
vas para preservar a população dos efeitos da sus- § 52 A execução, pelos Estados e Distrito Fe-
pensão do fomecimento de energia, sem prejuízo deral, das atividades delegadas será permanente-
das ações de responsabilização pela falta de paga- mente acompanhada e avaliada pela Aneel, nos ter-
mento que motivou a medida. mos do respectivo convênio.

Art. 18. A Aneel somente aceitará como bens Art. 21. Na execução das atividades comple-
reversíveis da concessionária ou permissionária do mentares de regulação, controle e fiscalização dos
serviço público de energia elétrica aqueles utiliza- serviços e instalações de energia elétrica, a unidade
dos, exclusiva e permanentemente, para produção, federativa observará as pertinentes normas legais e
transmissão e distribuição de energia elétrica. regulamentares federais.

Art. 19. Na hipótese de encampação da con- § 12 As normas de regulação complementar
cessão, a indenização devida ao concessionário, baixadas pela unidade federativa deverão se harmo-
conforme previsto no art. 36 da lei n2 8.987/95, nizar com as normas expedidas pela Aneef.
compreenderá as perdas decorrentes da extinção do § 22 É vedado à unidade federativa conveniada
contrato, excluídos os lucros cessantes.

exigir de concessionária ou permissionária sob sua
CAPíTULO IV ação complementar de regulação, controle e fiscali-

Da Descentralização das Atividades zação obrigação não exigida ou que resulte em en-
Art. 20. Sem prejuízo do disposto no art. 21, in- cargo distinto do exigido de empresas congêneres,

ciso XII, alínea b, e art. 23, inciso XI, da Constitui- sem prévia autorização da Aneel.
ção, a execução das atividades complementares de Art. 22. Em caso de descentralização da exe-
regulação, controle e fiscalização dos serviços e ins- cução de atividades relativas aos serviços e instala-
talações de energia elétrica poderá ser descentrali- ções de energia elétrica, parte da taxa de fiscaliza-
zada pela União para os Estados e o Distrito Fede- ção correspondente, prevista no art. 12 desta lei, ar-
ral, mediante convênio de cooperação. recadada na respectiva unidade federativa, será a

§ 12 A descentralização abrangerá os serviços esta transferida para custeio de seus serviços, na
e instalações de energia elétrica prestados e situa- forma do convênio celebrado.
dos no território da respectiva unidade federativa, CAPíTULO VI

exceto: Das Disposições Finais e Transitórias
a) os de geração de interesse do sistema elétri-

co interligado;
b) os de transmissão integrante da rede bási-
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§ 2l! Nas licitações mencionadas no parágrafo das rotas dos correspondentes sistemas de trans-
anterior, a declaração de dispensa de licitação só missão só .estão obrigados a permitir a realização de
será admitida quando não acudirem interessados à levantamentos de campo, quando o interessado dis-
primeira licitação e esta, justificadamente, não puder puser de autorização específica da Aneel.
ser repetida sem prejuízo para a administração, § 22 A autorização mencionada no parágrafo
mantidas, neste caso, todas as condições estabele- anterior não confere exclusividade ao interessado,
cidas no edital, ainda que modifiquem condições vi- podendo a Aneél estipular a prestação de caução
gentes de concessão, permissão Obl uso de bem pú- em dinheiro para eventuais indenizações de danos
blico cujos contratos estejam por expirar. causados à propriedade onde se localize o sítio, ob-

Art. 24. As licitações para exploração de poten- jeto dos levantamentos.
ciais hidráulicos serão processadas nas modalida- § 32 No caso de serem esses estudos ou proje-
des de concorrência ou de leilão e as concessões tos aprovados pela Aneel para inclusão no programa
serão outorgadas a título oneroso. . de licitações de concessões, será assegurado ao in-

Parágrafo único. No caso de leilão, somente teressado o ressarcimento dos respectivos custos
poderão oferecer proposta os interessados pré-qua- incorridos, pelo vencedor da licitação, nas condições
Iificados, conforme definido no procedimento corres- estabelecidas no edital.

pondente. § 42 A liberdade prevista neste artigo não
Art. 25. No caso de concessão ou autorização abrange os levantamentos de campo em sítios loca-

para produção independente de energia elétrica, o lizados em áreas indígenas, que somente poderão
contrato ou ato autorizativo definirá as condições em ser realizados com autorização específica do Poder
que o produtor independente poderá realizar a co- Executivo, que estabelecerá as condições em cada
mercialização de energia elétrica, produzida e da caso.
que vier a adquirir, observado o limite de potência Art. 29. Na primeira gestão da autarquia, visan-
autorizada, para atender aos contratos celebrados, do implementar a transição para o sistema de man-
inclusive na hipótese de interrupção da geração de datos não coincidentes, o Diretôr-Geral e dois Dire-
sua usina em virtude de determinação dos órgãos tores serão nomeados pelo Presidente da Repúbli-
responsáveis pela operação otimizada do sistema ca, por indicação do Ministério de Minas e Energia, e
elétrico. dois Diretores nomeados na forma do disposto no

Art. 26. Depende de autorização da Aneel: parágrafo único do art. 52
I - o aproveitamento de potencial hidráulico de

potência superior a 1.000kW e igualou inferior a § 12 O Diretor-Geral e os dois Diretores no-
10.000kW, destinado à produção independente; meados por indicação do Ministério de Minas e

Energia terão mandatos de cinco e três anos, res-
11 - a importação e a exportação de energia pectivamente.

elétrica por produtor independente, bem assim a im-
plantação do sistema de transmissão associado. § 22 Para as nomeações de que trata o pará-

Art. 27. Os contratos de concessão de serviço grafo anterior não terá aplicação o disposto no art. 62

desta Lei.público de energia elétrica e de uso de bem público,
celebrados na vigência desta Lei e os resultantes da Art. 30. Durante o período de 36 (trinta e seis)
aplicação dos arts. 42 e 19 da Lei n2 9.074195 conte- meses, contados da data de publicação desta Lei,
rão cláusula de prorrogação da concessão, enquan- os reajustes e revisões das tarifas do serviço público
to os serviços estiverem sendo prestados nas condi- de energia elétrica serão efetuados segundo as con-
ções estabelecidas no contrato e na legislação do dições dos respectivos contratos e legislação perti-
setor atendam aos interesses dos consumidores e o nente, observados os parâmetros e diretrizes espe-
concessionário o requeira. cíficos, estabelecidos em ato conjunto dos Ministros

Art. 28. A realização de estudos de viabilidade, de Minas e Energia e da Fazenda.
anteprojetos ou projetos de aproveitamentos de po- Art. 31. Serão transferidos para a Aneel o acer-
tenciais hidráulicos deverá ser informada à Aneel vo técnico e patrimonial, as obrigações, os direitos e
para fins de registro, não gerando direito de prefe- receitas do Departamento Nacional. de Águas e
rência para a obtenção de concessão de serviço pú- , Energia Elétrica - DNAEE.
blico ou uso de bem público. § 12 Permanecerão com o Ministério de Minas

§ 1li Os proprietários ou possuidores de terre- e Energia as receitas oriundas do § 1li do art. 20 da
nos marginais a potenciais de energia hidráulica e Constituição.
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§ 22 Ficarão com o Ministério de Minas e Ener- ficará extinto o Departamento Nacional de Águas e
gia, sob a administração temporária da Aneel, como Energia Elétrica ~ DNAEE.
órgão integrante do Sistema Nacional de Gerencia- Art. 35. Esta lei entra em vigor na data de sua
mento de Recursos Hídricos, a rede hidrométrica, o publicação.
acervo técnico e as atividades de hidrologia relativos
aos aproveitamentos de energia hidráulica. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa-

do Luciano Zica, como vota o PT?
§ 32 Os órgãos responsáveis pelo gerencia-

mento dos recursos hídricos e a Aneel devem se ar- O SR. LUCIANO ZICA (PT - SP. Sem revisão
ticular para a outorga de concessão de uso de do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalha-
águas em bacias hidrográficas, de que possa resul- dores desenvolveu, junto com lideranças dos demais
tar a redução da potência firme de potenciais hidráu- partidos, um esforço extraordinário, participando, ln-
Iicos, especialmente os que se encontrem em opera- clusive, de um acordo para a realização de uma au-
ção, com obras iniciadas ou por iniciar, mas já con- diência pública, buscando trazer a participação·dos
cedidas. diferentes setores para o debate dessa matéria, de

Art. 32. Rca o Poder Executivo autorizado a re- fundamental importância.
manejar, transferir ou utilizar os saldos orçamentá- Foi constituído e firmado um acordo de que a
rios do Ministério de Minas e Energia, para atender votação ocorreria no dia 6 de agosto para que pu-
as despesas de estruturação e manutenção da déssemos compilar os dados da audiência pública
Aneel, utilizando como recursos as dotações orça- ocorrida ontem - audiência que, aliás, demonstrou
mentárias destinadas às atividades finalísticas e ad- claramente a divergência de opiniões dentro da pró-
ministrativas, observados os mesmos subprojetos, pria base govemista sobre o mérito da matéria.
subatividades e grupos de despesas previstos na Lei Por esta razão, e por entender que continua
Orçamentária em vigor. sem controle a direção da Agência Nacional de

Art. 33. No prazo máximo de vinte e quatro me- Energia Elétrica, com poderes soberanos, sem um
ses, a contar da sua organização, a Aneel promove- órgão fiscalizador, o PT vota "não".
rá a simplificação do Plano de Contas especffico
para as empresas concessionárias de serviços públi- O SR. JOSÉ MAURíCIO (PDT - RJ. Sem revi-
cos de energia elétrica, com a segmentação das são do orador.) - Sr. Presidente, o substitutivo, na
contas por tipo de atividade de geração, transmissão sua plenitude, causa-nos profunda perplexidade no
e distribuição. que toca ao texto constitucional. O substitutivo é fla-

Art. 34. O Poder Executivo adotará as provi- grantemente inconstitucional, além de ser antidemo-
dências necessárias à constituição da autarquia crático, porque nega àquele que é o produtor de
Agência Nacional de Energia Elétrica, em regime es- energia, àquele que é o consumidor de energia,
pecial, com a definição da estrutura organizacional, àquele que poderia ser o órgão de fiscalização do
aprovação do seu regimento intemo e a nomeação sistema tarifário nacional, nega a todos esses seg-
dos diretores, a que se refere o art. 29 em seu § 12 , mentos sociais direito líquido e certo.
e do Procurador-Geral. Daí por que quero declarar, em nome do POT,

§ 12 A estrutura de que trata o caput deste arti- que nos mantemos em obstrução em razão de com-
go incluirá os cargos em comissão e funções gratifi- promissos anteriormente assumidos com outras Li-
cadas atualmente existentes no ONAEE. deranças. E se assim não for, nosso voto é "não".

§ 22 Rca a Aneel autorizada a efetuar a contra- O SR. SÉRGIO MIRANDA (PCdoB - MG. Sem
tação temporária, por prazo não excedente de trinta revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs. De-
e seis meses, nos termos do inciso IX do art. 37 da putados, estamos votando a criação de uma autar-
Constituição, do pessoal técnico imprescindível à quia sob regime especial que vai ficar responsável
continuidade de suas atividades. por todo o setor elétrico. Estamos votando o banco

§ 32 Até que seja provido o cargo de Procura- central do setor elétrico, mais do que o Banco Cen-
dor-Geral da Aneel, a Consultoria Jurídica do Minis- trai, porque o BC, hoje, não tem independência, mas
tério das Minas e Energia e a Advocacia Geral da este banco central do setor elétrico a terá. Estamos
União prestarão à autarquia a assistência jurídica votando projeto que foi pouco discutido na Casa, ao
necessária, no âmbito de suas competências. qual se sucederam substitutivos, e não sabemos, de

§ 42 Constituída a Agência Nacional de Energia forma transparente, como certas mudanças, certos
Elétrica, com a publicação de seu regimento intemo, artigos e parágrafos foram incluídos ou excluídos.



O projeto não chegou a ser votado nas Comis
sões; veio ao plenário em regime de urgência urgen
tíssima e, nesse regime, as possibilidades de se 1a-

MO processo decisório que implicar afe
tação de direito dos agentes econômicos do
setor elétrico, mediante iniciativa do projeto
de lei, ou, quando possível, por via adminis
trativa, será precedido de audiência pública
convocada pela Aneel.M

A Aneel é quem determinará a audiência públi
ca quando algum Deputado encaminhar projeto de
lei que afete interesse do setor elétrico?

Um projeto malfeito, mal redigido, a última ver
são feita em cima da pema: é isso o que estamos
votando.

Sr. Presidente, o PCdoS vota MnãoM.

O SR. ODElMO lEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 810
co/PPB - PL recomenda o voto MsimMao substitutivo,
ressalvados os destaques.

O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. revisão do
orador.) - Sr. Presidente, sras e Srs. Deputados, so
bre essa matéria houve no Parlamento oportunidade
muito importante de uma ampla discussão que en
volveu todos os partidos.

Foi feita audiência pública, e o Relator, o nobre
Deputado José Carlos Aleluia - a quem parabenizo
neste instante - esteve permanentemente aberto à
discussão, à troca de idéias, à revisão de conceitos,
desde que essa fosse a vontade majoritária dos Par
lamentares que com ele debateram. Creio que che
gamos a um texto que ainda não é o ideal, mas que
pode ser aprimorado.

Por essa razão, o PSDB vota MsimM, ressalva
dos os destaques e tudo aquilo que ainda podere
mos aprimorar até as votações que ocorrerão no rei
nício dos nossos trabalhos.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (Sloco/PMDB 
SP. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sras e
Srs. Deputados, o projeto de lei que visa formar a
Agência Nacional de Energia Elétrica esteve trami
tando nesta Casa - tramitando é um exagero - du
rante três ou quatro meses. É um grande equívoco
da Casa não trabalhar com as Comissões que exis
tem especificamente para isso, para que possamos
ter um resultado positivo, do ponto de vista qualitati
vo.
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Estamos votando um projeto malfeito. Estamos zer um trabalho de profundidade e de alta qualidade
votando projeto que invade uma prerrogativa da são muito limitadas.
Casa, conforme o disposto no § 3!1 do art. 4!1: O Relator José Carlos Aleluia demonstrou mui-

ta capacidade, dentro dessas limitações expostas,
de produzir um texto que é muito mais um acordo de
partes e muito menos uma linha bem clara, muito
definitiva do processo.

Estamos fazendo mudanças na própria Lei de
Concessões, e foram aprovadas duas no ano passa
do. Estamos fazendo mudanças na própria Lei de li
citações, o que mostra que não temos trabalhado
numa forma qualitativamente correta. Por isso é im
portante aprendermos essa lição para o futuro. Va
mos regulamentar o petróleo, as telecomunicações.
Sei que V. ExD, Sr. Presidente, está disposto a cons
tituir as Comissões Especiais. Vamos cominar, en
tão, prazos para essas Comissões Especiais, a fim
de que as matérias não mais venham ao plenário
em regime de urgência urgentíssima, o que é extre
mamente negativo para o nosso trabalho.

Apesar de tudo, Sr. Presidente, produziu-se o
melhor dentro das condições em que pudemos tra
balhar.

Mudanças foram feitas pelo Relator. A Agência
Nacional de Energia Elétrica tem de ter uma força
muito grande para poder ficar isenta às pressões e
interesses de cada momento, mas, ao mesmo tem
po, tem de submeter às diretrizes políticas do Gover
no. Se muda o Governo amanhã, podem ·mudar as
próprias diretrizes políticas, mas haverá uma certa
estabilidade, e esta vai garantir investimentos, por
que, sem estabilidade das regras, não há, evidente
mente, capacidade e possibilidade de termos investi
mentos.

As mudanças foram feitas de acordo também
com o interesse dos Estados, interesses lícitos no
sentido de terem eles a possibilidade de delegação
para que possam ter seus sistemas de regulação
das usinas ou dos serviços existentes em suas
áreas.

Enfim, chegou-se a um acordo, eu diria; não a
um projeto como eu gostaria que fosse, mas, dentro
das condições que temos, chegou-se a um projeto
razoável, e ainda vamos ter, certamente, muita dis
cussão sobre os destaques e as emendas que va
mos votar no início de agosto.

Portanto, a posição da bancada do PMDB, se
gundo orientação do meu Líder, é MsimM.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Pro
jeto de Lei n!l 1.669/96, encaminhado a esta Casa
em 21 de março próximo passado, está há quatro



O SR. LUCIANO ZICA (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PT permanecerá em
obstrução.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco PFUPE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PFUPTB recomenda o voto "sim".

O SR. JOSÉ MAURíCIO (PDT - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PDT está em
obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que to
mem os seus lugares a fim de ter início a votação
pelo sistema eletrônico.

O SR. SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exll a palavra.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (PCdoB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoS está
em obstrução.

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPB/PL encaminha o voto "sim".

O SR. BENITO GAMA (BlocoIPFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. ?residente, a Liderança do
Governo recomenda o voto "sim" nesta matéria.

O SR. MARCONI.PI:RILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco
menda o voto "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco PFUPE.
Sem revisão do orador.) - O Bloco PFUPTB reco
menda o voto "sim".

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em
obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs.
Deputados que se encontram nas bancadas queiram
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meses em grande debate nesta instituição. O ilustre O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Relator, nobre Deputado José Carlos Aleluia, discu- ExA a palavra.
tiu com as Lideranças dos diferentes Partidos, Sr. O SR. LUCIANO ZICA (PT - SP. Sem revisão
Presidente. Além disso, foi realizada audiência públi- do orador.) - Sr. Presidente, peço verificação.
ca para ouvir os diversos segmentos da sociedade a O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi-
respeito desta matéria. dência procederá à verificação solicitada.

A criação da Agência Nacional de Energia Elé- O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
trica, em substituição ao Denae, com a função de peço a palavra pela ordem.
normatizar e desenvolver o setor energético do nos- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
so País, é de fundamental importância para o futuro Exll a palavra.

d? ~rasil. Além ~o n:ais, pega o acervo técni~, os O SR. MARCONI PERILLO (PSDB _ GO. Sem
direitos e as obngaçoes do Departamento Nacional . - d d) S P 'd t PSDB ta
d Á E · revlsao o ora oro - r. resl en e, o vo

e guas energia. " . "
sim .

Contudo, Sr. Presidente, este projeto tem um
alcance muito maior. É que, segundo o substitutivo 
por inspiração desse ilustre Parlamentar que a todos
os projetos que relata se dedica com grande compe
tência, visando ao interesse maior do País, que é o
Deputado José Carlos Aleluia - 50% dos recursos
da arrecadação da ANEEL - Agência Nacional de
Energia Elétrica, serão destinados às Regiões Norte,
Nordeste e Centro-oeste, a fim de diminuir o fosso
de desenvolvimento entre as regiões mais ricas e as
mais pobres. E, mais do que isso, destina metade
desses recursos para a eletrificação rural e para a
população mais carente.

Por isso, Sr. Presidente, o Brasil, com este pro
jeto - energia é fundamental para o desenvolvimen
to - dá um passo avante. Esperamos que com es
sas emendas que já foram examinadas, como com
pete ao ilustre Relator fazê-lo, possamos aprimorá-lo
ainda mais e votarmos um projeto para atender os
mais legítimos interesses de nosso País.

Portanto, o Bloco PFLlPTB, orgulhoso do rela
tório do ilustre Deputado José Carlos Aleluia, e, mais
que isso, consciente da necessidade desse projeto
para o desenvolvimento do nosso País, recomenda
o voto "sim".

. O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em vo
tação a subemenda substitutiva do Relator da Co
missão de Trabalho, de Administração e Serviço PÚ
blico, Deputado José Carlos Aleluia, ressalvados os
destaques.

Aqueles que forem pela aprovação permane
çam como se acham. (Pausa.)

Aprovada.

O SR. t~CIANO ZICA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.



O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Quero
aproveitar a oportunidade, embora não seja próprio
este momento da sessão, para agradecer às S~ e
Srs. Deputados que trabalharam como nunca neste
recesso, dando uma demonstração ao País de res
ponsabilidade, onde pudemos praticamente esgotar
toda a pauta da Câmara dos Deputados, responden
do assim àqueles que não acreditavam no espírito
público desta Casa.

Muito obrigado, Sr4s e Srs. Deputados.

A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Srs. Deputados, se V.
ExAs vierem ao plenário poderemos encerrar mais
rapidamente a votação. O PMDB recomenda o voto
"sim".

O SR. SÉRGIO MIRANDA (PCdoB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB vota
"não".

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPB/PL encaminha o voto "sim".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim" à subemenda, ressalvados os destaques.

O SR. JOSÉ MAURíCIO (PDT - RJ. Sem revi
são do orador.) - O PDT está em obstrução, Sr. Pre
sidente.

A SRA. SIMARA ELLERY (BlocoIPMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB
recomenda o voto "sim".

O SR. ODELMO LEÃO (BlocoIPPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPB/PL encaminha o voto "sim".

O SR. LUCIANO ZICA (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PT encontra-se em
obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Quero
avisar ao Plenário que no dia de amanhã não tere
mos sessão deliberativa. Voltaremos a nos reunir
com sessão deliberativa no próximo dia seis de
agosto.

O SR. BENITO GAMA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
EX- a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco PFLlPE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PFUPTB recomenda o voto "sim" e apela aos Srs.
Deputados que acorram ao plenário para que possa
mos concluir essa votação. Trata-se da votação de
uma das matérias mais importantes para esta Casa
e para o País: a criação da Agência Nacional de
Energia Elétrica.

Portanto, o Bloco PFL..IPTB recomenda o voto
"sim".
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registrar os seus códigos de votação. Os Srs. Depu- O SR. BENITO GAMA (BlocoIPFL - BA. Sem
tados queiram selecionar os seus votos. revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do

Os Srs. Deputados que não registraram os Governo recomenda o voto "sim" nesta matéria.
seus votos queriam fazê-lo dentro de instantes nos O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
postos avulsos. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB está

A SRA. SIMARA ELLERY - Sr. Presidente, votando "sim" à subemenda, ressalvados os desta-
peço a palavra pela ordem. ques.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Tem V. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco PFLlPE.
Exll a palavra. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco

PFUPTB recomenda o voto "sim".
A SRA. SIMARA ELLERY (BlocoIPMDB - BA. O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.

Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
vota "sim". PPB'PL encaminha o voto "sim".

O SR. JOSÉ MAURíCIO (PDT - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PDT está em
obstrução.

A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB
recomenda o voto "sim".

O SR. LUCIANO ZICA (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, como o quorum foi
atingido, o PT vota "não".

O SR. JOSÉ MAURíCIO (PDT - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "não".

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPB'PL encaminha o voto "sim".

O SR. ALDO ARANTES (PCdoB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB vota
"não".
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o SR. LUCIANO ZICA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
EX- a palavra.

O SR. LUCIANO ZICA (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".

O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exll a palavra.

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, votei "sim" equi
vocadamente. O meu voto é "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sei que
não é o subconsciente.

A SRA. SIMARA ELLERY - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exll a palavra.

A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão do oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB
recomenda o voto "sim".

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exll a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (BlocoIPPB 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta
ria de agradecer a V. EX- o cumprimento que fez ao
Plenário, mas quero também retribuí-lo, porque, cer
tamente, a maneira como V. Exll conduziu os traba
lhos permitiu que obtivéssemos o êxito desta convo
cação extraordinária.

Parabéns ao Presidente Luís Eduardo Maga
lhães pela condução dos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Obriga
do, Deputado Arnaldo Faria de Sá.

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.) - O Bloco PPBIPL encami
nha o voto "sim", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Só para
informar àqueles que gostam de estatfstica, a média
de comparecimento às sessões deliberativas, duran
te o mês de julho, foi de 87,11%.

O SR. OSWALDO SOLER - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex· a palavra.

O SR. OSWALDO SOLER (BlocoIPMDB - MT.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, assumi
meu mandato nesta Casa no dia 9 próximo passado
e gostaria de parabenizá-lo pelo seu pulso firme,
pela sua honestidade e pelo seu trabalho. V. Exil

está de parabéns, assim como esta Casa, pela sua
hombridade e competência.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Muito
obrigadol Não mereço tanto! De coração, obrigado.

O SR. LUCIANO ZICA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
EX- a palavra.

O SR. LUCIANO ZICA (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, não há mais fluxo para
votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou en
cerrar.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex· a palavra. •

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - O Bloco PPBIPL vota
"sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PFUPTB recomenda o voto "sim".

O SR. LUCIANO ZICA (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PT recomenda o voto
"não".

O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco
menda o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Está
encerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi
dência vai proclamar o resultado da votação:

VOTARAM:
Sim: 262
Não: 76
Abstenções: 5

Total: 343
É aprovada a Subemenda Substitutiva, do Rela

tor da Comissão de Trabalho, dél Adminisi:~.;:;':;: '
Serviço Público, ressaivaoos os destaques. "

Ficam prejudicadas: a proposição inicia.I (Proje
to de Lei n2 1.669/96), as emendas de plenário e (\
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Roraima.

Alce~te Almeida - Bloco - PP~- Sim
Elton Rohnelt - Bloco - PSC -Sim
Francisco Rodrigues - Bloco .,.. PPB - Sim
Luís Barbosa -Bloco - PPB ,.",Sim
Robério. Araújo r Bloco - PPllrSim
Salomão Cruz ...l.. PSDÇ$ - Sim

Amapá

Antonio. Fêijão :- PSDB - Siní
EraldoTnndade-,Bloco - PPB- Não
Fátima Pelaes - PSDB - Sim
Sérgio,Barcello~ - Bloco - p~ -,Sim
Valden6r Guedês - Bloco - PPB - Sim

Pará

Ana Júlia - PT - Não
Anivaldo Vale - Bloco - PPB - Sim
Antônio Brasil"':' Bloco - PMDB - Não
BeneditoGUlmarães- Bloco - PPB - Sim
Gerson Peres - Bloco - PPB '7'" Sim
Hilário Coimbra.- Bloco -PTB, - Sim
José Priante - Bloco - PMDB - Sim
Mário Martins - Bloco- PMDB - Sim
Olávio Rocha - PSDB -.Sim
Paulo Rocha - PT - Não
Raimundo Santos - Bloco - PFL - Sim
Socorro Gomes - PCdoB - Não
Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Sim

Amazonas

Alzira Éwerton - Bloco - PPB - Sim
Arthur Virgnio - PSDB - Sim
Átila Uns - Bloco - PFL - Sim
Euler Ribeiro - Bloco - PFL - Sim
Luiz Fernando - PSDB - Sim

Acre

Carlos Airton - Bloco - PPB - Sim
Chicão Brígida - Bloco - PMDB - Sim
João Maia - Bloco - PFL - Sim
Ronivon santiago - Bloco - PFL - Sim
Zila Bezerra - Bloco - PFL - Sim

Tocantins

Antônio Jorge - Bloco - PPB - Sim

substitutivo apresentaáo ao projeto, pelo Relator, Ary Valadão - Bloco - PPB Sim.
ressalvadós os destaques; Dolores Nunes - Bloco - PPB - Sim _

VOTARAM OS SEGÜINTES SENHa- E~do~o P~dr~za- Bloco - PMDB - ~ao
RES DEPUTADOS: IZldono Oliveira - Bloco - PMD~ - Nao

João Ribeiro - Bloco - PPB - Sim
Melquiades Neto - PMN - Sim
Paulo Mourão - PSDB - Sim

Maranhão

César Bandeira - Bloco - PFL - Sim
Costa Ferreira - Bloco - PFL - Sim
Domingos Dutra - PT - Não
Haroldo saboia - PT - Não
Jayme santana - PSDB - Sim
Magno Bacelar - Bloco - PFL - Sim
Pedro Novais - Bloco - PMDB - Não
Sarney Filho - Bloco - PFL - Sim

ceará

Anibal Gomes - Bloco - PMDB - Sim
Antônio Balhmann - PSDB - Sim
Antônio dos Santos - Bloco - PFL - Sim
Edson Silva - PSDB - Sim
Firmo de Castro - PSDB - Sim
Gonzaga Mota - Bloco - PMDB - Sim
José Unhares - Bloco - PPB - Sim
José Pimentel - PT - Não
Leônidas Cristina - PSDB - Sim
Marcelo Teixeira - Bloco - PMDB - Sim
Pimentel Gomes - PSDB - Sim
Roberto Pessoa - Bloco - PFL - Sim
Rommel Feij6 - PSDB - Sim
Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim
Vicente Arruda - PSDB - Sim
Zé Gerardo - PSDB - Sim

Piauí

Alberto Silva - Bloco - PMDB - Sim
Ari Magalhães - Bloco - PPB - Sim
Felipe Mendes - Bloco - PPB - Sim
Heraclito Fortes - Bloco - PFL - Sim
Júlio Cesar - Bloco - PFL - Sim
Paes Landim - Bloco - PFL - Sim

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL - Sim
Betinho Rosado - Bloco - PFL - Sim
Carlos Alberto - Bloco - PFL - Sim
Henrique Eduardo Alves - Bloco - PMDB - Sim
Iberê Ferreira - Bloco - PFL - Sim
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Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL - Sim
Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Sim
Armando Abílio - Bloco - PMDB - Sim
Efraim Morais - Bloco - PFL - Sim
Ivandro Cunha Lima - Bloco - PMDB - Sim
José Aldemir - Bloco - PMDB - Sim
José Luiz Clerot - Bloco - PMDB - Sim
Roberto Paulino - Bloco - PMDB - Sim
Wilson Braga - PDT - Sim

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL - Sim
Fernando Ferro - PT - Sim
Gonzaga Patriota - PSB - Não
Humberto Costa - PT - Não
Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL - Sim
José Chaves - PSDB - Sim
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL - Sim
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Sim
Mendonça Rlho - Bloco - PFL - Sim
Nilson Gibson - PSB - Não
Osvaldo Coelho - Bloco - PFL - Sim
Roberto Fontes - Bloco - PFL - Sim
Severino Cavalcanti - Bloco - PPB - Sim
Wilson Campos - PSDB - Sim

Alagoas

Benedito de Lira - Bloco - PFL - Sim
Ceci Cunha - PSDB - Sim
José Thomaz Nonô - PSDB - Sim
Talvane Albuquerque - Bloco - PPB - Sim

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB- Sim
Carlos Magno - Bloco - PFL - Sim
Cleonâncio Fonseca - Bloco - PPB - Sim
José Teles - Bloco - PPB - Sim
Marcelo Déda - PT - Não
Wilson Cunha - Bloco - PFL - Sim

Bahia

Alcides Modesto - PT - Não
Aroldo Cedraz - Bloco - PFL - Sim
Benito Gama - Bloco - PFL - Sim
Claudio Cajado - Bloco - PFL - Sim
Coriolano Sales - PDT - Não
Eujácio Simões - Bloco - PL - Sim
Félix Mendonça - Bloco - PTB - Sim
Geddel Vieira Lima - Bloco - PMDB - Sim

Haroldo Uma - PCdoB - Nio
Jaime Femandes - Bloco ... PFL - Sim
Jairo Azi -Bloco - PFL ..... Sim
Jairo Carneiro -- Bloco - PFL -- Sim
João Leão -- PSDB -- Não
Jonival Lucas - BloCo - PFL- Sim
José Carlos Aleluia - Bloco - PFL - Sim
José Rocha - Bloco -- PFl:. -. Sim
José Tude - Bloco ... PTB - Sim
Leur Lomanto - BlOCO -- PFL - Sim
Luís Eduardo -- Bloco -- PFL -- Ab8tetIçic>
LuiZ Moreira -- Bloco -- PFL- Sim 
Manoel Castro -- Bloco - PFL -- Sim
Mário Negromonte -- PSOB --Nio
Nestor Duarte - Bloco - PMDB... Não
Prisco Viana - Bloco ... PPB -- Sim
Roberto santos - PSOB .... Sim
Simara Ellery - Bloco - PMOB -Sim
Ursicino Queiroz -- Bloco - PFL -- Sim

Mino Gera"
Ademir Lucas - PSDB - Sim
AntOnio Aureliano -- PSDB ... Sim
AntÔnio do Valle ... Bloco - PMDB -- Sim
Aracely de Paulá - Bloco - PFL - Sim
Armando costa - Bloco -- PMDB -- Sim
Bonifácio de Andrada - Bloco - PPB - Sim
Carlos Melles - Bloco'" PFL - Sim
Carlos-Mosconi -- PSDB - Sim
Elias Murad -- PSDa - Sim
Eliseu Resende -Bloco -- PFL ... Sim
Francisco Horta -- Bloco - PL - Sim
Genésio Bemardino - Bloco -- PMD8 -- Sim
Herculano Anghinetti - Bloco -- PPB -- Sim
Hugo Rodrigues da Cooha -- Bloco - PR.. -- Sim
João Fassarella - PT - NiO
João Magalhães - Bloco - PFL- Sim
José Rezende - Bloco - PPB -Sim
José santana de V89COI1CeIIos-BIoco-PR.-Sim
Leopoldo Bessone - Bloco - PTB - Sim
Márcio Reinaldo Moreira - Bloco -- PPB -- Sim
Marcos Uma - Bloco - PMOB - Sim
Mário de OOveira - 8Ioco - PP8 - Sim
Mauricio Campos - Bloco - PL - Abstençio
Mauro LOpes - Bloco - PFL - Sim
Newton Cardoso - Bloco ;,... PMDe - Sim
Nilmário Miranda - PT- Não
oetelmo Leio -- Bloco -- PPB~ Sim
Paulo Heslander .... Bloco -PtB - Nio
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Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Sim
Raul Belém - Bloco - PFL - Sim
Roberto Brant - PSOB - Sim
Romel Anfzio - Bloco - PPB - Sim
Ronaldo Perim - Bloco - PMOB - Sim
Sandra Starling - PT - Não
Saraiva Felipe - Bloco - PMOB - Sim
Sérgio Miranda - PCdoB - Não
Silas Brasileiro - Bloco - PMOB - Sim
Tilden Santiago - PT - Não
Vittorío Medioli - PSOB - Sim

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PMOB - Abstenção
Feu Rosa - PSOB - Sim
Jorge Anders - PSOB - Sim
Luiz Buaiz - Bloco - PL - Sim
Roberto Valadão - Bloco - PMOB - Sim
Theodorico Ferraço - Bloco - PTB - Sim

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - Bloco - PPB - Sim
Alcione Athayde - Bloco - PPB - Sim
Alexandre Santos - PSOB - Sim
Arolde de Oliveira - Bloco - PFL - Sim
Ayrton Xerez - PSOB - Sim
Candinho Mattos - PSOB - Sim
Carlos Santana - PT - Não
Edson Ezequiel - POT - Não
Eduardo Mascarenhas - PSOB - Sim
Fernando Gabeira - PV - Não
Francisco Silva - Bloco - PPB - Não
Jair Bolsonaro - Bloco - PPB - Não
Jandira Feghali - PCdoB - Não
João Mendes - Bloco - PPB - Sim
José Mauricio - POT - Não
Laprovita Vieira - Bloco - PPB - Sim
Laura Carneiro - Bloco - PFL - Sim
Lindberg Farias - PCdoB - Não
Márcia Cibilis Viana - POT - Não
Milton Temer - PT - Não
Moreira Franco - Bloco - PMOB - Sim
Nelson Bomier - PSOB - Sim
Osmar Leitão - Bloco - PPB - Sim
Paulo Feijó - PSOB - Sim
Roberto Campos - Bloco - PPB - Sim
Rubem Medina - Bloco - PFL - Sim
Simão Sessim - PSOB - Sim
Sylvio Lopes - PSOB - Sim

São Paulo

Adhemar de Barros Rlho - Bloco - PPB - Sim
Alberto Goldman - Bloco - PMOB - Sim
Aldo Rebelo - PCdoB - Não
Almino Affonso - PSOB - Sim
Aloysio Nunes Ferreira- Bloco - PMOB - Sim
Antônio Carlos Pannunzio - PSOB - Sim
Arlindo Chinaglia - PT - Não
Arnaldo Faria de Sá - Bloco - PPB - Sim
Arnaldo Madeira - PSOB - Sim
Ary Kara - Bloco - PMOB - Sim
Beto Mansur - Bloco - PPB - Sim
Carlos Apolinário - Bloco - PMOB - Sim
Carlos Nelson - Bloco - PMOB - Abstenção
Celso Oaniel- PT - Não
Celso Russomanno - PSOB - Sim
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL - Sim
Cunha Lima - Bloco - PPB - Sim
Oe Velasco - Bloco - PSO - Sim
Ouilio Pisaneschi - Bloco - PTB - Sim
Edinho Araújo - Bloco - PMOB - Sim
Eduardo Jorge - PT - Não
Emanuel Fernandes - PSOB - Sim
Fausto Martello - Bloco - PPB - Sim
Franco Montom - PSOB - Sim
Hélio Bicudo - PT - Não
Hélio Rosas - Bloco - PMOB - Sim
Ivan Valente - PT - Não
Jair Meneguelli - PT - Não
João Paulo - PT - Não
José Anfbal- PSOB - Sim
José Augusto - PT - Não
José Coimbra - Bloco - PTB - Sim
José Genofno - PT - Não
José Machado - PT - Não
José Pinotti - Bloco - PMOB - Sim
Koyu lha - PSOB - Sim
Luciano Zica - PT - Não
Marcelo Barbieri - Bloco - PMOB - Não
Marquinho Chedid - Bloco - PSO - Sim
Marta Suplicy - PT - Não
Mauricio Najar - Bloco - PFL - Sim
Michel Temer - Bloco - PMOB - Sim
Nelson Marquezelli - Bloco - PTB - Sim
Paulo Lima - Bloco - PFL - Sim
Pedro Yves - Bloco - PMOB - Sim
Régis de Oliveira - Bloco - PFL - Sim'
Robson Tuma - Bloco - PSL - Sim
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Salvador Zimbaldt ~PSDB - Sim
,.Silvio Torres..,... PSDB - Sim
Teima de Souza -:- PT - Não

, ". "," 'I." ; > ,~

Tuga Angerami ~ pSDB- Não
Ushitaro Kamia - Bloco. - PPB -Sim
Vadão Gomes - Bloco - PPB ~ Sim

. ,1 ';" ') ~". . - ". i ~.< ç f,' . I •

Valdemar Costa Neto -,Bloco-PL -::- Não
Vicente{Cáscione'~ BloCo - PTB ..,... Sim
Wagner Rossi - Bloco - PMDB - si'rÔ
Wagner salustiano - BloCO - PPB:.-:- Sim
Zulaiê Cobra - PSDB - Sim

Mato Grosso

Murilo Domingos - Bloco - PTB - Sim
Oswaldo Soler - Bloco ;;... PMDB - Sim
Pedro Henry - PSDB - Sim
Rodrigues Palma - Bloco - PTB - Sim
Rogério Silva - Bloco - PFL - Sim
Teté Bezerra - Bloco - PMDB - Sim

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB - Não
Augusto Carvalho - PPS - Não
Benedito Domingos - Bloco - PPB - Sim
Chico Vigilante - PT - Não
Maria Laura - PT - Não

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB - Não
Jovair Arantes - PSDB - Não
Lidia Quinan - Bloco - PMDB - Sim
Marconi PeriHo - 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 - Sim
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

Marçal Filho - Bloco - PMDB - Sim
Marilu Guimarães - Bloco - PFL - Sim
Saulo Queiroz - Bloco - PFL - Sim

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL - Sim
Antonio Ueno - Bloco - PFL - Sim

Chico da Princesa - Bloco - PTB - Sim
Dilceu Sperafico - Bloco - PPB - Sim
Elias Abrahão - Bloco - PMDB - Não
Fernando Ribas Carli - PDT - Não
Homero Oguido - eloco - PMDB - Sim
Maurfcio Requião - Bloco - PMDB - Não
Nedson Micheleti - PT - Não
Nelson Meurer - Bloco - PPB - Sim
Odílio Balbinotti - Bloco - PTB - Sim
Renato Johnsson - Bloco - PPB - Sim
Ricardo Barros - Bloco- PFL - Sim
Valdomiro Meger - Bloco -PPB - Sim
Vilson santini - Bloco - PTB - Sim
Wemer Wanderer - Bloco - PFL - Sim

santa Catarina

Edinho Bez - Bloco - PMDB - Sim
Edison Andrino - Bloco - PMDB - Não
João Pizzolattí - Bloco - PPB - Sim
José Fritsch - PT - Não
Luiz Henrique - Bloco - PMDB - Sim
Milton Mendes - PT - Não
Paulo Bauer - Bloco - PFL - Sim
Paulo Bornhausen - Bloco - PFL - Sim
Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Sim
Serafim Venzon - PDT - Sim
Ulysses Gaboardi - Bloco - PMDB - Sim
Valdir Colatto - Bloco - PMDB - Não

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck - PSDB - Sim
Adylson Motta - Bloco - PPB - Sim
Aírton Dipp - PDT - Não
Augusto Nardes - Bloco - PPB - Sim
Eliseu Padilha - Bloco - PMDB - Sim
Fetter Júnior - Bloco - PPB - Sim
Hugo Lagranha - Bloco - PTB - Sim
Jair Soares - Bloco - PFL - Sim
Jarbas Lima - Bloco - PPB - Sim
José Fortunati - PT - Abstenção
Júlio Redecker - Bloco - PPB - Sim
Matheus Schmidt - PDT - Não
Miguel Rossetto - PT - Não
Nelson Marchezan - Bloco - PPB - Sim
Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB - Sim
Paulo Paim - PT - Não
Paulo Ritzel- Bloco - PMDB - Sim
Waldomiro Fioravante - PT - Não
Wilson Branco - Bloco - PMDB - Não
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O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Adio"de SEVERINO CAVALCANTI, AUGUSTO NAR-
offcio", o restante da votação para a próxima ses- DES, JOSÉ MACHADO E OUTROS -Indicação ao
são. Poder Executivo por intermédio do Ministério da In-

O SR. JOÃO MELLÃO NETO - Sr. Presiden- dústria, do Comércio e do Turismo, de alterações no
te, peço a palavra pela ordem. Decreto n2 1.350, de 1996, que dispõe sobre a parti-

o SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - V. Exll cipação, no Conselho Deliberativo do Sebrae, de en-
tem a palavra. tidades representativas das micro e pequenas em-

O SR. JOÃO MELLÃO NETO (BlocoIPFL _ presas.
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, che- ALDO ARANTES - Projeto de lei que autoriza
guei atrasado. Gostaria de deixar consignado em ata o Poder Executivo a estabelecer programas ambien-
meu voto"sim". tais de participação popular.

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Pois FETTER JÚNIOR - Projeto de lei que cria área
não, Excelência. comum de livre comércio no Municfpio de Jaguarão,

O SR. JOSÉ BORBA (BlocolPTB - PRo Sem Estado do Rio Grande do Sul, e dá outras providên-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, cheguei atrasa- cias.
do. Meu voto é "sim". Projeto de lei que cria área comum de livre 00-

O SR. PRESIDENTE(Lufs Eduardo) - Pois mércio no Municfpio de Chuf, Estado do Rio Grande
não, Excelência. do Sul, e dá outras providências.

O SR. DARCíSIO PERONDI (BlocoIPMDB - JÚLIO REDECKER - Projeto de decreto legis-
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu lativo que convoca plebiscito para que o eleitorado
voto é "sim". decida sobre a possibilidade de reeleição do Presi-

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) _ Pois dente da República, dos Governadores de Estado e
não, Excelência. do Distrito Federal e dos Prefeitos.

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) _ FAUSTO MARTELLO - Projeto de lei que
Apresentação de Proposições acrescenta inciso ao art.20 da lei n2 8.036, de 1990,
Os Senhores Deputados que tenham proposi- para permitir a movimentação da'conta vinculada ao

ções a apresentar poderão fazê-lo. fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, no
caso que especifica.

