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DIÁRIO

CÂMARA DOS DEPUTADOS
SUMÁRIO

1- ATA DA 6..,. SESSÃO, DA CÂMARA DOS DEPU·
TADOS, EXTRAORDINÁRIA, MATUTINA, DA P SESSÃO
LEGISLATIVA, DA 50" LEGISLATURA, EM 24 DE MAIO

,DE 1995.
I - Abertura da SeSsão
11- Leitura e Assinatura da Ata da Sessão Anterior
m - Leitura do Expediente

REQllliR.IMENfO

- Do Senhor Deputado Nilmário Miranda, requer institui
ção de Comissão Externa com fmalidade de representar a Câmara
dos Deputados na Reunião do V Foro de São Paulo, em Montevi
déu- Uruguai.

COMUNICAÇÃO

- Do Senhor Deputado Magno Bacelar, comunicando seu
desligamento do PDT.

IV - Ordem do Dia
MARCELO DEDA - Questão de ordem sobre inexistência

de quorum para o início da Ordem do Dia. -,
NlLSON GIBSON - Contradita à questão de ordem do De

putado MaICelo Deda.
PRESIDENIE (Ronaldo Perim) - Resposta à questão de

ordym do Depltado Marcelo Deda. Convocação dos Depltados a
plenário.

MARCELO DEDA (pela ordem) - Apresentação de recur
so à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação contra a de
cisão da Presidência da Mesa.

PRESIDENIE (Ronaldo Perim) - Acolhimento do recurso
do Deputado Marcelo Deda.

MIRO 1EIXEIRA - Apresentação de recurso, com efeito
suspensivo, contra a decisão de questão de ordem suscitada pelo
Depltado Marcelo Deda relativa à inexistência de quorum para
prosseguimento da sessão.

PRESIDENIE (Ronaldo Perim) - Exigência regimental de
apoiamento de um terço dos Parlamentares para concessão do ef~i

to suspensivo.

MIRO TEIXEIRA (pela ordem) - Necessidade de proces
samento da votação para verificação do apoiamento de um terço
dos Parlamentares.

PRESIDENIE (Ronaldo Perim) - Resposta ao Deputado
Miro Teixeira.

INOCÊNCIO OLIVEIRA - Contradita à questão de ordem
do Deputado Miro Teixeira.

MIRO TEIXEIRA (pela ordem) - Não-utilização do artifi
cio regimental pelo orndor.

PRESIDENIE (Ronaldo Perim) - Res~sta à questão de
ordem do Deputado Miro Teixeira. Suspensão da/sessão.

• I

PRESIDENIE (Luis Eduardo) - ReabertUrn-da sessão.

MIRO TEIXEIRA - Questão de ordbm sobre a desti
nação das sessões extraordinárias da Casa exclusivamente à
discussão e votação das matérias constantes da Ordem do
Dia. Quorum exigido para a discussão de matéria constitu
cional.

PRESIDENIE (Luís Eduardo) - Resposta ao Deputado
Miro Teixeira.

NlLSON GIBSON - Contradita à questão de ordem do De
putado Miro Teixeira.

INOCÊNCIO OLIVEIRA - Contradita à questão de ordem
do Deputado Miro Teixeira.

MILTON TEMER (pela ordem) - Nota oficial da Federn
ção Única dos Petroleiros sobre a ocupação de refmarias por tro
pas do Exército.

MIRO TEIXEIRA (pela ordem) - Inoportunidade da tenta
tiva de interpretação do intuito do orndor pelo Deputado Nilson
Gibson. Reiternção da necessidade de cumprimento do Regimento
Interno quanto à exclusividade da destinação das sessões extraor
dinárias da Casa.

NlLSON GIBSON - Questão de ordem sobre conveniência
do encaminhamento à Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação do r.ecurso interposto pelo Deputado Miro Teixeirn.
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MIRO lEIXEIRA - Questão de ordem sobre impertinência
do requerimento do Deputado Nilson Gibson.

PRESIDENlE (Luís Eduardo) - Resposta ao Deputado
Miro Teixeira.

JANDIRA FEGHALI - Questão de ordem sobre a inexis
tência de quorom para o início da Ordem do Dia. Inconveniência
do horário marcado para a presente sessão extraordinária.

PRESIDENlE (Luís Eduardo) - Resposta à questão de or
dem da Deputada Jandira Feghali. Convocaç~po~utadosa
plenário para o início da Ordem do Dia. Suspensão dos trabalhos
das Comissões em funcionamento.

INOCÊNCIO OLNEIRA (pela ordem) - Concordância
com a decisão tomada pela Presidência em face da questão de or
dem sobre a inexistência de quorom para a realização da sessão.

ALDO REBELO - Questão de ordem sobre descumprimen
to de dispositivo regimental acerca da obrigatoriedade de previa
consulta ao Colégio de Líderes para elaboração da Ordem do Dia.

PRESIDENlE (Luís Eduardo) - Resposta à questão de or
dem do Deputado Aldo Rebelo.

MARCELO DEDA - Questão de ordem sobre necessidade
de existência de quorom regimental para realização de votação.

ALDO REBELO - Apresentação de recurso contra a deci
são tomada pela Presidência.

PRESIDENlE (Luís Eduardo) - Acolhimento do recurso
do Deputado Aldo Rebelo.

ANTÔNIO GERALDO (pela ordem) - Estrito cumprimen
to do Regimento Interno da Casa pela Presidência.

MIRO 1EIXEIRA (pela ordem) - Conveniência de consulta à
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação sobre quorom
exigido para o início da Ordem do Dia.

PRESIDENlE (Luís Eduardo) - Encaminhamento da maté
ria à Mesa Diretora para defmitivo esclarecimento da questão.

PRESIDENlE (Luís Eduardo) - Discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nO 3-B, de 1995, que
altera o inciso XI do art. 21 da Constituição Federal.

HAROLDO LIMA - ~e~tão de ordem sobre o funciona
mento de Comissões Técnicas concomitante com a Ordem do Dia.

PRESIDENlE (Luís Eduardo) - Resposta à questão de or
dem do Del?utado H~oldo Lima.

JOSE GENOINO (pela ordem) - Indagação à Presidência
sobre a colocação da matéria em votação, após a obtenção do quo
rommínimo.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Resposta ao Deputado
José Genoíno.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação de requerimento
para retirada da Proposta de Eménda à Constituição nO 3-B, de
1995, da pauta da presente sessão.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Rejeitado o requerimento.
MARCELO DEDA (pela ordem) - Pedido de verificação

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

verificação de votação.
Usaram da palavra, para encaminhaniento da votação do re

querimento, os Srs. Deputados GIOVANNI QUEIROZ, MARCE
LO DEDA, JOSÉ THOMAZ NONÔ, HAROLDO LIMA, YEDA
CRUSIUS, ROMEL ANÍZIO, JAIR SOARES, LUCIANO CAS
TRO, BEm LELIS, GIOVANNI QUEIROZ, JOSÉ ANÍBAL,
INOCÊNCIO OLNEIRA, EXPEDITO JÚNIOR, BETO LELIS,
LUCIANO CASTRO JOSÉ THOMAZ NONÔ.

HAROLDO LIMA (pela ordem) - Defmição de prazo, pela
Presidência, para o ténnino da votação nos postos avulsos do plenário.

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

Usaram da palavra, para encaminhamento da votação do re
que~ento, os Srs. Deputados JOVAIR ARANlES, ROMEL
ANIZIO, JAIR SOARES, ADELSON SALVADOR, MARCELO
DEDA, JOSÉ THOMAZ NONÔ, LUCIANO CASTRO E UBAL
DINO JÚNIOR.

AROLDE DE OLNEIRA (pela ordem) - Manifestação de
Parlamentares contra palestra proferida na confraternização anual
promovida pelo Deputado Maluly Netto.

Usou da palavra pela ordem, para retificação de voto, o Sr.
Deputado RODRIGUES PALMA.

ILDEMAR KUSSLER (pela ordem) - Reiteração de convi
te aos Parlamentares para participação em encontro do Grupo Par
lamentar Amazônico, dias 3 e 4 de junho próximo, em Porto
Velho, Estado de Rondônia.

Usou da palavra, para encaminhamento da votação do re
querimento, o Sr. Deputado ROMEL ANÍZIO.

MARCELO DEDA (pela ordem) - Solicitação à Presidên
cia de encerramento do processo de votação.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Resposta ao Deputado
Marcelo Deda.

ROBERTO JEFFERSON (pela ordem) - Pedido de descul
pas à Presidência pelo prolongamento dos trabalhos da Comissão
de Seguridade Social e Família. Conveniência de dilatação do pra
zo para votação.

Usaram da palavra, para encaminhamento da votação do re
querimento, os Srs. Deputados SARNEY FILHO, ALDO REBE
LO, MARCELO DEDA, ALEXANDRE SANTOS E MARCELO
DEDA.

JOSÉ FORTUNATI (pela ordem) - Reclamação à Presi
dência sobre destruição dos microfones do plenário pelo Deputado
Sarney Filho.

Usaram da palavra, para encaminhamento da votação do re
querimento, os Srs. Deputados sÉRGIO CARNEIRO, ROMEL
ANÍZIO.

ERALDO TRINDADE (pela ordem) - Interrupção da reu
nião da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior. Aviso
aos membros, titulares e suplentes, da Comissão, de continuidade
dos trabalhbos após o término da votação na sessão Plenária.

MNDIRAFEGHALI-~laorde~-N~s~dede~

tercessão das Lideranças partidárias no Congresso Nacional junto
ao Presidente Fernando Henrique Cardoso para abertura de nego
ciações com os petroleiros em greve. Ol-llpação, pelo Exército, de
refinarias da Petrobrás.

PAUDERNEY AVELINO (pela ordem) - Suspensão dos
trabalhos da Comissão de Economia, Inchistria e Comércio. Trans
ferência da reunião do 6rgão para o dia 25 de junho, às 10 horas.

JOSÉ CARLOS ALELUIA (pela ordem) - Participação do
orador em entendimento entre lideranças sindicais dos petroleiros
e a diretoria da Petrobrás. Ocupação, pelo Exército, de refmarias
de petróleo no País.

MARCELO DEDA - Questão de ordem sobre o encerra
mento do processo de votação.

PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Resposta à questão de
ordem do Deputado Marcelo Deda.

ROBERTO JEFFERSON (pela ordem) - Apoio à detenni
nação do Governo Federal de ocupação, pelo Exército, de refina
rias de petr6leo.

PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Encerramento da votação.
Usaram da palavra pela ordem, para registro de voto, os

Srs. Deputados IVO MAINARDI, SILVERNANI SANTOS,
MARCELO DEDA, PHILEMON RODRIGUES· E VIC PIRES
FRANCO.
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PRESIDENIE (Ronaldo Perim) - Rejeitado o requerimen-
to.

MIGUEL ROSSEITO (pela ordem) - Protesto contra a
ocupação, pelo Exército, de refmarias de petr6leo no Pais.

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

Usou da palavra pela ordem o Sr. MIGUEL ROSSEITO.
Usaram da palavra pela ordem, para registro de voto, os

Srs. Deputados FRANCISCO DORNELLE E JURANDYR PAI
XÃO.

PRESIDENIE (Ronaldo Perim) - Votação de requerimento
para adiamento, por dez sessões, da discussão da Proposta de
Emenda à Constituição n° 3-B, de 1995.

Usou da palavra para encaminhamento da votação do re
querimento o Sr. Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA.

MARCELO DEDA - Reclamação sobre a não-concessão,
pela Mesa, do uso da palavra a Deputados oposicionistas para ava
liação do movimento grevista dos petroleiros.

PRESIDENIE (Ronaldo Perim) -Resposta ao Deputado
Marcelo Deda.

Usaram da palavra pela ordem, papl registro de voto, os
Srs. Deputados ZILA BEZERRA, ANTÔNIO KANDIR, JOSÉ
AUGUSTO, ROMMEL FEUÓ E ROBSONTUMA.

Usaram da palavra para encaminhamento da votação do re
querimento os Srs. Deputados MARCELO DEDA, JOSÉ mo
MAZ NONÔ E HAROLDO LIMA.

UsO!:' !la palavra pela ordem, para registro de voto, o Sr. De
putado JOAO MENDES.

Usaram da palavra para encaminhamento da votação do re
querimento os Srs. Deputados JOSÉ ANÍBAL, JÚLIO REDEC
KER.

Usou da palavra pela ordem, para retificação de voto, o Sr.
Deputado JOVAIR ARANIES.

Usou. da palavra pela ordem, para registro de voto, a Sra.
Deputada ES1HER GROSSI.

Usaram da palavra para encaminhamento da votação do re
quenmento os Srs. Deputados MIRO TEIXEIRA, ROMEL ANÍ
ZIO, UBALDINO JÚNIOR, ÁLVARO VALLE E INOCÊNCIO
OLIVEIRA.

Usou da palavra pela ordem, para registro de voto, a S1"" De
putada TELMA DE SOUZA.

PRESIDENIE (Ronaldo Perim) - Rejeitado o requerimento.
Usou da palavra pela ordem, para retificação de voto, o Sr.

Deputado FEU ROSA.
DOMINGOS LEONELU (pela ordem) - Inexatidão da im

putação feita pela imprensa ao orador de adjetivação ofensiva ao
Líder do PSDB.

Discordância com a orientàção dada pelo partido à proble
mática das telecomunicações.

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

MIGUEL ROSSETTO (pela ordem) - Responsabilidade do
Poder Legislativo no equacionamento da greve dos petroleiros.

JOSÉ ANÍBAL (Como Líder) - Apoiamento ao apelo do
Deputado Miguel Rossetto para maior empenho das Lideranças
partidárias na busca de solução para a greve dos petroleiros.

Usaram da palavra pela ordem, para registro de voto, os
Srs. Deputados JAIR BOLSONARO E AUGUS-TOFARfA:S.

Usou da palavra pela ordem, para retificação de voto, o Sr.
Deputado RUBENS COSAC.

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

Usou da palavra para discussão da PJ.pposta de Emenda à
Constituição nO 3-B, de 1995, o Sr. Deputado sÉRGIO MIRANDA.

Usou da palavra pela ordem, para retificação de voto, o Sr.
Deputado ORCINO GONÇALVES.

JOSÉ DE ABREU (pela ordem) - Falecimento do empresá
rio paulista Marcos Torres.

WOLNEY QUEIROZ (pela ordem) - Reclamação à Presi
dência sobre insuficiência de quorum em plenário.

PRESIDENIE (Beto Mansur) - Resposta ao Deputado
Wolney Qiléiroz.

Usaram da palavra para discussão da Proposta de Emenda à
Constituição n° 3-B, de 1995, os Srs. Deputados LUlZ CARLOS
HAULYE HÉuo BICUDO.

AGNALDO TIMÓTEO (pela ordem) - Protesto contra
ofensas verbais dirigidas por Parlamentar oposicionista aos da
base de apoio ao Governo Federal na Casa.

Usou da palavra pela ordem, para registro de voto, a S1"" De
putada CECI CUNHA.

ALDO REBELO (pela ordem) - Conveniência do levanta
mento da sessão por inexistência de quorum.

PRESIDENIE (Beto Mansur) - Resposta ao Deputado
Aldo Rebelo.

MARCELO DEDA - Questão de ordem sobre insuficiência
do quorum para continuação dos trabalhos.

PRESIDENIE (Beto Mansur) - Resposta à questão de or
dem suscitada pelo Deputado Marcelo Deda.

JOVAIR ARANTES (pela ordem) - Imputação aos parti
dos oposicionistas da responsabilidade pelo esvaziamento do ple
nário.

JANDIRA FEGHALI (pela ordem) - Conveniência da pre
sença de maior número de Deputados em plenário para discussão
da matéria.

Usaram da palavra para discussão da Proposta de Emenda à
Constituição nO 3-B, de 1995, os Srs. Deputados CARLOS MAG
NO E JANDIRA FEGHALL

ALDO REBELO - Questão de ordem sobre insuficiência
de quorum para discussão da matéria. .

PRESIDENIE (Beto Mansur) - Resposta à questão de or
dem suscitada pelo Deputado Aldo Rebelo.

MARCELO DEDA (pela ordem) - Solicitação à Presidên
cia da Mesa de reaber1llra do painel eletrônico quando da instala
ção da sessão ordinária.

PRESIDENIE (Beto Mansur) - Acolhimento do pedido do
Deputado Marcelo Deda.

Usaram da palavra para discussão da Proposta de Emenda à
Constituição n° 3-B, de 1995, os Srs. Deputados GERSON PERES
E ALDO ARANTES.

HAROLDO LIMA - Questão de ordem sobre insuficiência
de quorum para continuação dos trabalhos.

PRESIDENIE (Beto Mansur) - Resposta à questão de or
dem suscitada pelo Deputado Haroldo Lima.

ALDO REBELO (pela ordem) - Existência de decisão da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação sobre quorum
mínimo em plenáriq para continuação dos trabalhos.

PRESIDENTE (Beto Mansur) "- Resposta ao Deputado
Aldo Rebelo.

Usou da palavra para discussão da Proposta de Emenda à
Constituição nO 3-B, de 1995, o Sr. Deputado AR1HUR VIRGÍ
LIONETO.

MARCELO DEDA (pela ordem) - Solicitação à Presidên
cia de suspensão dos trabalhos.
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PRESIDENIE (Beto Mansur) - Resposta ao Deputado
Marcelo Deda.

Usou da palavra para discussão da Proposta de Emenda à
Constitui~o nO 3-B, de 1995, o Sr. Deputado MARCELO DEDA.

INÁCIO ARRUDA (pela ordem) - Questionamento à deci
são da Presidência de prosseguimento da sessão.

PRESIDENIE (Beto Mansur) - Resposta ao Deputado Iná
cio Arruda.

DOMINGOS LEONElLI (pela orde.J!l) -;, Correção da
Mesa na condução dos trabalhos. Inconveniência do prossegui
mento da sessão.

PRESIDENIE (Beto Mansur) - Resposta ao Deputado Do
mingos Leonelli.

Usou da palavra para discussão da Proposta de Emenda à
Constituição nO 3-B, de 1995, o Sr. Deputado MARCIO FOR
TES.

ALDO REBELO (Como Líder) - Editorial "O Espúito de
Thatcher", publicado no jornal Folha de S. Paulo.

V - Encerramento
ATA DA 7(1' SESSÃO, DA CÂMARA DOS DEPUTA

DOS, DA la SESSÃO LEGISLATIVA, DA 50" LEGISLATU·
RA, EM 24 DE MAIO DE 1995.

I - Abertura da Sessão
11- Leitura e Assinatura da Ata da Sessão Anterior
m - Leitura do Expediente
IV - Pequeno Expediente
NILSON GmSON - Sinais de fracasso do Plano Real.

Análise do desempeI1ho do Plano de EstabilizaÇão Econômica.
JOSÉ FORTUNATI - Ocupação, pelo Exército, de refma

rias de petr6leo. Necessidade de negociação entre o Presidente
Fernando Henrique Cardoso e os petroleiros em greve.

ARTHUR VIRGÍLIO NETO - Con~eniência de flexibiliza
ção do monopólio estatal das telecomunicações.

ALCESTE ALMEIDA - Propósito do Ministro Nelson Jo
bim, da Justiça, de alteração de decreto-lei sobre demarcação de
reservas indígenas.

ROBERTO PESSOA - Importância do fortalecimento das
micro e pequenas empresas para redução do índice de desemprego
no País.

EDUARDO MASCARENHAS - Congratulações ao Presi
dente Fernando Henrique Cardoso pela postura adotada no tocante
à greve dos petroleiros. Apreciação, pelo Congresso Nacional, da
proposta governamental de desconstitucionalização do mon0p6lic
estatal das telecomunicações. ' '

ARLINDO CHINAGLIA - Ocupação de refmarias da Pe
trobras pelo Exército. Inte1D1ediação do Poder Legislativo para so
lução do impasse entre o Governo Federal e os petroleiros em
greve.

ADÃO PREITO - Lançamento do movimento "Grito da
Terra". Necessidade de adoção, pelo Governo Federal, de políticas
diferenciadas para a agricultura.

JOÃO COSER - Proibição, pelo Governo Federal, de parti
cipação do Governo do Estado do Espírito Santo no leilão de pri
vatização da ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas S.A.
Expectativa de elevação das tarifas de energia elétrica após a de
sestatização das empresas do setor.

ARNALDO FARIA DE SÁ (pela Ordem) - Anúncio de
reunião da Frente Parlamentar em Defesa da Previdência.

SÉRGIO MIRANDA - Alerta aos Deputados sobre as con
seqüências da aprovação da proposta governamental de flexibili
zação do monopólio estatal das telecomunicações.

mERÊ FERREIRA - Solicitação ao Presidente da Repúbli
ca, pela Confederação Nacional do Transporte - CNT, de decreta
ção de estado de calamidade pública nas rodovias brasileiras.

MARCIO FORTES - Considerações sobre a questão das
taxas de juros cobrados no País.

IVAN VALENTE - Intransigência do Governo Federal em
relação à greve dos petroleiros. Conveniência de suspensão da ses
são da Casa para realização de negociação sobre o movimento gre
vist;a.

MARCELO TEIXEIRA - Construção da Barragem do Cas
tanhão, Município de Jaguaribara, Estado do Ceará. Expectativa
da população cearense quanto à implantação do Projeto de Trans
posição de Águas do Rio São Francisco.

WOLNEY QUEIROZ - Açodamento nos processos de dis
cussão e votação, pela Câmara dos Deputados, das propostas de
emenda à Constituição encaminhadas pelo PoderExecutivo.

sIMÃo SESSIM- Ocorrência de nova epidemia de dengue
e de febre amarela no Estado do Rio de Janeiro. Impossibilidade
do controle da entrada de possíveis portadorel; do vírus Ebola na
Cidade do Rio de Janeiro.

FERNANDO FERRO - Transcurso do 300 aniversário de
criação do laboratório Fa1D1acêutico de Pernambuco - LAFEPE.
Importância dos laboratórios oficiais para o estabelecimento de
parâmetros de qualidade de produtos farmacêuticos oferecidos aos
brasileiros. I

SERAFIM VENZON - Conivência bancos-clientes na
apresenta~ode cheques sem fundos.

CLÁUDIO CAJADO - Excelência da administração do
Governador Paulo Souto, Estado da Bahia.

WILSON BRANCO - Independência do orador em face
das lideranças políticas e trabalhistas.

NELSON MARQUEZELLI - Prejuízos causados aos agri
cultores pelos altos juros incidentes nos fmanciamentos agIÍcolas.
Expectativa de aprovação do Projeto de Decreto "Legislativo nO
383 pelo Senado FederaL

JOSÉ CARLOS LACERDA - Escalada da violência no Rio
de Janeiro. Nomeação do Deputado Nilton Cerqueira para o cargo
de Secretário de Segurança Pública do Estado.

CONFÚCIO MOURA - Edição, pelo Presidente Fernando
Henrique Cardoso, do Decreto nO 1.491, de 1995, que autoriza a
saída temporária de veículos utilitários da área de abrangência da
Zona Franca de Manaus sem o pagamento de triwtos.

LAURA CARNEIRO - Artigo ''Inimigos das refOlDlas", de
Antenor Barros Leal, 10 Vice-Presidente da Federação das Inch1s
Irias do Estado do Rio de Janeiro, publicado no jornal O GlobO.
Solicitação ao Governo Federal de revisão da atual política e juros.

TILDEN SANTIAGO - Documento "Carta Aberta ao Con
gresso Nacional e do Movimento Familiar Cristão contra a pro
posta governamental de refo1D1a constitucional.

JOÃO COLAÇO - Lançamento, pelo Governo Federal, do
Programa Educação para a Competitividade - PROEDUC, de for
mação e qualificação de mão-de-obra no País.

WALDOMIRO FlORAVANIE- Improcedência de maté
ria veiculada pelo jornal Zero Hora, de autoria do jornalista José
Barrionuevo, sobre ausência do orador em sessões deliberativas da
Câmara dos Deputados.

GONZAGA PA1RIOTA - Inconveniência da submissão
das agências da Caixa Econômica Federal nos Estados nordestinos
a Coordenadoria a ser instalada em Salvador, Estado da Bahia.

JOSÉ PINOTTI - Desacerto da extinção do Programa de
F01D1ação Integral da Criança - PROFlC - pela Secretaria de Edu
cação do Estado de São Paulo.
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PAULO PAIM - Intransigência do Governo em relação à
abertura de negociações com os petroleiros em greve.

PEDRINHO ABRÃO - Répódio, pela decisão da Câmara
Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, de afastamento dos
Vereadores Arlindo Anacleto e Ulisses Naves, em virtude da apre
sentação de den"Óncia de irregularidades na administração do Pre
feito José de Araújo Lima.

RICARDO GOMYDE.- Anúncio de audiência de Deputa
dos com o Presidente Fernando Henrique Cardoso, para solicita
ção de abertura de negociação com os petroleiros em greve e de
desocupação das refmarias da Petrobras pelo Exército.

CANDINHO MATTOS - Nomeação do Gen. Nilton Cer
queira para o cargo de Secretário de Segurança Pública do Estado
do Rio de Janeiro.

JOSÉ CARLOS SABÓIA - Inoportunidade da proposta go
vernamental de quebra do monopólio estatal das telecomunicações.
Ação de lobbies nas votações das propostas de emenda à Constitui-
ção.

JACKSON PEREIRA - Artigo de autoria do orador sobre
as potencialidades turlsticas cearenses, publicado no jornal Diário
do Nordeste. Criação da Secretaria de Turismo do Estado do Cea
rá. Conveniência de proibição, pelo Governo Federal, do paga
mento parcelatlo de viagens tuIísticas ao exterior. Importância da
proibição, pelo Departamento de Aviação Civil- DAC, de realiza
ção de vôos charters para o exterior. Necessidade de adoção de
medidas de fomento ao turismo nacional.

ROMEL ANÍZIO - Integração da Fundação Educacional
de ltuiutaba e de seu Instituto de Ensino Superior à Universidade
do Estado de Minas Gerais. Elogios à Administração Eduardo
Azeredo, Estado de Minas Gerais.

SANDRO MABEL - Conveniência de instalação no Estado
de Goiás da nova fábrica da Volkswagen do Brasil S.A.

JOSÉ CARLOS COT.ITINHO - Busca de solução, pelo
Congresso Nacional, para a carência de recursos do Ministério da
Saúde.

JOSÉ EGYDIO - Congratulações ao Presidente Fernando
Henrique Cardoso pela decisão de ocupar refinarias da Petrobras
com tropas do Exército.

FERNANDO ZUPPO - Aprovação, pela Câmara Munici
pal de Mococa, Estado de São Paulo, de Moção no sentido da re
cuperação do poder econômico da agricultura brasileira,
apresentada pelo Vereador antonio Uliau Filho.

PRESIDENfE (Beto Mansur) - Convocação dos Deputa
dos a plenário para registro de presença.

V - Grande Expediente
JOSÉ FRITSCH - Inoportunidade da proposta de reforma

constitucional apresentada pelo Governo Fernando Henrique Car
doso. Efeitos perversos da atual política econômica. Descaso do
Governo Federal para com o setor sociaL

JOSÉ MÚCIO MONfEIRO (pela ordem) - Pronunciamen
to do Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Per
nambuco - FIEPE, ao ensejo da visita do Presidente Fernando
Henrique Cardoso ao Estado.

PRESIDENlE (Beto Mansur) - Convocação dos Deputa
dos a plenáii.o para registro de presença no painel eletrônico.

PRESIDENfE (Beto Mansur) - Ato da Presidência da Câma
ra dos Deputados sobre estabelecimento de prazo para encerramento
dos trabalhos e convocação dos membros designados para reu
nião de instalação e eleição do Presidente e Vice-Presidentes da
CPI destinada a investigar a situação dos jogos de bingo no
Brasil.

JOSÉ GENOÍNO - Perftl ideológico do Governo Fernando
Henrique Cardoso. Inexistência de interlocução do Governo com o
movimento social organizado. Abrangência da reforma política do
Estado brasileiro.

ALDO REBELO (Como Uder) - Oficio do Prefeito David
Capistrano Filho, do Município de Santos, Estado de São Paulo,
ao Presidente Fernando Henrique Cardoso, de repúdio à ocupação
militar das refmarías da Petrobrás.

VI - Ordem do Dia
PRESIDENfE (Luís Eduardo) - Continuação da discussão,

em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nO 3-B,
de 1995, que altera o inciso XI do art. 21 da Constituição Federal.

PRESIDENlE (Luís Eduardo) - Votação de requerimento
de retirada de pauta da Proposta de Emenda à Constituição n° 3-B,
de 1995.

Usaram da palavra, para encaminhamento da votação do re
querimento, os Srs. Deputados JOSÉ PRIANIE, MARCELO
DEDA, ROMEL ANÍZIO, ALDO REBELO, SALVADOR ZIM
BALDL SÉRGIO CARNEIRO, MARQUINHO CHEDID, RA
QUEL CAPIBERIBE, WAGNER SALUSTIANO, JAIR
SOARES, GEDDEL VIEIRA LIME A SÉRGIO AROUCA.

PRESIDENIE (Luís Eduardo) - Rejeitado o requerimento.
MARCELO DEDA - Pedido de verificação de votação.
PRESIDENlE - (Luís Eduardo) - Deferimento do pedido

de verificação de votação.
Usaram da palavra, para encaminhamento da votação do re

querimento, os Srs. Deyutados ANj'..' JÚ~IA, UBALDllI!0 JÚ
NIOR, ROMEL ANIZlO, JOSE ANIBAL, INOCENCIO
OLIVEIRA,ANAJÚLIA,PAUDERNEY AVEUNO,LUCIANO
CASmO, JURANDYR PAIXÃO, ROBÉRIO ARAÚJO, FRAN
CISCO DORNELLES, ROMEL ANÍZIO, MARCELO DEDA,
JOVAIR ARANlES, ANA JÚLIA, PAUDERNEY AVEUNO,
INOCÊNCIO OLIVEIRA, ROBÉRIO ARAÚJO, JANDIRA
FEGHALI, MARCELO DEDA, FRANCISCO DORNELLES,
AGNELO QUEIROZ, MARIA ELVIRA, JOVAIR ARANlES,
ANTÔNIO JOAQUIM E LUCIANO CASmO.

SANDRA STARLING (pela ordem) - Antecipação de voto
contrário à quebra dos monopólios.

Usaram da palavra, para encaminhamento da votação do re
querimento, os Srs. Deputados FRANCISCO DORNELLES,
ALDO REBELO, MARCELO DEDA, JURANDYR PAIXÃO,
PAUDERNEY AVELINO, ANA JULIA, JOVAIR ARANlES,
ROMEL ANÍZIO E ANTÔNIO JOAQUIM

ROMEL ANÍZIo (pela ordem) - Integração, por ato do
Governador Eduardo Azeredo da Fundação Educacional à Univer
sidade Estadual de Minas Gerais.

Usaram da palavra, para encaminhamento da votação do re
querimento, os Srs. Deputados HAROLDO LIMA E LINDBERG
FARIAS.

ANTÔNIO GERALDO (pela ordem) - Agradecimento ao
Presidente Luís Eduardo pela solidariedade prestada a prefeitos
pernambucanos presentes em Brasília.

Usaram da palavra, para encaJllinh~entoda voÚ}ção do re
querimento, os Srs. Deputados JOSE ANIBAL, ANA JULIA, RO
GÉRIo SILVA, SARNEY FILHO, ROBÉRIO ARAÚJO,
DOMINGOS DU1RA, JURANDYR PAIXÃo, ODELMO
LEÃO, RAQUEL CAPIBERIBE, PAUDERNEY AVEUNO,
WOLNEY QUEIROZ, JOVAIR ARANTES, ANTÔNIO BRASIL
E MARCELO DEDA.

FRANCISCO DORNELLES (pela ordem) - Conveniência
de aviso a Deputados presentes na Casa de ocorrência de votação
nominal no plenário.
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Usaram da palavra, para encaminhament~da votação do,re
querimento, os Srs. Deputados ODELMO LEAO, SEBASTIAO
MADEmA, JURANDYR PAIXÃO, ROBÉRIO ARAÚJO E
FERNANDO FERRO.

PREsIDENTE (Luís Eduardo) - Rejeitado o requerimento.
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação de requerimento

para encerramento da discussão da Proposta de Emenda à Consti
tuição nO 3-B, de 1995.

Rejeitado o requerimento.
MARTA SUPLICY (pela ordem) - Registro de voto.
Usaram da palavra, pela ordem, os Srs. Deputados PAU-

DERNEY AVELINO E MARCELO DEDA.
Usaram da palavra, para registro de voto, os Srs; Deputados

ESTHER GROSSI, ROBERTO JEFFERSON, JOSE CARLOS
CoUTINHO E PAULO FEIJÓ.

USOU da palavra para discussão da Proposta de Emenda à
Constituição n° 3-B,de 1995, o Sr. Deputado DOMINGOS LEO
NELU.

Usaram da palavra pela ordem, para registro,de vOto, os Srs.
Deputados uçSON BANDEIRA, RICARDO HERACLIO, PA:,ULO
PAIM, OSMANIO PEREIRA, GIOVANNI QUEIROZ, HILARIO
COIMBRA, BETINHO ROSADO, OSVALDO BIOLCHI, ARY
KARA, JOÃO MAIA, CARLOS AmTON E FRANCISCO ,DIÓ
GENES.

JOSÉ GENOÍNO (pela ordem) - Reiteração da necessidade
de coibiçã<;> pela Mesa de manobras para adiamento da votação da
matéria. .

Usaram da palavra pela ordem,~ regis~o de voto, os
SIS. Deputados CELIA MENDES, çmCAO BRIGIDO, RONI
VON SANTIAGO E PEDRO CORREA.

Usaram da palavra para discussão da Proposta de Emenda à
Constituição n° 3-B, os Srs. Deputados FERNANDO GABEIRA
E MILTONTEMER.

UsoU da palavra pela ordem, para registro de voto, o Sr. De
putado LEÔNIDAS CRISTINO.

Usou da palavra para discussão da Proposta de Emenda à
Constituição nO 3-B, o Sr. Deputado EDUARDO MASCARE
NHAS.

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

Usou da palavrapara discussão da Proposta de Emenda à
Constituição nO 3-B, o Sr~ Deputado GILNEY VIANA.

Usou da palavra pela ordem, para registio.de voto, o Sr. De
putado ELIAS MURAD.

Usaram da palavra para discussão da Proposta de Emenda à
Constituição n° 3-B, os Srs. Deputados ANTONIO KANDm E
ALDO REBELO. .

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação de requerimento
para encerramento da discussão da Proposta de Emenda à Consti
tuição nO 3-B, de 1995.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Aprovado o requerimento.
MARCELO DEDA (pela ordem) - Registro de voto do Pr.
PEDRO WILSON (pela ordem) - Justificação da ausência

do orador na votação anterior.
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerramento da discussão.
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação de requerimento

para adiamento, por cinco sessões, da votação da Proposta de
Emenda à Constituição nO 3-B, de 1995.

Usou da palavra, durante a votação do requerimento~o Sr.
J?eputado MIRO TEIXEIRA.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Rejeitado o requerimento.
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação' de requerimento

de preferência para votação da Proposta de Emenda à Constituição
n° 3-B, de 1995, sobre o Substitutivo da Comissão Especial.

MIRO TEIXEIRA (pela ordem) - Solicitação à Presidência
de retirada do requerimento de preferência.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Acatamento do pedido de
retirada do requerimento de preferência.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Existência sobre a mesa de
requerimento de autoria do Deputado João Leão de igual teor ao
apresentado pelo Deputado Miro Teixeira.

Usou da palavra, pela ordem, durante a votação do requeri
mento, o Sr. Deputado MIRO TElXEmA.

JOÃO LEÃO (pela ordem) - Solicitação à Presidência de
retirada do requerimento de preferência.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Acatamento da solicitação
de retirada do requerimento de preferência.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação de requerimento,
de autoria do Deputado Salvador Zimbaldi, de preferência para
votação da Proposta de Emenda à Constituição n° 3-B, de 1995,
sobre o Substitutivo da Comissão Especial.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Rejeitado o requerimento.
Usou da palavra pela ordem, durante a votação da matéria,

o Sr. Deputado MIRO TEIXEIRA.
Usaram da palavra, para encaminhamento da votação do

Substitutivo da Comissão Especial, os Srs. Deputados PAULO
HESLANDER, AROLDE DE OUVEIRA, JOSÉ PINOTTI E
PAULO CORDEIRO.

Usou da palavra, como Relator da matéria, o Sr. Deputado
GEDDEL VIEIRA UMA.

Usaram da palavra para encaminhamento da votação ,da ma
téria os SIS. Deputados FERNANDO GABEIRA, SERGIO
AROUCA, sÉRGIO MIRANDA, FERNANDO LYRA, MAR
QUlNHO CHEDID, MIRO TEIXEIRA, ODELMO !--EÃq,
FRANCISCO DORNELLES, JAQUES WAGNER, JOSE ANI
BAL, MICHEL TEMER, INOCÊNCIO OLIVEIRA, LUIZ CAR
LOS SANTOS E ODELMO LEÃO.

JOSÉ TIlOMAZ NONÔ - Questão de ordem sobre a possi
bilidade de encaminhamento da votação de destaque de autoria do
Deputado Gerson Peres.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Resposta à questão de or
dem suscitada pelo Deputado José Thomaz Nonô.

GERSON PERES - Questão de ordem sobre declaração de
ressalva aos destaques apresentados.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Resposta à questão de or
dem suscitada pelo Deputado Gerson Peres.

Usou da palavra pela ordem, durante a votação da matéria,
o Sr. Deputado DOMINGOS LEONELLL

Usaram da palavra, para encaminhamento da votação da
matéria, os Srs. Deputados INOCÊNCIO OLIVEIRA, FRANCIS
CO DORNELLES, WOLNEY QUEmOZ, JOVAIR ARANTES,
EDINHO ARAÚJO E CARLOS SANTANA.

ROMEL ANÍZIO (pela ordem) - Pedido à Presidência de
não-permissão de utilização da Bandeira brasileira para manifesta
ções no interior do plenário.

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Anúncio de desligamento
dos microfones de apartes.

Usaram da palavra para encaminhamento da votação da ma
téria, os Srs. Deputados JOVAIR ARANTES, MARCELO
DEDA,NILTON BAIANO, ADELSON SALVADOR, JOVAIR



Usaram: da palavra para encaminhamento da votação do re·
querimento os SIS.Deputados WAGNER SALUSTIANO, LIMA
NETTO, EDUARDO MASCARENHAS, MALULY NEITO,
WAGNER SALUSTIANO, EDUARDO MASCARENHAS, MA~
RIA ELVIRA, EDUARDO MASCARENHAS, WAGNER SA
LUSTIANO, LIMA NETTO E EDINHO ARAÚJO.

USOU da Ealavra pela ordem, para retificação de voto, o Si";
Deputado VADAO GOMES.

PRESIDENfE (Luís Eduardo) - Encerramento da votaçãO.
Mantidas as expressões destacadas. .
PRE8IDENfE(Luís Eduardo) - Requerimento de destaque

para votação em separado da expressão ''nos termos da lei compli:
mentar".

Usou da palavra pela ordem, para retificação de voto, o Sr:
Deputado NAN SOUZA.

Usaram da palavra para encaminhamento da votação do
destaque os Srs. Deputados EDUARDO MASCARENHAS ,E
NILTON BAIANO.

PRESIDENfE (Luís Eduardo) - Encerramento da votação.
Rejeitado o destaque. Mantida a expressão.
Usou da palavra pela ordem, para registro de vúto, a sr- De.:

putada LÍDIA QUINAN.
PRESIDENfE (Luís Eduardo) - Requerimento de destaque

para votação em separado da expressão ''ressalvado o disposto na
alínea a do inciso seguinte".

Usou da palavra o autor do destaque, Deputado GERSON
, PERES.

Usaram da palavra para encaminhamento da votáção (b
destaque os SIS. Deputados MAJ{CELO DEDA,.EDUARDO
MASCARENHAS,UBALDINO JUNIOR, FERNANDO GABEI·
RA, sÉRGIO AROUCA, SÉRGIO CARNEIRO, MIcirnL TE
MER, sÉRGIO MIRANDA, ODELMO LEÃO, FRANCISCO
DORNELLES, INOCÊNCIO OLNEIRA, GEDDEL VIEIRA
LIMA, UBALDINO JÚNIOR, GEDDEL VIEIRA UMA, sÉR
GIO CARNEIRO, EDUARDO MASCARENHAS, MARCELO

,DEDA, INOCÊNCIO OLNEIRA, EDUARDO MASCARE
NHAS, MARCELO DEDA.

Usaram da palavra pela ordem, duraJ1te o enClllllÍJ;lhamento
da votação, os SIS. Deputados INOCÊNCIO OLNEIRA E LUIZ
HENRIQUE.

USOU da palavra para encaminhamento da votação do desta-~

que os SIS. Deputados EDUARDO MASCARENHAS, JOSÉ
ANÍBAL, EDUARDO MASCARENHAS, INOCÊNCIO OLI
VEIRA, JOSÉ ANÍBAL, NILTON BAIANO, EDUARDO MAS
CARENHAS.
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ARAmES, MARQUINHO CHEDID, ROMEL ANÍZIO, INO- Usaram da palavra para encaminhamento da votação do
CÊNCIO OLNEIRA, RICARDO GOMYDE, FRANCISCO destaque os SIS. Deputados PIMENTEL GOMES E LIMA NET.
DORNELLES, WOLNEY QUEIROZ E EDINHO ARAÚJO. TO, WAGNER SALUSTIANO.

INOCÊNCIO OLNEIRA (pela ordem) - Solicitação à Pre- Usou da palavra pela ordem, para registro de voto, o Sr. De-
sidência de pedido de pennanência dos Deputados no plenário. putado SAULO QUEIROZ.

PRESIDENfE (Luís Eduardo) - Pedido de permanência Usaram da palavra, para encaminhamento da votação do re-
dos Deputados no plenário. querimento os Srs. Deputados EDINHO ARAÚJO E WAGNER

Usaram da palavra pela ordem, para declaração de voto, os SALUSTIANO.
SIS. Deputados EDISON ANDRINO E JOSÉ THOMAZ NONÔ. USOU da palavra pela ordem, durante o encaminhamento da

Usou da palavra pela ordem, para registro de voto, o Sr. De- votação, o Sr. Deputado EDINHO ARAÚJO.
putado SAULO QUEIROZ. Usaram da palavra para encaminhamento da votação do re-,

Usou da palavra, para encaminhamento da votação da maté- querimento os SIS. Deputados LIMA NETfO, WAGNER SA·'
ria, o Sr. Deputado JOVAIR ARANTES. LUSTIANO.

Usou da palavra pela ordem, para declaração de voto, o Sr. PRESIDENfE (Beta Mansur) - Solicitação de compareci~

Deputado ELIAS ABRAHÃO. menta dos Deputados a plenário para votação pelo sistema eletrô-
Usaram da palavra pela ordem, durante a votação da maté- mco.

ria, os Srs. Deputados PAULO CORDEIRO E MIRO TEIXEIRA.
Usou dJl palavra pela ordem, para declaração de voto, o Sr.

Deputado LUIS ROBERTO PONTE.
Usou da palavra, durante a votação da matéria, o Sr. Depu

tado NELSON TRAD.
PRESIDENfE (Luís Eduardo) - Aprovado o Substitutivo

da Comissão Especial à Proposta de Emenda à Constituição n° 3
B, de 1995, ressalvados os destaques.

Prejudicadas a proposição inicial e as emendas.
PRESIDENfE (Luís Eduardo) - Requerimento de destaque

para votação em separado da expressão "autorização elou permissão".
Usaram da palavra para encaminhamento da votação dO

destaque os Srs. Deputados INOCÊNCIO OLNEIRA, JOSÉ
ANÍBAL, FRANCISCO DORNELLES, ARTHUR VIRGÍLIO
NETO E ODELMO LEÃO.

MARCELO DEDA (pela ordem) - Pedido de esclareci
mento à Presidência sobre a matéria em votação.

ALBERTO GOLDMAN (pela ordem) - Reiteração do pe
dido formulado pelo Deputado Marcelo Deda.

PRESIDENfE (Luís Eduardo) - Atendimento à solicitação
dos Th;lputados Marcelo Deda e Alberto Goldman.

Usaram da palavra para encaminhamento da votação do
destaque os Srs. Deputados MARCELO DEDA, MIRO TEIXEI
RA, MARCELO DEDA, AROLDE DE OLNEIRA, GEODEL
VIEIRA LIMA, JOSÉ CARLOS SABÓIA, SÉRGIO MIRANDA,
JACKSON PEREIRA, INOCÊNCIO OLNEIRA, SÉRGIO
AROUCA, JOSÉ ANÍBAL.

USOU da palavra pela ordem, durante a votação do destaque,
o Sr. Deputado FRANCISCO DORNELLES.

Usaram da palavra para encaminhamento da votação do
des!.llque, os SIS. Deputados MICHEL TEMER, ODELMO
LEAO, FRANCISCO DORNELLES, MARCELO DEDA, FER
NANDO LOPES, EDINHO ARAÚJO, MARQUINHO CHEDID,
FRANCISCO DORNELLES, ANfÔNIO GERALDO, JOSÉ
CARLOS SABÓIA, MARCELO DEDA.

INOCÊNCIO OLNEIRA (pela ordem) - Apelo aos Depu
tados para permanência em plenário.

Usaram da palavra para encay:únhamento,da votação do
desta~e os Srs. Deputados_ ROBERIO ARAUJO, EDINHO
ARAUJO, ODELMO LEAO, LIMA NETTO, EDINHO
ARAÚJO, JOSÉ ANÍBAL, WAGNER SALUSTIANO, LIMA
NETTO, EDINHO ARAÚJO, LIMA NETTO E WAGNER
SALUSTIANO.

Usou da palavra pela ordem, para retificação de voto, o Sr.
Deputado JOSÉ ALDEMIR.
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Usou da palavra pela ordem. para registro de voto, o Sr. De- JAQUES WAGNER (pela ordem) - Oportunidade da ros-
putado DARCÍSIO PERONDL ca, pelas Lideranças da base de sustentação do Governo, de solu-

PRESIDENIE (Luís Henrique) - Esclarecimento ao Plená- ção para a greve dos petroleiros.
rio sobre o processo de votação. MICHEL TEMER (pela ordem) - Congratulações com o

Usaram da palavra para encaminhamento da votação do Deputado Jaques Wagner pela preocupação com os grandes inte
destaque os Srs. Deputados MARCELO DEDA, FRANSCISCO resses do País.
DORNELLES, ODELMO LEÃO, SÉRGIO MIRANDA, SÉR- INOCÊNCIO OLIVEIRA (pela ordem) - Pioneirismo das
GIO CARNEIRO, MARQUINHO CHEDID, SÉRGIO AROUCA, Lideranças da base de sustentação do Governo na busca de solu
EDUARDO MASCARENHAS, INOCÊNCIO OLIVEIRA E ção para a greve dos petroleiros.
JACKSON PEREIRA. LUlZ CARLOS SANTOS (pela ordem) - Predisposição do

FRANCISCO DORNELLES _ Questão de ordem sobre Governo Federal à negociação com os petroleiros para ténnino da
prejudicialidade do destaque. greve. Elogios ao Deputado Jaques Wagner pela tentativa de con

ciliação para desfecho do movimento.
MARCELO DEDA - Contradita à questão de ordem levan- PRESIDENIE (Luís Eduardo) - Encerramento da votação.

tida pelo Deputado Francisco Dornelles. Retirada a expressão destacada.
Usou da palavra o Relator da matéria, o Sr. Deputado GED- PRESIDENIE (Luís Eduardo) - Requerimento de destaque

DEL VIEIRA LIMA. para votação em separado da expressão "asseguJada a prestação de
Usaram da palavra pela ordem. durante o encaminhamento serviços de informações por entidades de direito privado, através

da votação do desta@e, os Srs. Deputados MARCELO DEDA, da rede pública de telecomunicações explorada pela União".
MICHEL TEMER, SÉRGIO MIRANDA, JACKSON PEREIRA, Usaram dà palavra para epca.m.!nhamento da~ votação do
JOSÉ GENOn,O E MARCELO DEDA. destaque, os Srs. Deputados JOSE ANIBAL, INOCENCIO OLI-

Usaram da palavra para encaminhamento da vota!ião do VEIRA, ODELMO LEÃO, SÉRGIO MIRANDA, MICHEL TE
destaque os Srs. Deputados MARCELO DEDA, INOCENCIO MER, WAGNER SALUSTIANO, RAQUEL CAPIBERIBE,
OLIVEIRA, ODELMO LEÃO, WOLNEY QUEIROZ, MICHEL MARQUINHO CHEDID E SÉRGIO CARNEIRO.
TEMER, EDUARDO MASCARENHAS, RAQUEL CAPmERI- LUlZ CARLOS HAULY (pela ordem) - Indagação à Presi-
BE, SÉRGIO MIRANDA, JACKSON PEREIRA, FRANCISCO dência sobre a presença do autor do destaque em plenário.
DORNELLES, JOSÉ ANÍBAL, MARQUINHO CHEDID E PRESIDENIE (Luís Eduardo) - Resposta ao Deputado
WAGNER SALUSTIANO. Luiz Carlos Hauly.

~ Usaram da palavra, para encaminhamento da votação do
INOCENCIO OLIVEIRA (pela ordem) - Consulta à Presi- destaque, os Srs. Deputados SÉRGIO AROUCA, MARCELO

dência sobre existência de outros destaques sujeitos a votação. DEDA, JURANDYR PAlXÃo E INOCÊNCIO OLIVEIRA.
PRESIDENIE (Ronaldo Perim) - Resposta ao Deputado Usou da palavra pela ordem. para registro de voto, o Sr. De-

Inocêncio Oliveira. putado osMÂNIO PEREIRA. .
INOCÊNCIO OLIVEIRA (pela ordem) - Apelo aos Depu- Usaram da palavra Plll}l encaminhamento da votação do

tados do BlocoPFLIPTB para permanência em plenário. destaque os Srs. Deputados SERGIO MIRANDA, CELSO RUS-
Usaram da palavra para encaminhamento da votação do SOMANNO, ODELMO LEÃO, MARCELO DEDA E WAGNER

destaque os Srs. Deputados ODELMO LEÃO, JOSÉ ANÍBAL, SALUSTIANO.
WOLNEY QUEIROZ, JURANDYR PAIXÃO, FRANCISCO JOÃO COSER (pela ordem) - Protesto contra ultimação de
DORNELLES, INOCÊNCIO OLIVEIRA, EDINHO ARAÚJO E contrato de adesão do Porto de Praia Mole, Estado do Espírito
FRANCISCO DORNELLES. Santo, fmnado pelo Governo Federal com a iniciativa privada.

ALDO REBELO (pela ordem) _ Decisão conjunta da Fede- Usaram da palavra para encaminhamento da votação do
ração Única dos Petroleiros e da Central Única dos Trabalhadores destaque os Srs. Deputados WOLNEY QUEIROZ E PAULO

BORNHAUSEN.
de continuidade da greve dos petroleiros. PRESIDENIE (Luís Eduardo) _ Agradecimento aós Depu-

Usou da palavra para encaminhamento da votação do desta- tados pela permanência em plenário.
que o Sr. Deputado WAGNER SALUSTIANO. Usou da palavra pela ordem. para registro de voto, o Sr. De-

FERNANDO FERRO (pela ordem) - Solicitação à Presi- putado SEVERIANO ALVES.
dência de encaminhamento às Lideranças partidárias de requeri- PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerramento da votação.
men,to, de autoria do orador, para constituição de Comissão Rejeitado o destaque.
destinada a acompanhamento da ocupação das refmarias pelo Mantido o texto original.
Exército. Retomo da matéria à Comissão Especial para elaboração da

Usou da palavra pela ordem. durante o encaminhamento da redação para o segundo turno.
votação do destaque, o Sr. Deputado AGNALDO TIMÓTEO. Usaram da palavra pela ordem. para registro de voto, os

Usaram da palavra para encaminhamento da votação do Srs. Deputados ARNON BEZERRA, VILMAR ROCHA E TUGA
destaque os Srs. Deputados JOSÉ ANÍBAL E WAGNER SALUS- ANGERAMI.

Apresentaram proposições os Srs. Deputados ROMEL
TIANO. ANÍZIo, CUNHA BUENO, PAULO RÍ1ZEL, PEDRO WIL-

JOSÉ CARLOS ALELUIA (pela ordem) - Reconhecimen- SON, GONZAGA PATRIOTA, PAULO ROCHA, FERNANDO
to, por trabalhadores da Petrobras, do equívoco da greve. Normali- ZUPPO, JAQUES WAGNER, JOSÉ FORTUNATI, PAUDER
zação da produção de petróleo no País. NEY AVELINO, FERNANDO GABEIRA, sÉRGIO AROUCA,

Usaram da palavra pela ordem. durante o encaminhamento JAIR BOLSONARO, ANA JÚLIA, SANDRO MABEL, JOSÉ
da votação do destaque, os Srs. Deputados FRANSCISCO DOR- CARLOS COUTINHO, ÁLVARO VALLE E OUTROS, DAVI
NELLESEPAUDERNEY AVELINO. ALVES SILVA E OUTROS, HERCULANO ANGHlNEITI, RI-
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CARDO HERÁCLIO, ANTÔNIO DO VALLE, FRANCO MON
TORO, JÚLIO CÉSAR E GILNEY VIANA.

vn- Encerramento
DISCURSO PROFERIDO PELA SRA. DEPUTADA ES

THER GROSSI NO PERÍODO DESTINADO AO GRANDE EX
PEDIENTE DA SESSÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
REALlZADA NO DIA 29 DE~ÇO DE 1995, RETIRADO
PELA ORADORA PARA REVISAO - Fracasso do modelo tradi
cional de ensino nas escolas brasileiras, demonstrado pelo elevado
índice de repetência escolar. Possibilidade de reversão do quadro
de crise no ensino escolar com a adoção de conceitos modernos de
pedagogia, utilizados com sucesso da rede de ensino público de
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, e em Municípios dos
Estados do Ceará e de Minas Gerais.

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. DEPUTADO NI
CIAS RIBEIRO NO PERíoDO DESTINADO AO GRANDE
EXPEDIENTE DA SESSÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
REALlZADA NO DIA 5 DE MAIO DE 1995, RETIRADO
PELO ORADOR PARA REVISÃO - Paradoxos do processo de
marcatório de reservas indígenas realizado pela Fundação Nacio
nal do Índio - FUNAL

2-ATOSnOPRESIDENTE
a) Exoneração (Tornar Sem Efeito): Helena Araújo e Silva.
b) Exoneração: Adir Xavier Sant'Anna, Edivaldo Neiva

Pires, * lldefonso Costa Ramos Filho, Maria da Rocha Trindade,
Maria Helena Ribeiro de Souza, Rosanilda da Costa Lucena.

c) Nomeação (Tornar Sem Efeito): Helena Araújo e Silva,
João Kennedy Braga, Lauro Lopes Pinheiro, Lourival David dos
Santos Filho, Mara Luíza Paixão e Silva, Roseli Ferreira de Souza,
Silvia Helena Clericuzi de Barros e Silva.

d) Dispensa: AIiatalícia Pinto de Almeida, Jacy Augusto de
Carvalho, João Mendes da Silva, Maria Beatriz Coutinho Paixão,
Marli Lima Gomes. •

e) Nomeação: Adir Xavier Sant'Anna, Carlos Décimo de
Souza, Elisabel de Abreu Ferriche, Elvanice Pereira de Sousa,
Enos Henrique Nogueira Ferreira, Francisco Mata Cruvinel, Gra
ziela l'rejat, José lldefonso Rabelo, José Maria da Rocha Trindade,

Luciléia Carvalho Ferreira, Maria Helena Ribeiro de Souza, Maria
Leite de Almeida, Marianne da Costa Antunes, Nelma da Concei
ção Floro, Paula Maria Fiore Amabile Staling, Paulo de Souza
Oliveira, Sebastião Camelo de Sena Filho, Sérgio Ricardo da Sil
va, Silvana Dias Beguito, Sílvia Maria Olinto Martins.

f) Designação por acesso: Tânia Beatriz Hormann.

g) Designação: Jussara Maria Goulart Brasil de Araújo e
Marli Lima Gomes, Ulisses Astolfi e João Mendes da Silva.

* Repulicação.
3-DIVERSOS
a) IPC - Portaria nO 044/95.
COMISSÕES
4-ATASDASCOMISSÕES
a) Comissão de Agricultura e Política Rural, 18" Reunião

(Audiência Pública), em 18-5-95; 19" Reunião (Audiência Públi
ca), em 24-5-95 e Termo de Reunião, em 24-5-95.

b) Comissão de Direitos Humanos, 14" Reunião (Ordiná
ria), em 24-5-95.

c) Comissão de Finanças e Tributação, 14" Reunião (Ordi
nária), em 17-5-95.

d) Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, 20" Reunião (Ordinária), em 24-5-95; Subcomissão
Permanente de Política Salarial e Salário Mínimo, 2" Reu
nião (Ordinária), em 16-5-95 e 3" Reunião (Ordinária), em
18-5-95.

e) CPI com a finalidade de "investigar a arrecadação e des
tinação da verba referentes a direitos autorais, principalmente no
que se refere à atuação do Escritório .Central de Arrecadação e
Distribuição - ECAD", 2" Reunião (Ordinária), em 2-5-95; 3"
Reunião (Ordinária), em 9-5-95; 4" Reunião (Ordinária), em 16-5
95 e 5" Reunião (Ordinária), em 23-5-95.

5 - DISTRffiUIÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Educação, Cultura e Desporto, nO 17/95, em

18-5-95; nO 18195, em 23-5-95.
6-MESA
7 - LIDERES E VICE-LÍDERES
8 - COMISSÕES

Ata da 69a Sessão, Extraordinária, matutina,
em 24 de maio de 1995

Presidência dos Srs.: Luís Eduardo, Presidente; Ronaldo Perim, 10 Vice-Presidente; e
Beto Mansur, 2 0 Vice-Presidente.

ÁS9HO~SE36MINUTOSCOMPARECERAMOSSE-
NHORES:

Luís Eduardo
Ronaldo Perlm
BetoMansur
Wilson Campos
Leopoldo Bessone
João Henrique
Vanessa Felippe
Wilson Braga

Roraima

A1ceste Almeida - Bloco - PTB; Elton Rohnelt - Bloco 
PSC; Robério Araújo - PSDB; Salomão Cruz - Bloco - PFL.

Amapá

Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade - PPR; Fátima
Pelaes - Bloco - PFL; Gervásio Oliveira - Bloco - PSB; Raquel
Capiberibe - Bloco - PSB; Sérgio Barcellos - Bloco - PFL; Val
denor Guedes - PP.

Pará

Anivaldo Vale - PPR; Benedito Guimarães - PPR; Ger
son Peres - PPR; Giovanni Queiroz - PDT; Raimundo Santos 
PPR.

Amazonas

Arthur Virgílio Neto - PSDB; Átila Lins - Bloco - PFL;
Euler Ribeiro - PMDB.
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Rondônia
Carlos Camurça - PP; Emerson Olavo Pires - PSDB; Eun

pedes Miranda - PDT; Expedito Júnior - Bloco - PL; Ildemar
Kussler- PSDB.

Acre

Francisco Diógenes - PMDB; João Maia - PSDB; Ronivon
Santiago - PSD.

Tocantins

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

Maranhão

César Bandeira - Bloco - PFL; Davi Alves Silva - Bloco 
PFL; Domingos Dutra - PT; Eliseu Moura - Bloco - PFL; Jayme
Santana - PSDB; Sarney Filho - Bloco - PFL; Sebastião Madeira
-PSDB.

Ceará

Anibal Gomes - PMDB; Antônio Balhmann - PSDB; Ar
non Bezerra - PSDB; Edson Queiroz - PP; Firmo de Castro 
PSDB; Gonzaga Mota - PMDB; Inacio Nruda - PCdoB; Pimen
tel Gomes - PSDB; Pinheiro Landim - PMDB; Ubiratan Aguiar
PSDB; Vicente A1ruda - PSDB; Zé Gerardo - PSDB.

Pernambuco

Ricardo Heráclio - Bloco - PMN; Roberto Fontes - Bloco
- PFL; Roberto Magalhães - Bloco - PFL; Salatiel CalValhO - PP;
Sérgio Guerra '- Bloco - PSB; Severino Cavalcanti - Bloco 
PFL; Wolney Queiroz - PDT.

Sergipe

Wilson Cunha - Bloco - PFL.

Bahia

Prisco Viana - PPR; Roberto Santos - PSDB; Roland Lavigne
- Bloco - PL; Sérgio Carneiro - PDT; Severiano Alves - PDT; Ubal
dino Junior - Bloco- PSB; Ursicino Queiroz- Bloco - PFL.

Minas Gerais

Raul Belém - Bloco - PFL; Roberto Brant - Bloco - PTB;
Romel Anízio - PP; Saraiva Felipe - PMDB; Sérgio Min!nda
PCdoB; Silas Brasileiro - PMDB; Sílvio Abreu - PDT; Tilden
Santiago - PT; Vittorio Medioli - PSDB.

Rio deJaneiro

Roberto Jefferson - Bloco - PTB; Rubem Medina - Bloco
- PFL; Sérgio Arouca - PPS; Simão Sessim - PPR; Sylvio Lopes
-PSDB.

São Paulo

Régis de Oliveira - PSDB; Ricardo Izar - PPR; Salvador
Zimbaldi - PSDB; Ushitaro Kamia - Bloco - PSB; Vadão Go
mes - PP; Valdemar Costa Neto - Bloco - PL; Vicente Cascio
ne - Bloco - PTB; Welson Gasparini - PPR; Zulaiê Cobra
PSDB.

Mato Grosso

Roberto Franca - PSDB; Rodrigues Palma - Bloco - PTB;
Rogério Silva - PPR.

Goiás

Rubens Cosac - PMDB; Sandro Mabel - PMDB; Vilmar
Rocha - Bloco - PFL.

Mato Grosso do Sul
Saulo Queiroz - PSDB.

Paraná

Renato Johnsson - PP; Ricardo Barros - Bloco - PFL; Ri
cardo Gomyde - PCdoB; Valdomiro Meger- PP; Vilson Santini
Bloco - PTB; Werner Wanderer- Bloco - PFL.

Rio Grande do Sul

Telmo Kirst - PPR; Waldomiro Fioravante - PT; WIlson
Branco-PMDB; WilsonCignachi-PMDB; YedaCrusius-PSDB.

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - A lista de presen
ça registra o comparecimento de 114Senhores Deputados.

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

ciamos nossos Trabalhos.
O Sr. Secretário procederá á leitura da ata da sessão anterior.

ll-LEITURA DA ATA

O SR. NILSON GIBSON servindo como 20 Secretário pro
cede á leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem observa
ções, aprovada.

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

O SR. NlLSON GmSON, servindo como 10 Secretário,
procede á leitura do seguinte

m - EXPEDIENTE

REQUERIMENTO
Do Senhor Deputado Nilmário Miranda, nos seguintes ter-

mos:

REQUERlMENTO
(Do Sr. Nilmário Miranda)

Requer instituição de Comissão Externa com fmalidade de
representar a Câmara dos Deputados na Reunião do V Foro de São
Paulo, em Montevidéo - Uruguai.

Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 38, Caput, do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados, requeiro a V. Ex·, instituição de Comissão
Externa, para representar a Câmara dos Deputados na Reunião do
V Foro de São Paulo, sem ônus para esta Casa Legislativa no pe
ríodo de 25 a 28 de maio de 1995, na cidade de Montevidéo, Uru
guai, com o objetivo de analizar a "Evolução da Situação
Econômica, Social e Politica da América Latina e Caribe, assim
como a Integração Regional e o Desenvolvimento sob as Perspec
tiva Popular".

Sala das Sessões, Deputado Nilmário Miranda.
Defiro.
Em 24-5-95. - Luís Eduardo, Presidente.

ATO DA PRESIDtNCIA

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções e tendo em vista o disposto no artigo 38, do Regimento Inter
no, resolve constituir Comissão Extema, sem ônus, integrada
pelos Deputados NlLMÁRIo MIRANDA (PT-MG), JAQUES
WAGNER (PT-BA) e MIGUEL ROSSETTO (PT-RS), com a fi
nalidade de representar a Câmara dos Deputados na Reunião do V
Foro de São Paulo, em Montevidéo - Uruguai, no período de 26 a
28 de maio de 1995.

Brasília, 24 de maio de 1995. - Luís Eduardo, Presidente.
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COMUNICAÇÃO

Do Sr. Deputado Magno Bacelar, nos seguintes termos:
Brasília, 24 de maio de 1995
Exmo.Sr;
Deputado Luís Eduardo Magalhães.
MD. Presidente da Câmam dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me à Vossa Excelência para comu

nicar a minha decisão de desligar-me da legenda do PDT, partido
Pelo qual fui eleito no pleito de 1994.

A decisão que ora comunico à Vossa Excelência e à Casa
não se deve a qualquer tipo de divergência com a liderança ou
companheiros de bancada mas, tão somente, á decisões adotadas
pelo partido e com as quais não concordo.

Para as providências decorrentes da minha decisão, comuni
co ainda, que permanecerei sem partido sendo que, no momento
que adotar uma nova legenda farei nova comunicação.

Atenciosamente, Deputado Magno Bacelar
O SR. MARCELO DEDA - Sr. Presidente, peço a palavra

para uma questão de ordem.
O SI{. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem V. Ex" a pa

lavm.
O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do om

dor.) - Sr. Presidente, leio o art. 67 do Regimento Interno, que diz
que a sessão extmordinária, com duração de quatro horas, será de
dicada, exclusivamente, à discussão e votação das matérias cons
tantes da Ordem do Dia.

Neste sentido, Sr. Presidente, como apresentamos requeri
mento à Mesa pam retirada da matéria em pauta e tendo em vista
que não se tem número para iniciar a discussão da Ordem do Dia,
requeiro a V. Ex" a prorrogação do ÚlÍclo da sessão, para ~onvoca
ção dos Srs. Deputados, e, em não se obtendo quorum, que sus
penda a sessão, já que não há como deliberar sobre o requerimento
em mesa sem a presença mínima regimental.

O SR. NlLSON GffiSON - Sr. Presidente, peço a palavm pam
coutraditar a questão de ordem do nobre Dyputado Marcelo Deda.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Com a palavra o
ilustre Deputado Nilson Gibson para contraditar a questão de or
dem levantada pelo Deputado Marcelo Deda. Mas, !.Il1tes de fazê
lo, quero, mais uma vez, .manifestar de público minha gmtidão por
mais uma vez ter-nos l>ecretariado.

O SR. NILSON GmSON (BlocolPMN - PE. Sem revisão
do omdor.) - Sr. Presidente, ser acólito de V. Ex" é uma grande sa
tisfação para n6s, uma grande honra.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o ilustre Deputado
Marcelo Deda argúi uma questão de ordem aduzindo a decorrên
cia de ser esta uma sessão extmordinária e de já se ter uma Ordem
do Dia fIxada nos avulsos distribuídos aos membros da Casa. Nos
so entendimento, que vimos continuadamente defendendo nesta
Casa ao longo de vinte anos, é de que, efetivamente, quando a
Mesa permite as breves comunicações não se tem o início da Or
dem do Dia. É apenas aquele espaço de tempo em que é dada a
oportunidade aos Parlamentares de fazer suas comunicações de ur
gência, dentro do critério regimental.

Por isso, Sr. Presidente, não havendo amparo regimental,
em decorrência de estarem na Casa cerca de 132 Srs. Parlamenta
res - a esta altura o número já é superior -, peço a V. Ex" que in
defira a questão de ordem e conceda a palavm ao modesto
Deputado que chega ao plenário para fazer a sua comunicação, a
fIm de que possa manifestar a seus eleitores os seus desejos, an
gústias e problemas.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Respondendo à
questão de ordem do ilustre Deputado Marcelo Deda, afIrmo a S.
Ex" que há número regimental para abertura da sessão. .

É evidente que, para que possamos passar à Ordem do Dia,
o painel tem que registrar a presença física dos Parlamentares em
plenário, embora saibamos que eles se encontmm nas Comissões
ou em seus gabinetes, como ocorre todos os dias em sessões ple
nárias nesta Casa. Mas é também impossível que consigamos o
quorum registmdo em painel se ele não estiver em funcionamento.
S6 é possível fazer o registro abrindo-se a sessão. Não existe a rigidez
colegial de que quatrocentos ou quinhentos Parlamentares tenham de
estar aqui em ordem unida, fazendo-se presentes no paineL

A Mesa, então, numa deliberação mais do que contumaz e
costumeira, decidiu que passaremos ao período destinado a Breves
Comunicações, para que os Srs. Parlamentares, já ciosos de suas
responsabilidades e presentes na Casa, possam se dirigir a este ple
nário, para que possamos alcançar o quorum.

Para tanto, solicito aos Srs. Parlamentares que estejam, nes
te momento, em seus gabinetes e nas Comissões que se dirijam,
imediatamente, ao plenário. As Comissões deverão suspender seus
trabalhos, para que tenhamos a presença dos Parlamentares, alcan
çando o quorum indispensável à Ordem do Dia.

O SR. MARCELO DEDA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Roualdo Perim) - Tem V. Ex" a pala-
vm.

O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, solicito a V. Ex" que encaminhe o meu re
curso à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. Quero
inclusive mencionar as razões desse recurso.

Primeiramente, V. Ex', ao indeferir a questão de ordem, a
meu juízo, não atacou a questão regimental apresentada à Mesa.

A questão não é de fundo colegial; não é um comportamen
to colegial que se está cobmndo dos demais colegas, mas, sim, o
cumprimento do Regimento.

Em segundo lugar - e V. Ex" usou bem a expressão - está
havendo uma contumácia no descumprimento da norma regimen
tal. Não há previsão no Regimento nem no avulso da Ordem do
Dia distribuída de qualquer Pequeno Expediente ou qualquer espa
ço da sessão que possa merecer tratamento regimental.

Portanto, o costume deve contribuir para orientar a aplica
ção do Regimento. Mas o costume, a contumácia ou a reincidência
no seu descumprimento não podem servir de lastro para igriorar
mos olimpicamente as disposições apresentadas pela maioria da
Casa no Regimento futemo, que mede as nossas relações.

Formulo, então, um recurso contra a decisão de V. Ex"
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Esta Presidência

acolhe o recurso de V. Ex"
O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem V. Ex" a pa

lavm.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RI. Sem revisão do om

dor.) - Sr. Presidente, também quero recorrer, mas com o efeito
suspensivo, previsto no § 8° do art. 95, se não me engano. Esta
matéria teria que ser deliberada pelo Plenário porque, se criarmos
esse precedente, estaremos revogando o Regimento.

O Regimento Interno diz que a sessão pode ser suspensa se
não houver 10% dos Parlamentares no plenário, e não há, como
não estamos num momento de serenidade partidária, há partidos
engajados de um lado e partidos engajados de outro; temos o Re
gimento para mediar as nossas relações. É o que nos toma civiliza-
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dos. Não podemos atropelar o Regimento ou a lei, inclusive ten
tando constranger Deputados sob a alegação de que o procedimen
to é colegial. Não é colegial, é regimental, e é nesses tennos que
temos que discutir. Então, não imagino que esta sessão possa pros
seguir com menos de 10% dos Parlamentares em plenário. O Re
gimento é claro.

O SR. NILSON GmSON - Sr Presidente, V. Ex" recebeu
o recurso do Deputado Miro Teixeira? Como S. Ex" é litisconsor
te, quero encaminhar à Comissão de Constituição e Justiça...

O SR. MIRO TEIXEIRA - Não, eu pedi o efeito suspen
sivo. Aliás, Deputado Nilson Gibson, V. Ex" não contribui para a
Casa com essa prática de tentar, pela via de esperteza, procurar de
fonnar o que estamos dizendo. Respeito a presença de V. Ex" na
tribuna e peço a V. Ex" que respeite a minha.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Infonno ao De
putado Miro Teixeira que a sua exigência necessita do apoiamento
de um terço dos Srs. Deputados. ,

O SR. MIRO TEIXEIRA - E isso que eu quero que seja
&doaoflenário. _

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - O Plenário tem
que ter um terço dos presentes.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Não, é o contrário, Sr. Presi
dente. Vamos ler direito o Regimento. O efeito suspensivo tem de
ser deliberado. Acontece que eu só posso ter o apoiamento de um
terço se submeter a matéria a votos. Se tiver o apoio de um terço
estará acolhido.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Vou acolher a
sugestão dos Parlamentares presentes.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra para contraditar.

O SR. MIRO TEIXEIRA - O Sr. Presidente já está deci
dindo. Como é que se vai contraditar?

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Não, estou deci
dindo.

O SR. MIRO TEIXEIRA - V. Ex" está decidindo.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Iniciei a fonnu

lação de uma decisão, o que não me impede, até por uma questão
de fidalguia, como sempre faço no tratamento com os colegas, de
ouvir o ilustre Líder do PFL.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Muito bem, Sr. Presidente,
mas é precluso o direito de S. Ex" de contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem a palavra o
Sr. Deputado Inocêncio Oliveira, para contraditar.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que tem sido uma norma
nesta Casa iniciar as nossas reuniões pela presença registram nas
portarias da Casa. Tanto é ver&de que em to&s as sessões não se
requer que exista um décimo, ou seja, 52 Srs. Deputados presentes
em plenário. Durante a sessão, se houver alguma dúvida disso,
concede-se um detenninado prazo para que esse número se consa
gre. Por exemplo, há pouco tempo havia tão poucos Deputados, e
agora já são 44 no painel.

Assim, faço um apelo aos Srs. Deputados que estiverem nas
diferentes dependências & Casa para que acorram imediatamente
ao plenário, a fim de que possamos conseguir esse décimo regi
mental para darmos prosseguimento à nossa sessão.

Não é possível, Sr. Presidente, que, no momento em que a
Casa discute um assunto tão importante, se queira utilizar um arti
fício regimental para bloquear uma sessão dessa natureza. V. Ex"
poderia suspender a sessão por cinco minutos até que esse número
se completasse.

Então, acredito que se quer um artifício para apenas pro
crastinar por algum tempo a discussão & matéria.

Vamos continuar discutindo, Sr. Presidente, e quem tiver
maioria vai decidir através & maioria. Mas ninguém espere ven
cer votação nesta Casa através de artifícios regimentais, nem tam
pouco se não houver os votos necessários para que possamos fazer
essa votação. Temos certeza de que esta Casa vai decidir livre
mente, pela vontade & maioria dos seus membros.

Por isso, quero dizer que V. Ex" tem sido um homem corre
tíssimo na condução dos nossos trabalhos e tem o respeito desta
Casa pela maneira séria, correta, decente e respeitosa com que tra
ta seus pares. V. Ex" tem sido um intélprete fiel do Regimento In
terno. Portanto, esta Casa está bem presidi& não só pelo nosso
Presidente Luís Eduardo, como também por V. Ex" e os demais
membros & Mesa. Temos certeza de que à sua frente existem ho
mens que tentam zelar pelo nome & nossa instituição.

O Deputado Miro Teixeira levantou corretamente uma
questão de ordem, mas V. Ex" poderá suspender a sessão por cinco
ou dez minutos, V. Ex" é quem vai decidir. Vamos acatar a decisão
de V. Ex" e, depois, reiniciaremos nossos trabalhos.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem V. Ex" a
palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (pDT - RI. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, apenas respondendo ao Deputado Inocêncio
Oliveira, devo dizer que S. Ex" foi o Relator do Regimento Inter
no. Se há artifícios no Regimento, S. Ex" deve conhecê-los bem. E
até penso que não há, porque acompanhei os trabalhos de S. Ex"

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Peço a atenção
dos Srs. Deputados presentes, para que fique bem expressa a im
portância de se fazer nesta Legislatura um exaustivo trabalho de
revisão do nosso Regimento, que realmente oferece muitas questõ
es insustentáveis para o trabalho pleno e tranqüilo desta Casa.

Diante dos fatos expostos, esta Presidência toma a decisão
de suspender a sessão até às lOh30min, no máximo, convocando
todos os Parlamentares presentes na Casa ao plenário, para que
possamos alcançar o quorum desejado.

Não estou encerrando a sessão. Que isso fique bem claro. A
sessão está suspensa.

Chamo a atenção dos Srs. Parlamentares no sentido de não
confundirem lhaneza com fraqueza. (palmas.)

O SR. MIRO TEIXEIRA - Muito bem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Não vamos per

mitir, em momento algum, o desrespeito ao Regimento Interno.
Insisto: se o Regimento precisa ser revisto - e, pessoalmen

te, acho que precisa, mas não sou dono & ver&de; esta é uma
Casa plural, formada de líderes - que façamos as mudanças neces
sárias sem atropelá-lo.

A sessão não está encerram, mas apenas suspensa por al
guns minutos, até que alcancemos o quorum necessário.

Está suspensa a sessão.

o Sr. Ronaldo Perim, ZOVice-Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Luís
Eduardo, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Está reaberta a sessão.
O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra

para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)-Tem V.Ex"a palavra.
O SR. MIRO TEIXEIRA (pDT - RI. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, no momento em que foi aberta a sessão, fo
ram anunciados oradores para o Pinga-Fogo. Tenho a impressão
de que o art. 67 do Regimento Interno é claro:
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"Art. 67. A sessão extraorillnaria, com duração de
quatro horas, será destinada exclusivamente à discussão
e votação das matérias constantes da Ordem do Dia."

Exclusivamente. Não existe possibilidade - e há preceden
tes de interpretação na Casa - de numa sessão extraordinária cons
tar assunto diverso daquele tratado no avulso da Ordem do Dia. A
primeira questão de ordem é se V. Ex· entende que não pode haver
Pinga-Fogo.

A segunda questão de ordem diz respeito ao quorum para a
Ordem do Dia. Como se trata de discussão, V. Ex· entende que
deve haver maioria absoluta? Ou, por se tratar de matéria constibl
cional, estamos vinculados ao quorum mínimo de votação de
emenda constiblcionaI? Penso que, se o quorum para votação é
determinado, nós não poderíamos ter discussão sem que esse quo
rum fosse alcançado o que seria politicamente um absurdo. O Re
gimento Interno não é claro quanto a isso. Por isso consulto V. Ex·
e, se possível, depois que V. Ex· responder, gostaria de suscitar
questão de ordem sobre outra matéria.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputado Miro
Teixeira, quanto à primeira questão de ordem, é cosblme, é tradi
ção, é uma praxe nesta Casa, em todo o início de qualquer sessão,
permitirmos as breves comunicações. V. Ex· é um dos Deputados
mais antigos desta Casa e, evidentemente, mais do que eu, sabe
que esse é um co.sblme da Casa. Não está escrito no Regimento In
terno, mas é uma norma, uma tradição da Câmara dos Deputados a
permissão de breves comunicações, até o início da Ordem do Dia,
em todas as sessões extraordinárias, sobrebldo até que se alcance o
quorum.

Quanto à segunda questão, não havendo matéria a ser vota
da, inexistindo quorum para votação ou, ainda, se sobrevier falta
de quorum durante a Ordem do Dia, o Presidente anunciará o de
bate das matérias em discussão. Com o quorum de 52 Deputa
dos, evidentemente, já se pode discutir, mas não se pode votar.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Desculpe-me Presidente, não
concordo com V. Ex·, porque o art. 67, trata de matérias constan
tes da Ordem do Dia. V. Ex· teria de anunciar a Ordem do Dia, o
que não pode ser feito sem a presença do quorum mínimo de deli
beração em Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputado Miro
Teixeira, o que não pode haver é deliberação.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Não debaterei com V. Ex'
porque não se debate com a Mesa. Estou lendo o Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Mesa não deba
terá com V. Ex· embora fosse um privilégio.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Para mim também seria um
privilégio. Podemos combinar em outra oportundiade. um debate,
como já o fizemos.

O art. 67 é muito claro:
"Art. 67. A sessão extraordinária, com duração de

quatro horas, será destinada exclusivamente à discussão
e votação das matérias constantes da Ordem do Dia."

Então, a matéria é constante da Ordem do Dia. Assim sen
do, a Ordem do Dia tem de ser anunciada. E não podemos anun
ciar Ordem do Dia sem que haja quorum para tal. V. Ex· há de
convir que também é conhecido da Casa esse procedimento. até
porque é regimental.