APRESENTAM PROPOSiÇÕES OS MAX ROSENMANN - Requerimento ao Presi-
SENHORES: dente da Câmara dos Deputados para retirada do

MIGUEL ROSSETTO - Requerimento de infor- Projeto de lei n2 2.065, de 1996, que altera os arts.
mações ao Ministério da Previdência e Assistência 72,37,40 e 60 da Lei n2 9.099, de 1995.
Social sobre os Serviços Sociais Autônomos. JAIR BOLSONARO - Requerimento de infor-

GILNEY VIANA - Requerimento de informaçõ- mações ao Ministério do Exército sobre o Fundo de
es ao Ministério da Justiça sobre providências ado- Saúde do Exército.
tadas pela FUNAI a respeito da invasão da totalida- Requerimento de informações ao Ministério da
de da Terra Indfgena Jarudore, Mato Grosso, perten- Saúde sobre reportagem publicada no jomal Cor-
cente à comunidade Bororo. reio Brazlliense.

Requerimento de informações ao Ministério JOÃO PIZZOLATTI - Requerimento de infor-
dos Transportes sobre o traçado previsto para a Fer- mações ao Ministério da Saúde sobre editais de Iici-
rovia Ferronorte, que deverá margear terra indfgena tação da Central de Medicamentos - CEME - para
da comunidade Bororo. compra de remédios.

Requerimento de informações ao Ministério de GERMANO RIGOTTO - Projeto de lei que dis-
Minas e Energia sobre indenização devida pela Ele- põe sobre a profissão de despachante de trânsito.
tronorte à comunidade indfgena Bororo referente à JORGE ANDERS E OUTROS - Proposta de
linha de alta tensão que atravessa a Terra Indfgena emenda à Constituição que acrescenta parágrafo ao
Tadarimana- MT. art. 14.

FLÁVIO ARNS E JOSÉ ANíBAL - Requeri- Proposta de emenda à Constituição que acres-
mento ao Presidente da Câmara dos Deputados de centa parágrafo ao art. 20, transferindo aos Municf-
realização de sessão solene para comemoração da pios os terrenos de marinha localizados em área ur-
Semana Nacional do Excepcional. bana.
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JOÃO FASSARELLA - Indicação ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Previdên
cia e Assistência Social, de medidas relativas à re
gulamentação da Lei nlO! 8.842, de 1994, que dispõe
sobre a Política Nacional do Idoso.

VII- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) -

COMPARECEM MAIS OS SENHORES:

Pará

Olávio Rocha - PSDB; Paulo Rocha - PT; Rai
mundo Santos - Bloco - PFL; Socorro Gomes 
PCdoB; Vic Pires Franco - Bloco - PFL.

Amazonas

Alzira Éwerton - Bloco - PPB; Arthur Virgnio 
PSDB; Atila Lins - Bloco - PFL; Carlos da Carbrás 
Bloco - PPB; Euler Ribeiro - Bloco - PFL; Luiz Fer
nando - 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; I/demar Kussler - PSDB; Oscar Andra
de - Bloco - PMDB; Silvemani Santos - Bloco 
PPB.

Acre

Carlos Airton - Bloco - PPB; Célia Mendes 
Bloco - PFL; Chicão Brígido - Bloco - PMDB; João
Maia - Bloco - PFL; Mauri Sérgio - Bloco - PMDB;
Osmir Lima - Bloco - PFL; Ronivon Santiago - Blo
co - PFL; ZUa Bezerra - Bloco - PFL.

Tocantins

Antônio Jorge - Bloco - PPB; Ary Valadão 
Bloco - PPB; Dolores Nunes - Bloco - PPB; Eudoro
Pedroza - Bloco - PMDB; Izidorio Oliveira - Bloco 
PMDB; João Ribeiro - Bloco - PPB; Melquiades
Neto - Bloco - PMN; Paulo Mourão - PSDB.

Maranhão

Albérico Filho - Bloco - PMDB; César Bandei
ra - Bloco - PFL; Costa Ferreira - Bloco - PFL; Davi
Alves Silva - Bloco - PPB; Domingos Dutra - PT;
Eliseu Moura - Bloco - PFL; Haroldo Saboia - PT;
Jayme Santana - PSDB; Magno Bacelar - Bloco 
PFL; Márcia Marinho - PSDB; Mauro Fecury - Bloco
- PFL; Nan Souza - Bloco - PSL; Pedro Novais -

Bloco - PMDB; Roberto Rocha - PSDB; Sarney Fi
lho - Bloco - PR.

ceará

Anibal Gomes - Bloco - PMDB; Antônio Balh
mann - PSDB; Antônio dos Santos - Bloco - PFL;
Edson Queiroz - Bloco - PPB; Edson Silva - P8DB;
Firmo de Castro -. PSDB; Gonzaga Mota - Bloco 
PMDB; Inaeio Arruda - PCdoB; José Linhares - Blo
co - PPB; José Pimentel - PT; Leônidas Cristino 
PSDB; Marcelo Teixeira - Bloco - PMDB; Pimentel
Gomes - PSDB; Pinheiro Landim - Bloco - PMDB;
Roberto Pessoa - Bloco - PFL; Rommel Feijó 
PSDB; Ubiratan Aguiar - PSDB; Vicente Arruda 
PSDB; Zé Gerardo - PSDB.

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; 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.

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL; Alvaro Gaudên
cio Neto - Bloco - PFL; Armando Abnio - Bloco 
PMDB; Cássio Cunha Lima - Bloco - PMDB; Efraim
Morais - Bloco - PFL; Enivaldo 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 - PSB; Humberto Costa 
PT; João Colaço - PSB; José Chaves - PSDB; José
Jorge - Bloco - PFL; José Mendonça Bezerra - Blo
co - PFL; José Múcio Monteiro - Bloco - PFL; Men
donça Filho - Bloco - PFL; Osvaldo Coelho - Bloco
- PFL; Pedro Correa .... Bloco - PPB; Roberto Fontes
- Bloco - PFL; Roberto Magalhães - Bloco - PFL;
Salatiel Carvalho - Bloco - PPB; Sérgio Guerra 
PSB; Severino Cavalcanti - Bloco - PPB; Vicente
André Gomes - PDT; Wolney Queiroz - PDT.
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Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB; Benedito de
Lira - Bloco - PFL; Ceci Cunha - PSDB; Fernando
Torres - PSDB; José Thomaz NonO - PSDB; Moa
cyr Andrade - Bloco - PPB; Talvane Albuquerque 
PPB.

sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Carlos Magno - Blo
co - PFL; Cleonâncio Fonseca - Bloco - PPB; José
Teles - Bloco - PPB; Marcelo Déda - PT; Pedro Va
ladares - 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; Eujácio Simões 
Bloco - PL; Félix 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; João Almeida - Bloco 
PMDB; João Leão - PSDB; Jonival Lucas - Bloco 
PFL; José Carlos Aleluia - Bloco - PFL; José Rocha
- Bloco - PFL; José Tude - Bloco - PTB; Leur Lo
manto - Bloco - PFL; Luiz Moreira - Bloco - PFL;
Manoel Castro - Bloco - PFL; Marcos Medrado 
Bloco - PPB; Mário Negromonte - PSDB; Nestor
Duarte - Bloco - PMDB; Pedro lrujo - Bloco 
PMDB; Prisco Viana - Bloco - PPB; Roberto Santos
- PSDB; Roland Lavigne - Bloco - PFL; Sérgio Car
neiro - PDT; Severiano Alves - PDT; Simara Ellery
- Bloco - PMDB; Ubaldino Junior - PSB; Ursicino
Queiroz - Bloco - PFL.

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB; Aécio Neves - PSDB;
AntOnio Aureliano - PSDB; AntOnio do Valle - Bloco
- PMDB; Aracely de Paula - Bloco - PFL; Armando
Costa - Bloco - PMDB; Bonifácio de Andrada - Blo
co - PPB; Carlos Melles - Bloco - PFL; Carlos Mos
coni - PSDB; Chico Ferramenta - PT; Elias Murad 
PSDB; Eliseu Resende - Bloco - PFL; Fernando Di
niz - Bloco - PMDB; Francisco Horta - Bloco - PL;
Genésio Bernardino - Bloco - PMDB; Herculano
Anghinetti - Bloco - PPB; Hugo Rodrigues da Cu
nha - Bloco - PFL; Jaime Martins - Bloco - PFL;
Jair Siqueira - Bloco - PPB; João Fassarella - PT;
João Magalhães - Bloco - PFL; José Rezende 
Bloco - PPB; José Santana de Vasconcellos - Bloco
- PFL; Lael Varella - Bloco - PFL; Márcio Reinaldo
Moreira - PPB; Marcos Lima - Bloco - PMDB; Mário

de Oliveira - Bloco - PPB; Maurrcio Campos - Bloco
- PL; Mauro Lopes - Bloco - PFL; Newton Cardoso
- Bloco - PMDB; Nilrnário Miranda - PT; Osmânio
Pereira - PSDB; Paulo Delgado - PT; Paulo Heslan
der - Bloco - PTB; Philemon Rodrigues - Bloco 
PTB; Raul Belém - Bloco - PFL.

DEIXAM DE COMPARECER OS SE
NHORES:

Roraima

Moises Lipnik - Bloco - PTB.

Amapá

Gervásio Oliveira - PSB.

Pará

Giovanni Queiroz - PDT; Paulo Titan - Bloco 
PMDB.

Amazonas

João Thomé Mestrinho - Bloco - PMDB.

Maranhão

AntOnio Joaquim Araújo - Bloco - PFL; Remi
Trinta - Bloco - PMDB; Sebastião Madeira - PSDB.

Ceará
Amon Bezerra - PSDB; Nelson Otoch - PSDB;

Paes de Andrade - Bloco - PMDB.

Rio Grande do Norte

Ney Lopes - Bloco - PFL.

Pernambuco

Luiz Piauhylino - PSDB; Ricardo Heráclio 
PSB.

Alagoas

Augusto Farias - Bloco - PPB; Olavo Calhei
ros - Bloco - PMDB.

sergipe

Bosco França - Bloco - PMN.

Bahia

Luiz Braga - Bloco - PFL.

Minas Gerais

Danilo de Castro - PSDB; Ibrahim Abi-Ackel 
Bloco - PPB; Maria Elvira - Bloco - PMDB; zaire
Rezende - Bloco - PMDB.

Espírito santo

Luiz Durão - PDT; NUton Baiano - Bloco 
PPB; Rita Camata - Bloco - PMDB.
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Rio de Janeiro

Alvaro Valle - Bloco - PL; José Carlos Couti
nho - Bloco - PFL; Maria da Conceição Tavares
PT; Noel de Oliveira - Bloco - PMDB.

São Paulo

Cunha Bueno - Bloco - PPB; José de Abreu 
PSDB; Maluly Netto - Bloco - PFL.

Distrito Federal

Jofran Frejat - Bloco - PPB; Osório Adriano 
Bloco-PFL.

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS:
.PROJETO DE LEI:

N!! 37o-c195 (BETO MENSUR) - Revoga a Lei n2

7.700, de 21 de dezembro de 1988, que ·cria o Adicio
nai ae Tarifa Portuária - ATP·, e dá outras providências.

PRAZO - 22 DIA: 25-7-96
ÚLTIMO DIA: 30-7-96

Mato Grosso do Sul

Dilso Sperafico - Bloco - PMDB; Marisa Serra
no - Bloco - PMDB.

Paraná

Basnio Villani - Bloco - PPB; José Janene 
Bloco - PPB; Luciano Pizzatto - Bloco - PFL; Padre
Roque - PT; Paulo Cordeiro - Bloco - PTB.

Santa catarina

José Carlos Vieira - Bloco - PFL.

Rio Grande do Sul

Ivo Mainardi - Bloco - PMDB; Wilson Cignachi
- Bloco - PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Encerro
a Sessão, designando para amanhã, quinta-feira, dia
25, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

TRABALHO DE COMISSÕES

Data
25 .

26

RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCRITOS
PARA O GRANDE EXPEDIENTE

-'JULHO DE 1996-

Dia da semana Hora Nome

51-feira 15:00 Hélio Rosas
15:25 Ary Valadão

611·feira 10:00 Ricardo Gomyde
10:25 Teima de Souza
10:50 Francisco Rodrigues
11 :15 Adhemar de B. Rlho
11 :40 Arlindo Chinaglia
112:05 Welson Gasparini
,12:30 Benedito Domingos
12:55 Severino Cavalcanti
13:20 Undberg Farias

29
AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE EMENDAS
OU RECURSOS

11- RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE CO
MISSÃO - ART. 24, 11

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 30
ART. 58,§ 12

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 32 com- 31
binado com ART. 132, § 2!!

~feira 15:00 Nestor Duarte
15:25 Antonio Brasil
15:50 Osmir Uma
16:15 Wilson Leite Passos
16:40 Padre Roque
17:05 Eudoro Pedroza
17:30 Eliseu Resende
17:55 Ana Julia
18:20 Roberto Valadão

3l1.feira 15:00 Luiz Piauhylino
15:25 José Chaves

411·feira 15:00 Adroaldo Streck
15:25 César Bandeira
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ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES
I . COMISSOES PERMANENTES:

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E
FAMíUA

A V I S O N° 18/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Início.: 2517196
Prazo.: 5 Sessões
Decurso.:

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 1.935/96 - do Poder
Executivo (MSC nO 426/96) - que "dispõe sobre
pensão especial aos dependentes que
especifica e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LAíRE ROSADO

11 • COMISSOES MISTAS:

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,,
ORÇAMENTOS PUBUCOS E

FISCALIZAÇÃO

PAUTA
( 8° REUNIÃO ORDINÁRIA)

Horário: 10:00 horas
local: Plenário 02, Anexo 11.

1 - Apresentação, discussão e votação da
Mensagem nO 98/94-CN, "Do Senhor
Presidente da República, encaminhando para
apreciação do Congresso Nacional, as Contas
do Governo Federal relativas ao exercício
financeiro de 1993."
RELATOR: Senador ROMEU TUMA
VOTO DO RELATOR: PELA APROVAÇÃO,
conforme Projeto de Decreto Legislativo
apresentaldo

A V I S O N° 06

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 19/07/96
Prazo.: 07 DIAS
Decurso: 07 DIAS

1 - Projeto de Decreto Legislativo referente às
Contas do Presidente da República do
exercício financeiro de 1994.
Relator: Senador BELLO PARGA

AV I S O N° 07

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio.: 21/07/96
Prazo.: 08 DIAS
Decurso: 05 DIAS

1 - PLN 004/96-CN, que "Autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Câmara dos Deputados,
crédito suplementar no valor de R$
8.000.000,00, para os fins que especifica.

2 - PLN 005/96-CN, que "Autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Agricultura,
do Abastecimento e da Reforma Agrária,
crédito especial até o limite de 19.980.732,00,
para os fins que especifica.

000 o NOTA:
AS EMENDAS SÓ SERÃO ACEITAS EM FORMULÁ
RIO PRÓPRIODISPONlvEL NAS SECRETARIAS DAS
COMISSÕES.
HORÁRIO: DE 09:00 As 12:00 E 14:00 As 18:00

DEPARTAMENTO DE COMISSÕES
Edição: N(J(;leo de Apoio t!llnformáfíca

Ramais.: 6876/877

(Encerra-se a Sessão às 19 horas e 41
minutos.)
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ATO DA PRESIDÊNCIA

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto
no artigo 38, do Regimento Interno, resolve, em adi
tamento ao Ato da Presidência, datado de 28-6-96,
que constituiu Comissão Externa destinada a acol'Th
panhar a Comissão Especial de Mortos e. Desapare- .
cidos, instituída pela Lei nl! 9.140, de 4-12-95, na vi
sita à região sul do Estado do Pará, onde.ocorreu a
Guerrilha do Araguaia e para acompanhar os traba
lhos de localização, exumação e identificação dos
corpos dos guerrilheiros mortos, incluir, corno mem
bro integrante, o Deputado Jair Bolsonaro (PPB 
RJ), em substituição ao Deputado -Expedito Júnior
(PPB-RO).

Brasília, 24 de julho de 1996. - Luís Eduardo,
Presidente.

ATOS DO PRESIDENTE

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 11!, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nl! 205, de 28 de junho
de 1990, resolve, nos termos do artigo 33, item VIII,
da Lei nl! 8.112, de 11 de dezembro de 1990, decla
rar, a partir de 15 de julho de 1996, a vacância do
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo
- atribuição Assistente Administrativo, Padrão 30,
ocupado pelo servidor JOÃO VIANA DA COSTA, em
virtude de sua po~e em cargo inacumulável.

Câmara dos Deputados, 24 de julho de 1996. 
Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1I!, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nl! 205, de 28 de junho
de 1990, resolve conceder exoneração, de acordo
com o artigo 35, item 11, da Lei n/l 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, a CLÁUDIA MARA TEIXEIRA
DE OLIVEIRA, ponto n/l 11463, do cargo de Asses
sor Técnico, CNE-14, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do
Uder do Partido Progressista Brasileiro.

Câmara dos Deputados, 24 de julho de 1996. 
Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1/l, item

alínea a, do Ato da Mesa nl! 205, de 28 de junho

de 1990, rasolve conceder exoneração, de acordo
com o artigo 35, item 11, da Lei nl! 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, a CLÁUDIO PAMATO, ponto nll

11624, do cargo de Assistente Técnico de Gabinete,
CNE-9, do Quadro Permanente da Câmara dos De-

. putados, que exerce no Gabinete do Líder do Gover
no no Congresso Nacional.

Câmara dos Deputados, 24 de julho de 1996. 
Luís Eduardo, Presidente.

O Pl'esidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1/l, item
I, alínea a, do Ato da Mesa n/l 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 61! da Lei nO 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma do arti
go 91!, it~m 11, da Lei nl! 8.112, citada, ALEXAN
DRE LUIS HORTA VIANA para exercer, no Gabi
nete do Uder do Governo no Congresso Nacional,
o cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE
15, do Quadro Permanente da Câmara dos Depu
tados criado pelo Ato da Mesa nO 40, de 4 de ju
lho de 1996.

Câmara dos Deputados, 24 de julho de 1996. 
Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item
I, alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 611 da Lei nll 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo
911

, item 11, da Lei nll 8.112, citada, ANTONIO DE
SOUZA para exercer, no Gabinete do Uder do Go
verno no Congresso Nacional, o cargo de Assistente
Técnico de Gabinete, CNE-15, do Quadro Perma
nente da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato da
Mesa nll 40, de 4 de julho de 1996.

Câmara dos Deputados, 24 de julho de 1996. 
Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 111, item
I, alínea as do Ato da Mesa nQ 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 611 da Lei nll 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma dos arti
gos 911, item I, e 10 da citada Lei nl! 8.112, combina
dos com o artigo 28 da Resolução nQ 30, de 13 de
novembro de 1990, EDILSON RAMOS DE OLlVEI-
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RA." para, exercer cargo da Categoria Funcional de
Técnica Legislativa - atribuição Assistente Adminis
trativo, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câ
mara . dos Deputados, transformado pelo Ato da
Mesa n2 95, de 12 de dezembro de, 1993, em vaga
deçorrente ,da posse em, outro cargo público de Ana
IIka·Cruz Galvão, confonne Ato do Presidente,' pu~
blicado no Diário da Câmara dos DeputadOs, .de
1,7 d~ julho de 19a6. . .

Câmara dos Deputados, 24 de julho de 1996. ~
Luís Eduardo, Presidente. ' , ,

.O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1S!, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nS! 20&, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 6S! da Lei nS! 8.1'12, de 11 de' de';
zembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo
92 , item 11, da lei n2 8.112, citada,FLÃVIA MARIA
SOARES SIGNORELLI CARNEIRO para exercer,
no Gabinete do Líder do Governo no Congresso Na
cional, o cargo de Assistente Técnico de Gábinete,
CNE-15, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, criado pelo Ato da Mesa nS! 40, de 4 de
julho de 1996.

Câmara dos Deputado, 24 de julho de 1996. 
Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 ,

item I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de
junho de 1990, e o artigo 62 da lei nS! 8.112, de 11
de dezembro de 1990, resolve nomear, na forma
do artigo 92, item li, da Lei n2 8.112, citada, JOR
GE DIEB PIMENTEL para exercer, no Gabinete do
Líder do Governo no Congresso Nacional, o cargo
de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-15, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
criado pelo Ato da Mesa n2 40, de 4 de julho de
1996.

Câmara dos Deputados, 24 de julho de 1996. 
Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item

I,alínea,a, do Ato da Mesa nS! 205, de 28 dejunh9
de ·HJ90,. e o artigo 6S! da !-ej f1!!8.11?; jj~. 11 d,~ 9~:
zembro de 1990, (esolve nomear,. na forma.do artigo
9~,:item 11, da Lein'S! tL112, citáda~ MARJÀ'VERONí
C~.fE;:RRARl DA SILVEIRA p~u:~Epçe'Fár, nÓC?CÜ?i:
nete do líder do, Govemo no,Congresso, Nacional, 'o
cargo 'de ~,sistenie: TécnicO da Gabir)éte~; CNE-1 li,
do QuadrQ permanente da Câmara dos' Deputados,
criado· pelQ. ,Ato da Mesa nS! 40, de 4 de julho de

l. • . _ _ ,

1996.·
Câmara dos Deputados, 24 de júlhQ de,199.à.,

Luís Eduardo, Presidel1t~.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere. 9. artigo \12

,

item I, alínea a, do Ato da Mesa nl! 205, de 28 de
junho de 1990, e o artigo 6S! da Lei nl! 8.112, de 11
de dezembro de 1990, observado o disposto no ar
tigo 4l! da Lei nl! 5.901, de 9 de julho de. 1973, resol
ve nomear, na forma do artigo 9l!, item 11, da Lei nS!
8.112, citada, REJANE TRIGUEIRO VIDAL para
exercer, no Gabinete do Líder do Partido Progressis
ta Brasileiro, o cargo de Assessor Técnico, CNE-14~
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
criado pelo Ato da Mesa n2 26, de 7 de dezembro de
1995.

Câmara dos Deputados, 24 de julho de 1996. 
Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item
I, alínea a, do Ato da Mesa nl! 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 6S! da Lei nS! 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo
9l!, item li, da Lei nS! 8.112, citada, VERA LÚCIA RO
DRIGUES EspíNDOLA para exercer, no Gabinete
do Líder do Governo no Congresso Nacional, o car
go de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-15, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
criado pelo Ato da Mesa nl! 40, de 4 de julho de
1996.