Com relação aos cosblmes da Casa, concordo com V. Ex·
Foi sempre praxe de dar-se a palavra para o Pinga-Fogo, exceto
quando matérias polêmicas promovem posições diferenciadas dos
partidos políticos. Para isso, recorremos ao Regimento, onde há
uma regra que separa os nossos interesses, que os administra e
equilibra.

Então, peço a V. Ex" que, neste caso, caminhemos pelo Re
gimento. Não há por que falarmos em praxe, usos e cosblmes. E o
Regimento exige: "matéria constante da Ordem do Dia". V. Ex·
não pode anunciar a Ordem do Dia sem que haja quorum. E não
há quorum. Não se trata de número mínimo.

É só isso. E não mais debaterei sobre o assunto, Sr. Presi
dente.

O SR. NILSON GffiSON - Sr. Presidente, peço a palavra
para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra para contraditar.

O SR. NILSON GffiSON (BlocdPMN - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, data vênia do entendimento esposa
do pelo ilustre Deputado Miro Teixeira, inclusive salientado por
V. Ex", aduz o legislador da Casa que a Ordem do Dia é para deli
berar sobre a matéria que motivou a convocação da sessão extraor
dinária.

Todavia, Sr. Presidente, isso não impede que seja dada
oportundiade aos oradores de fazerem as suas comunicações. Tan
to é verdadeiro - como V. Ex· relamente abord~, dentre os argu
mentos expedidos - que há vinte anos estamos na Casa e há vinte
anos viemos adotando esse mesmo sistema, sem nenhuma altera
ção, apesar de terem sido os Regimentos modificados.

V. Ex" que, quando houve o indeferimento da questão da
ordem do Deputado Miro Teixeira, pelo Presidente Ronaldo Pe
rim, S. Ex·, já como litisconsorte, recorreu à Comissão de Consti
blição e Justição e de Redação.

Creio que V. Ex· deve receber o recurso e encaminhá
lo à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, para
deliberar sobre a matéria e fixar as normas convenientes.
Assim, poderá realmente haver comunicações parlamentares
nas sessões extraordinárais, para aqueles que assim o deseja
rem.

O SR. INOCÍtNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra para contraditar a questão de ordem do Deputado Miro
Teixeira.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. INOCÍtNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, ouvi os argumentos do nobre
Deputado e Líder do PDT Miro Teixeira.

Quando fazemos a nossa Ordem do Dia, se houver vários
itens, e não sendo atingido o quorum no primeiro, continuamos a
discussão dos demais itens da pauta, até que o quorum se comple
te. Então, reiniciamos a votação. Isso está claro no art. 82, § 30, do
Regimento Interno.

Ponauto, Sr. Presidente, V. Ex' está agindo corretamente,
como sempre o faz, bem interpretando o Regimento Interno da
Casa.

O SR. MILTON TEMER:"'- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. MILTON TEMER (PT - RI. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, quero acrescentar um dado a esta discussão.
No dia de hoje, a questão regimental, além da importância do que
foi levantado pelo Deputado Miro Teixeira, não pode ser instru
mento contraditório dentro da realidade em que nós vivemos. Se
ria óbvio, seria quase de senso comum invocar o caráter político
desta Casa. Seria um pleonasmo, seria desnecessário lembrar que
esta Casa esteve envolvida, nos últimos dias, num importantíssimo
processo de negociações que não se concretizou, inde-
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pendentemente da participação do conjunto de Lideranças, inclusi
ve do Governo.

Nesta madrugada, quatro refinarias da Petrobras foram ocu
padas por tropas do Exército. Chamo à responsabilidade principal
mente a Liderança do Partido do Governo, o PSDB, que sinalizou
com uma negociação e, no entanto, hoje temos um quadro arrisca
do para a realidade do País.

Fica quase grotesco estarmos abrindo uma discussão para
cumprir o Regimento sobre a questão de telecomunicações quan
do, neste momento, quatro referinarias, áreas de segurança nacio
nal, estão ocupadas pelo Exército, por quadros militares, incapazes
de manter a segurança material daquele setor.

É bom que se registre e se veja que, independentemente dis
so, não se pode atribuir aos petroleiros nenhuma responsabilidade
sobre o que venha a ocorrer. Quero que se registre, até para que V.
Ex" a considere na continuação desta sessão, a nota oficial da Fe
deração Única dos Petroleiros, que passarei na íntegra para que
seja transcrita nos Anais da Casa. Sua primeira orientação é:

"As direções sindicais devem continuar a ter o
controle da greve, mantendo os efetivos mínimos opera
cionais, essenciais para preservação dos equipamentos e
controle da produção."

Mais adiante, estabelece:

"Concreti7~do-se a tomada das unidades opera
cionais pelo Exército e/ou fura-greves, as Direções Sin
dicais devem entregar as unidades, através de
documento formal, às Superintendências."

Neste momento em que se discute a questão regimental,
para contraditar o Deputado Miro Teixeira na importante questão
de ordem que fez, os petroleiros estão dando o exemplo. Eles que
rem negociar. E quero que V. Ex" considere, no conjunto dos fa
tos, a necessidade de operar, pela política, a intervenção desta
Casa numa questão que pode gerar um clima insustentável, até
mesmo para a manutenção desta Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

NOTA A QUE SE REFERE O ORADOR:

DN 202/95 Brasília, 24 de maio de 1995

A TODOS OS SINDIPETROS, STIPS,
SINDIQUÍMICA BA E SINDIPET RJ

Assunto: Ocupação do Exército

No início da madrugada de hoje, o Exército ocupou as refi
narias do Paraná, Campinas, Mauá e São José dos Campos. Na
avaliação da Federação, o governo mostra uma posição de força,
no sentido de tentar intimidar os trabalhadores e desmobilizar a
nossa greve, que continua forte. Isto poderá ocorrer em outras uni
dades.

A orientação da Federação é a seguinte:
- As Direções Sindicais devem continuar a ter o controle da

greve, mantendo os efetivos mínimos operacionais, essenciais para
preservação dos equipamentos e controle da produção. Caso as ge
rências tentem colocar fura-greves para operar as unidades, os efe
tivos mínimos devem impedir. Concretizando-se a tomada das
unidades operacionais pelo Exército e10u por fura-greves, as Dire
ções Sindicais devem entregar as unidades, através de documento
formal, às Superintendências.

- Preservação da integridade física dos trabalhadores, evi
tando qua}quer tipo de confronto ou provocação.

- E importante manter a categoria em assembléia perma
nente e plantões no Sindicato, além das assessorias jurídicas.

- Denunciar a truculência do governo nos meios de comu
nicação, às entidades e parlamentares.

Estamos convocando o Conselho Consultivo parn hoje (24-5)
às 16h, em Brasília. Nesta reunião discutiremos todas as questões da
greve.

A Federação já está contactando parlamentares, no sentido
de buscar apoio e denunciar mais essa truculência do governo.

FIRMES NA GREVE!

Saudações sindicais,
FUP - Direção Colegiada.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (pDT - RJ. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Deputado Nilson Gibson praticou uma
confusão entre verdade e verosimilhança. Não levantei qualquer
questão de ordem, não interpus qualquer recurso com relação a
esta fase da sessão. Eu o fiz com relação ao número mínimo para
instalação da sessão.

Então, se cuidássemos cada um de n6s de transmitir os pr6
prios pensamentos, sem tentar reescrever os pensamentos dos ou
tros. Talvez pudéssemos conviver melhor. Que cada um diga o
que quiser, mas que não se preocupe em reescrever o que dizem os
outros. O Deputado Nilson Gibson não pode dizer que interpus um
recurso, porque não o fiz Isso é absolutamente ridículo no momento
em que, de certa forma, tenta-se '{;arnavalizar" a intervenção dos De
putados de Oposição neste plenário. E conhecemos esse tipo de estra
tégia - conhecemos isso - s6 não vamos penniti-Io.

Com respeito às questões de ordem, ficamos na seguirite a
situação: está convocada uma sessão extraordinária para discutir
se a emenda constitucional.

Diz o Regimento que, em sessão extraordinária, tem de ser
discutida e votada exclusivamente a matéria constante da Ordem
do Dia. Se V. Ex" delibera em contrário, n6s chegamos a um mo
mento em que o Regimento deixa de valer, porque ele é claro, é
expresso. Não se trata de interpretaçii'~'. E, por curiosa contradição
política, V. Ex" delibera que não se exige o quorum que seria ne
cessário para o início da discussão. E, ao mesmo tempo, diz que
não iniciaremos a discussão porque vai dar a palavra para o Pinga
Fogo.

Então, estamos discutindo o quê? E por quanto tempo vai
ser aberto o período de Breves Comunicações? Sendo assim, não
estaremos discutindo nada, passaremos a manhã no Pinga-Fogo, e
não haverá discussão.

Formulo uma questão de ordem prática: se vai haver Pinga
Fogo, não vamos discutir nada.

O SR. Nll,SON GffiSON - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma qnestão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao nobre Deputado Nilson Gibson.

O SR. NILSON GffiSON (BlocolPMN - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, solicito a V. Ex" que sejam avocadas
as notas taquigráficas do início da sessão, e, se porventura foi in
terposto recuso pelo Deputado Miro Teixeira, apesar de ter argu
mentado na ocasião pedindo o efeito suspensivo, que V. Ex" o
encaminhe à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.

É esse requerimento que formulo a V. Ex'
O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa

lavra.
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o SR. MIRO TEIXElRA (pDT - RJ. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, quero que seja retirado dos autos o requeri
mento do Deputado Nilson Gibson, porque o recurso foi meu,
juntamente com o PT. Não precisamos substabelecer a defesa dos
nossos direitos a quem quer que seja. Direito não se postula, direi
to se exige. Nós somos autores de recurso sobre outra fase da ses
são, e vamos deixar bem claro, repetindo palavras do Presidente
que antecedeu V. Ex": não se confunda gentileza de trato, lhanura
no trato com frouxidão. Ninguém vai permitir carnavalização, des
moralização, tentativa de desmerecer quem quer que seja. Nin
guém é mais valente que ninguém. Ninguém é mais responsável
ou menos responsável que ninguém. Então vamos tentar manter o
clima de convívio civilizado, única maneira que temos de manifes
tar as nossas divergências sem que haja graves problemas na Casa.
Já vivemos aqui momentos tensos, durante o regime militar, em
que o Senador Jarbas Passarinho falava daquela tribuna com re
vólver na cintura, e aqui embaixo outros Parlamentares também
usavam revólver na cintura. Tivemos na Constituinte esse clima,
quando se discutia reforma agrária. Vamos impedir esse tipo de
clima. Essas coisas começam com esse tipo de achincalhe, de brin
cadeira. Não vamos permitir.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Estou estranhando
essa manifestação de V. Ex", porque não me consta que tenham

•ocorrido tais fatos, pelo menos que tenha participado. Não assisti a
nenhum tipo de brincadeira.

O SR. MIRO TEIXEIRA - V. Ex" não estava aqui. V. Ex"
deve recorrer às notas taquigráficas para perceber que tipo de re
curso foi aqui interposto. Não era sobre questão do quorum para
deliberação, ou sobre o início da Ordem do Dia com esse número.
N"'ao era nada disso. Então, a deformação das nossas palavras corres
ponde a UInft tentativa de camavalização da atividade parlamentar.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Entendido, nobre
Deputado.

Como já tinha decidido antes, a permissão da Mesa para
que as Breves Comunicações ocorram durante sessões extraordi
nárias, evidentemente, é uma tradição da Casa. Isso não está escri
to no Regimento, mas é claro que tem acontecido assim em
virtude dessa tradição.

Entretanto, vou passar à Ordem do Dia.
Há um requerimento que terá de ser submetido a voto. Não

havendo quorum a sessão será encerrada.

A SRA. JANDlRA FEGHALI - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENlE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex·a palavra.

A SRA. JANDIRA FEGHALLI (pCdoB - RI) - Sr. Pre
sidente, como V. Ex· passará à Ordem do Dia com este quorum?

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Saberemos dentro
de pouco tempo se há quorum ou não. A lista de presença na Casa
indica que há mais de 257 Srs. Deputados presentes. Então, a fór
mula mais fácil de se verificar é com o processo de votação.

A SRA. JANDIRA FEGHALI - Sr. Presidente, só mais
um esclarecimento: quando a sessão foi convocada extraordinaria
mente - aliás, uma prática que se tem dado na Legislatura atual é a
de não mais termos a opinião do Colégio de Líderes a respeito da
pauta da Ordem do Dia - para este horário já se sabia das dificul
dades, porque existem bancadas reunidas, discutindo temas de ex
trema polêmica. Portanto, é um horário ruim para o debate de um
tema de tamanha importância, como o das telecomunicações.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Iniciaria a Ordem
do Dia, naturalmente, com o número registrado no painel, como é
do costume da Casa.

A SRA. JANDlRA FEGHALI - Sr. Presidente, Ordem do
Dia subentende-se discussão e votação.

O SR. PRESIDENlE (Luís Eduardo) - O início da discus
são e, se for o caso, votação.

Evidentemente, pequenos golpes não passam pela cabeça de
ninguém. A Presidência poderia suspender a sessão e aguardar
quorum; auotar uma série de medidas para procrastinar. Mas não
é esta a intenção. A Mesa convocou esta sessão para possibilitar
uma maior discussão sobre o tema. Certamente as manobras políti
cas de uma parte e de outra são legítimas, conforme reza o Regi
mento. Portanto, não deve qualquer Parlamentar pensar que levará
vantagem com tipos de manobras que não estejam no Regimento.
A Presidência será rigorosa no cumprimento das normas legais.
Pode ficar V. Ex· absolutamente tranqüila.

Solicito a todos os Srs. Deputados que compareçam ao ple
nário, pois desejamos iniciar a Ordem do Dia, ao mesmo tempo
em que vou mandar suspender todas as reuniões de Comissões que
estejam funcionando neste instante na Casa, a fim de que possa
mos obter o quorum. necessário.

O SR. INOCt;NCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. INOCt;NCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o avulso que V. Ex" mandou
distribuir a todos os Srs. Deputados sobre a sessão extraordinária
de hoje mostra claramente que ela se destina apenas à discussão da
matéria. Em nenhum momento se fala em discussão e votação.

Portanto, esta sessão extraordinária, que dura apenas quatro
horas, não tem como se estender pela tarde, para votação. À tarde
haverá sessão ordinária, quando continuaremos a discussão e de
veremos votar a matéria. Então V. Ex· está totalmente coberto pelo
Regimento e está tomando uma decisão acertada, como sempre.
Em nenhum momento V. Ex" feriu o Regimento Interno da Casa.
O próprio avulso refere-se à discussão da matéria e não à votação.
Portanto, estão enganados aqueles que pensam que esta sessão
destma-se à discussão e votação. Na verdade, é somente para dis
cussão, V. Ex" ensejou um maior debate sobre a matéria. Na parte
da tarde vamos continuar a discussão, encerrá-la e iniciar o perío
do de votação.

O SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão da ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

O SR. ALDO REBELO (pcdoB -SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, V. Ex" tem conhecimento - e a assesso
ria da Mesa pode oferecer testemunho - de que nosso Regimento
Interno mauda que, para a elaboração da pauta e da Ordem do Dia
dos trabalhos da Casa, seja ouvido o Colégio de Líderes. A atri
buição é de V. Ex" ouvido o Colégio de Líderes.

Houve aqui, nos últimos quatro anos da Legislatura passa
da, a multiplicação de queixas deste Plenário contra a usurpação,
por parte do Colégio de Líderes, de atribuições próprias do Plená
rio da Câmara dos Deputados. Críticas que julgo legítimas porque,
de fato, não poucas vezes este Plenário, com a imensa maioria dos
Srs. Deputados, teve de esperar que o Colégio de Líderes delibe
rasse sobre o início da sessão.

No entanto, Sr. Presidente, o que ocorre nos dias atuais é
que, ao invés da deformação, da substituição do Plenário pelo Co
légio de Líderes, temos a substituição do Plenário por V. Ex·, que
é o primus inter pares, é o primeiro da Casa por ser o seu Presi
dente. Só que acima do Plenário, e creio que também acima de V.



o SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Nobre Deputado,
entre as atribuições da Presidências, vou ler para V. Exa
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Exa, está o Regimento Interno, que cimenta não apenas a unidade, O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputado Antônio
mas a democracia e a convivência respeitosa aqui dentro. Geraldo, ainda nem iniciei a Ordem do Dia. Peço um pouco de

A questão de ordem que faço a V. Exa é a seguinte: por que, calma.
na elaboração da pauta da Plenário, desde quando V. Exa assumiu O SR. ANTÔNIO GERALDO - Sr. Presidenté, calma ou
a Presidência desta Casa até hoje, em momento algum, foi ouvido tenho. Só quero entender como a Presidência está agindo e os seus
o Colégio de Líderes? Essa prática irá continuar ferindo o disposi- movimentos.
tivo regimental que manda V. Exa ouvir o Colégio de Líderes para Já estou entendendo o movimento da Presidência; é visual,
elaboração da pauta? V. Exa, para o não cumprimento deste item sobretudo.
do Regimento Interno, tem uma explicação a dar a este modesto Sr. Presidente -:. Exa tem razão quando afmna que está
Deputado, e creio eu, a toda Casa? É o que esperamos de V. Exa dentro das atribuiçves do Presidente da Casa convocar as sessões

Muito obrigado. extraordinárias.
O § 2° do art. 67 do Regimento Interno da Câmara dos De

putados, diz:

"Designar a Ordem do Dia das sessões, na con
formidade da agenda mensal, ressalvadas as alterações
permitidas por este regimento."

Ordem do Dia é privativa do Presidente. E mais, Deputado:
inauguramos um novo tempo nesta Casa, em que o Plenário subs
tituiu o Colégio de Líderes. Hoje, temos o plenário chio. Hoje
quem decide é a maioria no plenário, e não uma minoria, esque
cendo e menosprezando completamente os demais Srs. Deputados.
Nós estabelecemos aqui o regime democrático, Deputado. É por
isso que hoje temos o plenário cheio. (palmas.)

O SR. MARCELO DEDA - Sr. Presidente, peço a palavra
para um questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem a palavra o
nobre Deputado.

O SR. MACELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. President~, V. Exa há pouco anunciou que há sobre a
mesa - de autoria do PT e do PCdoB - requerimento de retirada
de pauta. Nos termos do art. 183, do Regimento Interno, as delibe
rações serão tomadas presente em plenário a maioria absoluta dos
Deputados, mediante verificação de quorum. Quero interpretar
que essa verificação de quorum é visual, a Presidência consulta o
painel e verifica se há número para pôr em votação a pauta. Pois
bem, integram a pauta os requerimentos dos Srs. Deputados que
serão submetidos a imediata votação.

Nesse sentido, a questão de ordem é para que V. Exa colo
que em votação o requerimento e, antes disso, consulte se há quo
rum regimental. Se não houver, que encerre a sessão.

O SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Exa a pa
lavra pela ordem.

O SR. ALDO REBELO (pcdoB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, com base no item 5, do inciso I, do art.
17 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, recorro da
decisão de V. Exa por julgar que ela fere absolutamente o Regi
mento Interno da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encaminharei o
recurso de V. Ex'

O SR. ANTÔNIO GERALDO - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Exa a pa
lavra, pela ordem.

O SR. ANTÔNIO GERALDO (Bloco - PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Ex' vai decidir?

"Art. 67 .

§ 2° O Presidente prefIXará o dia, a hora e a Or
dem do Dia da sessão extraordinária, que serão comuni
cados à Câmara em sessão ou pelo Diário do
Congresso Nacional e, quando mediar tempo inferior a
vinte e quatro horas para convocação, também por via
telegráfica ou telefônica, aos Deputados."

V. Exa está cumprindo o Regimento Interno da Casa, como
sempre tem feito a frente da Presidência desta Câmara dos Depu
tados. Não há o que contestar, neste momento, mesmo porque a
discussão pode ser iniciada a qualquer momento da sessão ex
traordinária.

V. Exa está com toda a razão.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

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

O SR. MIRO TEIXEIRA - (pDT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, agora que a a Oposição já falou muito, já
permitiu que se atingisse o quorum, talvez V. Exa possa colocar o
requerimento em votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputado Miro
Teixeira, é só para esclarecer. O Regimeuto Intemo nos dava a
tranqüilidade de podermos iniciar o processo de discussão sem nú
mero para votação e deliberação. Entretanto, na medida em que
o quorum foi atingido, vamos anunciar o início da Ordem do
Dia. E o requerimento de V. Exa certamente será colocado em
votação.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Está certo, Sr. Presidente. Mas
não é só para a sessão de hoje, e sim, para defInirmos bem este
ponto. Se há matéria constante da Ordem do Dia para discussão,
esta não pode ser anunciada sem que haja pelo menos a maioria
absoluta de Parlamentares constando do painel.

Se V. Exa decidir em contrário, a fIm de esclarecermos para
reuniões futuras, peço que o assunto seja encaminhado à Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação como uma consulta, e não
como recurso.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou pedir um es
tudo à Mesa para esclarecermos defmitivamente esta questão.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Em seguida, peço a V. Exa

que encaminhe esse estudo à Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Com certeza.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Obrigado.
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IV- ORDEM DO DIA
PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PfB; Elton Robnelt - Bloco 
PSC; Luciano Castro - PPR; Luis Barbosa - Bloco - PfB; Moises
Lipnik - Bloco - PfB; Robério Araújo - PSDB; Salomão Cruz
Bloco-PFL.

Amapá

Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade - PPR; Fátima
Pelaes - Bloco - PFL; Gervásio Oliveira - Bloco - PSB; Murilo
Pinheiro - Bloco - PFL; Raquel Capiberibe - Bloco - PSB; Sér
gio Barcellos - Bloco - PFL; Valdenor Guedes - PP.

Pará

Anivaldo Vale - PPR; Benedito Guimarães - PPR; Gerson
Peres - PPR; Giovanni Queiroz - PDT; Nicias Ribeiro - PMDB;
Paulo Rocha - Pf; Paulo Titan - PMDB; Raimundo Santos 
PPR.

Amazonas

Arthur Virgílio Neto - PSDB; Átila Lins - Bloco - PFL;
Carlos da Carbrás - Bloco - PFL; Euler Ribeiro - PMDB; Pauder~
ney Avelino - PPR.

Rondônia

Carlos Carnurça- PP; Emerson Olavo Pires - PSDB; Euri
pedes Miranda - PDT; Expedito Júnior - Bloco - PL; Ildemar
Kussler- PSDB; Marinha Raupp - PSDB.

Acre

Francisco Diógenes - PMDB; João Maia - PSDB; Mauri
Sérgio - PMDB; Ronivon Santiago - PSD.

Tocantins

Antônio Jorge - PPR; Dolores Nunes - PP; Freire Júnior
PMDB; João Ribeiro - Bloco - PFL; Melquíades Neto - Bloco 
PMN; Osvaldo Reis - PP; Paulo Mourão - PPR.

Maranhão

César Bandeira - Bloco - PFL; Costa Ferreira - PP; Davi
Alves Silva - Bloco - PMN; Domingos Dutra - Pf; Eliseu Moura
- Bloco - PFL; Jayme Santana - PSDB; Magno Bacelar - PDT;
Márcia Marinho - PSDB; Mauro Fecury - Bloco - PFL; Pedro
Novais - PMDB; Sarney Filho - Bloco - PFL; Sebastião Madeira
-PSDB.

Ceará

Anibal Gomes - PMDB; Antônio Balhmann - PSDB; Ar
non Bezerra - PSDB; Edson Queiroz - PP; Firmo de Castro 
PSDB; Gonzaga Mota - PMDB; !nacio Anuda - PCdoB; José Li
nhares - PP; José Pimentel- PT; Leônidas Cristino -+ PSDB; Nel
son Otoch - PSDB; Pimentel Gomes - PSDB; Pinheiro Landim
PMDB; Ubiratan Aguiar - PSDB; Vicente Arruda - PSDB; Zé
Gerardo - PSDB.

Piauí

João Henrique - PMDB; Júlio Cesar - Bloco - PFL; Mussa
Demes - Bloco - PFL; Paes Landim - Bloco - PFL.

Rio Grande do Norte

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

Paraíba

Wilson Braga - PDT.

Pernambuco

José Jorge - Bloco - PFL; José Mendonça Bezerra 
Bloco - PFL; José Múcio Monteiro - Bloco - PFL; Luiz Piau
hylino - Bloco - PSB; Mendonça Filho - Bloco - PFL; Nilson
Gibson - Bloco - PMN; Osvaldo Coelho - Bloco - PFL; Pedro
Correa - Bloco - PFL; Ricardo Heráclio - Bloco - PMN; Ro
berto Fontes - Bloco - PFL; Roberto Magalhães - Bloco 
PFL; Salatiel Carvalho - PP; Sérgio Guerra - Bloco - PSB; Se
verino Cavalcanti - Bloco - PFL; Wilson Campos - PSDB;
Wolney Queiroz- PDT.

Alagoas

José Thomaz Nonô - PMDB; Olavo Calheiros - PMDB.

Sergipe

José Teles - PPR; Marcelo Deda - Pf; Wilson Cunha
Bloco-PFL.

Bahia

Jaime Fernandes - Bloco - PFL; José Rocha - Bloco 
PFL; José Tude - Bloco - PfB; Leur Lomanto - Bloco - PFL;
Luís Eduardo - Bloco - PFL; Luiz Braga - Bloco - PFL; Luiz
Moreira - Bloco - PFL; Manoel Castro - Bloco - PFL; Mário Ne
gromonte - PSDB; Pedro finjo - PMDB; Prisco Viana - PPR; Ro
berto Santos - PSDB; Roland Lavigne - Bloco - PL; Sérgio
Carneiro - PDT; Severiano Alves - PDT; Ubaldino Junior - Bloco
- PSB; Ursicino Queiroz - Bloco - PFL.

Minas Gerais

Antônio Aureliano - PSDB; Francisco Horta - Bloco 
PL; José Rezende - Bloco - PfB; José Santana de Vasconcel
los - Bloco - PFL; Lael Varella - Bloco - PFL; Leopoldo Bes
sone - Bloco - PfB; Márcio Reinaldo Moreira - PP; Maria
Elvira - PMDB; Mário de Oliveira - PP; Mauricio Campos 
Bloco - PL; Mauro Lopes - Bloco - PFL; Nilmário Miranda 
PT; Odelmo Leão - PP; Osmânio Pereira - PSDB; Paulo Del
gado - Pf; Paulo Heslander - Bloco - PfB; Philembn Rodri
gues - Bloco - PTB; Raul Belém - Bloco - PFL; Roberto
Brant - Bloco - PfB; Romel Anízio - PP; Ronaldo Perim 
PMDB; Saraiva Felipe - PMDB; Sérgio Miranda - PCdoB; Si
las Brasileiro - PMDB; Sílvio Abreu - PDT; Tilden Santiago
PT; Vittorio Medioli - PSDB.

Espírito Santo

Luiz Buaiz - Bloco - PL; Luiz Durão - PDT.

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - PPR; Alcione Athayde - PP; Ayrton
Xerez - PSDB; José Carlos Lacerda - PPR; José Egydio - Bloco
PL; Laprovita Vieira - PP; Laura Carneiro - PP; Lima Netto 
Bloco - PFL; Márcia Cibilis Viana - PDT; Mareio Fortes 
PSDB; Milton Temer - PT; Miro Teixeira - PDT; Paulo Feijó 
PSDB; Roberto Jefferson - Bloco - PfB; Rubem Medina - Bloco
- PFL; Sérgio Arouca - PPS; Simão Sessim - PPR; Sylvio Lopes
- PSDB; Vanessa Felippe - PSDB.

São Paulo

Arnaldo Madeira - PSDB; Beto Mansur- PPR; José Coim
bra - Bloco - PfB; José de Abreu - PSDB; José Genoíno - PT;
José Machado - PT; Koyu Iha - PSDB; Luciano Zica - Pf; Luiz
Carlos Santos - PMDB; Maluly Netto - Bloco - PFL; Marta Su
plicy - PT; Mauricio Najar - Bloco - PFL; Paulo Lima - Bloco
PFL; Régis de Oliveira - PSDB; Ricardo Izar - PPR; Salvador
Zimbaldi - PSDB; Ushitaro Kamia - Bloco - PSB; Vadão Gomes
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- PP; Valdemar Costa Neto - Bloco - PL; Vicente Cascione 
Bloco - PTB; Welson Gasparini - PPR;'Zulaiê Cobra - PSDB•.

Mato Grosso

Robeno Franca - PSDB; Rodrigues Palma - Bloco - PTB;
Rogério Silva - PPR.

Distrito Federal

Augusto Carvalho - PPS;Benedito Domingos - PP; Chico
Vigilante - PT; Jofran Frejat - PP; Maria Laura - Pf; Os6rio
Adriano - Bloco - PFl

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; Jovair Arantes - PSDB; Marcom
Perillo '- PP; Maria Valadão - PPR; Nair Xavier Lobo 
PMDB; Orcino Gonçalves..,. PMDB; Pedro Wilson - PT; Ru
bens Cosac - PMDB; Sandro Mabel- PMDB; Vilmar Rocha -
Bloco-PFL. .

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - PMDB; Dilso Sperafico - PMDB; Flá
vio Derzi ~ PP; Marihi Guiinarães - Bloco - PFL; Nelson Trad
Bloco - PTB; Saulo Queiroz - PSDB.

,Paraná

Abelardo Lupion - BI~ - PFL; Affonso Camargo - BlO
co - PFL; Alexandre Ceranto' - Bloco - PFL; Antonio Ueno 
Bloco - PFL; Basilio Villani - PPR; Dilceu Speraficó - PP; Flávio
Arns - PSDB; Hermes Parcianello - PMDB; José Borba - Bloco
PTB; José Janene - PP; Luciano Pizzatto - Bloco - PFL; Luiz
Carlos Hauly - PSDB; Max Rosenmann - PDT; Nedson Micheleti
- PT; Odílio Balbinotti - PDT; Padre Roque - PT; Paulo Bernardo
- PT; Paulo Cordeiro - Bloco - PTB; Renato Johnsson - PP; Ri-
cardo Barros - Bloco"':' PFL; Ricil.rdo Gomyde - PCdoB; Valdo
miro Me~er :...~ PP; Vilson' SântiiJ.i - Bloco - PTB; Werner
Wanderer~Bloco - PFL.

Santa Catarina

Hugo Biehl- PPR; João Pizzolatti - PPR; José Carlos Viei
ra - Bloco· - PFL; José Fritsch - PT; Mário Cavallazzi - PPR;
Milton Mendes - PT; Paulo Bauer - PPR; Paulo Bornhausen 
Bloco - PFb;Paulo GOllvea - B~oco - PFL.

-1-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 3-b, de 1995

(Do Poder Executivo)

Discussão, em primeiro tumo, da Proposta de Emen
da à Constituição nO 3-B, de 1995, que altera o inciso XI do
artigo 21 da Constituição Federal; tendo pareceres da C0
missão de Constituição e Justiça e de Redação, pela admissi
bilidade, contra os votos dos Srs. Matheus Scbmidt, Gilvam
Freire, José Genoíno, Udson Baudeira, Mau;elo Deda, Mil
ton Mendes, Coriolano Sales, Ênio Bacci, Francisco Rodri
gues, Alexandre Cardoso e, em separado, dos Srs. Hélio
Bicudo, Aldo Arantes, Nilson Gibson e Paulo Delgado (Re
lator. Sr. Adylson Motta); e da Comissão Especial, pela
aprovação, com Subsitutivo; pela admissibilidade das emen
das apresentadas na Comissão e, no mérito, pela aprovação
parcial das de n"s I, 2 e 5; e pela rejeição das de n"s 3 e 4,
contra os votos dos Srs. Paulo Heslander, Ivan Valente, Mil
ton Temer, Tilden Santiago, Fernando Lopes, Fernando
Zuppo, Sérgío Guerra e Sérgio Miranda. Os Srs. Paulo Cor
deiro, Sérgio Miranda e Milton Temer e, conjuntamente, os
Srs. Fernando Lopes e Fernando Zuppo, apresentaram voto
em separado (Relator. Sr. Geddel Vieira Lima).

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a mesa re
querimento nos seguintes termos:

O Sr. Haroldo Lima - Sr. Presidente, peço a a palavra
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Antes da leitura
do requerimento, concedo a palavra a V. Ex".

O SR. HAROLDO LIMA (pCdoB - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, vejo que V. Ex" inicia o tratamento da
Ordem do Dia. Venho agora da Comissão de Relações Exteriores,
onde acaba de ingressar o Ministro Luiz Felipe Lampreia. Em Co
missão pr6xima, está o Ministro Adib Jatene e, no mesmo corre
dor, está o Governador do Amazonas. Todos foram convocados
por Comissões desta Casa, para nelas estarem presentes às 11 ho
ras. Chegaram rigorosamente no horário previsto. Como foi aberta
- a meu juízo, absolutamente de forma intempestiva - a Ordem do
Dia, quero saber de V. Ex" como ficam os convidados e as sessões
das Comissões que estão se realizando neste instante.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Primeiro, Deputa
do, mandei suspender as reuniões das Comissões. Segundo, a reu
nião do plenário não pode ocorrer simultaneamente com as das
Comissões, no que diz respeito à ordem do Dia para ficar bem cla
ro. Em terceiro lugar. Deputado, a preocupação da Presidência
quando convocou extraordinariamente esta sessão, foi justamente
dar oportunidade para o debate, pois - sabe bem V. Ex"- a reque
rimento, após quatro oradores terem discutido, poder-se-ia encer
rar a discussão de matéria tão importante.

Visando dar oportunidade àqueles que desejassem usar da
palavra, discutir a matéria, esclarecer o Plenário, convoquei esta
sesSão extràordinária, justamente para abrir o debate. Portanto, a
intenção da Presidência foi a mais democrática, a mais ampla, a
tnais aberta possível.
. O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, não pretendo,

de forma alguma, discutir com V. Ex". Entretanto, com a cordiali
dade que sempre tem pautado nossa relação, quero expressar que a
compreensão que todos estamos tendo é de que, longe de existir
um esforço no sentido de democratizar o debate, existe um açoda
mente inusitado, inexplicável, por parte da Mesa, para que se vote
atropeladamente assunto dessa importância.
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De sorte que transmitimos a V. Ex" a nossa incompreensão
pelo processo adotado nesta Casa, ao se realizar esta sessão. La
mentavelmente, ainda há pouco, o Regimento Interno foi atropela
do por V. Ex", que sempre o respeitou. A nosso juízo, V. Ex" força
a discussão de matéria relevante de uma maneira extremamente
açodada e inoportuna.

O SR. JOSÉ GENOiNO - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luís Eduardo) - Tem V.
Ex" a palavra.

O SR. JOSÉ GENOiNO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, a questão de ordem que formulo a V. Ex" é
no sentido de que se V. Ex" decidiu abrir a discussão com esse
quorum e é importante o debate que o Plenário vai realizai, para
que a Casa tenha tranqüilidade sobre a decisão, que se abra a dis- '
cussão para deliberar. Senão, será uma discussão sem fma1idade.

Pergunto, então, a V. Ex" a partir do quorum qualificado de
308 Deputados, independente de minoria ou de maioria, V. Ex"
submeterá a matéria à deliberação? A pergunta se fundamenta na
seguinte questão: V. Ex" é o Presidente da Câmara dos Deputados,
da Instituição, e não o Presidente da maioria e sabe que a maioria
não deixará a matéria ir à deliberação, se não houver um quorum
folgado. Portanto, é justa a nossa apreensão. Vamos discutir com a
segurança de que, havendo quorum, qualificado de 308 Deputa..,
dos. V. Ex" colocará a matéria em deliberação, qualquer que seja o
resultado. É o sentido de minha pergunta a V. Ex"

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Nobre Deputado
José Genoíno, tem sido costume, inclusive em outras ocasiões,
quando apresentamos emendas constitucionais para discussão, en
cerrar o debate e não iniciar a votação com flagrante falta de quo·
rum. Às vezes, estão registradas as presenças no painel, mas o
plenário está completamente vazio. Isso aconteceu, por exemplo
na última quinta-feira quando se discutiu a emenda referente ao
conceito de empresa brasileira, na qual permite, que todos os ora
dores inscritos fizessem uso da palavra, encerrando a sessão após a
discussão. Como era flagrante a falta de quorum, simplesmente,
transferi a votação para o dia de ontem. É evidente que a intenção
de V. Ex" é saber se com 310 Deputados, vou submeter a matéria à
votação. Podereis ou não. Vai depender de haver número no ple
nário ou não.

O SR. JOSÉ GENOiNO - Era essa dúvida, Sr. Presidente,
que este Deputado gostaria de esclarecer. V. Ex" tem razão. Se há
flagrante falta de quorum, não há como deliberar. Mas, se há 310,

. a matéria vai à deliberação.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Trezentos e dez no

painel. Pode-se começar a votação e s6 em plenário 200 Deputados.
O SR. JOSÉ GENOiNO - Portanto, V. Ex" garante aos

que vão debater a matéria que, havendo 310 registros no painel,
iniciaremos a votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Claro, respeitando
naturalmente, todos os inscritos, que deverão usar da palavra, ex
ceto se V. Ex" conseguir aprovar um requerimento de encerramen
to da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou submeter à
votação o requerimento do Deputado Marcelo Deda, Líder do PT,
que diz:

''Requeremos a V. Ex", nos termos regimentais, a
retirada da Proposta de Emenda à Constituição n° 3, de
1995, constante da pauta da presente sessão.

Assina: Deputado Marcelo Deda, Vice-Líder doPr.

Sala das Sessões, 24 de maio de 1995.

Vou submeter a votos. Os Srs. Deputados que apoiam o re
querimento permaneçam como se acham. (pausa.)

Rejeitado.
O SR. MARCELO DEDA - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa

lavra.
O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, peço verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presidência de

fere a solicitação de V. Ex" Vai-se proceder à verificação da vota
ção.

O SR. GIOVANNI QUElROZ - Sr. Presidente, peço a '
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

O SR. GIOVANNI QUEIROZ (pDT - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PDT também se soma ao pedido de
verificação de quorum, e pede aos seus pares que não votem, por
que o partido está em obstrução.

O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores também se en
contra em obstrução. Portanto, orienta os seus Parlamentares a não
votarem•.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (pMDB - AL. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB encaminha o voto
''não''.

O SR. HAROLDO LIMA (PCD do B-BA. Sem revisão do
orador,) - Sr. Presidente, o PCdoB está em obstrução por conside
rar esta sessão absolutamente aÇodada. Não temos porque estar a
serviço do capital estrangeiro que 'quer comprar, de qualquer ma
neira, a Telebras. Querem que trabalhemos da maneira que o capi
tal estrangeiro considera oportuno. Temos de trabalhar segundo os
nossos métodos e não como lacaios do capital estrangeiro.

A SRA. YEDA CRUsrtJ~ (PSDB - RS. Semrevisã9 da
oradora.) - Sr. Presidente, o PSDB convoca todos QS Deputados
presentes nesta Casa para que venham ao pleriário registrar o seu
voto. .

O SR. ROMEL ANízlO (pP - MG. Sem revisão do or
dor.) - Sr. Presidente, o PP vota ''não'' e convoca todos os seus
Parlamentares para que venham ao plenário com urgência.

O SR. JAIR SOARES (BlocoIPFL- RS. Sem revisão dQ
orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PFLIPTB convoca todos os seus
integrantes para virem ao plenário e votar "não".

O SR. LUCIANO CASTRO (pPR - M. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, oPPR encaminha o voto ''não','. '

O SR. BETO·LELIS (BlocolPSB - BA., Sem revisão do
orador.) - O Sr. Presidente, o Bloco PSBIPMN está em obstrução.

O SR. GIOVANNI QUEIROZ (pDT - PA. Sem revisão
dó orador.) - Sr. Presidente, o PDT lembra aos seus pares que está
em obstrução. "

O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha o voto ''não''.

O SR. INOC~NCIOOLlVElRA (BlocoIPFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PFUPrB encaminha
o voto "não". ,

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (BlocoIPL - RO. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PL encaminha o voto "não".

O SR. BETO LELIS (BlocoIPSB - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, os cinco Deputados do PMN votam
''não''.
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o SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs. Deputados
que ainda não registraram os seus votos queiram fazê-Io nas ban
cadas que estiverem com as luzes acesas. O procedimento é o
mesmo nos postos avulsos: registrar o códigc de votação e selecio
nar o voto e apertar o botão preto. (pausa.)

Os Srs. Deputados que não registraram os seus votos quei
ram fazê-lo nos postos avulsos.

(Procede-se a votação nominal.)

O SR. LUCIANO CASTRO - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. ExA a pa
lavra.

O SR. LUCIANO CASTRO (pPR - RR. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PPR solicita aos Srs. Deputados que
compareçam ao plenário para votar "não" ao requerimento.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (pMDB - AL. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB reitera o voto "não".

O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente. peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. ExA a pa
lavra.

O SR. HAROLDO LIMA (pcdoB - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, solicito a V. ExA que informe o Plenário
por quanto tempo vamos aguardar o restante dos Deputados que
não votaram para que se complete a votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Nobre Deputado,
aguardaremos enquanto houver Deputados nos postos avulsos.

O SR. JOVAlR ARANTES (PSDB - 00. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PSDB recomenda aos seus filiados o
voto "não".

O SR. ROMEL ANÍZIO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Partido Progressista recomenda o voto
"não" a convoca seus Deputados a virem ao plenário.

O SR. JAIR SOARES (BlocoIPFL - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PFLIPTB vota ''não''.

O SR. ADELSON SALVADOR (Bloco'PSB - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, informo aos nossos pares do
PSB recém-chegados ao plenário que o nosso partido está em obs
trução.

O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, informamos aos Parlamentares do Partido
dos Trabalhadores gue estamos em obstrução.

O SR. JOSE THOMAZ NONÔ (pMDB - AL. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB recomenda a seus Depu
tados que agora chegam ao plenário o voto ''não''.

O SR. LUCIANO CASTRO (pPR - RR. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PPR encaminha o voto ''não''.

O SR. UBALDlNO JÚNIOR (BlocoIPSB - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB continuará em obstrução
até que seja alcançado o quorum necessário.

O SR. AROLDE DE OLIVEIRA - Sr. Presidente peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. ExA a pa
lavra.

O SR. AROLDE DE OLIVEIRA (BlocoIPFL - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputa
dos, retomo a esta tribuna para falar da tradicional
confraternização anual promovida pelo ilustre colega e amigo De
putado Maluly Netto. Fiquei perplexo com o noticiário de quinta
feira passada, ao saber que companheiros, alguns muito
experientes, manifestavam indignação pelo fato de a "quibada
amiga" de Maluly, como sempre deliciosa, ter sido precedida por

uma palestra informativa e oportuna sobre a aber1llra do setor de
telecomunicações.

Não entendi, Sr. Presidente, a menos que faça mau juízo
dos companheiros indignados, as razões da indignação. Armal, es
tamos vivendo um proficuo período de reformas constitucionais, e
todas as informações são necessárias e bem-vindas. Vivemos tem
pos de plena democracia; a participação da sociedade civil é legíti
ma e patriótica, na busca do equilíbrio do estado de direito com os
anseios nacionais.

Ora, a sociedade civil é constituída de trabalhadores, de in
telectuais, de donas-de-casa, de estudantes, de militares, de artistas
etc. e também de empresários.

São os empresários que articulam os fatores de produção
para gerar riquezas, gerar empregos e aumentar a arrecadação de
impostos. São os empresários, motivados pelo sucesso em ambien
te de risco, que, ao remunerarem os fatores de produção, aquecem
a economia, enriquecem o País e garantem melhor qualidade de
vida à Nação.

É natural e legítimo que todos os segmentos da sociedade
participem desse mutirão de reformas que afetarão a todos. Cada
qual se manifesta com a sua linguagem, é verdade: a CUT apedre
jando autoridades em nome da sua concepção de democracia, que
rendo que a vontade da minoria se imponha a qualquer custo, sem
considerar os transtornos que causa à população e os prejuízos que
causa à Nação, e os empresários, cumprindo o compromisso peda
gógico de esclarecer as autoridades, com argumentos e informaçõ
es fundamentadas sobre as tendências nacionais e internacionais,
também participam do processo com a sua linguagem.

Não entendi, Sr. Presidente, caros colegas, as razões de tan
ta indignação. Terá sido a penumbra política em que alguns se en
contram?

Terá sido uma armação inconseqüente para alguns se colo
carem na vitrine?

Não sei, e não me interessa saber. Sei que dificil é estar Ra

penumbra, dureza é voltar para a penumbra política.
Mas precisamos considerar que a vida do político é assim

mesmo, uma gangorra: hoje no alto, amanhã embaixo, mas sempre
em cima da prancha. E para ficar sempre em cima da prancha pre
cisamos manter um relacionamento respeitoso e de camaradagem.
independentemente das posições político-ideológicas.

É essa camaradagem, Sr. Presidente, que o Deputado Malu
ly Netto cultiva, ano após ano, e que, por motivos incompreendi
dos, nas circunstâncias atuais, indignou alguns companheiros.

Espero, peço, rogo mesmo que a infeliz indignação de meia
dúzia não desestimule o amigo Maluly de promover suas delicio
sas "quibadas", com pedágio ou sem pedágio, e que a classe em
presarial não se sinta constrangida de participar deste momento
histórico de modernização da economia brasileira.

Deixo este registro de desagravo, Sr. Presidente, caros cole
gas, na certeza de que a imprensa livre e clarividente vai descobrir
e informar as razões de tal indignação.

O SR. RODRIGUES PALMA (BlocoIPTB - MT. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, apenas ressalvo que votei
"sim", mas o meu voto é "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Seu voto será re
gistrado em ata, Deputado.

O SR. ILDEMAR KUSSLER - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. ExA a pa
lavra.

O SR. ILDEMAR KUSSLER (pSDB - RO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, convido, mais uma vez, os colegas
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Parlamentares para o segundo grande encontro do Grupo Parla
mentar Amazônico, a realizar-se em Rondônia, nos dias 3 e 4 de
junho próximo. Já confnmaram presença vários Ministros, além
de Senadores e Deputados Federais. Estaremos discutindo. na
oportunidade, os problemas da região amazônica. '

O SR. ROMEL ANUlO - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. ROMEL ANUlO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Partido Progressista recomenda o voto
"não" e convoca todos os seus Deputados para o plenário.

O SR. MARCELO DEDA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, como o tema é telecomunicações, sinto-me
constrangido por interromper o seu contato, mas é evidente que
não há mais fluxo de Deputados, nem à esquerda, nem à direita de
V.Ex·

Portanto, requeiro a V. Ex' que determine o encerramento
do processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não posso fazer
isso. Há Deputados votando.

O SR. MARCELO DEDA - Minha intenção é ajudar, Sr.
Presidente, para que a Casa trabalhe com rapidez.

O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (Bloco/PTB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero comunicar a V. Ex',
com o devido pedido de desculpas, que só agora recebi, na Comis
são de Seguridade Social, o anúncio para suspender as votações.
Peço que V. Ex' tenha paciência, porque há quarenta Deputados a
caminho do plenário para fazer registro de presença e manifesta
ção de voto.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Agradeço a V.
Ex', Deputado Roberto Jefferson, sua colaboração.

O SR. SARNEY FILHO - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. SARNEY FILHO (BlocolPFL - MA. Sem. revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quero deixar claro que o Bloco Parla
mentar vota "não".

O SR. ALDO REBELO (pcdoB - SP. Sem. revisão do
orador.) - Sr. Presidente, tendo sido atingido o quorum regimen
tal, oriento a bancada do PC do B a votar "sim" à presente matéria.

O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente. tendo sido alcançado o quorum, apelo para
os Srs. Deputados do Pf no sentido de que se dirijam aos postos
avulsos de votação e registrem o voto "sim". pela aprovação da
matéria.

O SR. ALEXANDRE SANTOS (pSDB - RJ. Sem. revisão
do orador.) - Sr. Presidente, tendo sido alcançado o quorum, soli
cito à bancada do PSDB que vote "sim", ao requelimento.

O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem. revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o ilustre Deputado que me antecedeu pediu
a V. Ex' tempo para que o Pf alcançasse o quorum. A preocupa
ção de S. Ex', que eu registro como importante, não é necessária; o
PT encontra-se em plenário, mas estava em obstrução regimental.

Volto a apelar para os companheiros do Partido no sentido
de que se dirijam aos avulsos e votem "sim" ao requerimento.

O SR. JOSÉ FORTUNATI _ Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) _ Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. JOSÉ FORTUNATI (PT _ RS. Sem revisão do ora
dor.) _ Sr. Presidente. quero denunciar que o Deputado Sarney Fi
lho está destruindo os microfones para impedir o PT de participar
dos debates.

O SR. SÉRGIO CARNEIRO _ Sr. Presidente. peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) _ Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (pDT _ BA. Sem revisão do
orador.) _ Sr. Presidente, tendo sido alcançado o quorum de vota
ção, a Liderança do PDT recomenda aos seus Deputados em ple
nário o voto "sim".

O SR. ROMEL ANUlO (pP _ MG. Sem revisão do ora
dor.) _ Sr. Presidente, o Partido Progressista recomenda o voto
"não",.

O SR. ERALDO TRINDADE _ Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. ERALDO TRINDADE (pPR _ AP. Sem revisão do
orador.) _ Sr. Presidente. a Comissão de Desenvolvimento Urbano
e Intelior estava reunida, em. audiência pública da qual participam
representantes do Banco do Brasil e do Banco da Amazônia, tra
tando de fundos constitucionais. Tivemos que interromper a reu
nião em face da votação que está sendo processada neste instante.

Aproveito a oportunidade para informar aos Srs. Deputa
dos, membros titulares e suplentes da Comissão, que, em virtude
da importância do tema, retornaremos à reunião logo após o anún
cio do resultado oficial desta votação, já que não estamos ainda na
fase de discussão da matéria a ser votada.

A SRA. JANDIRA FEGHALI _ Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Tem V. Ex' a pa
lavra.

A SRA. JANDIRA FEGHALI (pCdoB _ RJ. Sem revisão
da oradora.) _ Sr. Presidente, quero fazer um apelo a tod,os os Lí
deres do Governo ou da Oposição, no sentido de que atentem para
este momento de confronto do Governo com os petroleiros.

Sou testemunha) Sr. Presidente, das tentativas que foram
feitas pela Federação Unica dos Petroleiros junto a este Governo,
para reabrir a discussão e negociação do acordo fnmado pelo ex
Presidente Itamar Franco.

Eu mesma, por intelmédio do Presidente Luís Eduardo Ma
galhães, consegui agendar uma audiência, quando discutimos a es
trutura de preços da Petrobras e a reabertura da negociação, para
evitar a greve dos petroleiros deste País.

O Governo, solenemente, desprezou essa possibilidade e jo
gou de forma irresponsável os petroleiros a essa greve.

Quero inclusive dizer a V. Ex' que houve uma mudança de
comportamento da direção da Petrobras, a qual, em outros movi
mentos. se preparava para a greve, no sentido de garantir o abaste
cimento, de preocupar-se com a assistência à sociedade, e desta
vez não o fez; sabia que uma greve estava marcada para o dia 26 e
que só haveria estoque para sete dias de abastecimento. mas não
tomou qualquer atitude.



Mas, Sr. Presidente, se o Presidente da República não abriu
negociações, deixou claro, na amplitude das suas palavras, que
quando os petroleiros resolvessem parar com a queda de braços 
e essa expressão é nitidamente voz corrente, inclusive de Parla
mentares nas assembléias -, quando a Frente Única dos Petrolei
ros, por orientação da Central Única dos Trabalhadores, deixasse
de querer impor uma derrota ao Governo e passasse a defender os
legítimos interesses dos trabalhadores da Petrobras, o Governo
voltaria a negociar, com a retomada do trabalho de cadaum.

Sr. Presidente, esse é o caminho, e continuamos a trabalhar
nesse caminho. Não tenho dúvidas de que a retomada do trabalho
e posterionnente a retomada da negociação é o melhor caminho.
E, nesse sentido, declaro que estarei defendendo os interesses dos
trabalhadores, a negociação pelo retomo dos trabalhadores demiti
dos, orientados por Lideranças que estão procurando transformar a
greve em uma oportunidade para derrotar o Governo Fernando
Henrique Cardoso. Não vão conseguir.

Sr. Presidente, quanto à ocupação das refinarias, o Exér
cito cumpriu a sua finalidade constitucional. Em nada feriu a
democracia. E quero dizer a V. Ex· que pelo menos uma das re
fmarias já está em pleno funcionamento, processando 10 mil
barris por dia.

Portanto, se não há a possibilidade de entendimento - como
quer esta Casa, como queremos todos nós, como quer o Governo,
como querem os trabalhadores - é porque prevalece a intransigên
cia dessa Federação que tem o comprometimento de dtlsmoralizar
o Governo, eleito pelo povo e sustentado pela Maioria deste Con
gresso Nacional. Não vão conseguir, repito. Temos a esperança de
que a paz volte ao seio da Petrobrás, queira Deus sem a necessida
de de usar, no legítimo cumprimento do dever constitucional, o
Exército ou a Polícia para ocuparem outras instalações e colocá
las em funcionamento.
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PortantO, torna-se óbvia a intenção de provocar o confronto tava presente - uma comissão de Líderes de vários partidos para
para causar o desgaste da imagem da Petrobras e dos seus traba- tratar da questão.
Ihadores, e não é preciso ser muito ousàdo para desvendar a liga- O Presidente foi muito claro ao dizer que, tendo sido eleito,
ção dessa jogada com .a votação da emenda cOnstitucional que seu dever é defender a Constituição e as instituições. Não pode,
trata da quebra do monopólio estatal do petróleo. portanto, desrespeitar uma decisão do Tribunal Superior do Traba-

Sr. Presidente, na evolução desse processo, os Parlamenta- lho.
res de vários Partidos vêm tentando, há vários dias, buscar uma
sllida para a negociação. Lamentavelmente, não temos obtido re
tomo, porque não se abre uma perspectiva sequer, nem para os li
deres dos partidos no Congresso, muito menos para a Federação
representativa dos, trabalhadores. Neste momento, com aval da
Justiça do Trabalho, que proferiu sentença absolutamente infunda
da, O Governo fez o Exército ocupar quatro refrnarias. Com vinte
dias de ocupação, começa-se a perder referência do certo e do er
:ràdo; não sabemos oque pode ocorrer com os trabalhadores, e não
queremos a repetição do que ocorreu na Companhia Sidetúrgica
NacionaL

Os trabalhadores, responsavelmente, mantiveram o abaste
cimento do gás de cozinha e dos hospitais e cortaram, obviamente,
o abastecimento das indústrias. Isso deve ter gerado protestos tão
elevados que o Governo foi levado a denubar a sua máscara de
democrata, mobilizando as Forças Armadas.

Sr. Presidente, a esta Casa cabe a responsabilidade de dis
solver esse confronto que pode resultar em morte de trabalhadores.
em perda de patrimônio e 'suspensão do abastecimento, porque o
Exército não sabe operar refmaria; e uma refrnaria desligada leva.
quase um mês para retqmar à atividade normaL

É iniportante qúe todos os Líderes desta Casa, sejam do G0
verno, sejanida Oposição, preocupem-se em ir ao encontro do
Presidente da Repl1blica para djze:r; a S. Ex· que abra uma saída ne
gociada para essa greve, porque os trabalhadores estão em si~a

ção desesperadora,' inclusive do ponto de vista salarial, e precisam
sair dessa grev~; o~~ de~e ~r cumprido e uma negociação
deve ser feita, para ~ preservação da sociedade, dos trabalhadores
e da própria empresa. ",

O SR. PAUDERNEY i\YELINO - Sr. Presidente, peço a
palavra, pela ordem. '

O,SR.PR~E~(LUísEduardo) -V. Ex· tem a pala-
vra.

O SR. PAuD,ERNEY AVELINO (pPR- AM Sem revi
são do orador.) ~ Sr. Presídei:rtê:-Cumprindo o Regimento Interno
da Casa, suspendemoS'â reunião da Comissão de Economia - ape
sár de estarem todos Os Deputados da Comissão presentes naquele
plenário - para,ohom andamento dos trabalhos.

Quero avisar a todos os Deputados da Comissão de Econo
mia que a reunião de hoje foi suspensa e transferida para amanhã,
quinta-feira, às 10 h. '

,O ~R. JO,S,~ CARLOS ALELUIA - Sr. Presidente, peço
a palavra, para uma queStão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)':" V. Ex· tem a pala-
vra.

'O 'SR. JOSÉ CARLOS, ALELUIA (BlocoIPFL -:: BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como ParlameIÍtar e
como cidadão interessado na harmonia do funcionamento da ec0

nomia brasileira, tenho acompanhado, desde o primeiro dia, o m0

vimento de greve dos trabalhadores da Petrobrás.
Há duas semanas passei todo um domingo em companhia

de lideranças sindicais que desejavam finalizar o movimento. Pro
curei e consegui obter o entendimento entre as lideranças da Bahia
e a direção da Petr()bras, que, naquela oportunidade, deu o mesmo
depoimento" a mesma demonstração de boa vontade dada pelo
Presidente Fernando Henrique Cardoso, quando recebeu - e eu es-

o Sr. Luís Eduardo, Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Ronaldo Perim, ]O

Vice-Presidente.

O SR. MARCELO DEDA - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Perim) - Com a
palavra o Sr. Deputado Marcelo Deda, que já a havia anterionnen
te solicitado à Mesa.

O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, e a votação?
V. Ex· esqueceu-se de encerrar a votação

O SR. MARCELO DEDA - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem. Sr. Presidente, tenho a palavra?

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Solicito ao De
putado Haroldo Lima continência em suas intervenções. Acabo de
conceder a palavra ao nobre Deputado Marcelo Deda. (pausa.)
Agradeço a V. Ex· a compreensão.

O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Deputado Ronaldo Perim, a questão de or
dem que encaminho à Mesa é no sentido de que encerrarem as
votações. E inadmissível que se mantenha eternamente o painel
aberto, esperando Deputados que deveriam estar aqui desde às
9h30min. Mas não estavam, e agora vêm, um a um, assinalar a sua
opção de voto.



Maio de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 25 11033

No momento, o painel está parado; não há mais ninguém
votando, e acredito que é o momento de encerrar a votação e de
fazer a apuração dos votos, Sr. Presidente.

O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Deputado Ronaldo Perim, a questão de or
dem que encaminho à Mesa é no sentido de que encerrarem as
votações. E inadmissível que se mantenha eternamente o painel
aberto, esperando Deputados que deveriam estar aqui desde às
9h30min. Mas não estavam. e agora vêm, um a um. assinalar a sua
opÇão de voto.

,No momento, o painel está parado; não há mais ninguém
votando, e acredito que é o momento de encerrar a votação e de
fazer a apuração dos votos, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Agradeço ao De
putado Marcelo Deda - e acredito que seja também essa a postula
ção do Deputado Haroldo Lima - a colaboração 9ue deu à Mesa
com sua solicitação de encerramento da votação. E o que faremos,
tão logo tenhamos ouvido o Deputado Roberto Jefferson, que nos
solicitou á palavra, tendo em vista que evidentemente todos os Srs.
Parlamentares já votaram.

Com a palavra o Deputado Roberto Jefferson.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (Bloco/PTB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, aproveito a presença em ple
nário dos Líderes do Governo, do Líder do Bloco Parlamentar, do
Líder do PSDB, para dizer a S.Ex"s que negociar a ilegalidade é
bater palmas para o crime organizado.

Ouvi, antes de ontem, a jornalista Alexandre Garcia dizer
que a insegurança tem prinpípio, início, começo no suborno ao
guarda de trânsito, quando se avança o sinal. Por entendermos que
essas práticas são normais, elas acabam incorporando-se aos hábi- .
tos da sociedade. Daqui a pouco, a sociedade achará que ~ também
normal o seqüestro, a éxtorsão e aviolência~ ,

Estamos vivendo um. momento Ímpar da História do País,
do Congresso Nacional e do Governo: assistimos a um confronto
entre duas facções, sendo que uma delas luta por um sindicato mo
nopolista. Isso para mim, é uma espécie de seqüestro; guerra de
monopólio é extorsão, é queda de braço entre a legalidade e a ile
galidade, entre a legitimidade e a ilegitimidade.

Há gestos que são legais mas não são legítimos. E o gesto
de Governo, hoje, ocupando algumas refmarias com as Forças Ar
madas, além de legal, é legítimo.

O Governo não pode enfraquecer as nossas esperanças, a
nossa convicção e a nossa decisão de abrir o País, de reformá-lo,
de enfrentar o seqüestrador de gás de cozinha e o extorsionário do
"grevismo de monopólio".

Queremos enfrentá-los democraticamente, sem invadir, sem
explodir, sem sabotar a refinaria, sem fechar o bico de gás que
acende o fogão da dona de casa, sem fechar o bico de gás do hos
pital, sem prejudicar a alimentação do doente. A greve arrogante, a
greve prepotente, que é contra a lei, Sr. Presidente, não ,~e ser
negociada.

Líder Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco, meu Líderes; Sr.
Líder do Governo; Srs. Líderes do PSDB e do PMDB, não quere
mos ver o Governo fazendo o que fez o Delegado do DAS do Rio
de Janeiro: acerto com seqüestrador. Não queremos que o Gover
no faça acerto com a ilegalidade. Temos um conjunto de credos:
cremos em Deus"na lei, na justiça, nos homens e na paz. Mas re
pelimos a violência e a ilegalidade.

Sr. Presidente, que o Governo não dê um banho de água fria
no Congresso; que não defraude as nossas expectativas; que não
frustre as nossas convicções e esperanças, porque nessa queda de
braço contra o ilegal, contra o ilegítimo, queremos o império da

lei, queremos a afIrmação da Constituição e da lei que escrevemos
como seu sustentáculo.

Espero que o Governo se lembre disso. Se ceder àchanta
gem e à extorsão, que não nos venha depois cobrar atitudes de
coerência e de força. Que o Governo não se mostre fraco, tíbio.
Queremos andar ombro a ombro comum Governo forte, que tenha
a coragem de enfrentar os grupelhos radicais, violadores das leis e
desrespeitadores das decisões dos tribunais superiores.

.Sr. Presidente, é esta a minha preocupação. Cumprimento,
mais uma vez, o Governo pela decisão tomada hoje, de mobilizar'
o Exército para ocupar algumas refmarias. É decisão legal e é legí
tima. (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo' Perim) - Não havendo
mais nenhum Parlamentar que queira fazer uso de direito de voto,
declaro encerrada a votação.

O SR. IVO MAINARDI - 'Sr. Presidente, peço a 'palavra
pela ordem. '

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem V. Exa a pa-
lavra. . .

O SR. IVO MAINARDI (PMDB·...:. Rs. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, não apareceu no Painelo meu voto que é ''não''.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Será registrado
em ata.

O SR. SILVERNANI SANTpS (pP -RO. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "Dão".

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) -Será registrado
em ata.

O SR. MARCELO DEDA (PT~ SE. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, equivocadaln.eníe registrei o voto' "Dão".
Nem precisaria retifIcá-lo, porque assinei O' requerimento e enca-
minhe.i a votação, mas meu voto·é'''sim''. ' ' . ,

. O SR. PRESIDENTE (Rona1do Perini) - Será coris'ignado '
ematà: " o" • o •• : •.••

O SR. PlULEMON RODRIGUES (Bloeo7PTB - MG.
Sem revisão do orador.) -'Sr. PiesíÜente, meu voto é ''não''.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim)- Será consignado
em ata o voto de V. Ex'

O SR. VIC PIRES FRANCO (BlocoIPFL-,- PA. Sem revi
são dó orador.) - Sr. Presidente, meu'voto é "rião".

, : "., ..
, O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - A Mesa.vai pro-

clamar o resultado da votação:
VOTARAM: .'
SIM-I02 .
NÃO-271
ABSlENÇÃO - 5

, TOTAL-378 ., ,_ , 'i"""

E rejeitado o requerimentpsolicitanclO il retirada de pauta da
Proposta de Emenda à Consitituição ~o3-B/95: ., ,.. .

VOTARAM OS SEGUINTES SE/fHORES DEPU
TADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PTB - Sim
Elton Rohnelt - Bloco - PSC - Não
Luciano Castro,.. PPR - Não
Luis Barbosa - Bloco - PTB - Não
Moises Lipnik - Bloco - PTB - Não
Robério Araújo,.. PSDB ,.. Não
Salomão Cruz - Bloco - PFL'- Não:
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Amapá

Antonio Feijão - PSDB - Não
Eraldo Trindade - PPR - Não

Fátima Pelaes - Bloco - PFL - Não
Gervásio Oliveira - Bloco - PSB - Sim
Murilo Pinheiro - Bloco - PFL - Não
Raquel Capiberibe - Bloco - PSB - Sim
Sérgio Barcellos - Bloco - PFL - Não
Valdenor Guedes - PP - Não.

Pará

Anivaldo Vale - PPR - Não
Benedito Guimarães - PPR - Não
Gerson Peres - PPR - Não
Giovanni Queiroz - PDT - Sim
Nicias Ribeiro - PMDB - Não
Paulo Rocha - PT - Sim
Paulo Titan - PMDB - Não
Raimundo Santos - PPR - Não.

Amazonas

1-rthur Virgílio Neto - PSDB - Não
Atila Lins - Bloco - PFL - Não
Carlos da Carbrás - Bloco - PFL - Não
Euler Ribeiro - PMDB - Não
Pauderney Avelino - PPR - Não

Rondônia

Carlos Camurça - PP - Não
Emerson Olavo Pires - PSDB - Não
Eunpedes Miranda- PDT - Sim
Expedito Júnior - Bloco - PL - Não
Ildemar Kussler - PSDB - Não

..Marinha Raupp - PSDB - Não
Acre

Francisco Diógenes - PMDB - Não
João Maia- PSDB- Não
Mauri Sérgio - PMDB - Não
Ronivon Santiago - PSD - Não

Tocantins

Antônio Jorge - PPR - Não
Dolores Nunes - PP - Não
Freire Júnior- PMDB - Não

. João Ribeiro - Bloco - PFL - Não
Melquiades Neto - Bloco - PMN - Não
Osvaldo Reis - PP - Não
Paulo Mourão - PPR - Não

Maranhão

César Bandeira - Bloco - PFL - Não
Costa Ferreira - PP - Não
Davi Alves Silva - Bloco - PMN - Não
Domingos Dutra - PT - Sim
Eliseu Moura - Bloco - PFL - Não
Jayme Santana - PSDB - Não
Magno Bacelar- PDT - Sim
Márcia Marinho - PSDB - Não

Mauro Fecury - Bloco - PFL - Abstenção
Pedro Novais - PMDB - Não
Sarney Filho - Bloco - PFL - Não
Sebastião Madeira - PSDB - Não

Ceará

Aníbal Gomes - PMDB - Não
An~nioB~rom-~DB-Noo

Amon Bezerra - PSDB - Não
Edson Queiroz - PP - Não
Firmo de Castro - PSDB - Não
Gonzaga Mota - PMDB - Não
Inácio Arruda - PCdoB - Sim
Jackson Pereira - PSDB - Não
José Linhares - PP - Não
José Pimentel- PT - Sim
Leônidas Cristino - PSDB - Não
Nelson Otoch - ~DB - Não
Pimentel Gomes - ~DB - Não
Pinh~oLandim-PMDB-Não

Ubiratan Aguiar - PSDB - Noo
Vicente Arruda - PSDB - noo
Zé Gerardo - PSDB - Não

Piauí

Alberto Silva - PMDB - Não
Ari Magalhães - PPR - Sim
B. Sá - PSDB - Não
Ciro Nogueira - Bloco - PFL - Não
Felipe Mendes - PPR - Não
Heráclito Fortes - Bloco - PFL - Sim
João Henrique - PMDB - Não
Júlio Cesar - Bloco - PFL - Não
Mussa Demes - Bloco - PFL - Não
Paes Landim- Bloco - PFL - Sim

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL - Não
Betinho Rosado - Bloco - PFL - Não
Carlos Alberto - Bloco - PFL - Não
Cipriano Correia - PSDB - Não
Iberê Ferreira - Bloco - PFL - Não
Laíre Rosado - PMDB - Não
Ney Lopes - Bloco - PFL - Não

Paraíba
Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Não
Efraim Morais - Bloco - PFL - Não
Enivaldo Ribeiro - PPR - Não
Wilson Braga - PDT - Sim

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL - Não
Fernando Ferro - PT - Sim
Gonzaga Patriota - Bloco - PSB - Sim
Humberto Costa - PT - Sim
Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL - Não
José Jorge - Bloco - PFL - Não
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL - Não
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Não
Luiz Piauhylino - Bloco - PSB - Sim
Mendonça Filho - Bloco - PFL - Não
Nilson Gibson - Bloco - PMN - Não
Osvaldo Coelho - Bloco - PFL - Não
Pedro Correa - Bloco - PFL - Não
Ricardo Heráclio - Bloco - PMN - Sim
Roberto Fontes - Bloco - PFL - Noo
Roberto Magalhães - Bloco - PFL - Não
Salatiel Carvalho - PP - Não
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Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PSB - Sim
Feu Rosa - PSDB - Sim
João Coser - PT - Sim
Jorge Anders - PSDB - Não
Luiz Buaiz - Bloco - PL - Não
Luiz Durão - PDT - Sim

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - PPR - Não
Alcione Athayde - PP - Não
Alexandre Cardoso - Bloco - PSB - Sim
Alexandre Santos - PSDB - Não
Arolde de Oliveira - Bloco - PFL - Não
Ayrton Xerez - PSDB - Não
Candinho Mattos - PMDB - Não
Carlos Santana - PT - Sim
Cidinha Campos - PDT - Sim
Conceição Tavares - PT - Sim
Edson Ezequiel- PDT - Sim
Eduardo Mascarenhas - PSDB - Não
Eurico Miranda - PPR - Não
Femando Gabeira - PV - Não
Femando Gonçalves - Bloco - PTB - Não
Femando Lopes - PDT - Sim
Francisco Dornelles - PPR - Sim

Bahia

Sérgio Guerra - Bloco - PSB - Sim Danilo de Castro - PSDB - Não
Severino Cavalcanti - Bloco - PFL - Não Eduardo Barbosa - PSDB - Não
Wilson Campos - PSDB - Não Elias Murad - PSDB - Não
Wolney Queiroz - PDT - Sim Eliseu Resende - Bloco - PFL - Não

Alagoas Francisco Horta - Bloco - PL - Não
Genésio Bernardino - PMDB - Não

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB - Não Herculano Anghinetti - PSDB - Não
Benedito de Lira - Bloco - PFL - Não Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL - Não
Fernando Torres - PSDB - Não Ibrahim Abi-Ackel- PPR - Não
José Thomaz Nonô - PMDB - Não Jair Siqueira - Bloco - PFL - Não
Olavo Calheiros - PMDB - Sim João Fassarella - PT - Sim

Sergipe José Rezende - Bloco - PTB - Não
José Santana de Vasconcellos- Bloco- PFL- Sim

Adelson Ribeiro - PMDB - Não Lael Varella - Bloco - PFL - Não
Bosco França - Bloco - PMN - Não Leopoldo Bessone _ Bloco _ PTB - Não
Carlos Magno - Bloco - PFL - Não Márcio Reinaldo Moreira - PP - Não
Jerônimo Reis - Bloco - PMN - Não Maria Elvira _ PMDB _ Sim
José Teles - PPR - Não Mário de Oliveira - PP - Não
Marcelo Deda - PT - Abstenção M ,. C Bl PL N
Wilson Cunha _ Bloco _ PFL _ Não aunclO ampos - oco - - ão

Mauro Lopes - Bloco - PFL - Não
Nilmário Miranda - PT - Sim
Odelmo Leão - PP - Não
Osmânio Pereira - PSDB - Não
Paulo Delgado - PT - Sim
Paulo Heslander - Bloco - PTB - Sim
Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Sim
Raul Belém - Bloco - PFL - Não
Roberto Brant - Bloco - PTB - Não
Romel Anízio - PP - Não
Ronaldo Perim - PMDB - Não
Saraiva Felipe- PMDB - Não
Sérgio Miranda - PCdoB - Sim
Silas Brasileiro - PMDB - Não
Sílvio Abreu - PDT - Sim
Tilden Santiago - PT - Sim
Vittorio Medioli - PSDB - Não

Alcides Modesto - PT - Sim
Aroldo Cedraz - Bloco - PFL - Não
Benito Gama - Bloco - PFL - Não
Beto Lelis - Bloco - PSB - Sim
Claudio Cajado - Bloco - PFL - Não
Coriolano Sales - PDT - Sim
Domingos Leonelli - PSDB - Sim
Eujácio Simões - Bloco - PL - Não
Félix Mendonça - Bloco - PTB - Não
Haroldo Lima - PCdoB - Sim
Jaime Femandes - Bloco - PFL - Não
Jairo Azi - Bloco - PFL - Não
Jairo Carneiro - Bloco - PFL - Não
João Leão - PSDB - Não.
Jonival Lucas - Bloco - PFL - Não
José Carlos Aleluia - Bloco - PFL - Não
José Rocha - Bloco - PFL - Não
José Tude - Bloco - PTB - Não
Leur Lomanto - Bloco - PFL - Não
Luís Eduardo - Bloco - PFL - Abstenção
Luiz Braga - Bloco - PFL - Não
Luiz Moreira - Bloco - PFL - Não
Manoel Castro - Bloco - PFL - Não
Mário Negromonte - PSDB - Não
Pedro Irujo - PMDB - Não
Prisco Viana - PPR - Não
Roberto Santos - PSDB - Não
Roland Lavigne - Bloco - PL - Não
Sérgio Carneiro - PDT - Sim
Severiano Alves - PDT - Sim
Ubaldino Junior - Bloco - PSB - Sim
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL - Não

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB - Não
Antônio Aureliano - PSDB - Não
Antônio do Valle- PMDB - Não
Aracely de Paula - Bloco - PFL - Não
Bonifácio de Andrada - Bloco - PTB - Não
Carlos Melles - Bloco - PFL - Não
Carlos Mosconi - PSDB - Não
Chico Ferramenta - PT - Sim
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Francisco Silva - PP - Não
Jandira Feghali - PCdoB - Sim
João Mendes - Bloco - PTB - Não
Jorge Wilson- PMDB - Não
José Carlos Lacerda- PPR - Abstenção
José Egydio - Bloco - PL - Não
Laprovita Vieira - PP - Não
Laura Carneiro - PP - Não
Lima Netto - Bloco - PFL - Não
Márcia Cibilis Viana - PDT - Sim
Mareio Fortes - PSDB - Não
Milton Temer- PT - Sim
Miro Teixeira- PDT - Sim
Paulo Feijó - PSDB - Não
Roberto Jefferson - Bloco - PTB - Não
Rubem Medina - Bloco - PFL - Não
Sérgio Arouca - PPS - Abstenção
Simão Sessim - PPR - Não
Sylvio Lopes - PSDB:- Não
Vanessa Felippe - PSDB - Não

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PRP - Não
Aldo Rebelo - PCdoB - Sim
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Não
Arlindo Chinaglia - PT - Sim
Arnaldo Faria de Sá - PPR - Sim
Arnaldo Madeira - PSDB - Não
Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Não
Beto Mansur- PPR - Não
Carlos Nelson - PMDB - Sim
Celso Daniel- PT - Sim
Celso Russomanno - PSDB - Não
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL - Não
Cunha Bueno - PPR - Não
Cunha Lima - S/P - Não
De Velasco - Bloco - PSD - Não
Delfim Netto - PPR - Sim
Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB - Não
Eduardo Jorge- PT - Sim
Fausto Martello - PPR - Não
Fernando Zuppo - PDT - Sim
Franco Montora - PSDB - Não
Hélio Bicudo - PT - Sim
Hélio Rosas - PMDB - Não
Ivan Valente-PT-Sim
João Mellão Neto - Bloco - PFL - Não
João Paulo - PT - Sim
José Anibal- PSDB - Não
José Coimbra - Bloco - PTB - Não
José de Abreu - PSDB - Não
José Genoíno - PT - Sim
José Machado - PT - Sim
Koyu Iha - PSDB - Não
Luciano Zica - PT - Sim
Luiz Carlos Santos - PMDB - Não
Maluly Netto - Bloco - PFL - Não
Marta Suplicy - PT - Sim
Mauricio Najar - Bloco - PFL - Não
Paulo Lima - Bloco - PFL - Não
Régis de Oliveira - PSDB - Não
Ricardo Izar - PPR - Não
Salvador Zimbaldi - PSDB - Não

Ushitaro Kamia - Bloco - PSB - Não
Vadão Gomes - PP - Não
Valdemar Costa Neto - Bloco - PL - Não
Vicente Cascione - Bloco - PTB - Não
Welson Gasparini - PPR - Não
Zulaiê Cobra - PSDB - Não

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PDT- Sim
Gilney Viana - PT - Sim
Roberto Franca - PSDB - Sim
Rodrigues Palma - Bloco - PTB - Sim
Rogério Silva - PPR - Não

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB - Sim
Augusto Carvalho - PPS - Sim
Benedito Domingos - PP - Não
Chico Vigilante - PT - Sim
Jofran Frejat - PP - Não
Maria Laura - PT - Sim
Osório Adriano - Bloco - PFL - Não

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB - Sim
Jovair Arantes - PSDB - Sim
Marconi Perillo - PP - Não
Maria Valadão - PPR - Não
Nair Xavier Lobo - PMDB - Não
Orcino Gonçalves - PMDB - Sim
Pedro Wilson - PT - Sim
Rubens Cosac - PMDB - Sim
Sandro Mabel- PMDB - Sim
Vilmar Rocha - Bloco - PFL - Não

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - PMDB - Não
Dilsb Sperafico - PMDB - Não
Flávio Derzi - PP - Não
Marilu Guimarães - Bloco - PFL - Não
Nelson Trad - Bloco - PTB - Não
Saulo Queiroz - PSDB - Não

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL - Não
Affonso Camargo - Bloco- PFL - Não
Alexandre Ceranto - Bloco - PFL - Não
Antonio Ueno - Bloco - PFL - Não
Basílio Villani - PPR - Não
Dilceu Sperafico - PP - Não
Flávio Aros - PSDB - Não
Hennes Pareianello - PMDB - Não
José Borba - Bloco - PTB - Não
José Janene- PP- Sim
Luciano Pizzatto - Bloco - PFL - Não
Luiz Carlos Hauly - PP - Não
Max Rosemnann -'PDT - Sim
Nedson Micheleti. - PT - Sim
Odílio Balbinotti - PDT - Sim
Padre Roque - PT - Sim
Paulo Bernardo - PT - Sim
Paulo Cordeiro - Bloco - PTB - Não
Renato Johnsson - PP - Não
Ricardo Barros - Bloco - PFL - Não
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Ricardo Gomyde - PCdoB - Sim
Valdomiro Meger - PP - Não
Vilson Santini - Bloco - PTB - Não
Werner Wanderer - Bloco - PFL - Não

Santa Catarina

Hugo Biehl- PPR - Não
João Pizzolatti - PPR - Não
José Carlos Vieira - Bloco - PFL - Não
José Fritsch - PT - Sim
Mário Cavallazzi - PPR - Não
Milton Mendes - PT - Sim
Paúlo Bauer - PPR - Não
Paulo Bornhausen - Bloco - PFL - Não
Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Não

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT - Sim
Adroaldo Streck - PSDB - Não
Adylson Motta - PPR - Não
Aírton Dipp - PDT - Sim
Carlos Cardinal- PDT - Sim
Enio Bacci - PDT - Sim
Ezídio Pinheiro - PSDB - Não
Hugo Lagranha - Bloco - PTB - Não
Jair Soares - Bloco - PFL - Não
Jarbas Lima - PPR - Não
José Fortunati - PT - Não
Júlio Redecker - PPR - Não
Luiz Mainardi - PT - Sim
Miguel Rossetto - PT - Sim
Nelson Marchezan - PPR - Não
Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB - Não
Paulo Paim - PT - Sim
Paulo Rítzel- PMDB - Não
Telmo Kirst - PPR - Não
Waldomiro Fioravante - PT - Sim
Wilson Branco - PMDB - Não
Wilson Cignachi - PMDB - Não
Yeda Crusius - PSDB - Não

O SR. MIGUEL ROSSETTO - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

o SR. MIGUEL ROSSETTO (PT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, é extremamente grave o
momento que estamos vivendo neste País. Não é possível aceitar
como elemento da nonnalidade democrática a ocupação por tropas
do Exército de quatro refmarias.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Sr. Deputado so
licito sua compreensão. O assunto que V. Ex" aborda, embora da
maior relevância, não é uma questão de ordem. Nós estamos na
Ordem do Dia.