Câmara dos Deputados, 24 de julho de 1996. 
Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no.
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item



O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 111, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, observado o disposto no art. 38 da Lei nll

8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve designar
FRANCISCO DE PAULA SCHETTINI ocupante de
cargo da Catego~a Funcional de Analista Legislativo
- atribuição Assistente Técnico, Padrão 45, ponto nll

5105,22 Substituto do Chefe da Assessoria de Orça
mento e Fiscalização Financeira, FC-08, em seus
impedimentos eventuais, a partir de 15 de julho do
corrente ano.

Câmara dos Deputados, 24 de julho de 1996. 
Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho
de 1990, observado o disposto no artigo 38 da Lei nll

8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve designar
CHRISTIANO DE LIMA SILVA, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de Técnico Legislativo - atri-
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I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho buição Assistente Administrativo, Padrão 24, ponto
de 1990, e o artigo 62 da Lei n2 8.112, de 11 de de· n2 5681, e MARIA DE FÁTIMA VIEIRA ORNELAS,
zembro de 1990, resolve oesignar por acesso, ria ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técni·
fo~a'do artigo 92, parágrafo úl,1ico; dlil Lei n2 8.112, co Legislativo - atribuição Operador de Máquinas;
de 1990, combinado com o artigo 13 da Resolução Padrão 30, ponto n2 5031, para substituírem, suce~
n2 21, de 4 de novembro dá 1992, REGINA L1UAN· sivamente, o Chefe da Seção' de Coordenação Edi·
LEITÃO D,E CARVAL/:iO MAGALHÃES, ocúpante torial, FC.Q5, da Coordenação de Publicações, ·do
de ca"rgo da Categoria Funcional' de Analista Legisla" Centro de Documentação e' Ihformação, em seus im·
tivo - atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, pon· pedimentos eventuais, a partir de 17 de julho do cor-
to n2 1730, para exercer, a partir de 17 de julho do rente ano.
corrente ano, no Gabinete do Líder do Partido Socia- Câmara dos Deputados, 24 de julho de 1996. -
lista Brasileiro, a função comissionada de Assistente Luís Eduardo, Presidente.
de Gabinete; FC-5, do Quadro Permanente da Câ-
mara dos Deputados, transposta pelo Ato da Mesa
nll 73, de 29 de abril de 1988, combinado com o arti-

,go 55 da Resolução nl! 21, de 4 de novembro de
1992.

Câmara dos Deputados, 24 de julho de 1996. -
Luís Eduardo, Presidente. '



MESA

(Biênio 1995/96)

Presidente:
Luís EDUARDO - PFL-BA

12 Vice-Presidente:
RONALDO PERIM - PMDB-MG

22 Vice-Presidente:
BETO MANSUR - PPB-SP

12 Secretário:
WILSON CAMPOS - PSDB-PE
22 Secretário:
LEOPOLDO BESSONE - PTB-MG
32 Secretário:
BENEDITO DOMINGOS - PPB-DF
42 Secretário:
JOÃo HENRIQUE - PMDB-PI

Suplentes de Secretário:
111 ROBSON TUMA - PSL-SP

22 VANESSA FELlPPE - PSDB-RJ

311 LUIZ PIAUHYLlNO - PSDB-PE

42 WILSON BRAGA - PDT-PB

Bloco (PMDB, PSD, PSL, PSC)
Líder: MICHEL TEMER

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS
BLOCO PARLAMENTAR

(PFLlPTB)
Líder: INOCÊNCIO OLIVEIRA

Vlce-Líderes:
Geddel Vieira Uma (1 l1 Vice)
Confúclo Moura
Darcísio Perondi
Edinho Bez
Edinho Araújo
Elias Abrahão
Eliseu Padllha
Euler Ribeiro
Fernando Diniz
Henrique Eduardo Alves

Bloco (PPBIPL)
Líder: ODELMO LEÃO

PT
Líder: SANDRA STARLlNG

Miro Teixeira
Renan Kurts

Luiz Durão

Sandro Mabel
Rodrigues Palma

Welson Gasparini
Sílvio Torres

Marconi Perillo
Roberto Santos

Sebastião Madeira
Luiz Piauhylino
Nelson Bornier

Salvador Zimbaldi
Ayrton Xerez

Marcelo Déda
Miguel Rosseto
Paulo Bernardo

Paulo Rocha
Pedro Wilson

Waldomiro Fioravante

Inácio Arruda

Alexandre Cardoso

PCdoB
Líder: SÉRGIO MIRANDA

PSB
Líder: FERNANDO LYRA

PDT
Líder: MATHEUS SCHMIDT

PARÁGRAFO 42, ART. 92 RI

PPS
PV

LIDERANÇA DO GOVERNO
Líder: BENITO GAMA

PSDB
Líder: JOSÉ ANíBAL

Vice-Líderes:
Ubiratan Aguiar (1 li Vice)
Carlos Mosconi
Adroaldo Streck
Luiz Fernando
Luciano Castro
Rommel Feij6
José Thomaz NonO
AntOnio Aureliano
Ceci Cunha
Zulaiê Cobra

Vlce-Líderes:
Nilmário Miranda (1 l1 Vice)
Chico Vigilante
Conceição Tavares
Domingos Dutra
Humberto Costa
Jaques Wagner
Luciano Zica

Vice-Líderes:
Ubaldinho Júnior

Vice-Líderes:
Sílvio Abreu (1º Vice)
Edson Ezequiel
LeonelPavan
Fernando Ribas

Vice-Líderes:
Aldo Rebelo
Aldo Arantes

Vice-Líderes:
Arnaldo Madeira (1l! Vice)
Elton Rohnelt

José Luiz Clerot
Jurandyr Paixão

Maria Elvira
Marisa Serrano

Pedro Novais
Pinheiro Landim

Roberto Valadão
Rubens Cosac

Simara Ellery
Valdir Colatto

Jair Soares
José Múcio Monteiro

Maluly Netto
Marilu Guimarães

Ney Lopes
Osório Adriano
Osvaldo Biolchi

Paes Landim
Paulo Bornhausen

Paulo Cordeiro
Paulo Uma

Rubem Medina
Theodorico Ferraço

Vicente Cascione
VllmarRocha

Werner Wanderer

Eraldo Trindade
Hugo Biehl

Jofran Frejat
Severino Cavalcanti

Ricardo Izar
Valdenor Guedes

Wagner Salustiano
Alcione Athayde

Luiz Buaiz
Eujácio Simões

Valdemar Costa Neto
Darci Coelho

Vice-Líderes:
Pedrinho Abrão (1 li Vice)
José Carlos Aleluia
Abelardo Luplon
Albérico Cordeiro
Álvaro Gaudênclo Neto
Antônio dos Santos
Aracely de Paula
Benedito de Ura
Carlos Alberto
César Bandeira
Efraim Morais
Eliseu Moura
Heráclito Fortes
Hilário Coimbra
Hugo Rodrigues da Cunha
José Santana de Vasconcellos

Vlce-Líderes:
Gerson Peres (1 l1 Vice)
Arnaldo Faria de Sá
BasflioVillani
Edson Queiroz
Silvemani Santos
Ibrahim Abl-Açkel
Laprovita Vieira
Wlgberto Tartucê
Roberto Balestra
Valdomlro Meger
Augusto Nardes
Carlos Camurça



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA Luiz Durão
E pOLíTICA RURAL 1 vaga

Giovanni Queiroz
1 vaga

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)

Adelson Salvador Darcísio Perondi
Armando Costa Dilso Sperafico
Ivo Mainard Roberto Goldoni
Laire Rosado Valdir Colatto
Marçal Filho Wilson Branco
Mauri Sérgio 6 vagas
Roberto Paulino

Silas Brasileiro
Tetê Bezerra
Valdir Colatto

Bloco (PFUPTB)

Presidente: Felix Mendonça (PTB)
19 Vice-Presidente: Odílio Balbinotti (PTB)
29 Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
32 Vice-Presidente: Tetê Bezerra (PMDB)

Titulares

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

1 vaga

2 vaga

Sérgio Arouca

Aldo Arantes

Ubaldino Júnior

Ayres da Cunha
César Bandeira
Heráclito Fortes

José Rocha
Leur Lomanto

Luciano Pizzatto
Maurício Najar
Mauro Fecury

Medonça Filho
Odílio Balbinotti

Philemon,.Rodrigues
Rodrigues Palma

VilmarRocha

Aloysio Nunes
Antônio Brasil

Henrique Eduardo Alves
Laire Rosado
Marçal Filho

Marquinho Chedid
Nan Souza

Zaire Rezende

PPS

PSB

PMN

PCdoB

Affonso Camargo
Antonio Joaquim Araújo
Arolde de Oliveira
Carlos Alberto
João Iensen
José Jorge
José Mendonça Bezerra
Luiz Moreira
Maluly Netto
Ney Lopes
Paulo Bornhausen
Paulo Cordeiro
Paulo Heslander

Bloco (PFUPTB)

Gervásio Oliveira (PSB)

Augusto Carvalho

Beto Lélis

Bloco (PMDB/PSDIPSUPSC)

Bosco França (PMN)
Carlos Apolinário
Cássio Cunha Lima
Edinho Araújo
Geddel Vieira Lima
Hélio Rosas
João Almeida
Pedro lrujo
Roberto Valadão
Wagner Rossi

Ivo Mainardi (PMDB)

Secretárioa: Moizés Lobo da Cunha
Local: 4' e 5' - 9h - Plenário 114-BI. 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: Carlos Apolinário (PMDB)
32 Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)

Titulares Suplentes

Amon Bezerra
Carlos Mosconi

João Leão
Sylvio Lopes

4 vagas

Suplentes

Enivaldo Ribeiro
Eujácio Simões

Felter 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 (PPBIPL)
Anivaldo Vale
Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Nelson Meurer
Roberto Balestra
Silvernani Santos
1 vaga

Adelson Ribeiro
Antonio Aureliano
Ezídio Pinheiro
Odílio Balbinott
Olávio Rocha
3 vagas

PT
Bloco (PPB/PL)

Adão Pretto
Alcides Modesto
Domingos Dutra
José Fritsch
Waldomiro Fioravante

Carlos Cardinal

PDT

Fernando Ferro
João Coser

José Pimentel
Padre Roque
Paulo Rocha

Airton Dipp

Corauci Sobrinho
Edson Queiroz
Flávio Derzi
José Janene
Laprovita Vieira
Pauderney Avelino
Roberto Campos
Wagner Salustiano

Cunha Bueno
Gerson Peres

Marcos Medrado
Renato Johnsson
Salatiel Carvalho
Silvernani Santos

Vadão Gomes
Valdenor Guedes



Welinton Fagundes

PSDB

Antonio Carlos Pannunzio
Domingos Leonelli
Koyu lha
José de Abreu
Luiz Piauhylino
Roberto Rocha
Roberto Santos
Salvador Zimbaldi
Vic Pires Franco (PFL)

PT

Jaques Wagner
Jorge Wilson (PPB)
Pinheiro Landim (PMDB)
Ricardo Izar (PPB)
Sandra Starling

PDT

Eurípedes Miranda
Leonel Pavan
Wolney Queiroz

PSB

Sérgio Guerra

PCdoB

Inácio Arruda

Wigberto Tartuce

Adroaldo Streck
Arthur Virgílio

Emanuel Fernandes
Itamar Serpa

Márcia Marinho
Marconi Perillo

Nelson Marchezan
Nicias Ribeiro

1 vaga

Esther Grossi
Ivan Valente

José Genoíno
Tilden Santiago

1 vaga

Fernando Lopes
Serafim Venzon

1 vaga

João Colaço

Jandira Feghali

Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
João Natal
José Luiz Clerot
Nestor Duarte
Robson Tuma

Bloco (PPBIPL)

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta
Alzira Ewerton
AryValadão
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Jair Siqueira
Jarbas Lima
José Rezende
Prisco Viana

PSDB

Almino Affonso
Danilo de Castro
Edson Silva
Marconi Perillo
Nicias Ribeiro
Vicente Arruda
Welson Gasparini
Zulaiê Cobra

PT

Luiz Carlos Santos
Pedro Novais

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

Ayrton Xerez
Celso Russomanno

Franco Montoro
IIdemar Kussler
Roberto Rocha

Salvador Zimbaldi
Vanessa Felippe

1 vaga

Suplentes

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

Presidente: Aloyiso Nunes Ferreira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Vicente Cascione (PTB)
22 Vice-Presidente: Nestor Duarte (PMDB)
32 Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)

Titulares

Bloco (PFUPTB)

José Genoíno
Luiz Mainardi
Marcelo Déda
Milton Mendes
Milton Temer

PDT

Coriolano Sales
Ênio Bacci
Silvio Abreu

PSB

Alexandre Cardoso

Domingos Dutra
Haroldo Sabóia
José Fortunati

Nilmário Miranda
Paulo Delgado

Matheus Schmidt
Severiano Alves
Wolney Queiroz

Nilson Gibson

Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC)

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 (PFUPTB)

PCdoB

Aldo Arantes 1 vaga

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: terça-feira, quarta-feira e quinta-feira- 1Oh - Plenário, sala 1.
Telefones: 318·6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Antônio dos Santos
Benedito de Lira
Ciro Nogueira
Jairo Carneiro
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

Átila Lins
Cláudio Cajado

Eliseu Moura
Jair Soares

Jairo Azi
Júlio César

Magno Bacelar
Maluly Netto

Moisés Lipnik
Philemon Rodrigues

Raimundo Santos
Ricardo Barros

Theodorico Ferraço

Alberico Filho
Barbosa Neto
Elias Abrahão

Fernando Diniz

Aroldo Cedraz
Laura Carneiro
Lindberg Farias

Álvaro Gaudêncio Neto
Ciro Nogueira

José Carlos Vieira



BIOOo (P.Mt)BIPSO/P.SLlPSC)

Luciano Pizzatto
Maria Valadão
Vilson 8antini

Albérico Filho
Chicão Brígido
Emerson Olavo Pires
Remi Trinta
Wilson Branco

Bloco (PPBIPL)

Expedito Júnior
Socorro Gomes. (PC do B)
Tilden Sahtiago (PT)
Valdenor Guedes
Wibberto Tartuce

PSDB

Celso Russomanno
Jorge'Anders
Pimentel Gomes
Vanessa Felippe

PT

GilneyViana
Ivan Valente

PDT

Sérgio Carneiro

José Coimbra
Osmir Lima

Sarney Filho

Euler Ribeiro
Marcos ,Lima

Valdir Colatto
2 vagas

Alceste Almeida
Alcione Athayde

Inácio Arruda
Pedro Wi'lson (PT)

Valdemar Costa Neto

Aécio Neves
Salomão Cruz

Zulaiê Cobra
1 vaga

Ana Júlia
José Machado

Serafim Venzon

Bloco (PPBIPL)

Frahcised Rodrigues Anivaldó Vale
Jair BoISOI'li:lro Augusto Nardes
Maurício Campos Enivaldo Ribeiro
Valdenor Guedes Júlio Redecker
Wilson Leite Passos Roberto JefferSon (PTB)

PSÓB

AntOnio Feijão Celso Russomanno
Elias Murad Firmo de Castro
José Aníbal Nelson Otoch
Rommel Feij6 1 vaga

PT

José Genoíno Adão Pretto
Paulo Delgado Luciano Zica

PDT

Márcia Cibilis Viana Sérgio Carneiro

'F!SB

Ricardo Izar 1 vaga

PCdoB

Haroldo Lima Aldo Rebelo

Secretário: Tércio Mendonça Vilar.
Local: quarta-feira - 9h - Plenário Sala 19

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO,
URBANO E INTERIOR

Suplentes

Davi Alves Silva
Eraldo Trindade

Prisco Viana
Ricardo Izar
Sérgio Naya

Aracely de Paula
João Maia

José Mendonça Bezerra
Paulo Lima
Raul Belém

1 vaga

AntOnio Carlos Pannunzio
Ceci Cunha

Leônidas Cristino
Mário Negromonte

PSDB

Bloco (PFUPTB)

Airton Dipp (PDT)
Albérico Cordeiro
César Bandeira
Eliseu Moura
Murilo Pinheiro
Rogério Silva

Bloco (PMD8IPSDIPSUPSC)

Edison Andrino Armando Abilio
Henrique Eduardo Alves Carlos Nelson
Nan Souza Ivandro Cunha Lima
Simara Ellery José Aldemi
Wilson Cignachi Marisa Serrano

Bloco (PPBIPL)

B.Sá
João Leão
Zé Gerardo
1 vaga

Carlos Airton
Carlos da Carbrás
Felipe Mendes
Francisco Rodrigues
João Mendes

Abalardo Lupion
Carlos Magno

Júlio César
Maluly Netto

Maria Valadão
Paulo Heslander

Presidente: Fernando Zuppo (PDT)
Gerváslo Oliveira 12 Vice-Presidente: Airton Dipp (PDT)

22 Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
32 Vice-Presidente: Carlos Airton (PPB)

1 vaga Titulares

Elton Rohnelt
Ivo Mainardi
José Priante

Marquinho Chedid
Pinheiro Landim

PV

PSB

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

Raquel Capiberibe

Átila Lins
Luciano Pizzatto
Moisés Lipnik
Rogério Silva
Vilmar Rocha
Werner Wanderer

Ary Kara
João Thomé Mestrinho
José Pinotti
Marcelo Barbieri
Noel de Oliveira

Fernando Gabeira

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: quarta-feira-10h - Sala 3 Anexo li, Plenário 13.
Telefones: 318-6930 a 6935

Presidente: Elias Murad (PSDB)
12 Vice-Presidente: AntOnio Feijão (PSDB)
22 Vice-Presidente: Francisco Rodrigues (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)



Anibal Gomes
Jurandyr Paixão
Marcelo Teixeira
Max Rosenmann
Nair Xavier Lobo

Sandro Mabel

Ari Magalhães
Carlos da Carbrás

Fetter Júnior
Herculano Anghinetti

Hugo Biehl
Laprovita Vieira

Affonso Camargo
Arolde de Oliveira

Carlos Meiles
Hugo Rodrigues dá Cunha

Jaime Martins
José Coimbra

Waldomiro Fioravante (PT)
1 vaga

Bloco (PPBIPL)

Cunha Lima
Enivaldo Ribeiro
Francisco Horta
João Pizzolattl
João Ribeiro
Renato Johnsson

BlocO (PMOBIPSOIPSUPSC)

Antonio do Valle
OUso Sperafico
Elton Rohnelt
José Priante
Orcino Gonçalves
Paulo Ritzel

José Múclo Monteiro
Lima Netto
Luiz Braga
Magno Bacelar
Paulo Bauer
Roberto Fontes
Rubem Medina
Sarney Filho

Secretária: Terezinha de Lisieux Franco Miranda
Local: Sala 8 - Anexo 11
Telefone: 318-6887

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: José Priante (PMDB)
12 Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PSC)
22 Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
32 Vice-Presidente: Paulo Bauer (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Gilvan Freire
4 vagas

1v~ga

Edson Ezequiel

Suplentes

Alcides Modesto
Jpllé Augusto

Antonio Geraldo
Célia Mendes
Costa Ferreira

João Maia
Luiz Braga

Vicente Cascione

PT

POT

PCdoB

Bloco (PMOBIPSOIPSUPSC)

De Velasco
Elcione Barbalho
Roberto Valadão
Silas Brasileiro
1 vaga

Bloco (PFUPTB)

José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
Marilu Guimarães
Paulo Bornhausen
Vilrnar Rocha
1 vaga

Fernando Gqrnes. (PTB)

Fernando Zuppo

JoãoPaulo
Nedson Micheleli

SlPart.

Emanuel Fernandes 1 vaga

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Local: terça-feira, quarta-feira e qúinta-feira - 10h - Plenário 14.
Telefone: 318-7071

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Hélio Bicudo (PT)
12 \ficá-Presidente: Pedro Wilson (PT)
22 Vice-Presidente: Fernando Lopes (PDT)

Titulares

Bloco (PPBIPL) PSOB

Agnaldo Timóteo
Anivaldo Vale

3 vagas

PSOB

Francisco Silva
Jair Siqueira

Mauricio Campos
2 vagas

Antonio Balhmann
Luiz Carlos Hauly
Luiz Fernando
Salomão Cruz
Vittorio Medioli

Antonio Aureliano
Koyu lha

Nelson Otoch
Veda Crusius

1 vaga

FlavloArns
Nilrnário Miranda (PT)
Sebastião Madeira
Tuga Angeraml

Helio Bicudo
Pedro Wilson

PT

Fernando Gabeira
3 vagas

Domingos Dutra
Marta Suplicy

João Fassarella
José Machado
Severino Cavalcanti (PPB)

Edson Ezequiel

PT

Celso Daniel
Luiz Mainardi

Maria da Conceição Tavares
POT

Fernando Zuppo

PSB

POT Ricardo Herácllo Gonzaga Patriota

Fernando Lopes

PSB

Eurrpedes Miranda

Júlio Redecker
PCdoB

Pauderney Avellno

Ubaldino Junior Fernando Lyra

Socorro Gomes

PCdoB Secretário (a): Anamella Ribeiro Correia de Araujo
Local: quarta-feira - 10h - Plenário 112 - BI. das Lid.