(Intervenção fora do microfone.)

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - V. Ex" pode
manter a serenidade, até para preservar suas cordas vocais, porque
não vai ser o aumento do volume de sua voz que nos vai intimidar.

'-:;---~
Esclareço que no peóodo de votação são permiticIa:s mani·

festações de todos os Parlamentares que desejarem fazê-las, e as·
sim foi feito.

No momento, acabamos de proclamar o resultado. Estamo"
na Ordem do Dia e vamos dar encaminhamento aos trabalhos da
Casa.

O SR. MIGUEL ROSSETTO - Sr. Presidente, solicitei a
palavra antes da conclusão da votação.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Já foi proclama
do o resultado. Por cortesia, concedi a palavra a V. Ex", entendo o
pedido como questão de ordem. Não o sendo, tenho a absoluta
convicção de que a Mesa vai contar com a colaboração de V. Ex"

O SR. MIGUEL ROSSETTO - Sr. Presidente vai ser difi
cil, porque a Mesa permite que três Deputados se manifestem e
não dá direito ao contraditório.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

O SR. FI.UNCISCO RODRIGUES (BlocoIPSD - RR.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar meu voto
"não".

O SR. MIGUEL ROSSETTO - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

O SR. MIGUEL ROSSETTO (PT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, quero insistir que a matéria é da maior
relevância. Três Deputados manifestaram suas opiniões. É funda
mental que se garanta o direito ao contraditório nesta Casa.

O SR. FRANCISCO DORNELLES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) -Tem V. Ex" a pa
lavra.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (pPR - RI. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar meu voto "não".

O SR. JURANDYR PAIXÃO(PMDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar meu voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Sobre a mesa o
seguinte requerimento:

"Sr. Presidente requeremos, nos tennos regimen
tais, o adiamento da discussão da PEC n° 3-B, de 1995,
constante da pauta da presente sessão, por dez sessões.

Sala das Sessões, 24 de maio de 1995."

Assinam os Deputados Miro Teixeira, Líder do PDT; e
Sérgio Carneiro, Vice-Líder do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Em votação o re
querimento.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Como votam os
Srs. Líderes?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, ficou claro neste plenário que
os companheiros da Oposição desejam apenas procrastinar a dis
cussão sobre esta matéria. O que o Presidente desta Casa fez, o no
bre Deputado Luís Eduardo, foi ensejar um maior debate sobre as
telecomunicações em nosso País.

Assim não entenderam os membros da Oposição. No entan
to, estamos conscientes de que esse assunto já foi devidamente es
~larecido, tanto na Comissão de Constituição e Justiça e de
Rrdação, quando da admissibilidade, quando na Comissão Espe-
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cial, quando houve uma ampla discussão, feita em quarenta sessõ
es, e agora, no plenário.

Portanto, Sr. Presidente o Bloco PFL-PfB vota ''não''.
O SR. MARCELO DEDA - Sr. Presidente, nos termos do

art. % do Regimento Interno, quero endereçar à Mesa uma recla
mação. Por isso peço a palavra para fOImulá-la.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. MARCELO DEDA (Pf - SE. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, esta Casa e o Presidente Luís Eduardo, se
guidamente - V. Ex· fez isso há poucos minutos - tem por
referência o Regimento Interno e, como auxiliar nas intewretações
da Mesa, a tradição e os costumes que aqui se praticam. E costume
desse Parlamento valorizar o princípio democrático através da sua
expressão mais bela nos debates, que é o contraditório. Durante o
processo de votação, vários Srs. Deputados dirigiram-se aos mi
crofones e expuseram suas opiniões, seus conceitos e avaliações
sobre uma situação de extrema gravidade na atual conjuntura bra
sileira, que é a intelVenção das Forças Armadas na greve dos pe
troleiros.

Sr. Presidente, todos ouviram as posições dos ilustres Parla
mentares, que formularam seus requerimentos. É ianceitável - e
esse é o teor da reclamãção - que essa Mesa, com a sua tradicional
paciência e grandeza; tenha ouvido os Deputados José Carlos Ale
luia e Roberto Jefferson fazerem acusação da mais alta gravidade
à Central Única dos Trabalhadores, ao Movimento Sindical e aos
funcionários da Petrobrás e não permita em homenagem à demo
cracia e ao contraditório, que o Deputado Miguel Rossetto ou que
os demais Deputados do PT que pediram a palavra pela ordem
possam-se expressar para manifestar as suas posições.

A minha reclamação é no sentido de que V. Ex· que ganhou
o respeito dos seus colegas pela gentileza com que nos trata, pela
cordialidade no seu dia-a-dia, não se deixe impressionar pelas
pressões de alguns Deputados que querem ver o pior para o País, a
título de quebrar a espinha dorsal dos petroleiros. Esperamos que
V Ex· conceda tempo idêntico para que os Deputados que não co
mungam das posições aqui expressas pelos Deputados José Carlos
Aleluia e Roberto Jefferson possam, democraticamente, fazer as
suas avaliações do movimento grevista.

Era o que tinha a dizer. (palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - A reclamação de

V. Ex· Deputado Marcelo Deda, não ecoa no sentimento deste seu
colega Parlamentar que dirige a Casa neste momento.

O SR. MARCELO DEDA - Infelizmente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Poruma razão mui

to singela: V. Ex· é testemunha da forma cavalheiresca e democrática
com que tenho procurado conduzir os trabalhos desta Casa.

O SR. MARCELO DEDA - Hoje, não.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Não existe dis

criminação. A ilustre Deputada Jandira Feghali usou da palavra,
assim como os demais Deputados. Não temos qualquer dificulda
de em permitir que mais um Deputado até numa composição de
mocrática, em termos numerais, o faça também.

O SR. MARCELO DEDA - E era o que esperávamos.
O SR.PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Em momento al

gum esta Presidência disse que não o permitira. Apenas exigi, exi
jo e exigirei sempre que ninguém quebre a disciplina dos
trabalhos.

O SR. MARCELO DEDA - E sou cúmplice de V. Ex·
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Concederei a pa

lavra, mas quero disciplina. Estamos na votação de um requeri
mento.

O SR. MARCELO DEDA - Sou aliado de V. Exa nesta
questão.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Por gentileza,
queira ouvir-me da mesma forma cortês com que o ouvi. Iremos
conceder a palavra a mais um Parlamentar para manter uma equi
valência, mas sem atropelar a continuidade dos trabalhos. Estamos
no processo de votação de um requerimento. De forma que após a
aprovação do requerimento iremos conceder a palavra - como já
era nossa intenção - ao ilustre Deputado Miguel Rossetto, que nos
havia solicitado, para dar uma condição de equivalência democrá
tica e jamais por pressão. Quando V. Exa me der a honra de nos
conhecermos melhor, irá verificar que não existe pressão.

Gostaria de solicitar aos Srs. Líderes que encaminhassem a
orientação a suas bancadas em relação à votação do requerimento.

A SRA. ZD..,A BEZERRA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem V. Exa a pa
lavra.

A SRA. ZD..,A BEZERRA (pMDB - AC. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o meu voto é "não", .

O SR. ANTÔNIO KANDIR (PSDB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "não".

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Será registrado
em ata.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Peço a atenção
do Plenário. Estamos votando um requerimento em que é solicita
do o adiamento da discussão da PEC nO 3/95, constante da pauta
da presente sessão, por dez sessões.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Solicito aos Srs.
Líderes que, por gentileza, orientem as suas bancadas, pois esta
mos em processo de votação.

O SR. JOSÉ AUGUSTO (Pf - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, na votação anterior o meu voto foi "sim".

O SR. ROMMEL FEIJÓ (psDB - CE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior o meu voto foi "não".

O SR. ROBSON TUMA (BlocolPL - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, na outra votação o meu voto foi "não".

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Solicito aos Lí
deres dos demais partidos que ainda não o fizeram para que orien
tem as suas bancadas.

Com a palavra o Deputado Marcelo Deda.
O SR. MARCELO DEDA (Pf - SE. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, a posição do Partido dos Trabalhadores é
pela aprovação do requerimento.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (pMDB - AL Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a bancada do PMDB encontra-se
no momento, discutindo. Daí por que não vemos nenhuma neces
sidade em adiar a matéria. A posição do partido é contrária ao re
querimento.

O SR. HAROLDO LIMA (pcdoB - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, com relação à questão há pouco levanta
da, sobre falas dos Deputados que quiseram interferir no debate
anteriormente travado pelos Deputados Roberto Jefferson e José
Carlos Aleluia, só gostaria de lembrar a V. Ex· que também tentei
falar, na oportunidade, e V. Ex· achou que não era mais adequado.
Se V. Exa vai reabrir a questão, como acho correto e democrático,
para o Deputado Miguel Rossetto, também me inscrevo, como de
direito.

No que diz respeito a esse encaminhamento que vou fazer
agora, gostaria de dizer que o PCdoB votará favoravelmente ao
adiamento. Gostaria de justificar em um minuto, Sr. Presidente.
Estamos vivendo um momento delicado na vida do País. Essas



O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

O SR. FEU ROSA (pSDB - ES. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, peço a V. Ex" a gentileza de retifIcar o meu voto,
que é "não".

O SR. DOMINGOS LEONELLI - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem, para fazer um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

O SR. DOMINGOS LEONELLI (pSDB - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente. quero esclarecer uma matéria pu
blicada hoje na Folha de S. Paulo, que noticia a utilização de uma
expressão que não usei em relação ao Líder do meu Partido. Em
nenhum momento o chamei de vagabundo. Quero que isso fique
claro e registrado, tanto quanto fique claro e registrada a minha
profunda divergência pela forma com a qual esse Líder tem con
duzido a questão interna e externamente. Isso não me leva, no en
tanto. a perder a elegância. Pelo contrário, respondi duramente,
debati com alguma profundidade a questão das telecomunicações
no interior da minha bancada. Defenderei aqui contra a decisão do
Governo certo de que, mesmo sendo da b'ase do Governo, a maté
ria constitucional não pode ficar restrita aos limites de Governo e
Oposição. (palmas.)

Sr. Presidente, quero deixar claro que a minha posição na
bancada tem sido a de discutir a matéria, tem sido uma posição de
respeito aos Líderes e aos demais colegas. E dizer que, se ontem
houve alguma ofensa, o ofendido fui eu. E, no entanto, não res
pondi com esse nível de violência. (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Fica feito o re
gistro de V. Ex"

O SR. WAGNER SALUSTIANO- Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
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emendas que estamos discutindo agora, em nossa opinião, são ex- O SR. UBALDINO ,JÚNIOR (BlocoIPSB - BA. Sem re
tremamentes delicadas e importantes. Não podemos discutir e vo- visão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco'PSBIPMN vota "sim",
tar açodadamente a quebra do monopólio das telecomunicações do até mesmo por entender que o próprio PMDB está em reunião.
Brasil num contexto em que essa questão já está um pouco tumul- neste momento, para discutir uma posição. Tivemos agora uma ex
tuada entre nós. Portanto, o País enfrenta um momento extrema- periência recente com a questão do .sás canalizado, experiência
mente sério. essa que não foi boa para esta Casa. E preciso que haja discussão

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Como vota o com profundidade para que não cometamos nenhum erro e que
partido de V. Ex", Deputado Haroldo Lima? Estamos num encami- esta Casa tenha responsabilidade sobre isso.
nhamento de orientação às bancadas. O PSB vota "sim".

O SR. HAROLDO LIMA - Vou fazer o encaminhamento. O SR. ÁLVARO VALLE (BlocoIPL - RJ. Sem revisão do
se V. Ex" me permitir chegar até o fim de minha frase. Estou con- orador.) - Sr. Presidente, o Partido Liberal vota ''não''.
cluindo o meu raciocínio que não vai ser longo. Quero dizer a V. Peço também que V. Ex" registre a minha presença.
Ex", que, por essas razões, consideramos açodado esse tipo de O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco'PFL - PE. Sem re-
pressão para se votar a quebra do monopólio das telecomunicaçã- visão do orador.) - O Bloco'PFlJPTB vota ''não''. Sr. Presidente.
es, de acordo com o diapasão e com a pressa do capital estrangeiro. A SRA. TELMA DE SOUZA _ Sr. Presidente, peço a pa-

O PCdoB votará "sim". pelo adiamento. lavra pela ordem.
O SR. JOÃO MENDES - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem V. Ex" a pa-
lavra.O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem V. Ex" a pa-

lavra. A SRA. TELMA DE SOUZA (pT - SP. Sem revisão da
O SR. JOÃO MENDES (BlocoIPTB - RI. Sem revisão do oradora.) - Sr. Presidente, peço a V. Ex" que registre o meu voto

"sim" na votação anterior.orador.) - Sr. Presidente, o Deputado João Mendes vota ''não''.
O SR. JOSÉ ANÍBAL - Sr. Presidente, peço a palavra O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Está registrado.

pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Em votação o re-
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem V. Ex" a pa- querimento. Aqueles que forem a favor permaneçam como estão.

lavra. (pausa.)
O SR. JOSÉ ANÍBAL (psDB - SP. Sem revisão do ora- Rejeitado o requerimento.

dor.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha o voto "não" a este re- Passa-se à discussão da matéria.
querimento.

O SR. JÚLIO REDECKER (pPR - RS. Sem revisão do O SR. FEU ROSA - Sr. Presidente. peço a palavra pela or-
orador.) - Sr. Presidente, o PPR encaminha o voto ''não''. demo

O SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

O SR. JOVAIR ARANTES (psDB - 00. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, apenas para retificar que o meu voto é
"não".

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Será registrado
em ata.

A SRA. ESTHER GROSSI - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

A SRA. ESTHER GROSSI (pT - RS. Sem revisão da ora
dora.) - Sr. Presidente, na outra votação a Deputada Esther Grossi
votou "sim".

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (pDT - RJ. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PDT vota "sim" e registra aqui a estranhe
za que nos causa o fato de, após termos discutido durante uma
hora, sob a Presidente de V. Ex" e do Deputado Luís Eduardo, se
haveria ou não Pinga-Fogo, tendo os dois Presidentes afIrmado
que era dos usos e costumes da Casa que em toda sessão houvesse
Breves Comunicações. e apesar de haver quorum para delibera
ção, que esses usos e costumes tenham sido esquecidos. Apenas
faço esse registro, Sr. Presidente.

O SR. ROMEL ANízIO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Partido Progressista vota ''não'' ao requeri
mento.
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o SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem V. Exaa pa
lavra.

O SR. WAGNER SALUSTIANO (pPR - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, com relação a votação do painel, re
gistro o meu voto ''não''.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Seu voto será re
gistrado em ata.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Conforme deci
são da Mesa, concedo a palavra ao Deputado Miguel Rossetto, que
anterionnente já a havia solicitado. S. Exa disporá de três minutos
para sua manifestação.

O SR. MIGUEL ROSSETTO (PT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, de início, quero registrar
o meu mais veemente repúdio pelo conjunto de adjetivos anuncia
dos aqui, que, de forma alguma, respeitam a tradição desta Casa,
nem representam qualquer sinal de modernidade e democracia que
estamos construindo.

Não se trata de seqüestradores; trata-se de trabalhadores em
luta por melhores condições de salário. E é importante que esta
Casa faça a seguinte reflexão central, a que nos interessa neste
momento.

Interessa à democracia deste País que o Exército ocupe refi
narias? Interessa à democracia deste País que se resolva um confli
to trabalhista através das Forças Armadas? Interessa à
nonnalidade democrática deste País um Governo que anuncia a
democracia, que anuncia a modernidade das relações de trabalho
e, no primeiro conflito coletivo de trabalho com o qual se depara,
utilize-se das"Forças Annadas para derrotar e solucionar esse con
flito? O mesmo Governo que anuncia a modernidade do contrato
coletivo de trabalho, em seu primeiro enfrentamento como empre
gador, reage utilizando-se dos mecanismos mais autoritários de
nossa história.

Esta é a reflexão fundamental que esta Casa deve fazer:
qual a responsabilidade do Poder Legislativo frente a essa grave
crise que põe em cheque, a nosso ver, alguns dos princípios cen
trais da democracia que estamos a duras penas construindo neste
País, onde o direito de greve é um dos elementos centrais? Quais
as instituições que estamos defendendo? O Presidente da Repúbli
ca que avaliza um acordo coletivo? O Ministro do Poder Executi
vo que avaliza um acordo coletivo? Quais, portanto, as instituições
que estamos defendendo?

Concluo, Sr. Presidente, introduzindo o debate real que esta
Casa deve assumir, ou seja, a legitimidade do processo em curso.

Confunde o Governo autoridade com autoritarismo, quando
não assume uma posição nobre, digna, de efetivamente contribuir
para a solução de um conflito trabalhista por meio da negociação,
tão apregoada para outros setores, porém tão negada sistematica
mente por este Governo Federal.

Cabe, portanto, a esta Casa a seguinte reflexão: a quem in
teressam a violência e a radicalização do conflito? Penso, Sr. Pre
sidente, Sn e Srs. Deputados, que não nos interessam a
radicalização do conflito, á violência e, mais do que isso, não inte
ressam aos trabalhadores, porque a orientação calma, cautelosa e "
responsável do comando de greve dos petroleiros, que vivem uma
situação dificil, foi radicalmente distinta daquela apregoada pelos
que talvez tenham interesse na violência, no caos e na barbárie
para este País. O comando, frente a uma situação tão difícil como
esta, recomenda cautela, diálogo, paciência e preservação do patri
mônio público da Petrobrás - diferente do posicionamento aqui
expressado.

Portanto, Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, cabe a n6s e
às Lideranças desta Casa assumir a responsabilidade de auxiliar a
construção de um processo negociado para sair desse conflito. A

derrota não interessa a ninguém, seja do Governo, seja dos traba
lhadores. O que se impõe nesta Casa é a afrrmação do nosso com
promisso com a democracia, o nosso reconhecimento de que
conflitos trabalhistas se resolvem na nossa modernidade democrá
tica por meio da negociação. Portanto, que todos assumamos nos
sa responsabilidade: evitar um mal maior para este País, para esta
sociedade.

Sr. Presidente, conclamo todas as Lideranças e os Parla
mentares a que somem esforços - somem esforços, repito - a par
tir da sua responsabilidade e da sua consciência, no sentido de
evitar uma tragédia maior para esta sociedade, para este País.

Essa é a conclamação que faço em nome da democracia que
todos temos a responsabilidade maior de preservar! (palmas.)

O SR. JOSÉ AN.ÍBAL - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma Comunicação de Liderança.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado José Am'bal, para uma Comunicação de Li
derança, pelo PSDB.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (psDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, faço apenas uma observação na linha do que
disse nosso colega Miguel Rossetto, que falou há pouco.

É exatamente esse espírito que tem norteado !.s lideranças
parlamentares, que já estiveram na semana passada com o Gover
no, discutiram a questão da greve, ouviram o Governo e transmiti
ram essas posições às lideranças dos petroleiros.

De nossa parte não houve mudança alguma. Temos, eviden
temente, avaliações distintas, posições diferentes sobre quem é
responsável por determinadas ações. Não vou entrar nessa ques
tão. Apenas enfatizo que é estimulante ver que as lideranças políti
co-partidárias estão comprometidas. E espero que seja este o
espírito que prevaleça aqui: buscar uma solução, e não encontrar
culpados, não incriminar.

Então, associo-me ao apelo feito pelo Deputado Miguel
Rossetto. Esta é também uma posição do PSDB, que tem sido pú
blica: buscar o entendimento. A grave objetivamente - e isto é re
conhecido pelas partes -, está prejudicando a população. Temos,
os que se identificam mais com o movimento grevista e os que
ap6iam o Governo, um compromisso fundamental com a popula
ção.

O SR. JAIR BOLSONARO - Peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem V. Exa a pa

lavra.
O SR. JAIR BOLSONARO (pPR - RJ. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, gostaria apenas de registrar o meu voto
contrário na última votação nominal.

O SR. AUGUSTO FARIAS (BlocdPSC - AI. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na última votação votei "não".

O SR. RUBENS COSAC - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem V. Exa a pa
lavra.

O SR. RUBENS COSAC (pMDB - 00. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, solicito a V. Exa que retifique o meu
voto na ata, porque apareceu "sim" no painel, mas é "não".

O SR. HILÁRIO COIMBRA- Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem V. Exa a pa
lavra.

O SR. HILÁRIO COIMBRA (BlocoIPTB - PA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o meu voto é "não".

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Passa-se à dis
cussão da matéria.
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Convido a fazer uso da palavra, como primeiro orador ins
crito para falar contrariamente à proposta, o ilustre Deputado Sér
gio Miranda, que dispõe de até cinco minutos.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (pcdoB - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sf"s e Srs. Deputados, no debate na
Comissão Especial que tratou desta matéria fui buscar inspiração
no poeta baiano Gregório de Matos para retratar o atual momento
que o Congresso Nacional vive.

Há um soneto de Gregório de Matos que começa com estes
versos famosos:

'Triste Bahia! oh quão dessemelhante estás, e es
tou do nosso antigo estado! (...)

A ti tocou-te a máquina mercante, Que em tua lar
ga bara tem entrado,

A mim foi-me trocando, e tem trocado
Tanto negócio, tanto negociante."

É essa expressão que quero analisar com V. Ex"s Mudou a
política econômica do País. Novas imposições alteram também o
ambiente do Congresso Nacional. Nós estamos aqui, Sr. Presiden
te, não tratando dos grandes temas, mas de interesses de negócios
e negociantes.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, podeúamos estar dis
cutindo - e seria legítimo - a política econômica, o neoliberalis
mo, podeúamos estar discutindo a questão específica do setor de
telecomunicações. Mas não, Sr. Presidente, estamos aqui discutin
do uma armadilha contra o Congresso Nacional, uma trama contra
o Congresso. O que está em jogo é a dignidade do Congresso para
não se deixar enganar. Essa trama bem urdida se inicia quando o
Ministro José Serra veta, do orçamento das estatais, todo o orça
mento do Sistema Telebrás.

Aqui há uma nota técnica que demonstra que o Ministro,
mesmo tendo razões para o veto, assegura que, a curto prazo, en
viaria ao Congresso projeto de lei repondo os investimentos neces
sários. Até hoje não enviou, até hoje a Telebrás não tem
orçamento, que até hoje as atividades da Telebrás estão garrotea
das pelo Executivo.

Mais grave, Sr. Presidente, é que o Governo edita uma me
dida provisória que trata de serviços funerários e transporte públi
co e inclui, de forma sorrateira, a questão das telecomunicações.

Sr. Presidente, matéria de telecomunicações entrou nessa
medida provisória como Pilatos no Credo. Qual a razão? A medi
da provisória tem um capítulo especial que versa sobre o setor elé
trico. Quanto às telecomunicações, o assunto está inserido num
inciso do art. 10 de forma clandestina, porque isso é vedado pela
atual Constituição.

Mais grave, Sr. Presidente: para alimentar essa trama, o Mi
nistro anuncia que aumentará as tarifas e diminuirá os impostos.
Tudo isso para que o sistema seja mais palatável ao setor privado.

Mais ainda, Sr. Presidente: uma armadilha se consubstancia
no substitutivo do Relator. AfIrmo a V. Ex"s, com serenidade, com
certeza de ser ouvido, que é uma armadilha. O Ministro fala de
uma lei. O próprio Relator, que recomenda a existência de uma lei,
diz que pode haver concessões por medidas provisórias. O Relator
e o Ministro, que dizem, Sf"s e Srs. Deputados, que uma competi
ção do sistema Telebrás, sujeita às regras atuais, com a iniciativa
privada seria a sua falência, não tomam nenhuma iniciativa para
regulamentar o art. 37 da Constituição.

Sf"s e Srs. Deputados, mais do que proferir um discurso so
bre o sentido do setor das telecomunicações, devo alertá-los para
que não caiam nessa armadilha, pois é uma verdadeira arapuca
contra o Cclilgresso Nacional.

O Ministro anunciou, independemente da lei, que vai abrir
as concessões do chamado filé das telecomunicações. O Ministro,
que exige um forte poder regulador do Estado, antes que a lei da
regulamentação seja discutida e aprovada, vai fazer concessões na
área da telefonia celular, na de transmissão de' dados e no serviço
de satélites.

Ao contrário de outras áreas, a de telecomunicações é ouro
puro, é dinheiro vivo. Os interesses bastante claros da Odebrecht, da
Rede Globo e da ATI americana estão presentes nessa discussão.

A "quibada" foi apenas um exemplo de que soubemos, por
que lá estiveram Deputados sérios, que se sentiram desrespeitados.
E aquelas reuniões de que não sabemos?

Sr. Presidente, é aí que estão interesses de curto pram de bi
lhões de dólares, e querem enganar o Congresso Nacional.

O substitutivo é uma fraude. É para isso que V. Ex"s têm
que estar alerta. É uma verdadeira fraude contra o Congresso Na
cional.

Em nome da dignidade do Congresso, espero que recolo
quemos este debate nos seus devidos termos. Não sejamos subme
tidos a essa fraude, que nos estará enganando. Não são os
Deputados, individualmente, que estão sendo enganados, mas o
povo brasileiro. O Estado nacional. Pensem nisso, Sr"s e Srs. De
putados.

Durante o discurso do Sr. SérgioMiranda, o Sr.
Ronaldo Perim, ]0 Vice-Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Beto Mansur, 2°
Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - A Presidência soli
cita aos Srs. Parlamentares que estão inscritos para falar, contra ou
a favor. que respeitem o tempo de cinco minutos dado a cada Par
lamentar.

O SR. ORCINO GONÇALVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENlE (Beto Mansur) - Tem V. Ex" a palavra.
O SR. ORCINO GONÇALVES (PMDB - 00. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, eu votei "não" e foi registrado
"sim". Gostaria que constasse em ata o meu voto "não".

O SR. PRESIDENlE (Beto Mansur) - V. Ex" será atendido.
O SR. JOSÉ DE ABREU - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
O SR. PRESIDENlE (Beto Mansur) - Tem V. Ex" a palavra.
O SR. JOSÉ DE ABREU (pSDB - SP. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, quero registrar que acabou de falecer, em
São Paulo, o irmão do Deputado Sílvio Torres, Marcos Torres, um
empresário que desenvolvia grandes obras sociais. Recebi neste
momento essa comunicação e estou fazendo uma homenagem em
nome do PSDB.

O SR. PRESIDENlE (Beto Mansur) - Está feito o registro.
O SR. WOLNEY QUEIROZ - Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENlE (Beto Mansur) - Tem V. Ex" a palavra.
O SR. WOLNEY QUEIROZ (pDT - PE. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, é lamentável que num momento em que
se discute matéria de tamanha relevância para o nosso País o ple
nário da Câmara dos Deputados esteja vazio e o interesse dos Par
lamentares seja tão pequeno.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Nobre Deputado, o
interesse dos Parlamentares é extremo nessa matéria. Não só no
plenário há Parlamentares, a Casa está lotada, ouvindo os Srs. Par
lamentares.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem a palavra,
para discutir, o nobre Deputada Luiz Carlos Hauly.



O SR. HAROLDO LIMA - Permite-me V. Ex"um aparte?
O SR. LUIZ CARLOS HAULY - A maioria dos Parla

mentares desta Casa foram eleitos com o compromisso de mudan
ça. Ser contra...

O SR. HAROLDO LIMA - Permite-me V. Ex" um apar
te, Deputado?

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Não permito o aparte a
V. Ex" Desculpe-me V. Ex" se inscreva e, democraticamente, de
bata e exponha seu ponto de vista.

O SR. HAROLDO LIMA - É que V. Ex" está dizendo
uma inverdade e queria corrigi-lo, contribuindo neste pronuncia
mento de V. Ex"

O SR. LUIZ CARJ~OSHAULY - Solicitado que se.desli
gue o microfone de apaI«}. É meu direito. Aí é que está: quando...

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - O nobre orador
não permitiu o aparte. Só serão concedidos apartes se o orador que
estiver na tribuna os permitir.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - O processo democráti
co caracteriza-se pelo respeito às opiniões. O que alguns radicais
sectários não admitem é que a opinião preponderante no Brasil
seja por mudanças. O povo, a grande massa deste País, está margi
nalizado.

Quero, portanto, deixar bem claro. como já o fIz dezenas de
vezes, que o modelo econômico e político brasileiro não deu certo.
Produziu 32 milhões de miseráveis e 40 milhões de pobres. E eu
sou contra esse modelo que infelicita a Nação e é anticristão.

Quem defende o status quo defende a manutenção da misé
ria e da pobreza do País. Esta aí a intransitória de quem não admite
essas mudanças. Tenho ouvido tantas posições contrárias! Mas
vou morrer brigando pelo direito de V. Ex"s expressarem suas opi
niões radicais e sectárias contra o País, que deseja mudanças e
transformações. E o Governo Fernando Heurique Cardoso está fa
zendo mudanças com o apoio da maioria do Parlamento brasileiro.
Este Parlamento patriota, nacionalista, haverá de fazer as mudan
ças para inserir este País no rumo do desenvolvimento sustentado.
Não fIZemos opção para ser pobre, fizemos opção para ser grande.
Esta é uma pátria gigantesca, uma Nação de 150 milhões de brasi
leiros. Não sou contra as corporações, sou contra a manipulação
do Estado. O Estado tem que ser forte, a serviço do povo, não a
serviço de minorias e de corporações. Por isso, sou a favor da
mudança na Constituição que se refere às telecomunicações e ao
petróleo.

Sr. Presidente, solicito tempo igual ao do orador que me ante
cedeu. Ao terminar estes minutos, eu que equiparei, sem privilégios.
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O SR. LUIZ CARLOS RAULY (PSDB - PRo Sem revi- O Brasil tem 10 milhões de telefones. Acham que pode
são do orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, venho a continuar dessa maneira. Cinqüenta por cento do petróleo aqui
esta tribuna .encaminhar favoravelmente à proposta de mudança da consumido é prospectado no Brasil. Não posso defender a atual si
Constituição. Aliás, quero ressaltar o aspecto democrático, trans- tuação. A maioria do povo deseja telefone, a maioria do povo de
parente, e a lisura do processo em curso. Qualquer mudança cons- seja ter acesso a tudo o que é bom. É por isso que voto pelas
titucional ordinária necessita de três quintos de votos. Na revisão mudanças em nome do povo brasileiro, pela Pátria, pelo Brasil.
constitucional, com apenas a metade dos Deputados mais um, mu- (palmas e apupos.)
dava-se qualquer artigo. O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - A Mesa solicita

Portanto, Sr. Presidente, recuso qualquer tentativa de se dizer aos Srs. Parlamentares que respeitem aqueles que estão defenden-
que esta Casa não está discutindo a matéria. Está debatendo, sim. do a proposta do Governo e os que estão contra. Precisamos res-

A Oposição tem-se utilizado de todos os artificios possí- peitar as opiniões dos Parlamentes. A Casa solicita que haja
veis, regimentais, para expressar o seu ponto de vista, a sua con- respeito.
trariedade na tramitação da proposta. Mas a Oposição está fazendo Tem a palavra o nobre Deputado Hélio Bicudo, para falar
o seu papel de se opor às propostas do Governo. contra. S. Ex" tem cinco minutos para o seu pronunciamento.

O Governo Fernando Heurique Cardoso, vencedor nas elei- O SR. HÉLIO BICUDO (PT _ SP. Sem revisão do ora-
ções, com quase 35 milhões de votos, propugnou refonnas. Nós, dor.) _ Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Parlamentares, vejo, em primeiro
Deputados I"ederais e Senadore,;, :"01110S eleitos propugnando re- lugar, antes de mais nada, que esta Casa não quer discutir as ques
formas, e fomos .uluiio Obill VOlatÚh.

tões que são postas ao seu julgamento. Basta ver o esvaziamento
do plenário no momento em que não houve necessidade de votos.
A ação parlamentar, neste Congresso, reduz-se apenas a acionar o
botão para o voto; nada mais do que isso; não se discute.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Srs. Parlamentares,
a Mesa solicita ordem. Há um orador na Tribuna, vamos respeitar
as opiniões.

Volto a palavra ao Deputado Hélio Bicudo.
O SR. HÉLIO BICUDO - Sr. Presidente, peço a V. Ex"

que me devolva o tempo.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Será devolvido o

tempo a V. Ex"
O SR. HÉLIO BICUDO - Quero dizer, Sr. Presidente, que

tenho acompanhado o andamento das emendas em apreciação nes
te Congresso.

Ao ocupar esta Tribuna para discutir a proposta de emenda
à Constituição que rompe o monopólio estatal de telecomunicaçõ
es, gostaria de fazer algumas ponderações sobre a questão consti
tucional, até agora muito pouco discutida. .Trata-se de um
problema que diz respeito não apenas a esta emenda, mas ao
conjunto de emendas apresentadas pelo Presidente da Repúbli
ca. Digo pouco discutida, Sr. Presidente, porque na Comissão
de Constituição e Justiça tivemos um debate de surdos. Os ar
gumentos que a nosso ver demonstravam inadmissibilidade das
emendas, porque violavam direitos e garantias individuais e
princípios fundamentais da República, não foram sequer ouvi
dos. Os Deputados que servem ao Governo limitaram-se a dei
xar que o tempo se escoasse para votar segundo as
determinações de suas Lideranças curvadas a vontade presiden
cial! Nada mais do que isso.

Há de notar-se ademais, que nessa, mesma Comissão, atro
pelando claramente as normas do Regimento Interno da Casa, che
gou-se a desmembrar emendas o que equivale a apresentar e a
formular emendas de mérito, o que é por igual, defeso no exame
da admissibilidade constitucional.

No estudo da admissibilidade de uma emenda a Comissão
de Constituição e Justiça não pode ir além do exame de sua consti
tucionalidade. E, não podendo emendar, encontrando inconstitu
cionalidade, não pode permitir o seu processamento. A
inconstitucionalidade de um tópico contamina a emenda no seu
todo mesmo porque a Comissão de Constituição e Justiça, repita
se, não pode emendar.

As emendas ocorrem com o apoiamento de um terço dos
membros da Câmara, quando da instalação da Comissão temática,
não antes, como está escrito no Regimento Interno.
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Mas a verdade é que a questão constitucional, mal discutida
na Comissão de Constituição e Justiça, não o foi nas Comissões
Especiais e, muito menos, neste Plenário.

Não encontrei, nos relatórios das Comissões que aprovaram
as emendas constitucionais, a palavra, sequer, de um único consti
tucionalista - e os temos em grande número.

Ora, Sr. Presidente, temos uma Constituição rigida, que não
pode ser mudada a cada Presidente que se elege, para satisfazer
seus programas eleitorais, e é isso o que vemos hoje. Ao invés de
buscarmos o consenso para as transformações constitucionais pro
postas, caminhamos a toque de caixa num processo apenas inter
na corporis.

O Regimento Interno da Câmara dos Deputados prevê que
as discussões nas Comissões Especiais podem se estender por qua
renta sessões e até mais, se assim for necessário. Entretanto, em
ritmo acelerado, as emendas foram discutidas e aprovadas, sem
que sequer se alcançasse esse limite. Não saíram, ademais, as Co
misSões dos limites ainda desta Câmara; não se ouviram os repre
sentantes da sociedade civil, ou da OAB, ou da ABI, ou da CNBB,
ou das centrais sindicais. E era imprescindível, sobretudo, que se
ouvisse o povo, justamente para que se chegasse ao consenso im
prescindível para que se impusesse qualquer alteração ao texto
constitucional.

Sr. Presidente, problemas que dizem respeito à vida do
povo não podem ser apreciados apenas no interior dos parlamen
tos. Nã Itália, aprovada a legalização do aborto, foi ela submetida
ao voto popular. Assim também na França quando se aboliu a
pena de morte.

Ora, Sr. Presidente, as emendas em questão alteram profun
damente a ordem econômica, e com isso vão trazer modificações
na vida do povo. Não deveriam ser promulgadas, portanto, sem re
ferendo popular. Tentamos uma via nesse sentido, mediante emen
da a emendas, mas não conseguimos sequer o apoiamento
necessário para sua apresentação.

O referendo poderá, entretanto, ser o corretivo para os de
feitos e omissões no processo adotado, neste instante, pela Câmara
Federal. E sob esse aspecto, as discussões no Senado Federal tal
vez possam envolver a matéria, de tanta relevância. Rogo que en
volvam, e que a democracia sensibilize os Srs. Senadores.

Em remate, problemas econômico- constitucionais que le
varam anos para serem amadurecidos, sedimentados, resolvidos e
adotados não podem, num passe de mágica, ser esquecidos, para
que a proposta neoliberal seja implantada na Lei Magna do País.

Era o que tinha a dizer. (palmas.)
O SR. AGNALDO TlMÓTEO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem V. Ex· a pala

vra pela ordem.
O SR. AGNALDO TlMÓTEO (pPR - RJ. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, um dos Parlamentares da ala esquerda
nos chamou coletivamente de lacaios da Pátria.

Não sou diferente de nenhum Parlamentar do PC doB ou do
PT. Sou metalúrgico, torneiro mecânico, trabalho desde os nove
anos de idade; minha mãe, doméstica, teve dez fIlhos, nascidos na
turalmente, e meu pai era ferreiro do DNER.

Não sou diferente e não sou lacaio da Pátria. Mas não posso
votar contra o engrandecimento desta Nação, apenas pelo radica
lismo daqueles que fmgem ser democratas, porque defendem aqui
a democracia de Cuba. Aqui não tem democracia de Cuba, aqui há
a democracia coletiva.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Nobre Deputado
Agnaldo Timóteo, a manifestação de V. Ex· não foi uma questão
de ordem.

O SR. AGNALDO TlMÓTEO - Sr. Presidente, não pedi
a palavra para uma questão de ordem, mas pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Pondero a V. Ex·
no sentido de que, se tiver que defender a matéria, faça a inscrição.

A SRA. CECI CUNHA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem V. Ex· a pala-
vra.

A SRA. CECI CUNHA (pSDB - AL. Sem revisão da ora
dora.) - Sr. Presidente, vim para esta Casa com o fIrme propósito
de contribuir para o desenvolvimento do Brasil.

Como estava ausente no momento da votação, quero regis
trar o voto "não" ao requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Está registrado o
voto de V. Ex·

O SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem V. Ex· a pala-
vra.

O SR. ALDO REBELO (pcdoB - ~P. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, V. Ex·, que tem procurado cultivar nesta
Casa o respeito de todos e o respeito, fundamentalmente, ao Regi
mento Interno, pode comprovar a inexistência do quorum regi
mental para o prosseguimento da presente sessão.

Em função da constatação dessa realidade, aconselho V.
Ex· a levantar a presente sessão, pela ausência de quorum regi
mental exigido.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Informo ao nobre
Deputado Aldo Rebelo que o quorum da sessão é o que vale. Não
há Deputados apenas no plenário, a Casa está cheia. Há Parlamen
tares nos seus gabinetes, ouvindo a discussão. E aqueles Parlamen
tares que eventualmente estão em dúvida sobre se votarão a favor
ou contra a PEC n° 3/95, mediante a discussão poderão eventual
mente formar opinião.

Há Parlamentares inscritos. A Mesa vai dar continuidade à
discussão.

O SR. MARCELO DEDA - Sr. Presidente, com base no
inciso In do art. 71, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem V. Ex· a palavra.
O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Se revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, diz o inciso III do art. 71 do Regimento In
terno:

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

In - presença nos debates de menos de um décimo do nú
mero total de Deputados."

Há na Casa precedentes no sentido de que, não obstante o
painel demonstrar a presença de certo número de Parlamentares, o
Presidente verifica visualmente a situação do plenário e, consta
tando a inexistência do décimo exigido pelo Regimento, encerra a
sessão.

É a ponderação que encaminho a V. Ex·, considerando que.
efetivamente, não se encontra no plenário o número exigido pelo
Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Nobre Deputado.
gostaria de ponderar a V. Ex· - já tomamos decisão semelhante
noutra oportunidade - que o Presidente poderá levantar a sessão,
se não houver o quorum mínimo de um décimo do total dos Par
lamentares. Vejam bem, o Presidente poderá, mas não deverá. O
Regimento não diz que deverá e sim que poderá. E o Presidente
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desta sessão entende que devemos continuar a discussão da maté
ria. (palmas.) .

O SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem V. Exaa pala-
vra.

O SR. JOVAIR ARANTES (psDB - 00. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o que mais nos assusta, a nós, do PSDB,
é que os partidos da Esquerda estejam reclamando que desejam
discutir as matérias ~ estamos aqui justamente para isso - e, de re
pente, esvaziem o plenário, para não discuti-la. ArmaI, o que a Es
querda quer? Discutir a matéria ou obstruir? É regimental.
(Tumulto.)

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Srs. Deputados,
esta Presidência entendeu que a discussão deve continuar.

A SRA. JANDIRA FEGHALI - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem V. Exaa pala-
vra.

A SRA. JANDIRA FEGHALI (pCdoB - RJ) - Sr. Presi
dente, apenas para justificar a proposição. Desejamos realmente
discutir a matéria, mas com maior número de Parlamentares no
plenário. Se há dúvidas, não cabe a argumentação da Presidência
de que: os Srs. Parlamentares estão nos gabinetes. Se assim for,
chamamos a Internet e instalamos som nos apartamentos funcio
nais, para os Deputados ouvirem de lá. Desta maneira, o plenário
deixa de ser o fórum, o ambiente de debate e de discussão.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Nobre Deputada, a
matéria já está vencida.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Com a palavra o
nobre Deputado Carlos Magno, para discutir a matéria. V. Exatem
cinco minutos para seu pronunciamento.

O SR. CARLOS MAGNO (BlocoIPFL - SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, em primeiro lugar, faço um protesto
contra as interferências da bancada de Oposição nesta Casa, ten
tando obstruir o trabalho de discussão de matéria tão relevante
para a Nação.

Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados, sou filho da década de
50, na qual os jovens que ali se criaram e cresceram, amordaçados
pela ditadura militar, procuravam, às escondidas, nas escolas e nas
casas dos amigos, ler os mais diversos livros sobre socialismo.
Liamos Josué de Castro, "Documentário do Nordeste" e "Geogra
fia da Fome" e livros internacionais, nos quais se vislumbrava um
paraíso socialista que todos desejávamos para a nossa Pátria. Fo
mos criados vendo aquele paraíso como a solução para nosso País,
como a solução para um vida digna de nossa gente.

Mas a queda do Muro de Berlim e o declínio do Leste Euro
peu vieram mostrar a incompetência de um regime que deixou à
margem a sua população, que enveredou pelo caminho dos maio
res vícios: o alcoolismo e as drogas. Também o desemprego atin
giu as famílias que moram no Leste Europeu. Nós, da década de
50, que lutávamos e gritávamos, que vivíamos reunidos nas esco
las para que pudéssemos mudar o Brasil e trazer vida digna para
nossa gente, estamos vendo agora o ideal do povo brasileiro, que
foi às urnas e deu uma vitória retumbante a Fernando Henrique
Cardoso pelas mudanças no Brasil, que foi às urnas para dizer que
quer mudanças que deu a vitória, em primeiro turno, a Fernando
Henrique Cardoso para que o Brasil pudesse mudar. Nós, que vi
vemos a década de 50, aqui estamos para defender as mudanças.
Não queremos ser a reação de um sindicato corporativista. Como
reação à própria ditadura, criou-se o corporativismo sindical. Não
temos mais ditadura. Estamos numa democracia.

Precisamos fazer evoluir a nossa Pátria, onde 8,3% dos ha
bitantes têm telefone, 78% das residências urbanas não têm telefo
ne, 46% dos estabelecimentos comerciais não têm telefone.
Estamos colocados na 43a posição no ranking mundial da telefo
nia. E os preços? Os preços de uma linha telefônica são exorbitan
tes: cerca de 1.200 dólares, sem contar o preço do mercado negro,
que chega a 10 mil dólares.

O Sr. Haroldo Lima - Deputado Carlos Magno, permite
me um aparte?

O SR. CARLOS MAGNO - Não vou conceder apartes.
Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados, a Telebrás precisa de

30 bilhões de dólares para investimento, quando só dispõe de 14
bilhões de dólares. É este Brasil que precisamos mudar. O País
precisa se livrar do sindicalismo corporativista, encastelado nas
suas mordomias e vontades pessoais. E esse sindicalismo que que
rem manter.

O Sr. Haroldo Lima- Permite-me V. Exaum aparte?

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Nobre Deputado
Haroldo Lima, o Deputado Carlos Magno já disse que não vai
conceder apartes. Peço a V. Exa que respeite o Deputado que está
na tribuna.

Existem pessoas do mais alto gabarito falando fora do mi
crofone. Peço aos nobres Deputados que desejarem defender ou ir
contra a proposta do Governo que se inscrevam. Existe espaço
para que V. ExAs se inscrevam. So não gostaria que os Deputados
que têm uma conduta tão boa há tanto tempo nesta Casa fiquem
reclamando e gritanto enquanto temos um companheiro na tribu
na. Precisamos respeitar o companheiro que está falando contra ou
a favor. São pessoas do mais alto nível. (Palmas.) A Casa está ten
tando recuperar sua imagem. As pessoas que aqui estão foram
conduzidas pela maioria da sociedade brasileira. Vamos respeitar
as idéias que os nossos companheiros apresentam.

Quem quiser discutir a matéria, por favor, não grite no ple
nário e respeite o Parlamentar que está ocupando a tribuna. Existe
espaço para que se possa defender ou ir contra a matéria, repito.

Deputado Carlos Magno, V. Exa dispõe de mais um minuto
para concluir seu pronunciamento.

O SR. CARLOS MAGNO - Sr. Presidente, gostaria de ser
ressarcido do meu tempo perdido, já que a Oposição não tem inte
resse nenhum em fazer a discussão, e sim atropelar e dificultar as
discussões.

Trouxemos para a Casa dados técnicos da Telebrás, uma es
tatal que precisa investir 30 milhões de dólares e só tem 14 milhõ
es de dólares.

Assistimos à situação caótica da telefonia no Brasil, às difi
culdades por que passa nossa telefonia rural. Sr. Presidente, Srs.
Deputados, isso incomoda a Oposição, que vem aqui falar chavõ
es, fazer discursos passionais, sectários. É preciso que se recicle.
Tenho até medo, Sr. Presidente, porque, se eles não se reciclarem,
não entrarem no mundo moderno, não fizerem um sindicalismo
moderno amanhã não teremos Oposição.

Era isso que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Ccncedo a palavra

à Deputada Jandira Feghali, para discutir a matéria.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (pCdoB - RJ. Sem revisão

da oradora.) - Sr. Presidente, temos ouvido algumas argumentaçõ
es. Inclusive o término da fala do meu antecessor era no sentido de
que aqui eram trazidos chavões e não elementos e dados técnicos.
Na verdade, o que temos visto é o inverso. O Governo é que tem
dificultado o debate e sequer conseguiu colocar na justificativa da
emenda que mandou a este Congresso para mudar a Constituição
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um texto que apresentasse um dado técnico. Perdeu-se nas vazias
palavras da modernidade e da competitividade.

Aqui se diz que alguns querem manter o status quo. Não é
verdade. Não estamos discutindo que as telecomunicações não
precisam manter alterações de ramo. O que se discute é para que
rumo, para onde queremos levar esse sistema.

Podemos ter como referência países do Primeiro Mundo,
inclusive quase toda a Europa, que ainda mantém monopólio esta
tal nas telecomunicações. Podemos também tomar como referên
cia o chamado Terceiro ou Quarto Mundo, como o México, a
Venezuela e a Argentina, que quebraram os seus monopólios. Na
Argentina, por exemplo, só em dezembro do ano passado, 30 mil
telefones foram devolvidos por incapacidade de pagamento das ta
rifas pelos trabalhadores.

Seria importante que rememorássemos o que eram as tele
comunicações antes do Sistema Telebrás. Tínhamos - e todos aqui
sabem - a chamada CTB, que eram um serviço prestado pela ini
ciativa privada, na década de 70. Antes de passar ao Sistema Tele
brás, por exemplo, havia, considerando todo o território nacional,
apenas 1 milhão e 240 mil telefones. No Rio de Janeiro e em São Pau
lo - várias pessoas ainda se lembram- os usuários ficavam de 20 a 60
minutos aguardando uma linha sem conseguir e, às vezes, até por 24
horas para fazerum telefonema interubano. Hoje, temos treze milhões
de temúnais instalados, e o número de telefones por cem habitantes é
de 8,97, contra 1,6 daquela época. Se considerássemos os 32 milhões
de exchúdos, teríamos 44 telefones por cem habitantes. Esta planta é
maior do que a de qualquer país da América Latina.

É importante que percebamos que nesse movimento, hoje,
em torno da quebra do monopólio das telecomunicações há, sempre,
pelo menos uma trlade: uma grande empreiteira, um grande meio de
comunicação e uma grande empresa de capital estrangeiro.

Quem acompanhou a história da "quibada", para a qual fo
ram convidados alguns Deputados, souberam que alguns coraram
de vergonha e saíram de lá porque perceberam que aquela come
moração· era feita pela Odebrecht, pelo Unibanco e por outros se
tores do IBDT, que, na verdade, estavam ali para fazer lobby e
comprar as consciências dos Parlamentares.

Então, fico me perguntando a serviço de quem estamos vo
tando a quebra do monopólio estatal das telecomnicações. É para
as áreas carentes e distantes deste País? Qual é a empresa de capi
tal privado que quer desmontar o sistema para ter lucro de bilhões
de dólares que vai instalar telefones em Xapuri? Quem vai instalar
um telefone comunitário em qualquer periferia de um Estado deste
País? Será que é ITT americana vai providenciar o serviço telefô
nico~ as comunidades carentes?

É muito interessante tentar reduzir o debate das teleco
municações. A telefonia, os satélites, as transmissões de dados,
a telefonia celular, que hoje é muito mais ampla do que em vá
rios países de toda a América do Sul, são os que sustentam a te
lefonia básica.

Vai se privatizar o quê? Mesmo privatizando os servios so
fisticados, iremos inviabilizar o serviço básico da telefonia.

Sr. Presidente, para nós fica cada vez mais claro: os inte
resses que estão em jogo não são os das camadas mais popula
res, em nome das quais se fazem grandes discursos aqui para
defender a quebra do monopólio estatal das telecomunicações.
Na verdade, só há um interesse que pode ser razoavelmente
respondido ou muito bem respondido para outros: o interesse
do grande poder econômico, do grande capital, porque este se
tor tem investimento zero, mas há o retorno de bilhões em cur
tíssimo espaço de tempo.

Sr. Presidente, espero que os Deputados desta Casa que ain
da tenham dúvida ou que, pelo menos, tenham suas posições mas

estão abertos para ouvir, que abandonem os chavões e olhem os
dados numéricos concretamente e tentem entener por que em paí
ses da Europa inteira, da Comunidade Econômica Européia, ainda
há monopólio estatal e por que no Brasil vamos acabar com ele?
Que interesses estão em jogo?

Até mesmo nas privatizações da América Latina, são as es
tatais européias que as estão comprando, como ocorreu na Argen
tina, onde uma estatal espanhola comprou a empresa de lá.

Portanto, Sr. Presidente, não tenho dúvida de que o que está
em jogo aqui não é uma questão menor. Comunicação é poder.
Podemos isolar regiões inteiras deste País se quebrarmos o mono
pólio 00 transporte e da infonnação. Então, para integrar o territó
rio nacional, atender as camadas populares para desenvolver este
País, é necessário manter o texto constitucional atual.

O SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem V. Ex" a pala
vra para uma questão de ordem.

O SR. ALDO REBELO (pcdoB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, é para uma questão de ordem com base
no art. 71, inciso llL

Sr. Presidente, justificando a questão de ordem: V. Ex", que
preside as sessões em momentos difíceis como esse, já foi antece
dido nessa mesma circunstância por Deputados como nosso colega
Deputado Adylson Motta, que inúmeras vezes, através de questão
de ordem levantada por Deputados neste plenário, suspendeu as
sessões sempre que essa questão foi suscitada. V. Ex" é um Parla
mentar sério e honrado, que tem opiniões que todos nós respeitar
mos. V. Ex" é o coordenador e o Presidente da Frente Parlamentar
das Modernizações das Telecomunicações ou coisa parecida, o
que obviamente já demonstra o papel que V. Ex" cumpre nesta
Casa, de homem respeitado. Entretanto, Sr. Presidente, acredito
que seria forçar um debate nessa circunstância, quando o caput do
art. 71 diz o seguinte:

"A sessão da Câmara só poderá ser levanqtda, an
tes do prazo previsto para o término dos seus trabalhos;
no caso de:

I - .ll- _

m - presença nos debates'L. e quando se com
preende nos debates é em plenário - "de menos de um
décimo do número total de Deputados".

Por isso, Sr. Presidente, mais uma vez apelo a V. Ex" que
considere o Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Com todo o respei
to ao nopre Deputado Aldo Rebelo, vou reiterar novamente o que
disse, já é matéria vencida, mas é prerrogativa do Presidente que
dirige os trabalhos: S. Ex" poderá - e não deverá - encerrar os tra
balhos. Então, o Presidente que dirige os trabalhos entendeu, não
só hoje, mas em outra oportunidade também. que a discussão de
veria continuar.

Respeito a opinião de V. Ex", mas é matéria vencida. O de
bate continua.

O SR. MARCELO DEDA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem V. Ex" a pala-
vra.

O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, trago uma preocupação que não diz respeito
propriamente à Mesa, mas ao seu pessoal de apoio: que este painel
não sobreviverá a esta sessão; não será este o painel a ser observa
do quando da instalação da sessão ordinária.
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Peço, portanto, a V. Ex· que oriente o pessoal de apoio da
Mesa no sentido de que, fmda esta sessão extraordinária, se apa
gue o painel a fim de que se reconstrua o novo quorum, nos ter
mos do Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - A Mesa reabrirá o
painel logo após o encerramento desta sessão.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Convido o nobre
Deputado Gerson Peres para falar a favor da PEC n° 3, de 1995. S.
Ex· disporá de cinco minutos.

O SR. GERSON PERES (pPR - PA. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, em primeiro lugar,
quero dizer da minha posição. Acredito que monopólios e oligopó
lio são duas pragas com as quais a sociedade tem que conviver. Os
homens, diante dessas duas pragas, têm que encontrar inseticidas,
ou seja, normas e meios de proteção da sociedade contra elas.

Vamos acompanhar a abertura das telecomunicações. En
tretanto, temos uma preocupação muito importante sobre ela. Cri
ticamos, primeiramente, o açodamento com que se quer fazer a
abertura. Devenamos ter mais prudência. Estamos abrindo um se
tor estratégico que fala bem de perto das necessidades da socieda
de, sobretudo as regiões carentes.

O Brasil tem três regiões com metade da população brasilei
ra, o Nordeste, o Centro-Oeste e o Norte, onde realmente os inves
timentos com a presença do Estado têm de ser maciços, pam que
essas populações possam gozar os mesmos beneficios que gozam
as regiões mais desenvolvidas. Concordo com uma crítica ácida da
redação desta emenda quando menciona: explorar, diretamente ou
mediante autorização, concessão e permissão, o serviço de teleco
municações, nos termos da lei que disporá sobre a organização dos
serviços, a criação de órgãos reguladores e outros aspectos institu
cionais.

Se os Líderes da maioria se preocupassem, e deveriam ti
rar a expressão "outros aspectos institucionais", porque não sa
bemos o que isso significa, o que representa - isso pode: servir
a Deus ou ao diabo, pode servir e desservir ao Brasil. E, pois,
uma redação subjetiva, que a paixão não deve preservar numa
redação de Constituição. Uma Constituição que se preze não
prevê normas subjetivas. mas sim objetivas. Então, teríamos de
tirar essa expressão.

Um outro aspecto é a existência da lei de desestatização,
pronta para entrar em selviço. O Governo precisava ter uma lei
complementar para as telecomunicações. Temos de resguardar o
Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele pode pa
gar um preço muito alto se não ouvir esta voz na tribuna. A leí
complementar pode vir do Planalto, em regime de urgência, basea
do no 3rt 62, que prevê "45 dias na Câmara e 45 dias no Senado".
Nós colocarlamos na lei o "osso e a carne", a que o Ministro se re
feriu. Colocaremos nos contratos o "oss(') e a carne". Porém não
devem ficar nos contratos, porque eles não têm força de lei, são
vulneráveis, e essas cláusulas contratuais poderão prejudicar a so
ciedade. Temos de amarrar o "osso e a carne" é na lei, porque, de
outra forma, nenhum cidadão poderá ir aos tribunais buscar suas
garantias, nenhuma região poderá reivindicar o que está na lei,
porque para o que está no contrato. os tribunais não vão dar muíta
importância.

Vejo, por exemplo, a lei da desestatização. Digo a todos, a
nós mesmos que estamos apoiando a abertura: não existe um dis
positivo nessa lei que proteja a sociedade contra a formação dos
oligopólios.

As telecomunicações têm capacidade, com muita rapidez,
no mt'.;anismo de sua implantação, de formar oligopólio, porque
os produtos são muito fáceis de serem interligados. Uma telefonia,

por exemplo, de Brasília, com outra de Taguatinga, rapidamente
vão formar um pequeno oligopólio, porque tratam do mesmo siste
ma. Elas vão usar a mesma rede para tomar mais baratos seus ser
viços.

Aos poucos, o Brasil, em vez de sair das poucas ou muitas
vantagens que a Telebrás e a Embratel estão dando ao seu povo,
pode entrar em um megaoligopólio de telecomunicações que vai
realmente aumentar as tarifas das vendas da telefonia celular, da
transmissão de dados, da telefonia rural, enfim, de uma soma de
outros grandes negócios que cercam esse mundo das telecomuni
cações. Isso é um mundo de negócios!

Nós, como Parlamentares, devemos resguardar o Congres
so, porque vamos ser responsabilizados pela sociedade se, logo
após a abertura, o cidadão tiver de pagar uma tarifa mais cara do
que deveria. Vai pagar a tarifa mais cara do que deveria, o impulso
também, assim como a assinatura. E aí o bolso vai perguntar: que
representantes mandamos para o Congresso, que não tiveram o
cuidado de avaliar essas situações financeiras no orçamento do
méstico da família brasileira, que vai pagar o telefone?

Não quero entrar aqui no aspecto histórico, no aspecto téc
nico das telecomunicações. Poderia até entrar, para analisar isso
em profundidade, mas o tempo é curto. De qualquer maneira, que
ro chamar a atenção dos meus colegas para o fato de que devemos
apoiar a abertura. Mas devemos apoiá-la mediante lei complemen
tar, porque esta não difere, na sua tramitação processual, de mna
lei ordinária. Ela tem uma grande virtude, tem a cobertura da
maioria absoluta do Congresso. O próprio Presidente teria um ins
trumento dado pela maioria absoluta dos representantes do povo
brasileiro. Nós temos maioria. O Governo tem maioria. E hoje es
tamos apoiando o Governo. Então, porque negarmos a lei comple
mentar para regulamentar, com decência, com transparência, com
p1Udên~ia, com responsabilidade, as telecomunicações no Bmsil?

E isso que me preocupa e Deus queira que eu não esteja
aqui dizendo inverdades. Mas ai de nós se não iremos pagar ama
nhã pelos primeiros e muitos escândalos que poderão, talvez,
ocorrer na transição do monopólio estatal para a privatização das
telecomunicações.

Isso não desejamos para o Presidente Fernando Henrique
Cardoso, que é um homem de bem, bem- intencionado. queremos
que S. Ex· escute esta voz e oriente os seus liderados no Congres
so pam a necessidade do governo, que tem se pautado numa linha
de decência, ter uma lei garantida pela maioria absoluta do povo
brasileiro, com tmnsparência, com regras límpidas, a iniciativa
partindo do próprio Palácio do Planalto.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Com a palavra o
nobre Deputado Aldo Arantes, para discutir a matéria.

O SR. ALDO ARANTES (pCdoB - GO. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, é lamentável que eu tenha que fazer esse
pronunciamento com um número reduzido de Parlamentares no
plenário e que V. Ex· não tenha tomado a medida de suspender a
sessão. Ela realmente é lamentável. Acho que é uma demonstração
de que, infelizmente, pretendem colocar um rolo compressor sobre
nós, da Oposição.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Nobre Deputado
Aldo Arantes a Presidência respeita a sua opinião, mas respeita
também o Regimento Interno.

O SR. ALDO ARANTES - Gostaria de que V. Ex· garan
tisse a minha palavra. Tenho o direito de opinar.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansor) - Com a palavm V. Ex·.

O SR. ALDO ARANTES - Gostaria que V. Ex· não inter
viesse. Estou dando a minha opinião e tenho o direito de manifes
tá-la. Quero dizer que considero um absurdo completo, um



Maio de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 25 11047

despropósito, que questão tão grave como esta esteja sendo discu
tida com esse número de Parlamentares no plenário. Isso aqui é a
expressão do rolo compressor que o Governo quer colocar sobre a
Oposição. A esquerda quer discutir mas os setores conservadores
não querem. E daqui saíram porque não estão interessados em
discutir. Fala-se que o povo quer mudanças. É evidente que o
povo quer mudanças. O povo foi enganado pelo ex-Presidente
Fernando Collor de Mello, que pregava mudanças. Mas mudan
ças para quê? Mudanças para melhorar as condições de vida do
trabalhador e para consolidar a soberania nacional. E quem
quer essas mudanças? Nós vimos, na "quibada" que foi feita
aqui, uma moção do Unibanco por iniciativa da Odebrecht na
verdade, procurando defender os interesses dos grandes grupos
econômicos interessados na privatização de um setor altamente
rentável.

Quero aqui dizer que todos nós sabemos que o monopólio
nas telecomunicações é um monopólio natural. Na maioria dos
países do mundo, o monopólio é estatal. Em alguns lugares, como
na Argentina, onde se privatizou, na verdade, manteve-se o mono
pólio privado com algumas conseqüências. Aumentaram-se as ta
xas dos telefones e das transmissões. E, na realidade, houve uma
redução da presença do sistema de telecomunicações nas áreas po
bres, nas áreas distantes.

Então, esta é a questão que queremos levantar. Hoje, o con
trole do setor de telecomunicações envolve a própria soberania na
cional. Tanto assim que, membro da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, questionei a constitucionalidade da tramita
ção das emendas da ordem econômica. Mas, no mérito, está evi
dente.

Hoje, para uma nação de dimensões como as do Brasil,
abrir para setores particulares o controle das nossas telecomunica
ções é um crime contra os interesses do povo brasileiro. Nós sabe
mos que, ao abrir, vai haver quebra da empresa estatal, porque as
empresas particulares querem o fJlé mignon, querem a transmissão
de dados, querem a telefonia celular e querem deixar para a em
presa estatal o osso. E, evidentemente, nenhuma empresa, nas con
dições de funcionamento do sistema capitalista, vai ter condições
de cumprir a função social que a Telebrás cumpre, vai ter condiçõ
es de integrar este País.

É importante que se diga que a Amazônia tem telefone. O
interior de Goiás tem telefone. Os setores e os bairros pobres das
regiões periféricas têm telefone, porque há um subsídio cruzado.
No momento em que o Governo colocar em prática a chamada fle
xibilização - que, na verdade, é um engodo, uma mentira, um
meio que o Governo tem de abrir para o setor particular a área ren
tável - ele tornará inviável a existência do setor público na área
das telecomunicações.

Sr. Presidente, quero lembrar que 70% dos telefones resi
denciais, dos orelhões e dos postos de serviço em bairros dos po
voados mais afastados e mais pobres são deficitários. Essa região
toda será prejudicada por esse ato.

Hoje, o Ministro das Comunicações disse - está na Folha
de S. Paulo-- que basta o Governo quebrar ou flexibilizar as tele
comunicações que a lei das concessões permitirá ao Governo, ao
capital privado, às multinacionais, a entrada nesse setor fundamen
taI para a economia brasileira.

Faço, aqui, um chamamento àqueles que têm bom senso,
àqueles que não estão aqui para defender os interesses das multi
nacionais, que não estão aqui para fazer a política do "é dando que
se recebe", para pensar em refletirem, para analisarem, realmente,
quais são os verdadeiros interesses do nosso País, e dizerem não à
essa medida que é contrária aos interesses nacionais, aos interesses

do nosso povo e contrária, em última instância, à própria soberania
da Nação brasileira.

. O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem V. Ex" a palavra.
O SR. HAROLDO LIMA (PCdoB - BA. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, V. Ex" já foi questionado sobre esse as
sunto que vou abordar, de outro ângulo, mas não posso deixar de
insistir neste aspecto, porque é constrangedora a situação que esta
mos enfrentando.

Além do mais, é constrangedor vermos quebrada jurispru
dência da Mesa firmada em inúmeras oportunidades. Basta citar
mos que, pela evidência da falta de quorum, o Presidente
suspende a sessão.

Quero, então, ponderar a V. Ex", que, não no art. 71, mas no
art. 79, analogicamente, há elementos básicos para que V. Ex" pos
sa, em minha opinião, tomar a decisão. Diz ele:

"Art. 79 .
§ l° .
§ 2° Achando-se presente na Casa pelo menos a

décima parte do número total de Deputados, desprezada
a fração, o Presidente declarará aberta a sessão...

§ 3° Não se verificando o quorum de presença..."
Ele salienta o quorum de presença, então, 10%.

..."0 Presidente aguardará, durante meia hora, que
ele se complete, sendo o retardamento deduzido do tem
po destinado ao expediente. Se persistir a falta de núme
ro, o Presidente declarará que não pode haver' sessão" 
ou seja, sem um quorum de presença -, "determinando
a atribuição de falta aos ausentes para os efeitos legais."

Pondero a V. Ex" que entendo que esse artigo se relaciona
com a abertura da sessão, mas analogicamente se refere a quorum
de presença. Analogicamente, se não pode haver sessão sem o
quorum de presença, esta sessão esta sacrificada. Parece-me uma
impertinência perseverarmos na imposição de realizá-Ia a qualquer
custo.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Nobre Deputado
Haroldo Lima, pondero com V. Ex" que o art. 79 levanta a seguin
te questão: achando-se presente na Casa determinado número de
Deputados, pode-se abrir a sessão, não havendo esse determinado
número, não se abre a sessão. A presença dos Parlamentares na
Casa já se mostrou suficiente para que haja sessão. E prerrogativa
do Presidente - e eu já ponderei isso, de acordo com o art. 71 
encerrar ou não a sessão se houver número menor do que 10% dos
Parlamentares no plenário. Isso, na verdade, favorece o Plenário,
na medida em que, por exemplo, se tivéssemos cem Parlamentares
na Casa e o Presidente, por sua livre e espontânea vontade, quises
se encerrar a sessão, não poderia fazê-lo, porque não temos núme
ro suficiente. ou seja, menos de 10% de Parlamentares, para
proceder ao encerramento.

Nada impede que, por decisão da Presidência que conduz os
trabalhos, se dê continuidade aos trabalhos, à medida que se tem
um número menor do que 10% e haja orador na tribuna.

O SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem, de acordo com o inciso 111 do art. 71
do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem V. Ex' a pala-
vra.

O SR. ALDO REBELO (pcdoB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, argumentava há pouco com V. Ex" que,
em exercícios anteriores da Mesa, o Deputado Adylson Motta te-
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ria, ao ser provocado sobre questão de ordem semelhante, sempre
mandado suspender os trabalhos por um período de dez minutos.
após o qual estabelecia a verificação de presença. Havendo núme
ro regimental, a sessão seria reaberta.

Consultando o Deputado Adylson Motta, S. ExAinformou
me que tal matéria foi submetida à apreciação da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, relatada pelo Deputado e ju
rista do PMDB da ParaJ.ôa, José Luís Clerot, cuja decisão, aprova
da pela referida Comissão, referendou a atitude do Deputado
Adylson Motta. ela estipula que, não havendo número mínimo de
10% dos Parlamentares em plenário, a sessão é suspensa e, após
dez minutos, se promove uma verificação de presença.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Respeito a posição
db nobre Deputado Adylson Motta, que dirigiu durante muito tem
po as sessões desta Casa, mas as sessões a que V ExAse refere
eram do Congresso Nacional. S. ExAas suspendia com base no art.
28, que diz:

Art. 28. "As sessões somente serlio abertas com a
presença mínllna de 116 (um sexto) da composição de
cada Casa do Congresso."

V. EJ>.A entende de outra maneira, mas esta Presidência en
tendeu que poderá encerrar a sessão à medida que se tenha deter
mina:do número menor do que 10%. Entretanto, não tem a
obrigatoriedade de encerrá-la. A Presidência decide que deve ha
ver a continuidade dos trabalhos, até por que esta é uma matéria da
mais alta importância. Temos diversos oradores inscritos para falar
e a Casa está lotada. Os Parlamentares, com certeza, estão-nos ou
vindo nos seus gabinetes, nos restaurantes, enftm, nas dependên
cias do Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Concedo a palavra
para discutir a matéria ao nobre Deputado Arthur Virgílio Neto. S.
ExAdispõe de cinco minutos para fazer o seu pronunciamento.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO NETO (pSDB - AM) - Sr.
Presidente, Sf's e Srs. Deputados, de fato, não é esta a melhor oca
sião do Parlamento para se discutir um tema dessa relevância. Pre
feria a Casa cheia e que tivéssemos debates em níveis mais altos,
acalorados e, com certeza, embasados pelos prós e contras saídos
da inteligência dos Srs. Parlamentares.

Sr. Presidente, aproveitando o espaço que me é concedido
para a discussão desta matéria, gostaria de frrmar, em primeiro lu
gar, que se di:;;cute aqui uma filosofia para o País, e o meu partido,
o PSDB, é claramente favorável à flexibilização e, até diria, para
ser mais franco, mais sincero, à quebra de todos os monopólios es
tatais.

Estamos seguindo uma diretriz que vem da base do nosso
partido e que, uma contradição aqui e outra acolá no interior de
nossa bancada, se reveste da maior legitimidade em qualquer foro
tucano que se reúna de Brasil e Brasil. Eu talvez destoe de alguns
respeitáveis pronunciamentos feitos nesta Casa em relação ao apa
rato estatal que serve às comunicações.

Eu não diria que o Sistema Telebras e a Embratel são, no
seu todo, incapazes. De forma alguma. Não diria, sequer, que tra
balham com tecnologia defasada.

Diria, de maneira pragmática, e reconhecendo o valor des
sas empresas, que elas dotaram o Brasil, a partir da década de 70,
de um grande serviço de telecomunicações modernas para a época.
Nem a Embratel nem o Sistema Telebrás são, portanto, incapazes.
São, isto sim, insuficientes.

Pragmaticamente, é preciso que se tenha capitais fartos. A
estimativa do Governo Fernando Henrique Cardoso, através do
Ministério das Comunicações, é de que o Brasil, em quatro anos,

precisa de 35 bilhões de reais, ou seja, cerca de 50 bilhões de dóla
res para colocar o Brasil perto dos países como a Espanha - os
países que se desenvolvem, mas que não são os mais ricos da Eu
ropa ocidental.

Sem ideologia a questão, esclareço que reconhecemos os
méritos do sistema estatal até aqui vigente e deploramos - isso é
outra parte da visão do PSDB - certas manifestações que extrapo
lam o espírito de corpo e decaem pela senda do corporativismo,
mas reconhecemos que há muito mérito no que tem sido apresen
tado ao Brasil por Telebrás e EmbrateI. O Brasil - vamos ser rea
listas! - precisa de mais recursos do que esse sistema pode
oferecer. Mais ainda, é tão dinâmico o sistema que daqui para
frente, cada vez mais precisará de mais investimentos, porque a
cada dia surgem novas tecnologias. Se fosse verdade, e não é que
esse sistema vigente seria capaz de oferecer ao Brasil cobertura
para as necessidades de todo o território nacional, ainda assim di
ria, com muita fll'Dleza, com muita certeza, que ele não detém to
das as tecnologias. E o Brasil precisa aproveitar as tecnologias
acumuladas pelo Brasil e buscar, onde quer que elas se apresen
tem, as novas tecnologias.

O Brasil entrou na era da fibra ótica, da fofônica, da infovia,
e não se pode apartar de um mundo que exige pleno domínio das
tecnologias mais exigentes no campo das telecomunicações.

Votaremos, creio, muito próximos da unanimidade, pela
flexibilização do monopólio do petróleo. Digo isso com muita
tranqüilidade. Votaremos seguindo um projeto de governo, que
abre o Brasil para o exterior, que procura fazer o Brasil se acoplar
à economia internacionalizada e globalizadar em posição de honra,
por cima e não, ao contrário, por baixo, como desejam os que
mantêm a equivocada perspectiva do País autarquia.

A época da substituição de importações acabou. Os capitais
são disputados e é preciso que exista um Estado forte, capaz de
disciplinar o modo como são aplicados. Tudo isso depende de um
Estado forte. O de hoje pode ser hiperbolizado no seu tamanho,
mas é fraco, impotente, balofo, flácido. Não é um Estado que res
ponda com eficácia porque não sabe punir, não sabe premiar. O
nosso Estado não é capaz de responder às exigências mínimas da
cidadania. Trata-se de termos a capacidade de injetar no País as
tecnologias de que ele precisa para fazer face às necessidades de
desenvolvimento, obtendo alta dose de crescimento econômico
para podermos, pari passu com esse esforço, realizar políticas so
ciais efetivas que dêem ao País a certeza de que estaremos cum
prindo com o dever 0>nstitucional, segundo o qual todo brasileiro
tem direito à moradia, à educação e à saúde.

Sr. Presidente, marcho para o encerramento dizendo que
respeito aqueles que fazem oposição a essa matéria. Respeito sem
pre a posição dos contrários. Mas ressalto, de maneira muito lím
pida, olhando nos olhos da Nação, que acredito piamente que não
há saídas para o País fora da trilha das reformas.

Qualquer governante terminaria por concluir pela inevitabi
lidade das reformas. Uns compreenderiam, talvez mais tarde, oito,
nove, dez meses depois e aí teriam perdido muito tempo; outros
entrariaJ;Il sabendo o que fazer - e esse é o caso de Fernando Hen
rique Cardoso - que era hora de se mexer no Brasil profundamen
te. Mexer na sua base, mexer nas suas entranhas e dar respostas
ousadas para um País que exige de nós tranqüilidade, lucidez e ou
sadia para responder às necessidades e aos verdadeiros problemas
daNação.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MARCELO DEDA - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem V. ExAa pala-

vra.
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o SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, é extremamente lamentável que um debate
deste porte seja travado com a presença de menos de treze Deputa
dos. Solicito a V. Ex· que suspenda esta sessão. Há possibilidade
de que isso venha a ocorrer. Peço a V. Ex· que mantenha a minha
inscrição para a sessão ordinária.

OSR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - A matéria, é vencida.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Beto Mansur) - Concedo

a palavra ao Deputado Marcelo Deda por cinco minutos para falar.
contra.

O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o último orador que ocupou a tribuna, o in
teligente Deputado do Amazonas, Artbur Virgílio Neto, ao final da
sua oração disse que, inexoravelmente, a este País compete fazer
reformas que viabilizem a sua inserção no processo de globaliza
ção a que o mundo assiste hoje. E dizia S. Ex· que não podemos
ser um País-autarquia. Sr. Presidente, esta sentença possibilita a
discussão de um acordo. Também acho que precisamos nos inserir
na economia mundial, mas entendo que essa inserção tem de ser
qualificada. Este país não pode cometer o erro histórico de detlm
der o modelo de Estado autárquico.digo, com a maior tranqüilida
de, ao Deputado Arthur Virgílio que não quero o
Estado-autarquia. Lutarei para não termos o Estado-bordel, o Esta
do aberto, de forma irresponsável, para que interesses que não se
jam da maioria do povo venham hegemonizar o debate nacional e
a utilização do Estado brasileiro, transtornando este País não em
um Estado nacional, com capacidade de intervir, de se inserir na
globalização, de formular um projeto nacional para resgatar a sua
vida social. O País tem de ter condições de proceder a sua inser
ção, sem prejuíms da sua soberania.

Sr. Presidente, não é uma novidade a intervenção do setor
privado nas telecomunicações. O País assisti, até meados da déca
da de 60, a intervenção da economia privada no ramo das teleco
municações. O Deputado Carlos Magno, do meu Estado, um
colega brilhante, veio à tribuna e fez critica aos que fazem oposi
ção a emenda do Governo. Diria ao nobre Deputado: faça uma
pesquisa no Município de Estância, para saber se à sociedade es
tanciana prefere os serviços de energia elétrica da Sulgipe empresa
privada, ou o serviço que seus conterrâneos têm, o da Energipe.
Pergunte ao estancianos se estão satisfeitos com a qualidade dos
serviços que a iniciativa privada presta ao seu Município na área
de energia elétrica.

Deputado Carlos Magno, ilustres Deputados, as telecomuni
cações operadas pela Telebrás, o monopólio das telecomunicaçõ
es, viablizaram uma integração nacional da qual este País é credor.
Os telefones não são hoje apenas um luxo dos grandes centros do
Brasil. O que viabiliza a comunicação entre brasileiros do extremo
Norte, do Nordeste e do Sul é a possibilidade de a Telebrás, atra
vés do cruzamento de tarifas, possibilitar que os grandes centros
de consumo dos serviços de telecomunicações tenham postos tele
fônicos. Cito o exemplo de Porto D'Angola, no Município de Es
tância. É esta a concepção de telecomunicações que viabilizou
essa integração.

A Deputada Conceição Tavares, num brilhante artigo, disse
claramente que a federação no Brasil ainda é um princípio; ela se
concretiza em ações, sobretudo através das suas t~s grandes esta
tais: a Vale do Rio Doce, a Telebrás e a Petrobrás. Este é um dado
que não pode ser esquecido nem jogado na lata de lixo da história,
sob pena de, junto com ele, irmos n6s e qualquer projeto de desen
volvimento autônomo soberano e independente deste Pais.

Ademais, Sr. Presidente, não aceito argumentos que dizem
ser uma regra geral termos que acabar com o monopólio no Brasil,
senão ficaremos atrasados com relação ao resto do mundo.

Lembro que a Alemanha, essa potência da Comunidade
Econômica Européia, tem a sua estatal de telecomunicações. Lem
bro que os norte-americanos conviveram com o monopólio priva
do da Bells até quando resolveram rompê-Io. E, ao romperem o
monopólio nacional, tiveram de admitir o surgimento de monopó
lios regionais, porque o setor de telecomunicações é muito afeito
ao que os economistas chamam de monopólio natnral. Necessaria
mente, às vezes, quebra-se o monopólio estatal e imediatamente
vem ocupar o seu espaço o monopólio privado ou os oligopólios
privados. Esse não é o caminho para o Brasil.

Já concluo, Sr. Presidente. Compreendemos que é preciso
discutir não apenas a Telebrás, mas o Estado brasileiro. Devemos
travar um grande, amplo e profundo debate sobre o papel do Esta
do brasileiro, discutindo que Estado queremos, que projeto deve
cumprir esse Estado, que qualidade terá a sua inserção na comuni
dade internacional. A partir desse debate, que deve ser amplo, de
mocrático e profundo, estudaríamos os instrumentos para
viabilizar essa missão do Estado brasileiro.

Nesse sentido é que combatemos a emenda de quebra do
monopólio proposta pelo governo. combatemos essa emenda não
para encerrar uma discussão, mas para dar a essa discussão o rumo
que precisa ter em benefício da Pátria e do seu futnro.

Muito obrigado.

O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem V. Ex· a pala-
vra.

O SR. INÁCIO ARRUDA (pCdoB - CE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, quero fazer um apelo a V. Ex· Todos os
Deputados estão questionando esse tipo de atitntde que V. Ex· tem
adotado em relação a vários pedidos de se suspender esta sessão.
Isso aqui é um vexame. Não há problema de argüição regimental.
V. Ex· já deu encaminhamento claro ao problema do Regimento
Interno. Trata-se de sensibilidade política. Sei perfeitamente de
que V. Ex· é a favor da quebra do monopólio do petróleo. A posi
ção de V. Ex· já está definida e já foi expressa na tribuna da Câ
mara. Mas V. Ex· está na Presidência. Tenho acompanhado os
debates com a presença do Deputado Luís Eduardo na direção dos
trabalhos. Sempre foi questionado esse estado de vexame a que es
tamos assistindo. Estão presentes apenas os Parlamentares inscri
tos, e mais ninguém. Todos já se ausentaram. Não quero acreditar
que V. Ex· vai dar continuidade a essa situação.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Deputado, com
todo respeito, é uma injustiça V. Ex· achar que esta Presidência
está sendo parcial, por ter sua opinião formada.