Agnelo Queiroz Telefones: 318-7024 a 7026



Bloco (PMOB/PSOIPSUPSC)

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente:- Moacyr Andrade (PPB)
12 Vice-Presidente: Álvaro Valle (PL)
22 Vice-Presidente: Mauricio Requiãó (PMDB)
32 Vice-Presidente: Marilu Guimarães (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Jaime Martins-
José Carlos Coutinho
Maurício Najar
Murilo Domingos
Werner Wanderer
João Magalhães

2 vagas

João Iensen
José Carlos Aleluia

José Tude
Mussa Demes

Ney Lopes
Osório Adriano

Paulo Heslander
Ursicino Quiroz

Bloco (PMOBIPSO/PSUPSC)

PSB

Ricardo Gomyde Lindberg Farias (PCdoB)

Secretária: Célia Maria de Oliveira
Local: quarta-feira - 10h
Telefones: 318-6900/6905/7011/7012

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

1 vaga

Cidinha Campos
José Maurício

Carlos Apolinário
Hélio Rosas

7 vagas

Adelson Ribeiro
Alexandre Santos

Cipriano Correia
Danilo de Castro

Edson Silva
Luiz Fernando
Paulo Mourão

Beto Lélis

Augusto Carvalho
Chico Vigilante

Miguel Rossatto
Paulo Bernardo

AntOnio Jorge
Cunha Lima

Eujácio Simões
Herculano Anghinetti

4 vagas

José Carlos Saboia

PSB

Giovani Queiroz
1 vaga

PCdoB

POT

Ana Júlia
Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Nilmário Miranda

Arnaldo Madeira
Arnon Bezerra
Arthur Virgílio
Candinho Matos
Jayme Santana
Nelson Bornier
1 vaga

PSOB

Bloco (PPB/PL)

PT

Bonifácio de Andrada
Eraldo Trindade
João Mendes
José Egydio
Márcio Reinaldo Moreira
Pedro Canedo
Pedro Correa
Valdemar Costa Neto

Aníbal Gomes
Confúcio Moura
Fernando Diniz
lzidório Oliveira
Marcelo Barbieri
Mário Martins
Michel Temer
Pedro Yves
Zé Gomes da Rocha

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 (PM DB)

Jairo Carneiro
José Jorge

UdiaQuinan
Paes Landim

Ronivon Santiago
Vic Pires Franco

Antonio dos Santos
Antonio Geraldo

Carlos Magno

Elias Abrahão Emerson Olavo Pires
Maria Elvira José Luiz Clerot
Marisa Serrano Rita Camata
Marquinho Chedid Zé Gomes da Rocha
Mauricio Requião 1 vaga

Bloco (PPBIPL)

Álvaro Valle Agnaldo Timóteo
Dolores Nunes Cleonâncio Fonseca
Eurico Miranda Expedito Júnior
Mário de Oliveira José Linhares
Moacyr Andrade Luiz Buaiz

PSOB

Alexandre Santos Luciano Castro
Flávio Arns Osmânio Pereira
Itamar Serpa Roberto Santos
Ubiratan Aguiar Sílvio Torres

PT

Esther Grossi João Fassarella
Padre Roque Maria Laura
Pedro Wilson Teima de Souza

POT

Severiano Alves Luiz Durão

Costa Ferreira
Marilu Guimarães
Osvaldo Biolchi
Osvaldo Coelho
Paulo Lima
1 vaga

Presidente: Jaime Martins (PFL)
12 Vice-Presidente: Werner Wanderer (PFL)
22 Vice-Presidente: Arnon Bezerra (PSDB)
32 Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Álvaro Gaudêncio Neto
Betinho Rosado
Heráclito Fortes



COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

1 vaga

Airton Dipp

Alberto Silva
Edinho Bez

Elton Rohnelt
Simara Ellery

1 vaga

Paulo Feijó
Salomão Cruz

Vittorio Meddioli
1 vaga

Suplentes

Aroldo Cedraz
Benito Gama
Nelson Trad

Paulo Gouvêa
Régis de Oliveira

Roberto Fontes

Haroldo Sabóia
José Borba (PTB)

Milton Mendes

Alceste Almeida
Auguslinho Freitas

Edson Queiroz
Mauricio Campos
Roberto Campos

PT

POT

PSB

PSOB

Bloco (PPB/PL)

Bloco (PFUPTB)

Carlos Camurca
Fausto Martello
Jorge Tadeu Mudalen
Romel Anizio
Salatiel Carvalho

José Mauricio

Adroaldo Streck
Antônio Feijão
José Chaves
Sylvio Lopes

Chico Ferramenta
Fernando Ferro
Luciano Zica

Haroldo Lima
Marcos Lima
Oscar Goldonl
Paulo Titan
Ulysses Gaboardi

Antônio Ueno
Aracely de Paula
Átila Lins
Hilário Coimbra
Leur I.omanto
Theodorico Ferraço

Bloco (PFUPTB)

Efraim Morais Abelardo Lupion
Eliseu Resende Hilário Coimbra
José Santana de Vasconcelos Murilo Pinheiro
Moisés Lipnik Nelson Marquezelli
Osmir Lima Paulo Bornhausen
Sérgio Barcellos Werner Wanderer

Bloco (PMOB/PSO/PSUPSC)

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)
1º Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
22 Vice-Presidente: Herculano Anghinettl (PPB)
32 Vice-Presidente: Renan Kurtz (PDT)

Titulares Suplentes

22 Vice-Presidente: Paülo Titan (PM DS)
32 Vice-Presidente: OsmirLima (PFLJ

Titulares

Suplentes

.Adauto Pereira
Efraim Morais

Félix Mendonça
Hugo Lagranha

João Mellão Neto
Lima Netto

Mauro Lopes
Roberto Magalhães

Rogério Silva
.Wilson Cunha

Bloco (PFUPTB)

. Titulares

Edinho Bez
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Hermes Parcianello
Homero Oguido
Jurandyr Paixão
Max Rosenmann
Pedro Novais

Augusto Viveiros
Benito Gama
José Carlos Vieira
Manoel Castro .
Mussa Demes,
Osório Adriano
Roberto Brant (PSDB)
Saulo Queiroz
Sérgio Naya
Silvio Torres (PSDB)

Bloco (PMOB/PSOIPSUPSC)

Antônio do Válle
Germano Rigotto

Paulo Ritzel
Pinheiro Landin

4 vagas

Bloco (PPBIPL)

'Ari Magalhães Anivaldo Vale
Basflio Villani Flávio Derzi
Delfim Netto Francisco Horta
Eujácio Simões João Pizzolatti
Fetter Júnior Laprovita Vieira
Osmar Leitão Nelson Meurer
Vadão Gomes Valdomiro Meger

PSOB

Ayrton Xerez Alexandre Santos
Fernando Torres Amaldo Madeira
Firmo de Castro Jorge Anders
Nelson Marchezan Luiz carlos Hauly
Paulo Mourão Nelson Bornier
Veda Crusius Vicente Arruda

PT

Celso Daniel Luiz Gushiken
José Fortunati Marcelo Déda
Maria da Conceição Tavares Milton Temer
Paulo Bernardo Nedson Micheleti

POT

Fernando Lopes Coriolano Sales
Fernando Ribas Carli Enio Bacci

PSB

João Colaço Sérgio Guerra

PCdoB

Aldo Rebelo Sérgio Miranda

Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: quarta-feira - 1Oh - Plenário Sala 5
Telefones: 318-6960/6989/6955

Presidente: Romel Anizio (PPB)
12 Vice-Presidente: Carlos Camurça (PPB)

Bloco (PMOB/PSO/PSUPSC)

Genésio Bernardino Edison Andrino



Bloco (PPBIPL)

Luiz Henrique Hilario Coimbra
Nair Xavier Lobo Moreira Franco
Paes de Andrade Robson Tuma
Ushitaro Kamia 1 vaga

Bloco (PPB/PL)

Cunha Bueno Adylson Motta
Herculano Anghinetti Cunha Uma
José Teles Jofran Frejat
Mário Cavallazzi Severino Cavalcanti
Robério Araujo Wagner Salustiano

PSDB

Aécio Neves Jayme Santana
Feu Rosa Luiz Piauhlino
Franco Montoro Pimentel Gomes
José Thomaz Nonõ Welson Gasparini

PT

Luiz Gushiken Fernando Gabeira (PV)
Paulo Delgado Marta Suplicy

PDT

Miro Teixeira Carlos Cardinal
Renan Kurtz LeonelPavan

PSB

Gonzaga Patriota Pedro Valadares

Secretário: Manoel Araujo Fernandes
Local: terça-feira, quarta-feira e Quinta-feira -1 Oh - Plenário Sala 2
Telefones: 318-8266 - 318-6992 a 6996

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíliA

Rita Camata
Saraiva Felipe

Alcione Athayde
Amaldo Faria de Sá
Augusto Farias
Jofran Frejat
José Unhares
Luiz Buaiz
Nilton Baiano
Talvane Albuquerque

Carlos Mosconi
Cipriano Correia
Eduardo Mascarenhas
Fátima PElrães
Márcia Marinho
Osmânio Pereira
Rommel Feij6
Sebastião Madfeira

Humberto Costa
José Augusto
Marta Suplicy
Taga Angerami (PSDB)

Cidinha Campos
Serafim Venzon

Agnelo Queiroz (PCdoB)

Pedro Yves
1 vaga

Dolores Nunes
José Egydio

Mareio Reinaldo Moreira
Pedro Canedo
Pedro Corrêa

Robério Araujo
Wilson Leite Passos

1 vaga

PSDB

B.Sá
Elias Murad

Ezídio Pinheiro
Feu Rosa

Flávio Arns
Jovair Arantes

Sérgio Arouca (PPS)
1 vaga

PT

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Jair Meneguelli

Paulo Paim

PDT

Wilson Braga
Fernando Ribas Carli

PSB

Raquel Capiberibe

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)

1 vaga

Carlos Alberto
Luiz Moreira

Manoel Castro
Osvaldo Biolchi

Paulo Bauer
Roberto Jefferson

Sérgio Barcellos

PCdoB

Bloco (PFLlPTB)

João Melão Neto
José Carlos Aleluia
José Coimbra
Mendonça Filho
Raimundo Santos
Wilson Cunha
Zila Bezerra

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)

José Pimentel (PT) Alberto Goldman

Jandira Feghali

Secretário (a): Míriam 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)
1º Vice-Presidente: IIdemar Kussler (PSDB)
2º Vice-Presidente: Jair Meneguelll Jair Meneguelli (PT)
3º Vice-Presidente: José Coimbra (PTB)

Titulares Suplentes

Adelson Salvador
Armando Costa
Chicâo Brígida
Eliseu Padilha

Genésio Bernardino
Laire Rosado

Olavo Calheiros

Armando Abmo
Darcísio Perondi
Elcione Barbalho
Euler Ribeiro
José Aldemir
José Pinotti
Lídia Quinan

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)
1º Vice-Presidente: Osmânio Pereira (PSDB)
2º Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
3º Vice-Presidente: José Aldemir (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Adhemar de Barros Filho (PPB)
Antonio Joaquim Araujo

Augusto Viveiros
Costa Ferreira

Duma Pisaneschi
Laura Cameiro

Marilu Guimarães
Roland Lavigne

Zila Bezerra
2 vaga



Noel de Oliveira
Olavo Calheiros
Sandro Mabel
zaire Rezende

Chico Vigilante (PT)
Jair Bolsonaro
Maria Laura (PT)
Miguel Rossetto (PT)
Valdomiro Meger

lidemar Kussler
Luciano Castro
Nelson Otoch
1 vaga

Jair Meneguelli
Paulo Paim
Paulo Rocha

Wilson Braga

Fernando Lyra

1 vaga

Bloco (PPB/PL)

PSD8

PT

PDT

PSB

PCdoB

Paulo Ritzel
3 vagas

Ary Magalhães
Arnaldo Faria de Sá

Ary Valadão
Benedito Guimarães

Julio Redecker

Almino Affonso
Antonio Balhmann
Domingos Leonelli

Olávio Rocha

Carlos Santana
Jaques Wagner

Luciano Zica

Renan Kurtz

João Colaço

Aldo Rebelo

João Thome Mestrinho
Moreira Franco
Newton Cardoso
Oscar Andrade
Rubens Cosac

Bloco (PPBIPL)

Agnaldo Timóteo
Alceste Almeida
Antônio Jorge
Benedito Guimarães
Davi Alves Silva
Francisco Silva
Luís Barbosa
Marcelo Teixeira (PMDB)

PSDB

Hugo Lagranha (PTB)
Jovair Arantes
Leônidas Cristino
Mário Negromonte
Paulo Feijó
Pedro Henry
Simão Sessim

PT

Carlos Santana
João Coser
Marcos Medrado
Teima de Souza

Noel de Oliveira
Paulo Titan

Roberto Paulino
2 vagas

Basilio Villani
Eurico Miranda
Fausto Martello

Felipe Mendes
João Mendes
Jorge Wilson
Nilton Baiano
Osmar Leitão

Candinho Mattos
Fernando Torres

José Chaves
Zé Gerardo

3 vaga

Chico Vigilante
Gilney Viana
Hélio Bicudo

João Paulo

4 vagas

3 vagas

Socorro Gomes

Suplentes

Edson Ezequiel
Matheus Schmidt

Alexandre Cardoso

PMDB

PFUPTB

Antonio Geraldo (PFL)
Vicente André Gomes

PCdoS

Pedro Valadares

PSB

PDT

4 vagas

Proposição: REQ-2195 Prazo: 26·5·95 à 23-10-95

Presidente: Zulaiê Cobra
12 Vice-Presidente: Ricardo Gomyde
22 Vice-Presidente: Vicente André Gomes
32 Vice-Presidente: Padre Roque
Relator: Eurico Miranda

Titulares

3 vagas

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

Aníbal Gomes
Edinho Araújo
Mário Martins
Nestor Duarte

Suplentes

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

Bloco (PFUPTB)

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)

Alberto Goldman
Alberto Silva
Barbosa Neto
Carlos Nelson

Chico da Princesa
Cláudio Cajado
Dumo Pisaneschi
Jairo Azi
João Maia
Lael Varella
Mauro Fecury
Mauro Lopes
Paulo Gouvêa
Philemon Rodrigues
Ricardo Barros

PPS

Sérgio Arouca 1 vaga

Secretária: Talita Veda de Almeida
Local: terça-feira, quarta-feira e quinta-feira -1 Oh - Plenário Sala 11
Telefones: 318-6987/6990/7004/7007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Newton Cardoso (PMDB)
12 Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
22 Vice-Presidente: Mauro Lopes (PFL)
32 Vice-Presidente:

Titulares



PPB PT

Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda
Nelson Meurer
1 vaga

Cunha Bueno
Marcos Medrado

Wagner Salustiano
1 vaga

José Pimentel
Paulo Berl')ardo

Fernando Ferro
Luiz Gushiken

POT

Nelson Otoch
Zulaiê Cobra

PSOB

Jovair Arantes
Salvador Zimbaldi

Cidinha Campos

Alexandre Cardoso

Vicente André Gomes

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga

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

Bloco (PFUPTB)

Luiz Buaiz

Suplentes

Bloco (PLlPSOIPSC)

Jonival Lucas
José Tude

Maria Valadão
Wilson Cunha

Bloco (PMOBIPSOIPSUPSC)

Lídia Quinan Gilvan Freire
Marisa Serrano Hermes Parcianello
Rita Camata Robson Tuma

Bloco (PPBIPL)

Alcione Athayde Dolores Nunes
Robério Araújo Laura Carneiro (PFL)
Severino Araújo Wagner Salustiano

PSOB

Ceci Cunha Elias Murad
Flávio Arns Fátima Pelaes
Zulaiê Cobra Vanessa Felippe

PT

Hélio Bicudo Chico Vigilante
Padre Roque Fernando Ferro

POT

Cidinha Campos Wolney Queiroz

PCdoB
Socorro Gomes Inácio Arruda

Bloco (PFUPTB)

Presidente: Marilu 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

Célia Mendes
Marilu Guimarães
Philemon Rodrigues
Zila Bezerra

Pedro Canedo

Secretária: Regina Maria Veiga Brandão
Local: Serviço de CPI- Sala 139
Telefone: 318-7055

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

DESTI!'IADA A INVESTIGAR A ADOÇÃO
E O TRAFICO DE CRI~NÇAS BRASILEIRAS

(RESOLUÇAO nSl 66/94)
Lindberg Farias

Roland Lavigne

João Fassarella
Pedro Wilson

Severiano Alves

Alcione Athayde
Anivaldo Vale

Moacyr Andrade
1 vaga

Álvaro Gaudêncio Neto
Fernando Gonçalves

Maluly Netto
Mauro Lopes

Henrique Eduardo Alves
Noel de Oliveira
zaire Rezende

POT

PT

PPB

PMOB

PCdoB

PUPSO/PSC

Geddel Vieira Uma
Jorge Wilson (PPB)
1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
José Unhares
Simão Sessim (PSDB)
1 vaga

Heráclito Fortes
João Mellão Neto
José Coimbra
Manoel Castro

Vicente André Gomes

Ricardo Gomyde

Secretária: Maria Auxiliadora Montenegro
Local: Serviço de CPI- Sala 139, Anexo li
Telefone: 318-7056

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

DESTINADA A INVESTIGAR DENÚNCIAS DE IR
REGULARIDADES NAS ENTIDADES

DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

Carlos Santana
Padre Roque

Marquinho Chedid

Feu Rosa
Luiz Piauhylino

PSOB

Ceci Cunha
Jorge Anders

Secretária: Maria Auxiliadora Montenegro
Local: Serviço de CPI, Anexo 11, Sala 139-B
Telefone: 318-7056



COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
pOLíTICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE

ESTAS, A ATUALIZAÇ_ÃO DO CÓDIGO EI.:.EITO
RAL E MODIFICAÇOES NA LEGISLAÇAO
ELEITORAL-PARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS

NECESSÁRIAS ALTERAÇÕES NA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
22 Vice-Presidente: Jayme Santana (PSDB)
32 Vice-Presidente: Alzira Ewerton (PPB)
Relator: João Almeida (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Presidente: Homero Oguido (PMDB)
12 Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
22 Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
32 Vice-Presidente: Ricardo Izar (PPB)
Relator: Aracely de Paula (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Secretário: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: Servo Com. Especiais: Anexo 11- sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-706717066(7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER
SOBRE TODAS AS PROPOSiÇÕES, EM

TRÂMITE NESTA CASA, REFERENTES AOS
JOGOS E À REGULAMENTAÇÃO DOS

CASSINOS NO BRASIL

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Corauci Sobrinho
José Santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Paulo Gouvea
Vicente Cascione

PMOB

Iberê Ferreira
Paes Landim

Pedrinho Abrão
Ricardo Barros

Roberto Pessoa
Rodrigues Palma

VilmarRocha

Albérico Cordeiro
Aracely de Paula
Carlos Magno
Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
Paulo Lima
Vilson Santini

Adauto Pereira
Antonio Joaquim Araújo

Hilário Coimbra
João Iensen

Mauro Fecury
2 vaga

Bloco (PSBIPMN)

João Almeida
Marcelo Barbieri
Nicias Ribeiro (PSDB)
Olavo Calheiros
Roberto Valadão
Ubaldo Corrêa

PPB

Alzira Ewerton
Jarbas Lima
José Janene
Prisco Viana
Romel Anízio

PSOB

Feu Rosa
Jayme Santana
Roberto Santos
Silvio Torres

PT

João Paulo
Paulo Delgado
Sandra Starling

POT

Coriolano Sales
Matheus Schmidt

Barbosa Neto
Chicão Brígido
Marisa Serrano

Maurício Requião
Tetê Bezerra

1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Cunha Bueno
José Linhares

Ricardo Izar
1 vaga

Aécio Neves
Cipriano Correia

Paulo Feijó
Zé Gerardo

José Genoino
Padre Roque

Waldomiro Fioravante

Ênio Bacci
Eurípedes Miranda

PMOB

Candinho Mattos (PSDB) Aníbal Gomes
Homero Oguido Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
Ivo Mainardi José Aldemir
Maria Elvira Noel de Oliveira
Sandro Mabel Pinheiro Landim
Silas Brasileiro Wilson Cignachi

PPB

Agnaldo Timóteo Gerson Peres
Efraim Morais (PFL) Marcos Medrado
Eurico Miranda Nelson Meurer
Ricardo Izar Wagner Salustiano
Silvernani Santos 1 vaga

PSOB

Jovair Arantes Alexandre Santos
Nelson Otoch Domingos Leonelli
Pedro Henry Nicias Ribeiro
Zulaiê Cobra 1 vaga

PT

Carlos Santana Hélio Bicudo
João Fassarella José Augusto
José Fortunati Pedro Wilson

POT

Fernando Lopes Ênio Bacci
Matheus Schmidt Wolney Queiroz

1 vaga Bloco (PUPSO/PSC)

Marquinho Chedid Pedro Canedo

Fernando Lyra

Aldo Arantes

PCdoB

Bloco (PUPSOIPSC)

Haroldo Lima
Nilson Gibson

Bloco (PSBIPMN)

PCdoB

Gonzaga Patriota

Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid Sérgio Miranda Aldo Arantes



Proposição: PEC-0175195 Autor: Poder Executivo

Presidente: Jurandyr Paixão (PMOB)
12 Vice-Presidente: Cássio Cunha Lima (PMDB)
22 Vice-Presidente: Vago
32 Vice-Presidente: João Pizzolattl (PFL)
Relator: Mussa Demes (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: servo Com. Esp. Anexo li-Saias 124-A1152-A-Ala Nova
Telefones: 318-68741706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTI_NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO,NSl 175-A, DE
1995, QUE "ALTERA O CAPITULO DO

SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

Sérgio Miranda

Suplentes

Ubaldino Júnior

Augusto Viveiros
Efraim Morais
José Coimbra

Lima Neto
Moisés Lipnik

Osório Adriano
Roberto Pessoa

Antônio do Valle
Marcos Lima
Paulo Ritzel

3 vagas

PMDB

PCdoB

PSBIPMN

Bloco (PFUPTB)

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Esp. -Anexo 11- sala 131C/135C -Ala Nova
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE
LEI, EM TRÂMITE NESTA CASA,

QUE VERSAM SOBRE MATÉRIAS RELATIVAS
AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Gonzaga Mota (PMDB)
12 Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
22 Vice-Presidente: Vago
32 Vice-Presidente: Vago
Relator: Benito Gama

Titulares

Haroldo Lima

Edinho Bez
Eliseu Padilha
Eudoro Pedroza
Gonzaga Mota
Jurandyr Paixão
Silas Brasileiro

Félix Mendonça
Manoel Castro
Vilmar Rocha
Ney Lopes
Paes Landim
Saulo Queiroz
Theodorico Ferraço

Sérgio Guerra

Enivaldo Ribeiro
Felipe Mendes

Fetter Júnior
Flávio Derzi

Vadão Gomes

Betinho Rosado
José Coimbra

Júlio César
Osmir Lima
Luiz Braga

Osório Adriano
Osvaldo Biolchi

Antônio Brasil
Edinho Bez

Hélio Rosas
UdiaQuinan

Rubens Cosac
Marcelo Teixeira-

PPB

PMDB

Benito Gama
Eliseu Resende
Félix Mendonça
Mussa Demes
Paulo Cordeiro
Paulo Lima
Rubem Medina