O SR. INÁCIO ARRUDA - Por isso estou apelando a V.
Ex".

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Mas V. Ex· está
sendo extremamente injusto com este Parlamentar.

O SR. INÁCIO ARRUDA - Peço desculpas a V. Ex" se o
feri, mas V. Ex" está na Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - S'.}mpre tive mi
nhas idéias políticas, mas por cumprir o Regimento e não mistnrar
as coisas quando estou dirigindo os trabalhos da Casa. Informo a
V, Ex· que não só hoje, mas em sessões anteriores, esta Presidên
cia já tomou esse tipo de posição, porque entende que a Casa está
cheia e os Parlamentares estão nos gabinetes ouvindo a sessão. In
formo a V, Ex·, que ainda há um ora~or inscrito para o encerra
mento desta sessão extraordinária. As 13h 45 mino haverá o
encerramento desta sessão pelo esgotamento do tempo.
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o SR. DOMINGOS LEONELLI - Sr. Presidente, peço a
palavra, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Concedo a palavra
a V.Ex·

O SR. DOMINGOS LEON~LLI (psDB - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de contraditar a questão
de ordem levantada pelo Deputado que me antecedeu, no sentido
de reafumar a condução sempre correta, isenta dos trabalhos pela
Presidência. Compreendo que a questão de ordem levantada pelo
companheiro nada tem a ver com o comportamento de V.Ex· o
que há é uma preocupação no sentido de que um debate de tal im
portância, de tal profundidade, tão estnltural para a Nação, esteja
se dando com o plenário tão vazio. Não me inscrevi. Tantas vezes
fui ouvinte! Estamos com poucos ouvintes, solitários, e oradores
melancolicamente falando para um plenário vazio.

A intenção, portanto, é não duvidar nunca da condução re
gimental, mas principalmente fazer um apelo à sensibilidade de V.
Ex· para que dentro do Regimento, se possível, permita que esta
sessão se encerre e os oradores inscritos ganhem o direito de pros
seguir a discussão com o plenário um pouco mais cheio.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Agradeço a V. Ex·
pelas palavras. A continuação da discussão será assegurada a par
tir das 14 horas, informa a V. Ex· que o tempo desta sessão ex
traordinária se esgotará dentro de cinco minutos. Encerraremos
esta sessão pelo esgotamento do tempo.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem a palavra para
discutir a matéria o nobre Deputado Márcio Fortes. S. Ex· dispõe
de cinco minutos. .

O SR. MÁRCIO FORTES (pSDB - RI. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, ao infocar um as
pecto diverso dos que têm sido levantados pelos varridos oradores
a respeito da questão das telecomunicações, chamo atenção para
fatos que na história do desenvolvimento brasileiro têm colocado
em paralelo a defInição do modelo de desenvolvimento e a defIni
ção adotada pelo País, desde o fIm da Segunda Guerra Mundial,
por exemplo, para dominar não apenas fmanceira e gerencialmen
te, mas também tecnologicamente toda a sua infra-estrutura. Isso
inclui energia, transportes e, sobretudo, comunicações.

Entendemos que a mudança na primeira metade da década
de 50, na adoção de um modelo nacionalizante, estatizante, foi
correta a seu tempo, porque apenas o Estado tinha condições de
acumular poupança,estimular desenvolvimento tecnológico e dotar
o País de capacidade gerencial para desenvolver a sua infra-estru
tura. Tal mudança teve complementação nas políticas do BNDES
que ainda na década de 60, propiciaram o surgimento de indústrias
de base; na década de 70, a vitoriosa política de substituição de
importações; na década de 80 iniciaram os primeiros capítulos na
confIança maior ao setor privado, para bem conduzir os negócios
públicos, em alguns setores menos vitais para o desenvolvimento
da infra-estrutura.

Mas há agora, em 1995, uma nova rl:'.Illidade no campo da
defmição sociológica; não mais cabe a defmição de desenvolvi
mento medida em números de infra-estrutura. Não é apenas por ter
um certo número de linhas por habitante, ou um número qualquer
de quilômetros de estrada-de-ferro por superfície, que o País se
defme como desenvolvido.

Desde 1990, segundo, publicação recente das Nações Uni
das, desenvolvido é o país onde a mortalidade infantil é pequena, o
número de anos de escolaridade para os alfabetizados é maior, a
expectativa de vida é melhor.Essa é a novidade sociológica.

A novidade política é a transparência maior nos negócios
de Estado. Quanto ao papel das comunicações, no sentido da co
municação de notícia, de opinião, o absoluto domínio no processo
democrático nas discussões políticas nos autoriza hoje a confIar
muito mais em que a sociedade brasileira não se divide ou não se
dividirá, daqui para a frente, com linhas tão marcantes entre o que
é Estado-responsabilidade do Governo - e a sociedade como um
todo, particulannente a que , responsável também pelo País se reú
ne em tomo do interesse empresarial. Isso tudo é complementado
pela absoluta ausência de recursos no sistema fmanceiro intema
cional, para propiciar fmanciamento a Estados, ao Poder Público,
ao setor público da economia.

Fui Presidente do BNDES e sei perfeitamente bem que, na
década de 70 e ainda no começo da de 80, se podia contrair em
préstimos para expansão, melhoria e enobrecimento da nossa in
fra-estnltura com facilidades então existentes, que às vezes
chegavam ao escândalo de serem feitos por telefone. Isso estimu
lou e propiciou notável crescimento da nossa infra-estrutura e, no
caso particular das telecomunicações, todo tipo de vitórias tecno
lógicas, de vitórias gerenciais e de absoluto domínio fmanceiro na
expansão do nosso sistema que, no espírito de comunicações, ain
da era, a seu tempo, apenas uma parte da infra-estrutura.

Ora, não há mais recursos no mercado internacional e nem
mesmo no nacional para fmanciar o setor público. Não é por anti
patia, mas porque o mundo hoje confIa em que o setor privado
pode tomar a seu cargo com igual patriotismo, competência e às
vezes melhor liberdade de atuação - e portanto mais velocidade e
eventualmen!e qualidade - tarefas que antes eram privativas do se
tor público. E também porque a defmição de desenvolvimento ob
riga os Estados e os governos a terem uma postura muito mais
intensa na solução de problemas que não podem estar a cargo da
iniciativa privada, como o trato dos menos favorecidos nas questõ
es de saúde, de educação, de segurança pública, da diplomacia, en
flDl, das questões próprias de Estado.

Portanto, com tranqüilidade, entendo que daqui pAra a fren
te teremos, aprovada a medida que hoje se pretende, um País mui
to mais responsável por parte da iniciativa privada, um País que,
sob absoluta regulação, sob absoluta responsabilidade do Poder
Público, com uma qualidade cada vez maior na sua ação de fIscali
zar e regular o setor, poderia entregar aos brasileiros um sistema de
comunicação que não se limitara a si próprio. É através da telefonia,
hoje, que se transmite a cultura, a educação, a TV a cabo e se faz in
serção dos cidadãos numa sociedade muito mais avançada.

Os exemplos mundiais não se limitam àqueles da América
do Norte e da Europa. O Japão, por exemplo, quando privatizou a
NTI, em 1985, conseguiu,' de lá para cá, multiplicar por três a
oferta de telefones. Isso o Japão fez em dez anos, multiplicando
por um e meio o número de empregos diretos no setor de teleco
municações, mas certamente dotando aquela civilização, como o
Brasil também o fará, de meios muito melhores de comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Para uma comuni
cação de Liderança, pelo PCdoB, concedo a palavra ao nobre De
putado Aldo Rebelo. S. Ex· dispõe de três minutos.

O SR. ALDO REBELO (pcdoB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, no momento em
que o Presidente da República, o sociólogo Fernando Henrique
Cardoso, num momento de rara criatividade inaugura mais um
ramo da sociologia do nosso País, a "sociologia dos quartéis", a
"sociologia verde-oliva", e manda que tropas do Exército ocupem
refmarias numa greve pacífIca de petroleiros, chama a atenção o
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editorial do jornal Folha de S. Paulo, intitulado "O Espírito de
Thather'I.

Como se sabe a ex-Primeira Ministra da Inglaterra, Marga
ret Thatcher, comandou uma ofensiva inédita contra uma greve de
mineiros naquele país, nos primeiros anos de sua atividade à frente
do Governo.

Sr. Presidente, numa advertência ao espírito revanchista do
Presidente Fernando Henrique, que é preciso se levar em conta, a
Folha de S. Paulo diz:

"O problema é que as diferenças entre o Reino
Unido de Thatcher e o Brasil de FHC são tão enormes
que o exemplo não serve."

Ou seja, o exemplo de Margaret Thatcher.

''Por fim, cabe indagar-se, ao quebrar a espinha
dorsal do sindicalismo, o Reino Unido como um todo
beneficiou-se tanto quanto Thatcher o fez, no plano elei
toral. A resposta é nitidamente não. A Grã-Bretanha luta
hoje com a Itália para ser apenas a quinta potência eco
nômica mundial, atrás de USA, Japão, Alemanha e
França."

Acrescentaria ao editorial que, em termos de produto inter
no bruto, a Itália superou a Inglaterra e hoje é um país que soma à
sua riqueza um volume maior do que o deixado pela administração
da chamada Dama de Ferro.

Continua:
''E distancia-se mais e mais de uma Alemanha

que escolheu exatamente o caminho inverso; transfor
mou os sindicatos em virtuais parceiros do governo, seja
com o gabinete ocupado pelos democratas-cristãos,
como é o caso desde 1982, seja pelos sociais-democra
tas.

Apesar da enorme diferença de nível entre sindi
catos brasileiros e alemães, a parceria governo/sindica
tos parece mais produtiva do que o confronto aberto. II

Independentemente do julgado de mérito do editorial Folha
de S. Paulo, parece-me que o Presidente Fernando Henrique Car
doso prefere a parceria Governo/Forças Armadas. Não sei, Sr. Pre
sidente, se isso, como sociologia, dará bons resultados.

Gostaria que V. Exa fizesse transcrever nos Anais da Casa a
íntegra do editorial da Folha de S. Paulo intitulado "O espírito de
Thatcher".

EDrrORJALA QUE SE REFERE O ORADOR

O ESPÍRITO DE THATCHER

A greve dos petroleiros, por sua longa duração e pelos efei
tos perversos que já causa sobre a população e a produção, evocar
a célebre greve dos mineiros do Reino Unido n~ início da gestão
da ex-primeira-ministra Margaret Thatcher.

A então líder de Governo britânica foi absolutamente in
transigente e não cedeu. Com essa atitude, Thatcher quebrou a es
pinha dorsal do sindicalismo bdtânico, feito de que se orgulha até
hoje, conforme deixou claro na conversa que teve com o presiden
te Fernando Henrique Cardoso em Londres.

O problema é que as diferenças entre o Reino Unido de
Thatcher e o Brasil de FHC são tão enormes que o exemplo não
serve.

Começa pelo fato de que os sindicatos britânicos eram (e
são, ainda que em menor escala) a espinha dorsal do Partido Tra
balhista, por sua vez a única real alternativa de poder no país. Por-

tanto, ao dobrar os sindicatos, Thatcher estava quebrando seu ad
versário político.

No Brasil, a ligação entre o PT e movimentos sindicais tam
bém é notória, mas, diferentemente do Reino Unido, o Partido dos
Trabalhadores não é nem remotamente a única alternativa real de
poder. Mesmo que uma hipotética destruição do sindicalismo que
brasse também o PT, isso aparentemente não interessaria ao presi
dente Fernando Henrique, que acabaria tomando-se refém do
empresariado e de partidos mais à direita.

Por fim, cabe indagar, se, ao quebrar a espinha dorsal do
sindicalismo, o Reino Unido como um todo beneficou-se tanto
quanto Thatcher o fez, no plano eleitoral. A resposta é nitidamente
não. A Grã-Bretanha luta hoje com a Itália para ser apenas a quin
ta potência econômica mundial, atrás de EUA, Japão, Alemanha e
França.

E distancia-se mais e mais de uma Alemanha que escolheu
exatamente o caminho inverso: transformou os sindicatos em vir
tuais parceiros do governo, seja com o gabinete ocupado pelos de
mocratas-cristãos, como é o coso desde 1982, seja pelos
sociais-democratas.

Apesar da enorme diferença de nível entre sindicatos brasi
leiros e alemães, a parceria governo/sindicatos parece mais produ
tiva do que o confronto aberto.

v - ENCERRAMENTO

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

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) -

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Ceará

Jackson Pereira - PSDB.

Piauí

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

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL; Betinho Rosado - Bloco
- PFL; Carlos Alberto - Bloco - PFL; Cipriano Correia - PSDB;
Iberê Ferreira - Bloco - PFL.

Paraíba

Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL; Efraim Morais 
Bloco - PFL; Enivaldo Ribeiro - PPR.

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL; Fernando Ferro - PT;
Gonzaga Patriota - Bloco - PSB; Humberto Costa - PT; Inocên
cio Oliveira - Bloco - PFL.

Alagoas

Albédco Cordeiro - Bloco - PTB; Benedito de Lira - Blo
co - PFL; Fernando Torres - PSDB.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PMDB; Bosco França - Bloco 
PMN; Carlos Magno - Bloco - PFL; Jerônimo Reis - Bloco 
PMN.
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Bahia
Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - Bloco - PFL;

Benito Gama - Bloco - PFL; Beto Lelis - Bloco - PSB; Clau
dio Cajado - Bloco - PFL; Coriolano Sales - PDT; Domingos
Leonelli - PSDB; Eujácio Simões - Bloco - PL; Félix Men
donça - Bloco - PTB; - Haroldo Lima - PCdoB; Jairo Azi
Bloco - PFL; Jairo Carneiro - Bloco - PFL; João Leão 
PSDB; Jonival Lucas - Bloco - PFL; José Carlos Aleluia 
Bloco-PFL.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Antônio do Valle - PMDB; Aracely
de Paula - Bloco - PFL; Bonifácio de Andrada - Bloco - PTB;
Carlos Melles - Bloco - PFL; Carlos Mosconi - PSDB; Chico
Ferramenta - PT; Danilo de Castro - PSDB; Eduardo Barbosa
PSDB; Elias Murad - PSDB; Eliseu Resende - Bloco - PFL; Ge
nésio Bemardino - PMDB; Herculano Anghinetti - PSDB; Hugo
Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL; Ibrabim Abi-Ackel - PPR;
Jair Siqueira - Bloco - PFL; João Fassarella - PT.

Espírito Santo

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

Rio de Janeiro

Alexandre Cardoso - Bloco - PSB; Alexandre Santos 
PSDB; Arolde de Oliveira - Bloco - PFL; Candinho Mattos 
PMDB; Carlos Santana - PT; Cidinha Campos - PDT; Concei
ção Tavares - PT; Edson Ezequiel - PDT; Eduardo Mascare
nhas - PSDB; Eurico Miranda - PPR; Fernando Gabeira - PV;
Fernando Gonçalves - Bloco - PTB; Fernando Lopes - PDT;
Francisco Dornelles - PPR; Francisco Silva - PP; Jandira Feg
hali - PCdoB; João Mendes - Bloco - PTB; Jorge Wilson
PMDB.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PRP; Aldo Rebelo - PCdoB;
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB; Arlindo Chinaglia - PT; Ar
naldo Faria de Sá - PPR; Ayres da Cunha - Bloco - PFL; Carlos
Nelson - PMDB; Celso Daniel - PT; Celso Russomanno 
PSDB; Corauci Sobrinho - Bloco - PFL; Cunha Bueno - PPR;
Cunha Lima - S/P; De Velasco - Bloco - PSD; Delfim Netto 
PPR; Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB; Eduardo Jorge - PT;
Fausto Martello - PPR; Fernando Zuppo - PDT; Franco Montoro
- PSDB; Hélio Bicudo - PT; Hélio Rosas - PMDB; Ivan Valente
- PT; João Mellão Neto - Bloco - PFL; João Paulo - PT; José
Aníbal- PSDB.

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PDT; Gilney Viana - PT.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Roraima

Francisco Rodrigues - Bloco - PSD.

Pará

Ana Júlia - PT; Antônio Brasil- PMDB; Elcione Barbalho
- PMDB; Hilário Coimbra - Bloco - PTB; José Priante - PMDB;
O1ávio Rocha - PMDB; Socorro Gomes - PCdoB; Ubaldo Corrêa
- PMDB; Vic Pires Franco - Bloco - PFL.

Amazonas

Alzira Éwerton - PPR; João Thomé Mestrinho - PMDB;
Luiz Fernando - PMDB.

Rondônia

Confúcio Moura - PMDB; Silvemani Santos - PP.

Acre

Carlos Airton - PPR; Célia Mendes - PPR; Chicão Brigido
- PMDB; Zila Bezerra - PMDB.

Tocantins

Udson Bandeira - PMDB.

Maranhão

Albérico Filho - PMDB; Antônio Joaquim Araújo - Bloco
- PFL; José Carlos Sab6ia - Bloc.o - PSB; Nan Souza - PP; Remi
Trinta - PMDB; Roberto Rocha - PMDB.

Ceará

Antônio dos Santos - Bloco - PFL; Marcelo Teixeira 
PMDB; Paes de Andrade - PMDB; Roberto Pessoa - Bloco 
PFL; Rommel Feijó - PSDB.

Rio Grande do Norte

Henrique Eduardo Alves - PMDB.

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL; Armando Abílio - PMDB;
Cássio Cunha Lima - PMDB; Gilvan Freire - PMDB; Ivandro
Cunha Lima - PMDB; José Aldemir - PMDB; Ricardo Rique 
PMDB.

Pernambuco

Fernando Lyra - Bloco - PSB; João Colaço - Bloco 
PSB; José Chaves - Bloco - PSB; Vicente André Gomes 
PDT.

Alagoas

Augusto Farias - Bloco - PSC; Ceci Cunha - PSDB; Moa
cyr Andrade - PPR; Talvane Albuquerque - PP.

Sergipe

Cleonâncio Fonseca - PSDB.

Bahia

Fernando Gomes - PMDB; Geddel Vieira Lima - PMDB;
Jaques Wagner - PT; João Almeida - PMDB; Marcos Medrado
PP; Nestor Duarte - PMDB; Simara Ellery - PMDB.

Minas Gerais

Armando Costa - PMDB; Fernando Diniz - PMDB; Hum
berto Souto - Bloco - PFL; Jaime Martins - Bloco - PFL; Marcos
Lima - PMDB; Newton Cardoso - PMDB; Sandra Starling - PT;
Sérgio Naya - PP; Zaire Rezende - PMDB.

Espírito Santo

Nilton Baiano - PMDB; Rita Camata - PMDB; Roberto
Valadão - PMDB; Theodorico Ferraço - Bloco - PTB.

Rio de Janeiro

Álvaro Valle - Bloco - PL; Itamar Serpa - PDT; Jair Bal
sonara - PPR; José Carlos Coutinho - S/P; José Maurício - PDT;
Lindberg Farias - PCdoB; Moreira Franco - PMDB; Noel de Oli
veira - PMDB; Roberto Campos - PPR.
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São Paulo

Alberto Goldman - PMDB; Almino Affonso - PSDB;
Aloysio Nunes Ferreira - PMDB; Antônio Kandir - PSDB; Ary
Kara - PMDB; Carlos Apolinário - PMDB; Edinho Araújo 
PMDB; Jair Meneguelli - PT; Jorge Tadeu Mudalen - PMDB;
José Augusto - PT; José Pinotti - PMDB; Jurandyr Paixão 
PMDB; Luiz Gushiken - PT; Marcelo Barbieri - PMDB; Marqui
000 Chedid - Bloco - PSD; Michel Temer - PMDB; Nelson Mar
quezelli - Bloco - PTB; Robson Tuma - Bloco - PL; Silvio
Torres - PSDB; TeIma de Souza - PT; Tuga Angerami - PSDB;
Wagner Rossi - PMDB; Wagner Salustiano - PPR.

Mato Grosso

. Augustinho Freitas - PP; Tetê Bezerra - i'MDB; Welinton
Fagundes - Bloco - PL.

Distrito Federal

Wigberto Tartuce - PP.

Goiás

Bar1xJsa Neto - PMDB; João Natal- PMDB; Lidia Quinan
PMDB; Pedrinho Abrão - Bloco - PTB; Pedro Canedo - Bloco- PL;
Robérto Balestra- PPR; Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSD.

Mato Grosso do Sul

Marisa Serrano - PMDB; Oscar Goldoni - PDT.

Paraná

Chico da Princesa - PDT; Elias Abrahão - PMDB; Homero
Oguido - PMDB; João Iensen - Bloco - PTB; Maurício Requião
- PMDB; Nelson Meurer- PP.

Santa Catarina

Edinho Bez - PMDB; Edison Andrino - PMDB; Leonel
Pavan - PDT; Luiz Henrique - PMDB; Rivaldo Macari - PMDB;
Serafim Venzon-PDT; ValdirColatto-PMDB.

Rio Grande do Sul

Augusto Nardes - PPR; Darcísio Perondi - PMDB; Esther
Grossi - PT; Germano Rigotto - PMDB; Ivo Mainardi - PMDB;
Luís Roberto Ponte - PMDB; Matheus Schmidt - POT; Renan
Kurtz-PDT.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansui) - Encerro a Sessão,
designando para hoje, quarta-feira, dia 24, às 14horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

RITO ESPECIAL
(Art. 202, c/c art. 191, do Regimento Interno)

Discussão

1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 3-B, DE 1995

(DO PODER EXECUTIVO)
Continuação da discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição n°

3-B, de 1995, que altera o inciso XI do artigo 21 da Constituição Federal; tendo pareceres da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela admissibilidade, contra os votos dos
Srs. Matheus Schmidt, Gilvam Freire, José Genoíno, Udson Bandeira, Marcelo Deda, Milton
Mendes, Coriolano Sales, tnio Bacci, Francisco Rodrigues, Alexandre Cardoso e, em
separado, dos Srs. Hélio Bicudo, Aldo Arantes, Nilson Gibson e Paulo Delgado (Relator: Sr.
Adylson Motta); e da Comissão Especial, pela aprovação, com Substitutivo; pela
admissibilidade das emendas apresentadas na Comissão e, no mérito, pela aprovação
parcial das de nOs 1, 2 e 5; e pela rejeição das de nOs 3 e 4, contra os votos dos Srs. Paulo
Heslander, Ivan Valente, Milton Temer, Tilden Santiago, Fernando Lopes, Fernando Zuppo,
Sérgio Guerra e Sérgio Miranda. Os Srs. Paulo Cordeiro, Sérgio Miranda e Milton Temer e,
conjuntamente, os Srs. Fernando Lopes e Fernando Zuppo, apresentaram voto em separado
(Relator: Sr. Geddel Vieira Lima).

(Encerra-se a Sessão às 13 horas e 51 minutos.)
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Ata da 70a Sessão, em 24 de maio de 1995

Presidência dos Srs.: Luís Eduardo. Presidente - Ronaldo Perim. 1°Vice-Presidente;
Beto Mansur, 2° Vice-Presidente - Wilson Campos. 1° Secretário

Wilson Braga, 4° Suplente de Secretário - Nilson Gibson.
§ 2° do artigo 18 do Regimento Interno

Às 14 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:
Luís Eduardo
Ronaldo Perim
BetoMansur
Wilson Campos
Leopoldo Bessone
João Henrique
Luíz Piauhylino
Wilson Braga

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PTB; Elton Rohnelt - Bloco 
PSC; Francisco Rodrigues - Bloco - PSD; Luciano Castro - PPR;
Luis Barbosa':'" Bloco - PTB; Moises Lipnik - Bloco

- PTB; Robério Araújo - PSDB; Salomão Cruz - Bloco-
PFL.

Amapá

Antonio Feijão - PSDB; - Eraldo Trindade - PPR; Fátima
Pelaes - Bloco - PFL; Gervásio Oliveira - Bloco - PSB; Murilo
Pinheiro - Bloco - PFL; Raquel Capiberibe - Bloco - PSB; Sér
gio Barcellos - Bloco - PFL; Valdenor Guedes - PP.

Pará

Ana Júlia - PT; Anivaldo Vale - PPR; Antônio Brasil 
PMDB; Benedito Guimarães - PPR; Elcione Barbalho - PMDB;
Gerson Peres - PPR; Giovanni Queiroz - PDT; Hilário Coimbra
Bloco - PTB; José Priante - PMDB; Nicias Ribeiro - PMDB;
Olávio Rocha - PMDB; Paulo Rocha - PT; Paulo Titan - PMDB;
Raimundo Santos - PPR; Socorro Gomes - PCdoB; Ubaldo Cor
rêa - PMDB; Vic Pires Franco - Bloco - PFL.

Amazonas

Arthur Virgílio Neto - P8DB; Átila Lins - Bloco - PFL;
Euler Ribeiro - PMDB; João Thomé Mestrinho - PMDB; Luiz
Fernando - PMDB; Pauderney Avelino - PPR.

Rondônia

Carlos Camurça - PP; Confúcio Moura - PMDB; Emerson
Olavo Pires - PSDB; Eurlpedes Miranda - PDT; Expedito Júnior
- Bloco - PL; lldemar Kussler - PSDB; Marinha Raupp - P8DB;
8ilvemani 8antos - PP.

Acre

Carlos Airton - PPR; Célia Mendes - PPR; Chicão Brígido
- PMDB; Francisco Di6genes - PMDB; João Maia - P8DB; Mau
ri Sérgio - PMDB; Ronivon Santiago - BLOCO - P80; Zila Be
zerra - PMDB.

Tocantins

Antônio Jorge - PPR; Dolores Nunes - PP; Frerre Júnior
- PMDB; João Ribeiro - Bloco - PFL; Melquiades Neto -

PPR; Osvaldo Reis - PP; Paulo Mourão - PPR; Udson Bandeira
PMDB.

Maranhão

Albérico Filho - PMDB; César Bandeira - Bloco PFL;
Costa Ferreira - PP; Davi Alves Silva - Bloco - PFL; Domin
gos Dutra - PT; Eliseu Moura - Bloco - PFL; Jayme 8antana
PSDB; José Carlos Sabóia - Bloco - PSB; Magno Bacelar 
S/P; Márcia Marinho - PSDB; Mauro Fecury - Bloco - PFL;
Pedro Novais - PMDB; Remi Trinta - PMDB; Roberto Rocha
- PMDB; Sarney Filho - Bloco - PFL; Sebastião Maderra 
P8DB.

Ceará

Anibal Gomes - PMDB; Antônio Balhmann - PSDB; An
tônio dos Santos - Bloco - PFL; Amon Bezerra - PSDB; Edson
Querroz - PP; Firmo de Castro - PSDB; Gonzaga Mota - PMDB;
Inacio Arruda - PCdoB; Jackson Pereira - PSDB; José Linhares
PP; José Pimentel- PT; Leônidas Cristino - PSDB; Marcelo Tei
xeira - PMDB; Nelson Otoch - P8DB; Paes de Andrade - PMDB;
Pimentel Gomes - PSDB; Pinheiro Landim - PMDB; Roberto
Pessoa - Bloco - PFL; Rommel Feij6 - P8DB; Ubiratan Aguiar
PSDB; Vicente Arruda- PSDB; Zé Gerardo- PSDB.

Piauí

Alberto Silva - PMDB; Ari Magalhães - PPR; B. Sá 
PSB; Ciro Nogueira - Bloco - PFL; Felipe Mendes - PPR; Hera
clito Fortes - Bloco - PFL; Júlio Cesar - Bloco - PFL; Mussa Oe
mes - Bloco - PFL; Paes Landim - Bloco - PFL.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL; Betinho Rosado - Bloco
- PFL; Carlos Alberto - Bloco - PFL; Cipriano Correia - P8DB;
Henrique Eduardo Alves - PMDB; Iberê Ferreira - Bloco - PFL;
Laire Rosado - PMDB; Ney Lopes - Bloco - PFL.

Paraíba

Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL; Armando Abílio 
PMDB; Cássio Cunha Lima - PMDB; Efraim Morais - Bloco 
PFL; Enivaldo Ribeiro - PPR; Gilvan Freire - PMDB; Ivandro
Cunha Lima- PMDB; José Aldemir - PMDB; José Luiz Clerot
PMDB; Ricardo Rique - PMDB.

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL; Fernando Ferro - PT; Fer
nando Lyra - Bloco - PSB; Gonzaga Patriota - Bloco - PSB;
Humberto Costa - PT; Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL; João
Colaço - Bloco - PSB; José Jorge - Bloco - PFL; José Mendonça
Bezerra - Bloco - PFL; José Múcio Monteiro - Bloco - PFL;
Mendonça Filho - Bloco - PFL; Nilson Gibson - Bloco - PMN;
Osvaldo Coelho - Bloco - PFL; Pedro Correa - Bloco - PFL; Ro
berto Fontes - Bloco - PFL; Roberto Magalhães - Bloco - PFL;
Salatiel Carvalho - PP; Sérgio Guerra - Bloco - PSB; Severino
Cavalcanti - Bloco - PFL; Wolney Queiroz - PDT.
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Alagoas

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

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco França - Bloco - PMN;
Carlos Magno - Bloco - PFL; Jerônimo Reis - Bloco - PMN'
José Teles - PPR; Marcelo Deda - Pf; Wilson Cunha - Bloco ...:
PFL.

Bahia

Alcides Modesto - Pf; Aroldo Cedraz - Bloco - PFL; Be
nito Gama - Bloco - PFL; Beto Lelis - Bloco - PSB; Claudio Ca
jado - Bloco - PFL; Coriolano Sales - PDT; Domingos Leonelli 
PSDB; Eujácio Simões - Bloco - PL; Félix Mendonça - Bloco
PfB; Fernando Gomes - PMDB; Geddel Vieira Lima - PMDB;
Haroldo Lima - PCdoB; Jairo Azi - Bloco - PFL; Jairo Carneiro
Bloco - PFL; Jaques Wagner - PT; João Almeida - PMDB; João
Leão - PSDB; Jonival Lucas - Bloco - PFL; José Carlos Aleluia
Bloco - PFL; José Rocha - Bloco - PFL; Leur Lomanto - Bloco
PFL; Luiz Braga - Bloco - PFL; Luiz Moreira - Bloco - PFL;
Manoel Castro - Bloco - PFL; Marcos Medrado - PP; Mário Ne
gromonte - PSDB; Nestor Duarte - PMDB; Pedro hujo - PMDB;
Prisco Viana - PPR; Roberto Santos - PSDB; Roland Lavigne 
Bloco - PL; Sérgio Carneiro - PDT; Severiano Alves - PDT; Si
mara Ellery - PMDB; Ubaldino Junior - Bloco - PSB; Ursicino
Queiroz - Bloco - PFL.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Antônio do Valle - PMDB; Aracely
de Paula - Bloco - PFL; Bonifácio de Andrada - Bloco - PfB;
Carlos Melles - Bloco - PFL; Carlos Mosconi - PSDB; Chico
Ferramenta - PT; Danilo de Castro - PSDB; Eduardo Barbosa 
PSDB; Elias Murad - PSDB; Eliseu Resende - Bloco - PFL; Fer
nando Diniz - PMDB; Genésio Bernardino - PMDB; Herculano
Anghinetti - PSDB; Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL;
Humberto Souto - Bloco - PFL; Ibrahim Abi-Ackel- PPR; Jair
Siqueira - Bloco - PFL; João Fassarella - PT; José Rezende 
Bloco - PfB; José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL; Lael
Varella - Bloco - PFL; Márcio Reinaldo - PP; Marcos Lima 
PMDB; Maria Elvira - PMDB; Mário de Oliveira - PP; Mauócio
Campos - Bloco - PL; Mauro Lopes - Bloco - PFL; Newton
Cardoso - PMDB; Nilmário Miranda - PT; Odelmo Leão - PP;
Osmânio Pereira - PSDB; Paulo Delgado - PT; Paulo Heslander
Bloco - PfB; Philemon Rodrigues - Bloco - PTB; Raul Belém
Bloco - PFL; Roberto Brant - Bloco - PfB; Romel Anízio - PP;
Sandra Starling - PT; Saraiva Felipe - PMDB; Sérgio Miranda
PCdoB; Sérgio Naya - PP; Silas Brasileiro - PMDB; Sílvio Abreu
- PDT; Tilden Santiago - Pf; Vittorio Medioli - PSDB; Zaire Re
zende - PMDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PSB; Feu Rosa - PSDB; João
Coser-Pf.

Rio de Janeiro

Agnaldo Tim6teo - PPR; Alcione Athayde - PP; Ayrton
Xerez - PSDB; Paulo Feij6 - PSDB.

Goiás

Nair Xavier Lobo - PMDB.

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansor) - A lista de prp.sença
registra o comparecimento de 261 Senhores Deputados.

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

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

rior.

11 - LEITURA DA ATA

O SR. EDUARDO MASCARENHAS, servindo como 20

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

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Passa-se à leitura
do expediente.

m - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Nilson Gibson.
O SR. NILSON GffiSON (BlocdPMN - PE. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, surgem
por todos os lados indícios de que o Plano Real começa a ser
abandonado ou mesmo ingressa em fase terminal. Dentre esses si
nais, alguns chegam a ser claros e expressos como por exemplo a
elevação do salário mínimo, desde 10 de maio, inaceitável do pon
to de vista de combate à inflação. Sem maiores explicações, esse
aumento foi aceito pacificamente. Na mesma linha, está por termi
nar o período para o qual foi previsto o reajuste salarial pelo IPC
r, e o Governo Fernando Henrique Cardoso dá a entender que
pretende apenas modificar a regra.

Sr. Presidente, num outro plano, mecanismos que até o pre
sente fizeram do Real o mais bem-sucedido dos planos vão sendo
desativados. Assim, a ternvel arma em que consistia a sobrevalori
zação cambial crescente (a taxa de câmbio não acompanha a infla
ção interna) não pode mais atuar. Neste caso, não se trata de uma
decisão de governo. Descontinuada a politica cambial pela mini
d~valoriza~o, descobriu-se ~e, não obstante as reservas, o pú
blico part1Clpa da determmação da taxa. Qualquer novo
descompasso significativo entre inflação e câmbio (e até mesmo é
de temer-se sem ele) novamente levará os importadores a anteci
parem suas compras, enquanto os exportadores retardarão suas
vendas, com o que será o Governo Fernando Henrique Cardoso
compelido a corrigir a taxa, rendendo-se às pressões do mercado.
Por outro lado, está por se esgotar o peóodo em que os preços
agrícolas caminharam por baixo dos demais, beneficiando, até en
tão, o programa de estabilização.

Quantas decisões prejudiciais ao Plano Real, no tocante a
preços e salários, deixaram de ser adotadas nos últimos meses
porque havia u,ma confiança flmle e amplamente difundida de que:
desta vez, a COlSa era para valer?

Data venia, daqui em diante, dificilmente decisões capazes
de gerar ou propagar pressões inflacionárias deixarão de ser toma
das, o que ajudará a transfoImar o medo da inflação em profecia
autocumprida.

S~. Presidente, tendo tudo isso em conta, não é de surpreen
der o clima de fnn de festa que começa a se instalar no Governo
Fernando Henrique Cardoso. Já se podem até mesmo divisar al
guns dos mais típicos traços daquilo a que podemos denominar
síndrome de fim de plano. Assim, caracteristicamente, vazam in-
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formações das desavenças existentes na equipe econômica do G0
verno Fernando Henrique Cardoso.

Nem menos caracteristicamente o País vem perdendo reser
vas em ritmo assustador: se, de fato, elas se encontram em US$21 ,
aproximadamente US$32 bilhões foram perdidos.

Constatações como as que acabam de ser feitas levam facil
mente a pensar que o Governo Fernando Henrique Cardoso tem
diante de si dois caminhos. Num deles, o Governo se rende à força
dos fatos - aí incluídas as dificuldades políticas com que vem se
defrontando -, procurando, no entanto, resistir, na presunção de
um retomo à ofensiva. A segunda opção consistiria em responder
valentemente desde agora, radicalizando-se com isto a prioridade
conferida à estabilidade. Dificilmente, medidas espetaculares po
dem ser lançadas no atual contexto. Mas, afmal, muito se pode
tentar no que se toca ao controle do crédito e, genericamente, na
exibição de austeridade.

Sr. Presidente, como o Plano Real não se caracterizou pela
interferência direta nos preços, estes não se encontram (significati
vamente) desalinhados, coin os responsáveis pela sua detennina
ção aguardando ansiosamente algum tipo de liberação para
corrigi-los. Conseqüentemente, afirmar que a inflação está retor
nando não significa dizer que haverá proximamente um salto na
taxa de inflação, como o ocorrido ao fim dos Planos Cruzado e
Bresser.

A economia continua basicamente aberta, o que significa
que os preços, mesmo quando sobem, não poderão fazê-lo como
no passado. Sua alta não pode exceder a do dólar. Os produtores
que infringirem essa regra serão punidos por maiores importações.

Sr. Presidente, passo a examinar detalhadamente o Plano
Real:

O Plano Real, lançado em 10 de julho de 1994, completa
nove meses de existência. É, com segurança, o plano de estabiliza
ção brasileiro mais bem sucedido para o mesmo período de tempo,
sem que se tenha recorrido a artificialismos como congelamento
de preços ou confiscos.

A taxa de inflação, que emjunho de 1994 beirava o nível de
50% ao mês, baixou para taxas mensais em tomo de 1% a 2%, de
acordo com diferentes institutos de pesquisa:

% ao mês

Período IGP-DI IGP-M IPC-FIPE IPC-r NPC

94/jun. 46,60 5,21 50,15 48,24

ju!. 5,47 4,33 6,95 6,<:8 7,75

ago. 3,34 3,94 1,95 5,46 1,85

set 1,55 1,75 0,82 1,51 1,40

Ollt 2,55 1,82 3,17 1,86 2,82

novo 2,47 2,85 3,02 3,27 2,96

dez. 0,57 0,84 1,25 2,19 1,70

95/jan. 1,36 0.92 0,80 1,67 1,44

fev. 1,15 1,39 1,32 0,99 1,01

tna'. n.d. 1,12 1,79* 1,41 n.d.

om. - * terceim quadrisselllJll1a de 1l1llIÇo

O Plano Real trouxe uma nova perspectiva para a economia
hrasileÍTh. O PIB cresceu 5,7% em 1994, com o setor industrial
apresentando expansão de 7%. A agropecuária acusou crescimento
ainda maior, de 7,5%, confrrmado pela safra recorde de cerca de

77 milhões de toneladas de grãos que começa a entrar no'mercado
já a partir de março.

O setor serviços cresceu a taxa mais baixa, de 4%, denotan
do, em parte, o efeito do desaparecimento do ganho inflacionário
que contribuía antes para o grande movimento de dinheiro no sis
tema fmanceiro.

Calcula-se que cerca de US$ 12 bilhões a US$ 15 bilhões
representem o imposto inflacionário que foi deslocado, com o Pla
no Real, dos bancos privados e públicos e do Governo para os bol
sos da população de mais baixa renda.

A pressão de consumo, estimulada pelo aumento do poder
aquisitivo, tem sido atendida pelas empresas brasileiras com a aju
da de medidas de controle baixadas pelo Governo e com o reforço
das importações.

A expectativa da Federação das Indústrias de São Paulo
(FIESP) é de que o investimento seja fortemente retomado a partir
deste ano. Calcula-se que a taxa de investimento, hoje na faixa de
16% do PIB, seja elevada para cerca de 20% do PIB já a partir de
1995. A expansão ocorrida com as vendas, principalmente de bens
duráveis, gerou recursos próprios para o setor industrial investir. O
faturamento real do comércio de São Paulo, em 1994, aumentou
em 15,5%.

No campo fiscal, a queda abrupta da inflação trouxe nítido
alívio para as contas do setor público. A receita líquida do Gover
no Federal aumentou 11,5% em 1994, trazendo a arrecadação para
o valor de US$ 63,2 bilhões. Em 1993, esta receita foi de'US$
56,7 bilhões.

. O desempenho da receita fiscal continua crescendo. Em ja-
nerro deste ano, a arrecadação atingiu R$ 6,680 bilhões, repre
sentando um incremento de 34% sobre o mesmo mês do ano
passado.

O Tesouro Nacional acusou, em 1994, superávit primário
de US$ 9 bilhões. Isto corresponde a um aumento de 65% sobre o
resultado de 1993. Em janeiro deste ano, o Tesouro voltou a dar
superávit, de cerca de US$ 500 milhões. No mês de fevereiro hou
ve déficit de R$ 1,775 bilhão provocado pelo peso do reajuste de
salários do funcionalismo sobre o caixa do Governo Federal. Para
março, a programação fmanceira trabalha com a perspectiva de su
perávit.