Alberto Goldman
Cássio Cunha Lima
José Luiz Clerot
José Priante
Jurandyr Paixão
Luiz Henrique

João Pizzolatti
Laprovita Vieira
Renato Johnsson
Pauderney Avelino
1 vaga

PSDB PPB

Firmo de Castro
Luciano Castro
Luiz Carlos Hauly
Roberto Brant

PT

Ayrton Xerez
Fernando Torres

Silvio Torres
Veda Crusius

Anivaldo Vale
Basilio Villani
José Janene
Valdomiro Meger
1 vaga

Cunha Bueno
Laprovita Vieira
Luciano Castro

Márcio Reinaldo Moreira
Roberto Campos

Celso Daniel
Conceição Tavares
José Fortunati

Airton Dipp
Matheus Schmidt

PDT

José Fritsch
José Machado

Paulo Bernardo

Fernando Lopes
Fernando Zuppo

Firmo de Castro
Luiz Carlos Hauly
Marconi Perillo
Veda Crusius

PSDB

Antônio Feijão
Ayrton Xerez

Fernando Torres
1 vaga

PT

Francisco Horta

PUPSD/PSC

Eujácio Simões

José Fortunati
José Pimentel
Nedson Micheleti

Ana Júlia
Maria Conceição Tavares

Paulo Bernardo



Coriolano Sales
Fernando Lopes

PDT

Márcia Cibilis Viana
1 vaga

Eurípedes Miranda

De Velasco

PDT

PLlPSD/PSC

Fernando Lopes

Francisco Rodrigues

Francisco Horta

Bloco (PUPSDIPSC)

Eujácio Simões Aldo Arantes

PCdoB

Aldo Rebelo

Sérgio Guerra

Ségio Miranda

Bloco (PSBIPMN)

PCdoB

Ricardo Heráclio

Aldo Rebelo

Secretário: Rejane S. Marques
Local: servo de Com. Esp. - Anexo 11 Salas 131-C/135-C - Ala Nova
Telefones: 318-70611706517052

COMISSÃO ESPECIAL

PARA DAR PARECER AO PROJETO DE LEI
Nll 4.591, DE 1994, E SEUS APENSADOS,

QUE DISPÕEM SOBRE A pOLíTICA NACIONAL
DE DROGAS E DÃO OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11 - sala 120-B - Ala Nova
Telefone: 318-7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI Nll 4.376/93, 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"
Proposição: PL nS! 4.376193 Autor: Poder Executivo

Presidente: José Luiz Clerot
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen
22 Vice-Presidente: Régis de Oliveira
32 Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPR)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Augusto Viveiros Benito Gama
José Múcio Monteiro Hugo Rodrigues da Cunha
Osvaldo Biolchi José Jorge
Raul Belém Paulo Cordeiro

PMDB

Dilso Sperafico Fernando Diniz
Jorge Tadeu Mudalen Gilvan Freire
José Luiz Clerot Oscar Goldoni

PPB

Ibrahim Abi-Ackel Adhemar de Barros Filho
Jarbas Lima Adylson Motta
Valdomiro Meger Raimundo Santos
1 vaga 1 vaga

PSDB

Danilo de Castro Herculano Anghinetti
Jovair Arantes Nelson Otoch

PT

Milton Mendes Miguel Rossetto
Sandra Starling Waldomiro Fioravante

Proposição: PL nS! 4.591194

Presidente: Laíre Rosado
12 Vice-Presidente: Elias Murad
22 Vice-Presidente: Remi Trinta
32 Vice-Presidente:
Relator: Ursicino Queiroz

Titulares

PFUPTB

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

Autor: Senado Federal

Suplentes

Antônio Geraldo
Arolde de Oliveira

Benedito de Lira
Betinho Rosado
Eliseu Resende

João Iensen
Philemom Rodrigues

Luiz Fernando
Nicias Ribeiro

4 vagas

Carlos Airton
Carlos Camurça

Felipe Mendes
Rogério Silva

Valdomiro Meger

B.Sá
Eduardo Mascarenhas

Jovair Arantes
1 Vaga

Arlindo Chinaglia



Esther Grossi
Marta Suplicy

PDT

Antônio Joaquim

Eurípedes Miranda

PUPSD/PSC

Roland Lavigne

Suplentes

Mauri Sérgio
Wilson Branco

1 vaga

PMDB

Bloco (PFUPTB)

Álvaro Gaudêncio Neto
Carlos Magno

Félix Mendonça
Júlio César

Albérico Filho
Eliseu Padilha
Sandro Mabel

Benito Gama
Carlos Alberto
José Tude
Manoel Castro

Presidente: Miro Teixeira (PDT)
12 Vice-Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
22 Vice-Presidente: Miguel Rossalto (PT)
32 Vice-Presidente: Célia Mendes
Relator: Carlos Alberto (PFL)

Titulares

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: servo Com. Esp. -AneYJJ 11- 8aIas 131.Q'1~-Pav.Sup.
Telefones: 706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ANALISAR A QUESTÃO
DO DESEMPREGO

Suplentes

Raquel Capiberibe

PCdoB

PSDIPMN

Lindberg Farias 1 vaga

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li-Saias 131-C/135-C - Ala Nova
Telefones:318-70651706617052

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

Fernando Gabeira (PV)

PFUPTB PPB

José Rocha
José Tude
Júlio César
Roberto Pessoa

PMDB

Betinho Rosado
Cláudio Cajado

Fernando Gomes
Luiz Braga

Célia Mendes (PFL)
Francisco Silva
José Rezende

José Aníbal
Márcio Fortes

Cleonâncio Fonseca
Jair Siqueira

1 vaga

PSDB

Antônio Balhmann
Roberto Brant

PTCássio Cunha Lima
Nicias Ribeiro
1 vaga

Izidório Oliveira
Marcelo Teixeira
Pinheiro Landim

Maria da Conceição Tavares
Miguel Rossalto

Carlos Santana
Jair Meneguelli

Enivaldo Ribeiro
Felipe Mendes
Sérgio Naya
1 vaga

PPB

Marconi Perillo
Moacyr Andrade

2 vagas

PDT

Miro Teixeira

Bloco (PSBIPMN)

Gonzaga Patriota

Fernando Zuppo

1 vaga

Arnon Bezerra
João Leão

PSDB

Antônio Aureliano
Mário Negromonte

Bloco (PUPSD/PSC)

Ronivon santiago (PFL) Pedro Canedo

Ivan Valente
Domingos Dutra

PT

Alcides Modesto
José Pimentel

Secretaria: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11 - Salas 131-C/135/C - Ala
Nova
Telefones: 318-70671706617052



COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A,NO PRAZO DE
40 (QUARENTA) ~ESSÕES,

PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO 9, DI; 1995,

QUE "ACRESCENTA PARAGRAFO UNICO AO
ART. 180 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL".

(INCENTIVO AO TURISMO)

Bloco (PFUPTB)

Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
12 Vice-Presidente: José Aldemir (PMDB)
22 Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Ricardo Barros (PFL)

Titulares

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARE,CER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
155, DE 1993, QUE "ALTERA A REDAÇAO DO

PARÁGRAFO 12 DO ARTIGO 53 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposição: PEC-Q155195 Autora: Cidinha Campos

Presidente: 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

Aroldo Cedraz
Jaime Fernandes

José Tude
Luiz Braga

Philemon Rodrigues
Salomão Cruz

Ursicino Queiroz

Adauto Pereira
AntOnio Geraldo
Jairo Azi
Severino Cavalcanti
Theodorico Ferraço
Vicente Cascione
Wilson Cunha

Suplentes

Carlos Alberto
Couraci Sobrinho

Roberto Pessoa
Vilson Santini

Autor: Ricardo Herácllo
e Outros

PMOB

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
Hilário Coimbra
Ricardo Barros

Proposição: PEC·9/95

José Aldemir
Nair Xavier Lobo
Sandro Mabel

PPB

Eurico Miranda
Felipe Mendes
1 vaga

Albérico Filho
Hermes Parcianello

Marcelo Teixeira

Marcos Medrado
Paulo Bauer

Roberto Balestra

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
José Luiz Clerot
Luiz Fernando
1 vaga

PMOB

PPB

Edinho Araujo
. João Natal

Jorge Wilson
José Priante

Nicias Ribeiro
Wagner Rossi

PSOB

Alexandre Santos
Nelson Otoch

Ceci Cunha
Sylvio Lopes

Costa Ferreira
Dofores Nunes
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque
Welson Gasparini

PT PSOB

Fernando Ferro
José Pimentel

POT

LeonelPavan

PUPSO/PSC

João Coser
Milton Mendes

José Mauricio

Danilo de Castro
Régis de Oliveira
Robério Araújo
Vicente Arruda

Domingos Dutra
Hélio Bicudo
Marcelo Deda

PT

Ezidio Pinheiro
João Leão

Jorge Anders
Saulo Queiroz

Fernando Ferro
José Machado

Pedro Wilson

Eujácio Simões 1 vaga POT

PSBIPMN
Cidinha Campos
Silvio Abreu

Magno Bacelar (S/P)
Renan Kurtz

Ubaldino Júnior Ushitaro Kamia BLOCO PUPSOIPSC

Secretária: Angela Mancuso
Local: Anexo 11- Salas 131-C/135-C - Ala Nova
Telefone: 318-7066

Francisco Rodrigues De Velasco

BLOCO PSB/PMN

Beto Lélis Adelson Salvador



Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)

SESSÕES, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N1I 169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV

DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
CpNSnTUlçÃO FEDERAL, ,

E,PREVE REC_URSOS ORÇAMENTAR~OS

A NIVEL DA UNIA~ ESTADOS E MUt!ICIPIOS
PARA ~ANUTENÇAO DO SISTEMA UNICO DE

SAUDE, COM O FINANCIAMENTO DAS
REDES PÚBLICAS FILANTRÓPICAS

E CONVENIADAS"
Autor.s: Eduardo Jorge

e Waldir Pires

PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Lima

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Servo Com. Espadais - Anexo 11 - Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA_A, NO PRAZO DE 40 (QUAR,ENTA)

SESSOES, PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA ÀCONSTITUiÇÃO NR

133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSJITUIÇÃO FEDERAL",
(DEMARCAÇAO DAS TERRAS INDIGENAS)

Proposição: PEC.Q133192 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Antônio Brasil
12 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro
22 Vice-Presidente: Roberto ArMjo
32 Vice-Presidente: Domingos Dutra
Relator: Salomão Cruz

Titulares

Proposição: PEC.Q169193

Presidente: Roóerto Jefferson
12 Vice-Presidente: Ursicino Queiroz
22 Vice-Presidente: Carlos Mosconi
32 Vice-Presidente: Fernando Gomes
Relator: DarcíSio Perondi

Titulares Suplentes

Secretária: Edla Calheiros
Local: servo Especiais - Anexo 11- Sala 12()'B - Ala Nova
Telefones: 318-706617067

Alceste Almeida (PPB)
Salomão Cruz (PSDB)
Vic Pires Franco
1 vaga

Antônio Brasil
Confúcio Moura
João Thomé Mestrinho

Carlos Airton
Jair Bolsonaro
Valdenor Guedes

Robério Araújo
Tuga Angerami

Domingos Dutra
GilneyViana

Antônio Joaquim

Elton Rohnelt

Raquel Capiberibe

PFUPTB

PMOB

PPB

psoe

PT

por

PLlPSDlPSC

PSBlPMN

Átila Lins
Hilário Coimbra

João Ribeiro (PPB)
MuTilo Pinheiro

Luiz Fernando (PSDB)
Otávio Rocha (PSDB)

1 vaga

Benedito Guimarães
Carlos Camurça

Rogério Silva (PFL)

João Maia
Sebastião Madeira

Ivan Valente
Marta Suplicy

Giovanni Queiroz

r:xpedito Júnior (PPB)

Gervásio Oliveira

PFUPTB
Ayres da Cunha
Carlos Magno
Fernando Gonçalves
Jair Soares
Jairo Azi
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

PMOB

Armando Abílio
Confúcio Moura
Darcísio Perondi
Fernando Gomes
José Pinotti
Saraiva Felipe

PPB

Adylson Motta
Jofran Frejat
José Linhares
Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)

PSOB

Carlos Mosconi
Ceci Cunha
Jovair Arantes
Osmânio Pereira

PT

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

POT
Serafim Venzon
Vicente André Gomes

PLlPSDlPSC
Luiz Buaiz

Duflio Pisaneschi
Fátima Pelaes
Jaime Martins
José Coimbra

Luiz Moreira
Maluly Netto

1 vaga

Elcione Barbalho
Rita Camata

Aníbal Gomes
3 vagas

Alcione Athayde
r:nivaldo Ribeiro
Fausto Martello

Talvane Albuquerque
1 vaga

B.Sá
Pimentel Gomes

Roberto Araújo
Sebastião Madéira

Arlindo Chinaglia
José Fritsch

Marta SUplicy

Giovanni Queiroz
Wilson Braga

Pedro canedo



PSOB

AntOnio Feijão Aécio Neves
Arthur Virgflio 1 vaga Hélio Bicudo

PT
José Fortunati
Nilmário Miranda

Ana Júlia Adão Pretto
Paulo Rocha Alcides Modesto

POT Eurrpedes Miranda

Wolney Queiroz Wilson Braga
Wilson Braga

PL/PSO/PSC

Francisco Rodrigues Ronivon Santiago De Velasco

PSB/PMN

Adelson SalvadorBeto Lélis

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais.,. Anexo 11 - Sala 10- Mezanino
Telefones: 318-706617067

PCdoB

Agnelo Quei~oz Jandira Feghali

Secretária: Marlene NasSif ,
Local: serv. Com. E~pecipis:, "VJexo 11 - Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-7067I7P66(70q2 ,

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE

40 (QUARE;NTA) SESSÕES, PROFERIF!
PARECER'A PROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUiÇÃO Nll 84, 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 Elcione Barbalho

Titulares Suplentes

PFUPTB

COMISSÃO ESPECIAL
DESTtNADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA À qONSTITUIÇÃO N2 ~6, DE 1991,

QUE "INTRODUZ MODIFICAÇOES NA
ESTRUTURA POLICIAL"

Proposição: PEC-46191 Autor: Oep. Hélio Bicudo

Presidente: Deputado ~ugl,lsto Viveiros
12 Vice-Presidente: DE!Pyt<:ldO José Rezende
22 Vice-Presidente: Deputado IIdemarKussler
32 Vice-Presidente: DepjJfado Fausto Martello
Relator: Deputado HéljôRoSas

Titulares Suplentes

PFUPTB
Davi Alves Silva (PMN)

Efraim Morais
José Borba
José Rocha
Maluly Netto

Murilo Pinheiro
Paulo Heslander

PMOB

Aloysio Nunes Ferreira
Ivo Mainardi

Pinheiro Landim
3 vagas

PPB

Alcione Athayde
Jarbas Lima

Marcos Medrado
Rogério Silva

1 Vaga

PSOB

Herculano Anghinetti
Mário Negromonte

Nélson Otoch
Sebastião Madeira

PT

Domingos Dutra
Marta Suplicy

Milton Mendes

POT

Magno Bacelar (S/P)
Silvio Abreu

PUPSO/PSC

José Egydio

PSB/PMN

Adelson Salvador

PBdoB

Lindberg FariasRicardo Gomyde

Gonzaga Patriota

Fausto Martello
Jair Bolsonaro
Laprovita Vieira
Valdomiro Meger
Welson Gasparini

Abelardo Lupion
Augusto Viveiros
Carlos Magno
José Rezende
Lael Varella
Theodorico Ferraço
1 vaga

Adelson Ribeiro
Feu Rosa
IIdemar Kussler
Sylvio Lopes

Euler Ribeiro
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
2 vagas

Edson Queiroz
Gerson Peres

Luciano Castro
1 vaga

Ubaldino Júnior

Hugo Lagranha
Jaime Fernandes

Mauro Fecury
Roberto Pessoa

Cássio Cunha Lima
Euler Ribeiro

1 vaga
PPB

PMOB

PSB/PMN

Anivaldo Vale
Benedito Guimarães
Raimundo Santos
1 vaga

Elcione Barbalho
Olávio Rocha
Paulo Titan

Carlos Alberto
Carlos da Carbrás
Eliseu Moura
Hilário Coimbra

,Alexandre Cardoso



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 (PFUPTB)

Secretária: Ângela Mancuso
Serviço de Comissões Especiais: Anexo 11 - salas 131-C/135-C
Ala Nova
Telefones: 318-70661706717052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTI_NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2_96, DE 1992,

QUE INTRODUZ MODIFICAÇOES,NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIARIO

Cláudio Cajado AntOnio dos santos
Corauci Sobrinho Átila Lins
Jairo Carneiro Benedito de Lira
Maurício Najar João Iensen
Nelson Trad Leur Lomanto
Régis de Oliveira Paes Landim
Vicente Cascione Philemon Rodrigues

PMDB
Ary Kara Elias Abrahão
Gilvan Freire Hélio Rosas
José Luiz Clerot Luiz Fernando (PSDB)
José Thomaz Nono (PSDB) Marcos Lima
Roberto Valadão Nair Xavier Lobo
Wagner Rossi 1 vaga

PPB

Augusto Farias Alzira Ewerton
Edson Queiroz Jair Siqueira
Ibrahim Abi-Ackel Renato Johnsson
Jarbas Lima Ricardo Izar
Prisco Viana Roberto Balestra

PSDB

Almino Affonso Ayrton Xerez
lidemar Kussler Danilo de Castro
Vicente Arruda Eduardo Mascarenhas
Zulaiê Cobra Paulo Feijó

PT

José Genoíno Luiz Mainardi
Marcelo Deda Nedson Micheleti
Milton Mendes Pedro Wilson

PDT

Ênio Bacci Coriolano sales
Silvio Abreu Matheus Schmidt

2 vagas

Silvio Abreu

Rita Camata

Feu Rosa
Roberto Brant

Inácio Arruda
Pedro Wilson

Expedito Júnior

Suplentes

Gonzaga Patriota

Anivaldo Vale
Arnaldo Faria de Sá

Renato Johnsson
1 vaga

Jonival Lucas
José Mendonça Bezerra

Ricardo Barros
Theodorico Ferraço

PT

PDT

PPB

PSDB

PMDB

PCdoB

PFUPTB

PUPSD/PSC

Bloco (PSBIPMN)

Eurípedes Miranda

Sylvio Lopes
Tuga Angerami

Eujácio Simões

Ary Kara
Elcione Barbalho
Roberto Valadão

Osmir Lima
Paes Landim
Paulo Heslander
1 vaga

GilneyViana
José Pimentel

Augusto Nardes
Jair Bolsonaro
Marcos Medrado
1 vaga

Proposição: PEC·188194 Autor: zaire Rezende

Presidente: Ary Kara
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão
22 Vice-Presidente: Tuga Angerami
32 Vice-Presidente: Augusto Nardes
Relator: Darci Coelho

Titulares

Aldo ArantesHaroldo Lima

Secretária: Marlene Nassif
Local: Anexo 11 - salas 131-C/135-C - Ala Nova
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2188-A, DE 1994, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFOS 62 E 72 AO ARTIGO 82DO

ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, DISPONDO SOBRE

ANISTIA QUANTO ÀS PUNiÇÕES APLICADAS,
ATRAVÉS DE ATOS DE EXCEÇÃO,

A SERVIDORES MILITARES".

Nilson Gibson

Autor: Hélio Bicudo
e Outros

Proposição: PEC·96192

De Velasco

Bloco (PLlPSDIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB) Ubaldino Júnior

PSBIPMN

Raquel Capiberibe



Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Esp. Anexo li-Saias 131-C/135-C-Ala Nova
Telefones: 318-70611706517052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 33-A, DE 1995,

DO PODER EXECUTIVO QUE "MODIFICA
O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL,

ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

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

PFUPTS

Augusto Viveiros Álvaro Gaudêncio Neto
César Bandeira Duílio Pisaneschi
Jair Soares Fernando Gonçalves
Laura Carneiro José Carlos Vieira
Manoel Castro Magno Bacelar
Roberto Jefferson Roberto Fontes
Vicente Cascione Vic Pires Franco

PMDS

Euler Ribeiro Anfbal Gomes
José Aldemir Darcísio Perondi
Lídia Quinan Henrique Eduardo Alves
Marisa Serrano Mauri Sérgio
Remi Trinta Olavo Calheiros
Rita Camata Wilson Cignachi

PSDS

Eduardo Mascarenhas Arnaldo Madeira
Marcia Marinho Edson Soares
Pimentel Gomes Feu Rosa
Romel Anfzio Osmânio Pereira

PPS

Jair Siqueira Célia Mendes
Laprovita Vieira Jair Siqueira
Mário Cavallazzi Paulo Paim
Prisco Viana Pedro Valadares
Renato Johnsson Valdenor Guedes

PT

Eduardo Jorge Arlindo Chinaglia
Jair Meneguelli Humberto Costa
José Augusto José Pimentel

PDT

Eurípedes Miranda Cidinha Campos
1 vaga 1 vaga

PUPSD/PSC

Luiz Buaiz Pedro Canedo

PSBIPMN

Alexandre Cardoso Ubaldino Júnior

PCdoS

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 N2 163-A, DE
1995, QUE "ALTERA OS ARTS. 71 E 72 DO ATO
DAS QISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRAN

SITORIAS, INTRODUZIDAS PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL DE REVISÃO N2 1, DE 1994

(FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA)"
Proposição: PEC·163195 Autor: Poder Executivo

Presidente: Pedro Novais
1Q Vice-Presidente: Paulo Ritzel
22 Vice-Presidente: Márcio Fortes
32 Vice-Presidente: Anivaldo Vale
Relator: Ney Lopes

Titulares Suplentes

PFUPTB
Benedito de Lira Augusto Viveiros
Hugo Rodrigues da Cunha Efraim Morais
José Coimbra Heráclito Fortes
José Jorge Hugo Lagranha
Ney Lopes José Borba
Osório Adriano Paulo Lima
Rodrigues Palma VilmarRocha

PMDS

Albérico Filho Aníbal Gomes
Antonio do Valle Edinho Bez
Gonzaga Mota Fernando Diniz
Paulo Ritzel Hélio Rosas
Pedro Novais Hermes Parcianello
Ubaldo Correa Paulo Titan

PPS

Anivaldo Vale Alzira Ewerton
Luciano Castro Pauderney Avelino
Marcio Reinaldo Moreira Silvernani Santos
Wagner Salustiano 1 vaga

PSDS

Adroaldo Streck Firmo de Castro
Antõnio Kandir João Leão
Feu Rosa Robério Araújo
Márcio Fortes Veda Crusius

PT

Padre Roque João Fassatella
Paulo Bernardo José Machado
Teima de Souza Sandra Star'ing

PDT

Fernando Zuppo Airton Dipp
Renan Kurtz Fernando Lopes



PCdoB

Iná"cio Afruda ' Sérgio Miranda

Secr~té\ria: ~ejane S. Marques
ll:>Cal: ~rv. Com. Esp.: Anexo li-saias 131-C/135-C-Afa Nova
relef~~es: ;318-70611706517052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTlNAD~A,NO PRAZO DE 40 (QUA~ENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A

PROPOSTA DE EMENDA,À CONSTlTUIÇ~O
N2 2-A, DE 1995, QUE "DA NOV.t\ REDAÇAO

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)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO 25__A, DE 1995,

QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO CAPUT DO
ART. 52 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL". .

(GARANTINDO DEFINITIVAMENTE A
INVIOLABILIDADE DO DIREITO A VIDA,

DESDE A SUA CONCEPÇÃO)

Proposição: PEC·25195 Autor: Sevirlno Cavalcanti

Presidente: Philemon Rodrigues (PTB)
12 Vice-Presidente: Álvaro Gaudêncio Neto (PFL)
22 Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
32 Vice-Presidente: Maria Valadão (PFL)
Relator: Armando Abílio (PMOB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFL/PTB)

Eujácio Simões

Alexandre Cardoso

PLlPSO/PSC

PSBIPMN

Expedito Júnior

Sérgio Guerra

Álvaro Gaudênio Neto
Marilu Guimarães
Philemon Rodrigues
Severino Cavalcanti (PPB)

PMOB
Armando Abílio
Edinho Bez
Nilton Baiano (PPB)

Ibere Ferreira
Jonival Lucas

Luis Barbosa (PPB)
Osmir Lima

Gonzaga Mota
José Aldemir
UdiaQuinan

Átila Lins
Jairo Carneiro
Paulo Heslander
Saulo Queiroz

PMOB

Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz Clerot
Pedro Novais

PPB

Adylson Motta
Márcio Reinaldo Moreira
Prisco Viana

PSOB
Antônio Carlos Pannunzio
Arthur Virgflio

PT
Hélio Bicudo
Milton Temer

POT
Coriolano Sales

Bloco (PLlPSOIPSC)

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado

Jair Siqueira (PPB)
Nelson Marquezelli

Armando Costa
Moreira Franco

1 vaga

Flávio Derzi
Jarbas Lima

2 vagas

Antônio Balhann
Welson Gasparini

Marcelo Déda
Sandra Starling

~nio Bacci

PPB

Alcione Alhayde
Augusto Farias
Maria Valadão (PFL)

PSOB

Salvador Zimbaldi
Zulaiê Cobra

PT

Hélio Bicudo
Marta Suplicy

POT

Serafim Venzon

Bloco (PLlPSOIPSC)

Luiz Buaiz

Dolores Nunes
Pedro Corrêa

Robério Araújo

Márcia Marinho
Osmânio Ferreira

Ana Júlia
Padre Roque

Giovanni Queiroz

Pedro Canedo

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga Alexandre Cardoso

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Serv.Com. Esp. - Anexo li-saias 131-C/135-C - Ala Nova
Telefone: 318-70671706617052

Eujácio Simões Expedito Júnior
Bloco (PSBIPMN)

Raquel Capiberibe Adelson salvador (PMOB)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11 S. 120-B Ala Nova



Telefone: 318-7066/7067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITU~ÇÃO Nl! 173195, QUE. _

MODIFICA O CAPITULO DA ADMINISTRAÇAO
PÚBLICA, ACRESCENTA NORMAS ÀS

DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS GERt\IS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSIÇAO.

Proposlçáo: PEC·173195 Autor: Poder Executivo

Presidente: João Mellão Neto (PFL)
12 Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
22 Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB)
31! Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Moreira Franco (PMDB)

Titulares Suplentes

Celso Daniel
Ivan Valente

Waldomiro Fioravante

Alexandre Santos
Eduardo Mascarenhas

João Leão
Marconi Perillo

Alzira Ewerton
Luciano Castro

Flávio Derzi
Márcio Reinaldo Moreira

Mário Cavallazzi

Suplentes

Arthur Virgflio
Eduardo Barbosa

Jayme Santana
Roberto Santos

Ivandro Cunha Lima
Marisa Serrano
Noel de Oliveira

Simara Ellery
2 vagas

Renan Kurtz
1 vaga

Chico Ferramenta
João Coser

João Fassarella

Cleonâncio Fonseca
Felipe Mendes

Hugo Biehl
Salatiel Carvalho

Talvane Albuquerque

Carlos Melles
Hugo Rodrigues da Cunha

José Tude
Philemon Rodrigues

Sérgio Barcellos
Severino Cavalcanti

Wilson Cunha

PT

POT

PPB

PSOB

PMDB

Basílio Billani
Gerson Peres
Márcio Reinaldo Moreira
Nelson Meurer

Celso Daniel
João Paulo
Luiz Mainardi

Coriolano Sales
Edson Ezequiel

Antônio Kandir
Eduardo Mascarenhas
Flávio Arns
Luiz Fernando

Antônio Geraldo
Ayres da Cunha
César Bandeira
Hilário Coimbra
Luiz Barbosa
Mauro Lopes
Mussa Demes

PFUPTB

Chicão Brigido
Fernando Diniz
Ivo Mainardi
Nicias Ribeiro
Oscar Goldoni
Pedro Irujo

Presidente: Nicias Ribeiro
1º Vice-Presidente: Oscar Goldoni
2º Vice-Presidente: Luiz Fernando
3º Vice-Presidente: Nelson Meurer
Relator: Antônio Geraldo

Titulares

PCdoB

Agnelo Queiroz Aldo Arantes
Secretára: Rejane S. Marques
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11- Salas 131-C/135
Telefone: 318-7061/7065/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DÁ NOVA REDAÇÃO AO PA!lÁGRAFO 42 DO
ART. 18 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL.

Fernando Zuppo
Matheus Schmidt

Carlos Nelson
Eliseu Padilha

Nan Souza (PSL)
Pinheiro Landim

Sandro Mabel
Wilson Branco

Jaime Fernandes
José Carlos Vieira

José Mendonça Bezerra
Mauro Fecury
Mauro Lopes

Rodrigues Palma
Theodorico Ferraço

Bloco (PSB/PMN)

PFUPTB

Hugo Rodrigues da Cunha
João Melfão Neto
Paes Landim
Paulo Gouvea
Philemon Rodrigues
Régls de Oliveira
Vicente Cascione

PMOB

Aloysio Nunes Ferreira
Elcione Barbalho
Geddel Vieira Lima
Henrique Eduardo Alves
Laire Rosado
Moreira Franco

PPB

FláviO Derzi
Gerson Peres
Jair Bolsonaro
Roberto Campos
VadãoGomes

PSOB

A1mino Affonso
Leônidas Cristino
Ayrton Xerez
Roberto Brant

PT

Marcelo Deda
Maria Laura
Teima de Souza

POT

Euripedes Miranda
Miro Teixeira

Alexandre Cardoso Nilson Gibson PL/PSO/PSC

Eujácio Simões 1 vaga

Bloco (PLlPSO/PSC) PSB/PMN

EUjácló SImões MaurIcio Campos Ubaldino Júnior Sérgio Guerra



PCdoB PSBIPMN

Agnelo Queiroz Jandira Feghali Ubaldino Júnior Sérgio Guerra

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N1I 41, DE 1991, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO

AO PARÁGRAFO 411 DO ART. 18 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL." (RESTRINGE

A CRI~ÇÃO DE MUNiCípIOS NA ÉPOÇA DAS
ELEIÇOES E EXIGINDO A PUBLICAÇAO DOS

ESTUDOS DE VIABILIDADE MUNICIPAL)

Proposição: PEC-41191 Autor:

Presidente: Nicias Ribeiro (PMDB)
12 Vice-Presidente: Oscar Goldoni (PMDB)
22 Vice-Presidente: Luiz Fernando (PSDB)
32 Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator: Antonio Geraldo (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

1 vaga

Suplentes

Jandira Feghali

PCdoB

PUPSD/PSC

Secretário: José Maria Aguiar Castro
Local: Servo Com. Esp. Anexo li S. 131-C/135-C
Telefones: 318-7065/7061/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIFt PARECER À _

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTlTUIÇAO
NlI 155-A, DE 1993, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DO PARÁGRAFO 111 DO

ARTIGO 53 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(IMUNIDADE PARLAMENTAR)
Proposição: PEC-0155193 Autora: Cidinha Campos

Presidente: Vicente Cascione
12 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira
2Q Vice-Presidente: Vicente Arruda
32 Vice-Presidente: Prisco Viana
Relator: Ibrahim Abi-Ackel

Titulares

Socorro Gomes

Eujácio Simões

Carlos Melles
Hugo Rodrigues da Cunha

José Tude
Philemon Rodrigues

Raimundo Santos
Sérgio Barcellos

Wilson Cunha

Albérico Cordeiro
AntOnio Geraldo
Ayres da Cunha
César Bandeira
Hilário Coimbra
Mauro Lopes
Mussa Demes

PMDB BLOCO PFLlPTB

Chicão Brígido
Fernando Diniz
Ivo Mainardi
Nicias Ribeiro
Oscar Goldoni
Pedro lrujo

PPB

Ivandro Cunha Lima
Marisa Serrano
Noel de Oliveira

Simara Ellery
2 vagas

Adauto Pereira
Antônio Geraldo
Jairo Azi
Theodorico Ferraço
Severino Cavalcanti
Vicente Cascione
Wilson Cunha

Aroldo Cedraz
Jaime Fernandes

Luiz Braga
Philemon Rodrigues

Sal~mão Cruz
José Tude

Ursicino Queiroz

Basílio Villanl
Gerson Peres
Márcio Reinaldo Moreira
Nelson Meurer
Telmo Kirst

PSDB

Cleonâncio Fonseca
Felipe Mendes

Hugo Biehl
Salatiel Carvalho

Talvane Albuquerque

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
José Luiz Clerot
Luiz Fernando
Udson Bandeira

PMDB
Edinho Araujo

João Natal
Jorge Wilson
José Priante

Nicias Ribeiro
Wagner Rossi

Eduardo Marcarenhas
Flávio Arns
Luiz Fernando
1 vaga

Celso Daniel
João Paulo
Luiz Mainardi

PT

Arthur Virgílio
Jayme santana
Roberto Santos

1 Vaga

Chico Ferramenta
João Coser

João Fassarella

Costa Ferreira
Dolores Nunes
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

PPB

PSDB

Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque
Welson Gasparini

Coriolano Sales
Edson Ezequiel

PDT

Renan Kurtz
1 vaga

Danilo de Castro
Régis de Oliveira
Robério Araújo
Vicente Arruda

Ezídio Pinheiro
João Leão

Jorge Anders
Saulo Queiroz



PT POT

Domingos Dutra
Hélio Bicudo
Marcelo Deda

POT

FElmando Ferro
Jose Machado

Pedro Wilson

1 vaga

Raquel Capiberibe

Giovanni Queiroz

BlocO (PSBIPMN)

Gervásio Oliveira

Betinho Rosado
José Carlos Aleluia

José Tude
Lima Netto

Murilo Domingos
Murilo Pinheiro

Werner Wanderer

~Ioco (PUPSOIPSC)

Expedito Júnior {PPB)

Aracely de Paula
Chico da Princesa
Dumo Pisaneschi
Eliseu Resende
João Maia
Jonival Lucas
José Carlos Coutinho

Proposição: PEC-81195 Autor: Marcelo Teixeira
Presidente: José Carlos Coutinho (PFL)
12 Vice-Presidente: João Maia (PFL)
22 Vice-Presidente: Maio Negromonte (PSDB)
32 Vice-Presidente: Carlos Camurça (PPB)
Relator: Roberto Paulíno (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11 S. 120-B Ala Nova
Telefone: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

81-A, DE 1995, QUE "CRIA O IMPOSTO SOBRE
DISTRIBUiÇÃO .DE COMB~STíVEIS LíQUlDOS
E GASOSOS, DE COMPETENCIA DA UNIAO E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Elton Rohnelt

De V~lasco

Haroldo Lima

Suplentes

Adelson Salvador

Magno Bacelar (s/P)
Renan Kurtz

PCdoB.

BLOCO PSelPMN

Aldo Arantes

Secretária: Ângela Mancuso .
Local: seni. Com. Espedais-Anexo 11- sala 120-B-Ala Nova
Telefones: 318~6874/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR
133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSJITUIÇÃO FEDERAL",
(DEMARCAÇAO DAS TERRAS INDIGENAS)

Proposição: PEC-Q133192 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

BLOCO PUPSOIPSC

Francisco Rodrigues

Beto Lélis

Cidinha Campos
Silvio Abreu

PFUPTB PMOB

Atceste Almeida
Carlos da Carbrás
Salomão Cruz
Vic Pires Franco

PMOB

Átila Lins
Hilário Coimbra

João Ribeiro
Murilo Pinheiro

Alberto Silva
Aníbal Gomes
Antônio Brasil
Carlos Nelson
Marcelo Teixeira
Roberto Paulino

Henrique Eduardo Alves
Oscar Andrade

Paulo Titan
Pedro lrujo

2 vagas

Antônio Brasil
Confúcio Moura
João Thomé Mestrinho

Carlos Airton
Jair Bo/sonaro
Valdenor Guedes
1 vaga

Robério Araújo
Tuga Angerami

Domingos Dutra
GilneyViana

PPB

PSOB

PT

Luiz Fernando
Olávio Rocha

Udson Bandeira

Benedito Guimarães
Carlos Camurça
Luciano Castro

1 vaga

João Maia
Sebastião Madeira

Ivan Valente
Marta Suplicy

BasflioVillani
Carlos Camurça
Enivaldo Ribeiro
Marcos Medrado
Salatiel Carvalho

Antônio Feijão
Leônidas Cristino
Mário Negromonte
Paulo Feij6

Carlos Santana
Fernando Ferro
Luiz Mainardi

PPB

PSOB

PT

João Pizzolatti
João Ribeiro

Roberto Campos
2 vagas

Antônio Aureliano
Cunha Lima

Marconi Perillo
Zé Gerardo

João Coser
Luciano Zlca

Teima de Souza



PDT Carlos Mosconi

José Maurfcio Airton Dipp
Osmânio Pereira

LeonelPavan Fernando Lopes
Vicente Arruda

PSB

Pedro Valadares Ricardo Heráclio Eduardo Jorge

PCdoB Humberto Costa

Haroldo Lima Socorro Gomes
José Augusto

PUPSD/PSC

Francisco Horta Eujácio Simões Serafim Venzon

Roberto Rocha
Sebastião Madeira

Silvio Torres

PT

3 vagas

POT

LeonalPavan

Bloco (PMDBIPSDIPSLlPSC)

Secretária: Angela Mancuso
Local: Anexo 11- sala 131·C
Telefone: 318-706317066

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.flIA
SOBRE MOVIMENTAÇAO OU TRANSMISSAO

DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS
DE NATUREZA FINANCEIRA".

Proposição: PEC-256195 Autor: Senado Federal

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
12 Vice-Presidente: Efraim Morais (PFL)
22 Vice-Presidente: José Linhares (PPB)
32 Vice-Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

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 CONS,TlTUIÇÃO N217J95, QUE

"ALTERA PARAGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO ART. 45 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (FIXANDO EM NO MíNIMO 5 E

NO MÁXIMO 47 O NÚMERO DE DEPUTADOS
EM CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO)

Proposição: PEC-17195 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

PFLlPTB

Efraim Morais
Félix Mendonça
José Rocha
Júlio César
Roberto Jefferson
Rogério Silva
Ursicino Queiroz

Armando Abnio
Darcfsio Perondi
Genésio Bernardino
Max Rosenmann

2 vagas

Antônio Joaquim Araújo
Carlos Magno
Eliseu Moura

Fernando Gonçalves
Murilo Domingos

Osmir Lima
Paes Landim

Hermes Parcianello
José Aldemir

Marcelo Teixeira
Pinheiro Landim

Saraiva Felipe
Tetê Bezerra

Sérgio Guerra

Carlos Melles
Hilário Coimbra
Osmir Lima
Paulo Gouvêa

Antônio Brasil
Olavo Calheiros
1 vaga

PSB

PCdoB

PMDB

PPB

Ricardo Haráclio

Aroldo Cedraz
José Coimbra

José Mendonça Bezerra
Roberto Fontes

Carlos Apolinário
Genésio Bernardino

1 vaga

Bloco (PPBIPL)
Alcione Athayde
José Linhares
Márcio Reinaldo Moreira
Pedro Canedo
Roberto Campos
1 vaga

PSDB

Alexandre Santos
B.Sá

Expedido Júnior
Luiz Buaiz

Nelson Meurer
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque
1 vaga

Ceci Cunha
Marconi Perillo

Benedito Guimarães
Felipe Mendes
Francisco Silva

Cunha Lima (PPB)
Roberto Brant

João Paulo
José Fritsch

PSDB

PT

Carlos Airton
Pedro Valadares (PSB)

1 vaga

Adroaldo Streck
Alexandre Santos

Carlos Santana
Domingos Dutra



Airton Dipp

José Carlos Sabóia

PDT

Bloco (PSBIPMN)

Bloco (PUPSDIPSC)

~nio Bacci

Nilson Gibson

COMISSÃO

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CO~STlTUIÇÃO

169-A, DE 1995, QUE "DISPOE SOBRE
A REMUNERAÇÃO DE VEREADOI;lES

E PREFEITOS MUNICIPAIS".

Antônio Geraldo
João Mellão Neto

José Tude
Rubem Medina

Arthur Virgflio
Celso Russomanno

1 vaga

PSDB

Valdomiro Meger

2 vagas

Orcino Gonçalves
Paulo RilZer

Roberto Rocha (PSDB)

Bloco (PPB/PL)

Bloco (PMDBIPSD/PSUPSC)

AntOnio Carlos Pannunzio
Ayrton Xerez
1 vaga

Enivaldo Ribeiro
José Teles
Júlio Redecker

Darcfsio Perondi
José Luiz Clerot
Nestor Duarte

Célia Mendes
Costa Ferreira
Fernando Gomes
João Maia

Proposição: PEC-169195 Autor: Fernando Gomes

Presidente: Darcfsio Perondi (PMDB)
12 Vice-Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Teles (PPB)
32 Vice-Presidente: Antônio Carlos Pannunzio (PSDB)
Relator: João Maia (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Eujácio Simões

José Tude
Júlio César

Mendonça Filho
Roberto Fontes

PMDB

Bloco (PFUPTB)

Antônio Joaquim Araújo
Aracely de Paula
Benedito de Lira
Hugo Lagranha

Francisco Horta

Secretário: Mário Drausio Couiinho
Local: Anexo (1- Salas 131-C/135-C
Telefone: 318-70651706617052

COMiSSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A PRO
POSTA DE EMEN.oA A CONSTlTUJÇÃO N2 57,
DE 1995, QUE "DA NOVA REDAÇAO AO ARTI
GO 14, PARÁGRAFOS 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

Candinho Mattos (PSDB)
Darcfsio Perondi

1 vaga

PPB
Luiz Mainardi
Paulo Bernardo

PT

José Machado
Tilden Santiago

Alzira Ewerton
Benedito Guimarães

Darci Coelho
3 vagas

PSDB
José Maurfcio

PDT

Matheus Schmidt

Bloco (PLlPSDIPSC)

Eujácio Simões Expedido Júnior (PPB)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Esp. Anexo (I Salas 131-C/135-C
Telefone: 318-70661706717052

José de Abreu
Vicente Arruda

João Fassarella
Sandra Starling

Matheus Schmidt

1 vaga

Celso Russomanno
1 vaga

PT

Ana Julia
João Paulo

PDT

Coriolano Sales

Bloco (PSBIPMN)

Gervásio Oliveira

PSB

Nilson Gibson Bosco França (PMN)
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo (I Sala 131
Telefone: 318-70661706717052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À C0t-lSTlTUIÇÃO
N2169-A, DE 1995, QUE "DISPOE SOBRE A

REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E
PREFEITOS MUNICIPAIS".