O Plano Real abriu o caminho para a estabilização, mas esta
só estará garantida com as mudanças propostas no processo de re
forma da Constituição, já iniciado pelo Congresso Nacional.

Elas apontam para a necessidade de se fortalecer o Orça
mento com o objetivo de recupar as funções prioritárias de Gover
no; para a reestruturação da Previdência Social e para a abertura
da economia ao capital privado, tanto nacional como estrangeiro,
em áreas de atuação hoje ocupadas ineficientemente pelo setor pú
blico.

O Governo cumpriu, dentro do programado, as metas mo
netárias fixadas em lei para execução nos dois últimos trimestres
de 1994. A base monetária (emissão primária de moeda) ficou em
R$ 14,8 bilhões pela média dos saldos diários no trimestre outu
bro-dezembro de 1994, abaixo portanto do limite de R$ 15,1 bi
lhões fixado em lei. No conceito de base ampliada (que inclui os
títulos públicos federais em mercado), a média do último trimestre
de 1994 ficou em R$ 78,9 bilhões, também inferior ao limite de
R$ 80,1 bilhões.

A pressão de demanda por moeda, como conseqüência na
tural da monetização, foi muito forte nos primeiros três meses do

'real. A base monetária, pela média dos saldos diários, passou de
R$ 3,538 bilhões, em 30 de junho, para R$ 6,5 bilhões, em 31 de
julho, para R$ 9,070 bilhões, em 31 de agosto, e para R$ 11,2 bi
lhões, em 30 de setembro.
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95jln.-mar. 17.7-18,6 20,4-21,4 81-90 76-188

Os números atestam que pequenos déficits em conta-cor
rente (representando apenas 0,2% do PIB em 1994) têm sido facil
mente fmanciados com ingressos de capital estrangeiro.
Trabalha-se, para 1995, com a perscpetiva de saldo positivo na ba
lança comercial e possibilidade de déficit na conta de transações
correntes não superior a faixa de 1% a 2% do PIB.

Em janeiro de 1995, a balança comercial física (repre
sentando o movimento de enti-ada e de saída efetiva de mercado
rias) acusou déficit de UR$ 290 milhões. Em fevereiro, o déficit
da balança comercial fisica foi de US$ 1,095 bilhão. Estes resulta-

US$milbões

Conta 1992 1993 1994

balança comercial 15.239 13.072 10.390

serviços -11.131 -15.252 -13.906

transf. unilaterais 2.056 1.653 2.437

Transações Coo:renles 6.164 -537 -1.079

Coota de Capital 24.702 9.503 13.600

superávit 29.742 8.404 12522

fonte: Banco Central do Brasil

Obs: /1 - média dos saldos diiírios no trimestre
/2 - média dos saldos em final de mes (ajustado)
Ml - meios de pagamento pelo coooeito mais restrito que soma papel-moeda

em poder do púlXico mais depósitos àvista nos bllIXJos.
M4 - meios de pagamento pelo coooeito mais amplo, englobll1ldo além do

Ml também os tltulos públicos em mercado, os dep6sitos a prazo fixo cem lastro em
papéis privados e o saldo da poupança.

As estimativas da programação encaminhadas ao Senado
Federal prevêem variação em tomo de 5% para os diferentes tipos
de agregados sobre os saldos respectivos registrados em dezembro
de 1994•.

O desempenho do balanço de pagámentos em 1994 mostra
que há equilíbrio nas contas externas. Os principais itens do balan
ço apresentaram a seguinte evolução nos últimos três anos:

dos, no entanto, não devem ser tomados como uma tendência para
o resto do ano.

Na verdade, pode-se constatar uma reversão no comporta
mento dos exportadores quando se analisa os dados do movimento
das contratações de câmbio. Emjaneiro, as operações cambiais en
volvendo o comércio externo acusaram superávit de US$484 mi
lhões. Em fevereiro, o saldo foi positivo em US$1 ,256 bilhão.

No segmento do mercado fmanceiro, no qual são efetuados
os contratos de câmbio que envolvem a entrada e a saída de capi
tais, houve déficit de US$1,919 bilhão em janeiro. No mês de fe
vereiro, o déficit atingiu US$1,427 bilhão.

O saldo das operações cambiais (somando os contratos refe
rentes ao comércio externo e do segmento fmanceiro) acusou défi
cit de US$1,435 bilhão em janeiro, com o déficit caindo para
US$171 milhões em fevereiro.

Em março, os contratos de câmbio de exportação haviam
chegado a US$4,322 bilhões. Os contratos cambiais de importação
acumularam no mês o valor de US$3,992 bilhões.

O Govemo está atento ao comportamento das contas exter
nas e vem adotando medidas para garantir resultado positivo na
balança comercial este ano. Em fevereiro, foi ampliada de 20%
para 32% a alíquota do imposto de importação de automóveis.

Mais recentemente, no dia 29 de março, as alíquotas do im
posto de importação de automóveis e de outros tipos de bens de
consumo durável, envolvendo cerca de 100 produtos, foram fIXa
das no patamar de 70%, com duração prevista pelo prazo de no
máximo um ano.

Impostos de importação e de exportação são instrumento de
política econômica e poderão ser sempre usados como tal. As re
centes decisões de aumentar o imposto de importação não devem,
portanto, ser interpretados como sinais de retrocesso na política de
abertura econômica do PaÍS. O processo de abertura é um compro
misso, irreversível, do Governo Fernando Henrique Cardoso.

Nesta linha, o Governo está empenhado em trazer capital
estrangeiro de médio e longo prazos para o Pafs. Este é um dos ob
jetivos das propostas de reforma da Constituição encaminhadas ao
Congresso Nacional e, também, da retomada do programa de pri
vatização.

Alguns setores da economia que hoje são monopólio exclu
sivo do Estado, como por exemplo as áreas de telecomunicações,
de exploração de energia elétrica, de petróleo e de gás serão aber
tos à participação do capital privado, nacional e internacional. O
Governo está também empenhado em abrir a área de mineração ao
capitàl estrangeiro.

Outro importante passo estará sendo dado em breve no sen
tido de abrir o sistema fmanceiro ao capital estrangeiro, primor
dialmente os bancos oficiais incluídos no programa de
privatização.

A política cambial brasileira não sofrerá mudança. A taxa
de câmbio é um preço que deve ser formado pelo mercado, sujeito
às intervenções do Banco Central, como ocorre na maioria dos
países. O Governo brasileiro não pretende adotar o regime de
câmbio fIXO, tampouco um regime cambial totalmente flexível,
mas sim o sistema de banda. Neste sentido, foi anunciada no início
de março uma faixa de flutuação para o câmbio, com o limite mí
nimo de R$0,88 e máximo de R$0,93 por dólar norte-americano.
É nesta faixa que o Banco Central vai operar.

Sr. Presidente, peço a V. Ex' que autorize a divulgação do
meu pronunciamento em "A Voz do Brasil" e também no boletim
Hoje na Câmara.

O SR. JOSÉ FORTUNATI (pT - RS. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, no início da

M412

em R$ bilhões

Base AmpJ1M1I1Base MonJIPmodo

No mês de dezembro, pela média dos saldos diários, a base
monetária ficou em R$ 17,2 bilhões.

Em janeiro, pela primeira vez desde julho, houve contração
da base monetária, com recuo de 2,3%. Pela média, o saldo do
mês registrou o valor de R$ 16,8 bilhões.

Em fevereiro, mantém-se o comportamento de retração da
base monetária. A base acusou saldo médio no mês de R$ 15,801
bilhões, trazendo para R$ 16,4 bilhões a média nos dois primeiros
meses do ano. Na posição do dia 24, último dia útil do mês, o sal
do da base monetária era de R$ 15,821 bilhões.

Em tnaIÇo, o saldo médio da base monetária atingiu R$
15,665 bilhões, com o valor da média no primeiro trimestre do
ano, ficando no nível de R$ 16,122 bilhões.

Desde dezembro, conforme determinou a medida provisória
que trata do real em sua última edição de 1994, deixou de haver
meta monetária fixada em lei.

O critério de fixação de metas foi substituído pelo processo
de submissão ao Senado Federal de uma programação monetária
que será previamente defmida para cada trimestre. Assim, o Banco
Central já remeteu à consideração dos Senadores o programa mo
netário para o trimestre janeiro-março de 1995, com estimativas
para quatro agregados:



Enganam-se, a meu ver, aqueles que, de modo reducionista,
desmerecem a Telebrás e a Embratel. Afmal, o Sistema Telebrás,
como bem observa o Gen. José Antônio de Alencastro e Silva, que
o presidiu entre 1974 e 1985, "dotou o País de telecomunicações
em todos os Municípios, criou as bases de uma infra-estrutura mo
derna, com satélite, fibras óticas e um centro de pesquisa". Acres
cento que esse centro é o único da América Latina, um dos
melhores do mundo.
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madrugada de hoje o Exército, por ordens do Presidente Fernando Acrescento, portanto, Sr. Presidente, que o Sistema Te1e
Henrique Cardoso, ocupou as refinarias do Paraná, Campinas, brás prestou memoráveis serviços ao Brasil. Basta lembrar que é o
Mauá e São José dos Campos. A qualquer momento outras refma- primeiro na América Latina, em telecomunicações. A Telebrás, se
rias poderão ser ocupadas. gundo a Fundação Getúlio Vargas, é a sétima empresa não-fman-

Diante destes fatos extremamente perigosos para a vida de- ceira, no ano de 1993, perdendo, por exemplo, para a Embratel,
mocrática do País, venho mais uma vez, apelar para o Presidente que ocupa o terceiro lugar.
Fernando Henrique Cardoso, a fim de que abra um processo de O Sistema Telebrás foi o mais lucrativo dentre todos, no
negociações para que esta série interminável de equívocos possa Brasil, em 1992. Segundo o Banco de Investimentos Salomon
ter um fim. Brothers, essa estatal brasileira ocupou sexta posição nas teleco-

O Governo não pode continuar desconhecendo que os pe_ municações mundiais.
troleiros simplesmente estão desejosos de um acordo firmado com De acordo, Srs. Deputados, com o "Austin Asis", os baIan
o Poder Executivo, do penodo do então Presidente Itamar Franco, ços de 1992 da Telebrás desbancaram a própria Petrobrás, no Bra
seja cumprido. Os trabalhadores firmaram um acordo cientes de sil, em termos de patrimônio líquido.
que o Chefe maior da Nação colocava num documento a sua pala- Se formos à Embratel, constataremos que, por cinco anos
vra de honra. Não é admissível que o novo mandatário do Executi- seguidos (1980, 1984, 1985, 1986 e 1990), a revista Exame a
VIJ simplesmente venha a desconhecer o que foi firmado pelo seu apontou como a empresa de melhor desempenho global, na área
antecessor. de serviços públicos, levando em conta fatores como crescimento,

É bem verdade que para a consagração do Estado de Di- rentabilidade, produtividade, liquidez e capitalização. É esse o re
reito uma decisão judicial deva ser cumprida. Mas a legitimida- trospecto arquivado na promoção "Maiores e Melhores", da revista
de desta decisão não pode desconhecer documentos, acordos e Exame.
palavras empenhadas de homens públicos que de forma livre e O Sistema Telebrás não se beneficia de isenções fiscais. Ele
soberana assumiram compromissos para com uma categoria de paga impostos à União, aos Estados e aos Municípios. Está entre
trabalhadores. os primeiros, na lista dos dez maiores contribuintes de impostos

A oct;lpação das refinarias se soma à série de equívocos que federais e estaduais.
estão sendo cometidos em tomo deste caso. Espero que o Preis- As tecnologias usadas por Telebrás e Embratel são moder
dente Fernando Henrique Cardoso assuma o seu papel de estadista nas, up to date. Não são defasadas. Não são antigas. O Governo
e busque uma saída negociada para o impasse. Todos sabemos Fernando Henrique Cardoso reconhece o grande valor que repre
quem tem a força da coerção legal ou militar. O que se espera nes- sentam.
te momento é que o Presidente tenha um gesto de grandeza para O Governo Fernando Henrique, porém, Sr. Presidente, não se
que o impasse seja resolvido. satisfaz com a estagnação num presente brilhante. Quer o futuro. Quer

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO NErO (pSDB _ AM Pronun- o amanhã. Quer o encontro com o destino de grandeza do Brasil.
cia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, o Não se trata de desmerecer Telebrás e Embratel. Trata-se,
Governo Fernando Henrique entende como inseparáveis os con- isto sim, de reconhecer as insuficiências brasileiras no setor de te-
ceitos de telecomunicações modernas e desenvolvimento econô- lecomunicações.
mico-social. Não é negativa a reação oficial. É positiva, sem dúvida. Não

O cidadão que não tem acesso à comunicação, ao simples desdiz o passado. Afirma o compromisso futuro.
telefone convencional, é meio-cidadão. O povo que não se intimi- Pragmático, Fernando Henrique enuncia metas: profissiona
ze com os benefícios dos satélites, das fibras óticas, com a fotôni- lizar o setor de telecomunicações, através, inicialmente, da nomea
ca, com a idéia das infovias, será o excluído do terceiro milênio. ção exclusivamente técnica para as diretorias da Telebrás e

O país que obriga seus contribuintes fiscais a declarar, a tí- Embratel, investimento, entre recursos públicos e privados, de 35
tulo de rendimentos, a posse de um telefone _ o que é mero servi- bilhões de reais, em 4 anos, para atualizar o setor, com regulamen
ço no mundo desenvolvido _ assume a mediocridade como tação do uso dos meios de comunicação, redução de 40% no custo
referência e faz vista de mercador à defasagem de milhões de ter- dos investimentos e redefmição institucional do Sistema.
minais telefônicos convencionais, que provoca os altos preços de Mais ainda: reafmna á monopólio da União. Admite a par-
uma linha telefônica. ticipação de capitais privados. Prescreve o Esatdo forte, conceden-

O Estado que, cedendo ao corporativismo, não convocar a te, regulamentador e fiscalizador.
iniciativa privada para, em parceira elou em concorrência com o Nada de submeter a sociedade, em seu conjunto, aos interesses
sistema Telebrás e com a Embratel, arcar com os investimentos meramente de mercado. Regulamentar, sem burocratizar; permitir a
necessários à implantação de tecnologias novas, como os cabos competição para beneficiar o usuário e democratizar as relações.
óticos, bem como à expansão dos serviços telegráficos e de trans- O Governo pretende a abertnra para o mercado. Propõe pre
missão de dados, será Estado caolho e incapaz de se alçar à estatu- pararmos o País para a nova era das telecomunicações. Exige a eli
ra da Nação. minação dos entraves entre a ineficiência do hoje e as perspectivas

É imperiosa, pois. Sr. Presidente, a flexibilização do mono- do amanhã.
pólio estatal sobre as telecomunicações. Nada de se submeter a sociedade ao puro e simples jogo de

mercado. O ideal é harmonizar mercado e sociedade, com o Esta-
do por trás, aberto, democrático, forte e regulamentador.

De uma vez 'por todas, o País é grato à Embratel e à Tele
brás. O que ele não fez é ideologizar o que é prático e pragmático.
Precisa de capitais para alcançar a modernidade e vai buscá-los
onde quer que eles se encontrem.

Contra os funcionários? De jeito nenhum. Ao contrário,
pretende mais investimentos, mais empregos, mais empregadores,
mais empresas, melhores condições de trabalho, maior massa sala-
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rial, melhores salários, mais realização profissional, maiores ga
nhos para o conjunto da sociedade.

Tenho o maior orgulho de não ter relação com lobbies ou
com interesses empresariais. Tenho a maior honra de não me vin
cular ao corporativismo medíocre, que imagina poder guiar o Bra
sil pelos interesses de meia dúzia.

É tempo de concorrência. É tempo de renovação. É hora de
romper com o atraso. Vamos votar pela flexibilização do monopó
lio estatal sobre as telecomunicações que deixam de pertencer a
um Sistema eficaz, porém insuficiente, para, nas mãos da União,
acolher os capitais disponíveis para bem empregar e obter tecnolo
gias fundamentais.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ALCESTE ALMEIDA (BlocdPTB - RR. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados,
sem embargo de seu extraordinário potencial agrícola, e das rique
zas inestimáveis de seu subsolo, o Estado de Roraima ainda não
conseguiu alavancar o desenvolvimento sócio-econômico adequa
do, simplesmente porque as terras disponíveis são exíguas.

Trata-se de um paradoxo, que precisa ser resolvido, para
que uma porção do Brasil, nos rincões da Amazônia, tenha assegu
rado o direito de emancipar-se economicamente.

O fato, Sr. Presidente, é que se reservas indígenas, em nos
so Estado, são de tal dimensão, que inviabilizam a exploração ra
cional da tema.

Desejamos ressaltar que defendemos, intransigentemente, o
direito das comunidades indígenas em terem terras, a fim de vive
rem em paz e delas retirarem seu sustento.

Entretanto, o que se observa em Roraima é que locais que
foram desbravados pelos bandeirantes modernos - fazendeiros e
garimpeiros -, onde inexistiam agrupamentos indígenas, acabam
metamorfoseando-se em reservas, apenas porque algumas malocas
neles foram instaladas.

Há casos, por exemplo, como o de um fazendeiro no norte
do nosso Estado, Roraima, que há bem pouco tempo possuía em
tomo de 60 mil cabeças de gado. Acabou se retraindo no seu in
vestimento criatório por conta da iminente demarcação indígena
Raposa Serra 40 Sol, mantendo hoje esse criador pouco mais de
mil cabeças de reses.

Este, sem dúvida alguma, é o exemplo de outros tantos anti
gos e tradicionais criadores da região que também vêm retraindo
seus investimetnos agropecuários, por conta dessa iminente de
marcação propalada, o que, na sua soma, vem acarretando enorme
prejuízo à economia do Estado. A situação lá existente desestímula
os fazendeiros, que sequer têm direito ao contraditório em confli
tos judiciais com os indígenas.

Por isso, desejamos de público render nossas homenagens
ao ilustre Ministro da Justiça, Nelson Jobim, que manifestou a in
tenção de promover a alteração do texto do decreto-lei que trata da
demarcação das terras indígenas.

O titular da Pasta da Justiça pretende incluir nesse diplóma
exatamente o princípio constitucional do contraditório, para possi
bilitar ao cidadão comum, possuidor de terras, o direito de questio
nar a demarcação de terras indígenas.

Reputamos justa e sensata a postura do Ministro Jobim,
pois a medida que alvitra possibilitará que demarcações de reser
vas indígenas injustas e exorbitantes - como freqüentemente têm
ocorrido - possam ser contestadas e modificadas.

É inadmissível que o próprio Estado não possa administrar
parcela substancial de seu território, e que as forças produtivas fi
quem impedidas de criar riquezas, devido à absurda extensão con
cedida às terras indígenas, que podem ser significativamente

diminuídas, sem que isso implique qualquer risco à sobrevivênCia
dessas comunidades autóctones.

Por tudo isso, desejamos, desta tribuna, expressar nossas
congratulações ao Ministro Nelson Jobim, pela iniciativa que
anunciou.

Era o que tínhamos a dizer.

Durante o discurso do Sr. Alaste Almeida. IJ Sr.
Beta Mansur, 20 Vice-Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Nilson Gibson. § 2 0

do artigo I Bdo Regimento lntemo.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Concedo a pala
vra ao Sr. Roberto Pessoa.

O SR. ROBERTO PESSOA (BlocdPFL - CE. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs e Srs. Deputados. indis
cutivelmente, o maior desafio que o nosso País enfrenta atualmen
te é o desemprego. Pesquisas realizadas pela Universidade Federal
do Rio de Janeiro, junto ao IBGE, mostram que nos últimos quatro
anos cerca de 6 milhões de trabalhadores deixaram de ter carteira
assinada. Cinqüenta e sete por cento da população economicamen
te ativa está na economia informal. Hoje esses nossos compatrio
tas estão à margem .do mercado de trabalho, vivendo na
marginalidade, percebendo menos de 40% do que ganhavam ante
riormente.

O modelo de desenvolvimento econômico em VIgor está
sendo incapaz de incorporar a maioria da mão-de-obra que chega
ao mercado de trabalho, em tomo de 2 milhões de jovens. anual
mente, sem contar os que já se encontram desempregados. Trata
se, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, de um potencial social
explosivo, caso não se encontre urgente solução capaz de mínorar
este quadro econômico marcado pela superconcentração de renda
nacional.

O País precisa urgentemente de um modelo que reverta o
perfil perverso da renda nacional. Atualmente, 70% do seu total
correspondem aos rendimentos do capital - juros. lucros e alu
guéis - enquanto apenas 30% representam os dos salários. O po
der de compra da população traballiadora perdeu a capacidade de
remunerar o capital, cuja reprodução passou a realizar-se apenas na
especulação que, por sua vez, contribui para gerar mais concentração
de renda. Um círculo vicioso que somente agrava a crise social.

O Plano Real, sem dúvida, veio para minimizar os sacrifí
cios suportados pela parcela majoritária da população mais pobre.
reduzindo o nível inflacionário e elevando o poder de compra dos
salários. Desde então, a economia apresentou performance su
preendente, com expansão do setor produtivo simultaneamente ao
controle dos preços. Contudo, o plano de estabilização revelou sua
fragilidade diante dos acontecimentos externos que culminaram
com a falência do México. Comprovou-se que os planos econômi
cos não podem depender de capital especulativo. Os respíngos da
crise mexicana sobre o Brasil fizeram o Governo rever o Plano
Real e a situação se reverteu diante das mudanças drásticas oconi
das na área monetária que deixou o setor produtivo à mercê dos
juros extorsivos que bloqueiam os investimentos c, conseqüeute
mente, a geração de novos empregos.

Sr. Presidente, Sf"s e Srs. Deputados, o momento é grave.
Esta Casa não pode ficar de braços cruzados numa hora em que o
setor produtivo não tem acesso ao oxigênio que move a economia.
o crédito. O Governo tem suas razões ao tentar conter o consumo
exagerado. Mas é um caso em que precisamos de dois pesos e
duas medidas para o tratamento a ser dispensado às empresas, es
pecialmente, às micro e às pequenas, porque são estas a verdadeira
força social da nossa economia.
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Trata-se de um universo de 4 milhões de estabelecimentos nesta Casa; S. Exa jurou defender as leis e a Constituição deste
industrial, comercial e de serviços, responsáveis por 48% do total País. E, diante de uma setença do Poder Judiciário, não lhe restava
da produção nacional, 68% da oferta de empregos, 42% dos salá- outra alternativa senão aguardar que a greve, hoje ilegal, por um
rios pagos e cerca de 30% do Produto Interno Bruto. Sr. Presiden- pronunciamento legítimo desta instituição democrática brasileira,
te, St's e Srs. Deputados, de cada dez empregos gerados na o Poder Judiciário, as pessoas envolvidas nesse movimento reco
economia, sete são de responsabilickde das pequenas empresas. nhecessem a decisão judicial e a acatassem ordeiramente, sem ne
Portanto, promovê-las e fortalecê-Ias, neste momento, em que o nhuma humilhação, sem qualquer desdoro, ou demérito,
País enfrenta o desafio do desemprego, é uma questão de seguran- retomando assim as suas atividades. Qualquer um de nós está ex
ça nacional. posto a decisões judiciais e faz parte da cidadania render-se às de-

Lamentavelmente, nosso País não aprendeu as lições dos cisões das instituições democráticas brasileiras.
países desenvolvidos no trato à pequena empresa. Estes, percebe- . Aguardamos, assim, bom senso e serenidade por parte dos
ram, desde a Segunda Guerra Mundial, que são as pequenas em- petroleiros. Que eles não se deixem conduzir por lideranças radi
presas que geram empregos, e mais, a tecnologia que, calizantes que se colocam acima das leis e das decisões do Poder
posteriormente, é absorvida pelas grandes empresas. Daí reserva- Judiciário, das nossas instituições democráticas, e retomem as
rem a elas parte substancial do mercado das compras govemamen- suas funções, porque não é intenção do Presidente da República
tais. No Brasil, este mercado é extremamente significativo. Os humilhar ninguém. Faremos aquilo que estiver dentro do razoável
Governos federal, estaduais e municipais gastam anualmente cerca para podermos chegar ao bom grau de entendimento, mas não ao
de 100 bilhões de reais. Mas a participação das pequenas empresas arrepio da lei, não passando por cima de decisões do Poder Judi-
nesse total não ultrapassa os 5%. ciário.

Vejam V. ExAs, o mercado de compras governamentais é Quero também aproveitar o tempo que me resta na tribuna
um instrumento capaz de fortalecer os pequenos negócios. Basta,ya - --para dizer que muito se tem falado que votaremos pela flexibiliza
uma participação de 25 a 30%. Este patamar seria suficiente para a ção do monopólio das telecomunicações. Sr. Presidente, meu en
criação, em curtíssimo prazo, de mais de 2' milhões de novos em- tendimento não é esse. O Congresso estará discutindo se esse
pregos na economia nacional. A este respeito dou o testemunho mon0p6lio deve ou não permanecer no nível constitucional; se de
insuspeito do meu Estado. No Ceará, o Governo adotou essa polí- vemos ter o monopólio constitucional das telecomunicações ou
tica e o resultado foi absolutamente satisfatório. Vários pólos fo- entregar a discussão dessa importante questão à sociedade brasilei
ram criados, especialmente no interior do Estado. Foi um ra, representada no Congresso Nacional.
incentiv? mínimo oferecido,pelo Governo Estadual, que hoje é o A excessiva constitucionalização subtrai prerrogativas das
responsavel pelo desenvolvlll1ento de centenas de pequenas em- duas Casas e do voto do eleitor brasileiro. Estando tudo constitu
presas, beneficiando ~ popu~ação,como,um ~,o, com a criação ~e cionalizado, a vontade popular não pode ser exercida senão por
novos empregos. RepIto: fOI um mcentivo mllllll10. O Ceará preCI- meio de três quintos dos votos da Casa quorum absolutamente
s~ ainda avançar no que diz respeito à questão de crédito e política difícil de ser alcançado. '

fIscal. W d" dI' das I '- O
O compromisso de gerar empregos deve ser de todos. A ao es~mos lSCUtin o as eIS te ,:,omumc~ÇOO;'l'

classe política, especialmente, deve ter a responsabilidade de ade- Congres~ Naclo~, soberanamente, ~o plan? ~c:~tituclOnal
quar a legislação à força social da nossa economia. Devemos ur- - se .:'-SSlll1 o deseJll;t - poderá, ,medtante leI ordinária" voltar à
gentemente regulamentar o artigo 179 da Constituição que prevê questão ~o mon0p6lio ~ Te~ebras. ~ proJX?Sta que se discut? é a
tratamento diferenciado às pequenas empresas nos campos fiscal, de ~~btratrdo tt:xto constitUCIOnal o lll1perativo d.e o mono~lio da
creditício, administrativo, previdenciário e trabalhista. Devemos Um~o ser exe~cldopor eml?resa,estatal. Nada maIS~ que ISSO, Sr.
também defender e estimular iniciativas como as do Sebrae, de Pres~den~. Nao es~amos.dl~CUtind~ o ~odel? das leIS ~s teleco
criar o fundo de aval, para sustentar as garantias necessárias para mumeaçoes, mas SIm o dIreIto de ~rr a discutir: democratl~~ente,
que os pequenos empresários possam levantar recursos no sistema o.modelo a q~e o Congresso N~lOl~al e a soctedade brasiletra as-
financeiro, a flll1 de investir nos seus negócios. prram para a area .das tel~omumcaçoes.

O Governo tem que usar recursos disponíveis e mais bara- Era o que tinha a dIZer.
tos, como são os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, O SR. ARLlNDO CIDNAGLIA (PT - SP. Sem revisão
administrados pelo BNDES, para investir nos pequenos negócios. do orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, o Exército in
Atualmente, esses recursos são utilizados para financiar as grandes vadiu, nesta madrugada, quatro refmarias da Petrobras, por deter
indústrias, A prioridade nacional tem que ser o fortalecimento do minação direta do Governo Federal, que alegou cumprimento da
setor produtivo que cria novos empregos, Tarefa esta que só a pe- lei. Pergunto, principalmente à base governista desta Casa e mais
quena empresa pode realizar a um custo por capital investido mui- ainda à ~ação brasileira: é de justiça assinar-se acordo e não cum
to mais adequado aos interesses nacionais. pri-Io? E de justiça o Presidente da República e o Ministro Delcí-

Fortalecendo o setor produtivo, especialmente o segmento dio Gomes, em nome do Governo passado, assinarem acordo e
das pequenas empresas, estimulando a iniciativa dos cidadãos no não cumpri-lo? Como, então, este Governo quer falar emjustiça?
esforço de abrir seu próprio negócio se estará criando as bases de O Tribunal Superior do Trabalho decidiu, por voto do Rela-

-um novo modelo de desenvolvimento com justa distribuição da tor, Ministro Ahnir Pazzianotto, que aquelas autoridades, o Co
renda nacional. A classe politica tem que estar engajada nesse mandante-em-chefe das Forças Armadas, como reza a
compromisso fundamental para assegurar um progresso com justi- Constituição, o Ministro ao qual está subordinada a Petrobras, e o
ça social. Presidente da empresa, assinaram acordo que não tinha validade.

O SR. EDUARDO MASCARENHAS (PSDB - RJ. Sem O que a Nação pergunta e exige saber é o seguinte: o Presi-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, prelintinarmente, gostaria de dente da Petrobras naquela época alertou os trabalhadores? O Mi
saldar a firmeza, a serenidade e a grandeza do Presidente Femando nistro Ahnir pazzianotto e todos os Ministros do Tribunal
Henrique Cardoso na condução da questão da greve dos petrolei- Superior do Trabalho alertaram os trabalhadores e o próprio Go
ros. A posição do Presidente está à altura do juramento que fez vemo? Se não o ftzeram à época, por que argumentam assim ago-
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ra? Ou usaram de má-fé naquela oportunidade, ou agora usam ar
gumento de ocasião, visando ao fim da greve dos petroleiros.

O Governo usa a força bruta para pôr fim à greve, que é or
deira, pacífica e legítima, decorrente de uma necessidade salarial e
de um acordo já assinado e não cumprido.

Antes de se alegar cumprimento de decisão judicial deve-se
responder se é democrático assumir compromissos, assinar acor
dos e não cumpri-los.

Sr. Presidente e SIS. Deputados, não faz sentido a argumen
tação de que os petroleiros causaram o problema. Quem causou o
problema foi o Governo. Lamentamos que os setores que hoje
aqui se manifestaram acreditem que oGoverno tem de ser firme e
fazer cumprir a Constituição, mas não apelem para que o Presiden
te da República a cumpra, respeitando seu pr6prio cargo, visto que
foi o Sr. Itamar Franco quem assinou o acordo.

Em decorrência disso, devemo-nos pautar por aquilo que é
essencial. O que se pretende? Humilhar o movimento grevista,
derrotando-o para depois, como se fosse uma caridade, negociar?
Não. Aqueles trabalhadores da Petrobras são pais de família hon
rados; não estão lá por apadrinhamento politico ou para fazer o
jogo das famílias poderosas dos meios de comunicação do Pais.
Muitos trabalhadores, ou talvez a totalidade - se não é a totalida
de, não é responsabilidade deles -, ingressaram na Petrobras atra
vés de concurso, fizeram cursos, estão preparados e fazem a
riqueza desta Nação. Portanto, exigem respeito, por que têm digni
dade.

Se o Governo quiser e o Exército jogar pesado, não apenas
essa greve será derrotada, mas também a democracia no Brasil, a
imagem do Presidente da República, um homem que tem a fama
de ser um bom negociador e intennediador de conflitos.

O Governo não buscou negociar, escondeu-se atrás de uma
decisão do TST. Portanto, quando alguém ousou dizer que essa
greve buscava uma saída honrosa para a volta dos trabalhadores 
segundo li numa coluna de jornal - com o "rabo no meio das per
nas", não concordei, já que se trata de greve vitoriosa, que aconte
ceu, independentemente de o Governo honrar ou não o acordo.
Por que é vitoriosa? Porque são homens e mulheres que, simples
mente, exigem seus direitos. Se o povo brasileiro tivesse a capaci
dade de organização dos petroleiros, que neste momento
abraçamos de forma solidária, evidentemente o País não teria a se
gunda maior concentração de renda do mundo e, sem dúvida, não
haveria como campear a injustiça, a violência, a doença e a pr6pria
morte.

Sr. Presidente, Sf"s e Srs. Deputados, queremos, portanto,
dialogar com a base governista e com a Presidência desta Casa,
para que auxilie na busca de solução para o Impasse, a fun de que
não nos omitamos e sejamos, de fato, um Poder independente, não
um Poder a reboque do Executivo.

Apelo às Lideranças partidárias para que impeçamos uma
tragédia simplesmente porque homens e mulheres reivindicam le
gitimamente os seus direitos.

O SR. ADÃO PRETTO (PT - RS. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sf"s e Srs. Deputados, está sendo lançado neste
momento, no Auditório 5 do Anexo fi desta Casa, o movimento "Gri
to da TeIra", com a presença de lideranças de várias entidades, como
a CONfAG, a FETAG do Rio Grande do Sul e federações de outros
Estados do Brasil, o Movimento dos Sem- Terra, enfIm., as organiza
ções populares, todas dando o seu grito de alerta sobre o que vai acon
tecer; a partir do dia 5 até o dia 14 do mês que vem, quando se
estenderá. d movjmento ao âmbito nacional.

~stá em Brasília uma comitiva de Prefeitos que veio trazer
apoio à Frente Parlamentar Ruralista, aqui desta Casa, que defende

a política dos grandes produtores. Muitos Prefeitos não compreen
dem por que n6s, que tanto defendemos a agricultura, não estamos
participando das reivindicações. O motivo é simples: essa luta que
os Prefeitos estão travando é em defesa dos grandes produtores,
dos grandes devedores, dos grandes inadimplentes do Brasil. Não
podemos misturar as situações. Precisamos de duas politicas agri
colas no Brasil, precisamos de uma politica agrícola diferenciada.
Como somar-nos todas na mesma luta? Se no Rio Grande do Sul
apenas três grandes fazendeiros pagassem o que devem, podería
mos perdoar a dívida de todos os pequenos agricultores. Então,
não há como trabalharmos juntos nesse setor.

Os pequenos agricultores devem uma parcela pequena ao
Governo e são os responsáveis pela maior parte da prodUçãO. Sr.
Presidente, prezados colegas, temos de fazer alguma coisa por
aqueles que realmente produzem no Brasil, os pequenos e médios
agricultores, que estão falindo, estão quebrados. Se o Governo não
lhes der atenção, em um futuro muito próximo não teremos mais
agricultores no campo; teremos, isto sim, um amontoado de de
sempregados nas grandes cidades.

Há pessoas morrendo de fome. Dias atrás, no Ceará uma
criança morreu de fome no colo da mãe e, antes de morrer, per
guntou se no céu existia pão. isso aconteceu no Ceará, no Nordes
te, mas no Rio Grande do Sul, na semana passada, uma criança de
dois anos de idade também morreu de fome em um acampamento
de sem-terras, no colo da mãe.

Há tanta miséria, tanta gente sofrendo por falta de comida, e
apesar disso, na sexta-feira passada, no Município de Sarandi, no
Rio Grande do Sul, disse-me um caminhoneiro que se lhe ofere
cessem uma carga de milho de presente no Mato Grosso ele não
iria buscá-Ia, porque o frete valeria mais do que a carga.

O Governo está perdido nessa conjuntura. O preço dos pro
dutos da agricultura não vale mais nada; os agricultores vão à fa
lência por falta de uma politica agricola, e enquanto isso as
pessoas morrem de fome.

É inexplicável o que acontece em um Pais rico como o nos
so, mas desgovernado por homens que não têm responsabilidade
para com o povo que representam

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOÃO COSER (pT - ES. Sem revisão do orador.)

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, hoje poderia, desta tribuna,
falar sobre uma série de assuntos, particularmente sobre a greve
dos petroleiros, prestando solidariedade àquela categoria e exigin
do do Governo Federal mais sensibilidade, no sentido de tentar en
contrar alternativas para acabar com essa greve, negociando e
acolhendo o acordo feito anterionnente pelo Presidente Itamar
Franco.

Poderia também comentar como bem o fez o Deputado
Adão Pretto, o movimento "Grito da Terra", o grande ato para ten
tar mobilizar a sociedade brasileira, sobretudo os agricultores e os
trabalhadores rurais, no sentido de se criarem novas condições e
perspectivas para esse povo que sustenta o nosso Pais. Poderia
ainda falar sobre a fragilidade conseqüente da privatização da que
bra do monopólio das telecomunicações e do petr61eo.

Mas eu, que sou do Estado do Espírito Santo, infelizmente
tenho de falar mais uma vez sobre a tentativa do Governo Federal
de fazer um leilão para privatizar a ESCELSA.

Na regulamentação desse processo, conseguiu-se estabele
cer uma nonna que proíbe o Governo do Estado de palticipar do
leilão, mesmo se tiver recursos, mesmo se tiver predisposição para
comprar ações da empresa.

O Governo, nessa regulamentação, faz uma proibição inédi
ta. Não existem precedentes no Pais. Mesmo havendo recursos esta-



Pensaria que o Sr. Relator, ao constatar essa realidade de
que os serviços de telecomunicações são estratégicos para os paí
ses desenvolvidos, ele, no seu relat6rio, encaminhasse algo que
preservasse o interesse nac~onal, o sentido estratégico desse setor.

''É fato inconteste" - friso a expressão inconteste,
Sr. Presidente, porque são palavras do Relator juntamen
te com a bancada majoritária, com a orientação do pró
prio Governo, do Ministério das Comunicações - "que,
a expressão mesmo com as privatizações e flexibilizaçõ
es realizadas no sistema de telecomunicações pelos paí
ses desenvolvidos, o capital nacional, estatal ou privado
continua, sem exceções" - friso a expressão sem exceçõ
es -, "controlando as telecomunicações daquelas nações.
Mesmo nos Estados Unidos, onde a iniciativa privada
domina totalmente, os estrangeiros não podem adquirir
senão a pequena parte do capital de uma empresa do se
tor e não podem. ser administradores de qualquer delas".
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duais a iniciativa privada é beneficiada: tenta-se proibir·que um O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente, pela
Estado brasileiro seja acionista de uma empresa como a ESCEL- ordem,
SA. O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Concedo a pala-

Outro fato curioso que me levou a fazer este pronunciamen- vra ao nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá.
to é objeto de matéria publicada no jornal Gazeta Mercantil, edi- O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (pPR _ SP. Sem revi
ção de ontem, que destaca o depoimento de algumas pessoas, sob são do orador.) _ Sr. Presidente, apenas para registrar que a Frente
o título: 'Tarifa é vital para privatização". A autora, a jornalista Parlamentar em Defesa da Previdência estará reunida para discutir
Fátima Belchior, escreve: os problemas relativos à proposta que foi enviada pelo Governo a

"O sucesso da privatização dos setor elétrico está esta Casa, para questioná-Ia e deixar bem clara a sua posição. Re
condicionado a dois fatores: à adoção de uma política ta- gistrar, ainda, a presença do Sr. Getúlio, da Associação de Apo
rifária que remunere o investidor e à independência do sentados e Pensionistas de Ponte Feneira, que reclamou que os
órgão regulador da política energética. .." aposentados estão com suas aposentadorias altamente defasadas.

A partir do mês que vem receberão o aumento de 42% igual ao do
No fundo, a pretensão da iniciativa privada é de que as em- salário minimo, e se abre um precedente juódico para que, quando

presas estatais, enquanto existirem, aumentem o preço das tarifas da votação da medida provisória que eleva o salário mínimo para
públicas, e, a partir daí elimine-se efetivamente o órgão regulador 70 reais, possamos recompor a situação dos aposentados e pensio
dessas tarifas e deixe-se tudo nas mãos do setor privado. nistas ou discutir os seus direitos na Justiça, porque só durante o

Muitos de nós, Deputados Federais, e até mesmo o Governo Plano Real já perderam 71%.
não temos noção das conseqüências do processo de privatização O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) Concedo a palavra
do setor elétrico, da quebra do monopólio do petróleo e das teleco- ao Sr. Deputado Sérgio