Proposição: PEC-169195 Autor: Fernando Gomes

Presidente: Darcfsio Perondi (PMDB)
12 Vice-Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)



22 Vice-Presidente: José Teles (PPB)
32 Vice-Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
Relator: João Maia (PFL)

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)

Bloco (PFLlPTB)
Chico da Princesa Eliseu Moura
José Carlos Aleluia Hugo Lagranha
José Carlos Coutinho João Iensen
José Carlos Vieira Magno Bacelar
Lael Varella Mauro Fecury
Philemon Rodrigues Mauro Lopes
Sérgio Barcellos Rubem Medina

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)

Titulares

Célia Mendes
Costa Ferreira
Fernando Gomes
João Maia

Darcfsio Perondi
José Luiz Clerot
Nestor Duarte

Enivaldo Ribeiro
José Teles
1 vaga

Suplentes

Bloco (PFUPTB)

João Mellão Neto
José Jorge
José Tude

Rubem Medina

Orcino Gonçalves
Paulo Ritzel

Roberto Rocha (PSDB)

Bloco (PPBIPL)

Nan Souza (PSL)
2 vagas

PSDB

Titulares

Alberto Silva
Genésio Bernardino
João Thomé Mestrinho
José Pinotti
Moreira Franco
Paulo Titan

Benedito Guimarães
Fausto Martello
Fetter Júnior
Jair Bolsonaro
José Egydio
Pauderney Avelino

Bloco (PPBIPL)

Suplentes

AntOnio Brasil
Marcelo Teixeira

Oscar Andrade
zaire Rezende

2 vagas

Cunha Lima
Eujácio Simões
João Pizzolatti
Júlio Redecker
Laprovita Vieira
Ushitaro Kamia

AntOnio Carlos Pannunzio

2 vaga

Luiz Mainardi
Paulo Bernardo

José Maurício

Nilson Gibson

PT

PDT

PSB

Arthur Virgílio
Celso Russomanno

1 vaga

José Machado
Tilden Santiago

Matheus Schmidt

Bosco França (PMN)

Eduardo Mascarenhas
LeOnidas Cristino
Márcio Fortes
Mário Negromonte
Veda Crusius

Carlos Santana
João Coser
TeIma de Souza

Miro Teixeira

PSDB

PT

PDT

Ayrton Xerez
Jorge Anders

Koyu lha
Luiz Carlos Hauly

Roberto Rocha

Arlindo Chinaglia
2 vagas

José Maurício

PCdoB
Socorro Gomes Jandira Feghali

Secretária: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefone: 318-6874

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR PARE
CER SOBRE O PROJETO DE LEI NR 846, DE
1995, DA SENHORA DEPUTADA SOCORRO

GOMES, QUE "REGULAMENTA O PARÁGRA
FO ÚNICO DO ARTIGO 178 DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL" E A SEUS APENSADOS.
(TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - CABOTAGEM)

Proposição: PL-846195 Autora: Socorro Gomes

Presidente: Alberto Silva (PMDB)
12 Vice-Presidente: Genésio Bemardino (PMDB)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Silva
Local: Servo Com. Especiais-Anexo 11 sala 131
Telefone: 318-70661706717052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE

O PROJETO DE LEI NR 856, DE 1995, DA
SENHORA DEPUTADA SOCORRO GOMES,

QUE "REGULAMENTA O PARÁGRAFO ÚNICO
DO ARTIGO 178 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" E A SEUS APENSADOS.

TRANSPORTE AQUAVIÁRIO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Proposição: PFL-1125195 Autor: Poder Executivo

Presidente: Alberto Silva (PMDB)
12 Vice-Presidente: Genésio Bernardino (PMDB)
22 Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
32 Vice-Presidente: LeOnidas Cristino (PSDB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Gervásio Oliveira

PSB

Pedro Valadares



22 Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
32 Vice-Presidente: LeOnidas Cristina (PSDB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Benedito Guimarães
2 vagas

2 vagas

Bloco (PPB/PL)

José Santana de Vasconcellos
Paulo Gouvea

Paulo Lima
Rodrigues Palma

Bloco (PMDBIPSD/PSUPSC)

Confúcio Moura

Duílio Pisaneschi
Raul Belém
Roberto Fontes
Wilson Cunha

Felipe Mendes
Gerson Peres
Luiz Buaiz

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 43-A, DE 1995, QUE DÁ NOYA REDAÇÃO
AO ART. 14 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL.

{VOTO FACULTATIVO E INELEGIBILIDADE.}

Proposição: PEC·43195 Autor: Rita Camata e OUtros

Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
22 Vice-Presidente: Rommel Feij6 (PSDB)
32 Vice-Presidente: Roberto Fontes (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

João Almeida
Marcelo Teixeira
Wagner Rossi

Eliseu Moura
Hugo Lagranha

João Iensen
Magno Bacelar
Mauro Fecury
Mauro Lopes

Rubem Medina

Cunha Lima
Eujácio Simões
João Pizzolatti
Júlio Redecker
Laprovita Vieira
Ushitaro Kamia

2 vagas

AntOnio Brasil
Marcelo Teixeira

Oscar Andrade
Zaire Rezende

Bloco (PPBIPL)

Benedito Guimarães
Fausto Martello
FetterJúnior
Francisco Silva
Jair Bolsonaro
José Egydio

Alberto Silva
Genésio Bemardino
João Thomé Mestrinho
José Pinotti
Mário Martins
Moreira Franco

Chico da Princesa
José Carlos Aleluia
José Carlos Coutinho
José Carlos Vieira
Lael Varella
Philemon Rodrigues
Sérgio Barcellos

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)

PSDB

Ayrton Xerez
Eduardo Mascarenhas
LeOnidas Cristino
Márcio Fortes
Mário Negromonte
Veda Crusius

PSDB

Jorge Anders
Koyu lha

Luiz Carlos Hauly
Roberto Rocha

1 vaga

Aécio Neves
Nelson Marchezan
Rommel Feij6

João Fassarella
João Paulo

PT

FlávioArns
Paulo Mourão

Ubiratan Aguiar

Ana Júlia
1 vaga

PDT

PT Matheus Schmidt Coriolano Sales

1 vaga

PSB

Gonzaga Patriota

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-7067n066n052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
89-A, DE 1995, QUE "DA NOVA REDAÇAQ AO

INCISO IV DO A,RT. 29 DA CONSTITUIÇAO
FEDERAL". {NUMERO DE VEREADORES}

José Maurício

Pedro Valadares

Arlindo Chinaglia
2 vagas

PDT

PSB

PCdoB

Miro Teixeira

Gervásio Oliveira

Carlos Santana
João Coser
Teima de Souza

Secretária: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-6874 e 318-7067

Socorro Gomes Jandira Feghali Proposição: PEC·89195 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Adelson Salvador (PMDB)
12 Vice-Presidente: Bosco França (PMN)
22 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
32 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator: Heráclito Fortes (PFL)



Titulares Suplentes Bloco (PPBIPL)

Osmânio Pereira
Philemon Rodrigues

1 vaga

Arnaldo Fària de Sá
Herculano Anghinetli

Wagner Salustiano

PT

PSDB

Celso Russomanno
Salvador Zimbaldi
Tuga Angerami

Alzira Ewerton
Jorge Wilson
Severino Cavalcanti

Nan Souza
Roberto Paulino

1 vaga

Hilário Coimbra
Magno Bacelar

Raimundo Santos
Zila Bezerra

Bloco (PFLlPTB)
Cláudio Cajado
Heráclito Fortes
José Múcio Monteiro
Murilo Domingos

Bloco (PMDBIPSDIPSLlPSC)
Adelson Salvador
Bosco França (PMN)
Gilvan Freire

Cunha Lima
Francisco Horta
Francisco Silva

Bloco (PPBIPL)

Benedito Guimarães
Felipe Mendes

Wilson Leite Passos

Jair Meneguellí
Nilmário Miranda

PDT

José Genolno
Marta Suplicy

PSDB Sérgio Carneiro Vicente Andre Gomes

Nicias Ribeiro
Roberto Santos
Zulaiê Cobra

Fátima Pelaes
Olávio Rocha

Salomão Cruz Fernando Lyra

PSB

Raquel Capiberib

Bloco (PMDBIPSDIPSLlPSC)

Lindberg Farias (PCdoB) Fernando Gabeira
Maria Elvira Lldia Quinan
1 vaga 1 vaga

5 vagas

Roberto Paulino

Betinho Rosado
Jaime Fernandes

João Maia
José Borba

Ronivon santiago
Vilson Santini

Werner Wanderer

Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Presidente:
12 Vice-Presidente: Valdir Colatlo (PMDB)
22 Vice-Presidente: Hugo Biehl (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Mourão (PSDB)
Relator: Carlos Melles (PFL)

Titulares

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11 - sala 169-B
Telefones: 318-68741706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER
SOBRE OS PROJETOS DE LEI N2 1.325, DE
1995, QUE "DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO

CADASTRO NACIONAL DE REGISTRO E
PROTEÇÃO DE CULTIVARES - C~RPC,
INSTITUI O DI~EITO DE PROTEÇ~O DE

CULTIVARES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS",
E N21.457, DE 1996, QUE "INSTITUI A LEI DE

P~OTEÇÃO DE CULTl..VARES
E DA OUTRAS PROVIDENCIAS".

DUso Speratico
Ivo Mainardi
Naid(avier Lobo
Orcljlo Gonçalves
SilaB Brasileiro
Val~ir Colatlo

Bloco (PMDBIPSDIPSLlPSC)

Abelardo Lupion
Aroldo Cedraz
Carlos Melles
Nelson Marquezelli
Odílio Balblnottl
Roberto Pessoa
Rogério Silva

Beto Lélis

Luiz Durão

José Fritsch
Mílton Mendes

PT

PDT

PSB

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI
N~ 1.151, DE 1995, QUE "DISCIPUNA A

UNIAO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO
SEXO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Proposição: PL·1.151195 Autora: Marta Supllcy

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Lindberg Farias (PCdoB)
22 Vice-Presidente: Jorge Wilson (PPB)
32 Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
Relator: Roberto Jefferson (PTB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Fernando Gonçalves
Heráclito Fortes
Magno Bacelar

Ursicino Queiroz

Domingos Dutra
Luiz Mainardi

LeonelPavan

Iberê Ferreira
Laura Carneiro
Marllu Guimar'ães
Roberto Jefferson

Alexandre Cardoso

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Esp. -Anexo 11- sala 169-B
Telefones: 318-7065/7052



Secretária: Rejane S. Marques
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-70611706517052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, ELIMINANDO O SEGUNDO TURNO
DAS ELEiÇÕES PARA OS EXECUTIVOS
ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS.

Proposição: PEC-22195 Autor: José Janene e OUtros

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
22 Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Feij6 (PSDB)
Relator: Roberto Valadão (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

1 vaga Gervásio Oliveira

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala - 169-B
Telefones: 318-7061 e 318-7065

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CO~STlTUIÇÃO •

198195 QUE "ACRESCENTA PARAGRAFO E DA
NqVA REDAÇÃO AO ARTIGO_54, INCISO 11,
ALlNEA "A", DA CONSTlTUIÇAO FEDERAL".
(ASSEGURA O MANDATO PARLAMENTAR,

MESMO ELEITO VICE)
Proposição: PEC·198195 Autor: Sílvio Abreu

Presidente: Genésio Bernardino (PMDB)
12 Vice-Presidente: ChiCáo Brígido (PMDB)
22 Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
32 Vice-Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
Relator: Luciano Pizzatto (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)

Augusto Nardes
Herculano Anghif)etti
Hugo Biehl
Renato Johnsson
Roberto Campos
Romel Anízio ..

Adelson Ribeiro
Antônio Aureliano
Olávio Rocha
Paulo Mourão
1 vaga

Domingos Dutra
José Fritsch
Padre Roque

Renan Kurtz

Beto Lélis

Inácio Arruda

Mendonça Filho
Rodrigues Palma
Saulo Queiroz
Wilson Cunha

Bloco (PPBlPL)

PSDB

PT

PDT

PSB

PCdoB

Anivaldo Vale
Dilceu Sperafico
Mário Cavalla,zzi

3 vagas

Amon Bezerra
Ezídio Pinheiro

João Leão
Jovair Arantes

Sylvio Lopes

Ivan Valente
2 vagas

Luiz Durão

Gerváslo Oliveira

Socorro Gomes

Corauci Sobrinho
Eliseu Resende

Fátima Pelaes (PSDB)
Theodorico Ferraço

Ibrahim Abi-Ackel

Koyu lha
Nelson Marchezan
Paulo Feij6

Fernando Ferro
Sandra Starling

Matheus Schmidt

Efraim Morais
Luciano Pizzatto
Maluly Netto
Nelson Trad

ChiCáo Brígido
Genésio Bernardino
Marquinho Chedid

Álvaro Valle
Ary Valadão
VadãoGomes

PSDB

PT

PSB

Bloco (PPBIPL)

José Egydio

Adroaldo Streck
Fínno de Castro

1 vaga

Domingos Dutra
Ivan Valente

COriolano sales

José Múcio Monteiro
Raul Belém

Rodrigues Palma
Rubem Medina

Eudoro Pedroza
Rivaldo Macari

Ulysses Gaboardi

Bonifácio de Andrada
José Janene

José Unhares

João Almeida
Roberto Valadão
Teté Bezerra

Eujácio Simões
Eurico Miranda

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)

Henrique Eduardo Alves
Ivo Mainardi

1 vaga

Bloco (PPBIPL)

Alzira Ewerton
Carlos Airton

Edson Silva
Nelson Marchezan
Osmânio Pereira

Haroldo Sabóia
José Pimentel

PSDB

PT

Cipriano Corrêia
Emanuel Fernandes

Nelson Bornier

José Machado
1 vaga



PSB

Raquel C:;l:\piberibe Beto LéUs

Secretário: Francisco di;! Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 31 8-7066n067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMEND~ À CONSTITUIÇftO

Nll,128, DE 1995, QUE "DA NOVA REDAÇAO A
ALINEA "C" DO INCISO XVI DO ARTIGO 37 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL".
(ACUMULAÇÃO DE CARGOS - ODONTÓLOGO)
Proposição: PEC-128195 Autor: Nicias Ribeiro

Presidente: Luiz Moreira (PFL)
12 Vice-Presidente: Fernando Gonçalves (PTB)
22 Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
32 Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
Relator: Paulo Ritzel (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A 'PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N1l201, DE 1995, QUE "ALTERA O
PARÁGRAFO SÉTIMO DO ARTIGO 14

DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL~ "
(INELEGIBILIDADE DE PARE~TES)

Propoalção~ PEC·201195 Autor: Euler Ribeiro

Presidente: Nelson Marq(,Je2~1Ii (PTB)
12 Vice-Presidente: Régis de Oliveira (PFL)
22 Vice-Presidente: Silvernani Santos (PPB)
32 Vice-Presidente: Luciano Castro (PSDB)
Relator: Olavo Calheiros (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Ciro Nogueira
Hilário Coimbra

Hugo Rodrigues da Cunha
Werner Wanderer

Severino Alves

POT

LeonelPavan

Antônio dos Santos
Nelson Marquezelli
Régis de Oliveira
VílmarRocha

Bloco (PMDBIPSDIPSLlPSC)

Euler Ribeiro (S/Part.)
Melquíades Neto (PMN)
Olavo Calheiros

Mário Martins
Rivaldo Macari

1 vaga

3 vagas

PSDB

Bloco (PPBIPL)

José Unhares
Odelll1o Leão
Sílvernani Santos

Antônio Ueno
Mauro Fecury

Philemon Rodrigues
Ronivon Santiago

Bloco (PMDBIPSDIPSLlPSC)

Fernando Gonçalves
Jair Soares
Luiz Moreira
Roland Lavigne

Aníbal Gomes
De Velasco
Paulo Ritzel

Bloco (PPBIPL)

Confúcio Moura
Ivandro Cunha Uma

1 vaga

a.Sã
Fernando Torres
Luciano Castro

PT

Ademir Lucas
IIdemar Kussler

Itamar Serpa

Aylson Motta
Alceste Almeida
Jofran Frejat

José Egydio
Nilton Baiano

Robério Araújo

João Coser
Paulo Delgado

João Fassarella
João Paulo

PSDB PDT

PSB

Gonzaga Patriota Ubaldino Júnior

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-6874f7052

Ceci Cunha
Jovair Aranles
Nicias Ribeiro

Arfindo·ctíínaglia
Waldomiro Fioravante

PT

Antônio Feijão
Amon Bezerra
Olávlo Rocha

Eduardo Jorge
Humberto Costa

Fernando Ribas Carli Edson Ezequiel

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR PARE
CER SOBRE O PROJETO DE LEI Nll 464, DE

1995, QUE "ESTABELECE CRITÉRIOS DE PRO
TEÇÃO E DE INTEGRAÇÃO SOCIAL AOS

PORTADORES DE DEACIÊNCIA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

PDT

Renan Kurtz Carlos Cardinal

PSB

Nilson Gibson Gonzaga Patriota

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Servo Especiais, Anexo 11 - Sala 169-8
Telefones: 318-706317066 Proposição: PL·464195 Autor: Vic Pires Franco



Bloco (PMOB/PSO/PSUPSC)

Presidente: Mário Martins (PMDB)
1º Vice-Presidente: Alberto Silva (PMDB)
29 Vice-Presidente: Agnaldo Timóteo (PPB)
3º Vice-Presidente: Leônidas Cristino (PSDB)
Relator: Régis de Oliveira (PFL) .

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Affonso Camargo
Chico da Princesa
Paulo Bornhausen
Régis de Oliveira

Titulares

Carlos Magno'
Costa Ferreira
Fernando Gonçalves
José Coimbra
Laura C~rneiro

Marilu Guimarães
Raimundo Santos

Lídia Quinan
Nicias Ribeiro (PSDB)
Olavo Calheiros
Rita Camata
Shnara Ellery
Ulysses Gaboardi

BJOl<o, (PFLI.PTa)

Suplentes

Ardlae dé Oliveira
Çélia Mendes

Fernando Gomes
Jairo Azi

'.UrsicinoQueiroz
'Vicente Cascione
'Werner Wanderer

Cànfúcio Moura
,Darcísio Perondi

José Aldemir
Saraiva Felipe

2 vagas

Alberto Silva
Mário Martins
Oscar Andrade

Costa Ferreira
Lael Varella

Luciano Pizzatto
Philemon Rodrigues

Bloco (PMOB/PSO/PSUPSC)

Jorge Wilson (PPB)
Remi Trinta

1 vaga

Alceste Almeida
Pedro Corrêa
Robério Araújo
3 vagas

Bloco (PPB/PL)

Jofran Frejat
5 vagas Agnaldo Timóteo

Carlos Camurça
Nilton Baiano

Bloco (PPB/PL)

Davi Alves Silva
Ushitaro. Kamia

1 vaga

Arnon Bezerra
B.Sá
Fátima Pelaes
Flávio Arns
Jovair Arantes

João Fassarella
Paulo Paim
Waldomiro Fioravante

Serafim Venzon

Alexandre Cardoso

PSOB

PT

POT

PSB

PCdoB

PSOB
Ceci Cunha

Antônio Carlos Pannunzio
Luiz Fernando

Márcia Marinho
Leônidas Cristino

Tuga Angerami
Mário Negromonte

1 vaga
PT

Haroldo Sabóia
Carlos Santana

Luiz Mainardi
João Coser

Paulo Rocha
POT

Renan Kurtz
Serafim Venzon

PSB
Pedro Valadares

Raquel Capiberibe

Arnaldo Madeira
José Chaves

Vittorio Medioli

Alcides Modesto
João Paulo

Vicente André Gomes

Ubaldino Júnior

Secretária: Maria Auxiliadora Montenegro
Local: Servo Especiais, Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!l40, D~ 1995, QUE "ALTERA A REDAÇÃO

DO PARAGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 230
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, A FIM DE
REDUZIR LIMITE DE IDADE DOS IDOSOS

PARA EFEITO DE GRATUIDADE DOS
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS E
DOS SERViÇOS DE DIVERSÃO PÚBLICA".

Proposição: PEC·40195 Autor: Marquinho Chedld

Salomão Cruz (PSDB)
Sarney Filho (PFL) .'

Sebastião Madeira (PSDB)
Silas Brasileiro (PMDB)

Inácio Arruda Ricardo Gomyde Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefone: 318-687417052

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A ACOMPANHAR OS PROCEDI
MENTOS Ri;LATIVOS À DEMAR~AÇÃO DAS

TERRAS INDIGENAS E AS QUESTOES DECOR
RENTES DESTE PROCESSO

Coordenador: Sarney Filho (PFL)
Benedito Guimarães (PPB)
Carlos Airton (PPB)
Davi Alves Silva (PPB)
Gilney Viana (PT)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Serviço de Comissões Especiais: Anexo 11- Sala 131-C- Ala Nova
Telefones: 318-70661706517052



COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS
OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL

EXUMAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS.CORPOS
DOS GUERRILHEIROS MORTOS'

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Serviço de Comissões Especiais - Anexo" - Salas 131-C/135-C
-Ala Nova
Telefones: 318-7065f7061

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A ACOMPANHAR, POR 60 DIAS, A
COMISSÃO ESPECIAL DE MORTOS E

DESAPARECIDOS, INSTITUíDA PELA LEI
N!l9.140, DE 4-12-95, NA VISITA À REGIÃO

SUL DO ESTADO DO PARÁ, ONDE OCORREU
A GUERRILHA DO ARAGUAIA E PARA ACOM
PANHAR OS TRABALHOS DE LOCALIZAÇÃO,

COMISSÃO EXTERNA

PARA LEVANTARA QUESTÃO DO GARIMPO DE
SER'RA PELADA, DA VALE DO RIO DOCE E DA
ÁREA DE EXPLORAÇÃO DA JAZIDA DE OU,RO

DA SERRA LESTE DO ESTADO DO PARA

Coordenador: Deputado Cartos Alberto
Albérico Cordeiro
Márcio Fortes
Ivo Mainardi
Carlos Alberto

Cunha Bueno
Fernando Ferro
Aroldo Cedraz
Simara Ellery

Aldo Arantes (PCdoB)
Confúcio Moura (PMDB)
Emerson Olavo Pires (PMDB)
Fernando Lopes (PDT)
Flávio Arns (PSDB)
Haroldo Lima (PCdoB)
Jair Bolsonaro (PPB)

Antõnio Feijão (PSD8)
Elton Rohnelt (PSC)
Giovanni Queiroz (PDT)
José Priante (PM D8)

Jarbas Lima (PPB)
Lindberg Farias (pedoB)

Nilmário Miranda (PT)
Pedro Valadares (PSB)

Pedro Wilson (PT)
Roberto Valadão (PMDB)

Paulo Rocha (PT)
Philemon Rodrigues (PTB)

Ronlvon santiago (PFL)
Sebastião Madeira (PSDB)



~ ,...
DIARIODA CAMARA DOS DEPUTADOS

PREÇO DE ASSINATURA

SEMESTRAL

Assinatura si o porte R$31,OO

Porte do Correio R$ 96,60

Assinatura c/porte

Valor do número avulso

R$ 127,ro(cada)

R$O,30

Os pedidos devem seracompanhados de cheque pagável em Brasília, NcMa de Empenhoou Ordem de Pagamento
pela Caixa Econômica Federal- Agência 1386 - PAB-CEGRAF, conta corrente nO 920001-2 elou pelo Banco do Brasll
- Agência 0452·9 - CENTRAL, conta corrente nO 5556020414, a favor do

,
CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL

Praça dos Três Poderes - Brasília - DF
CEP: 70160·9(}O

Maiores informações pejos Telefones (061) 311·3738 e 311·3728 na Supervisão de Assinaturas e Dtitribuição de
Publicações - Coordenação de Atendimento ao Usuário.



EDIÇÃO DE HOJE: 240 PÁGINAS


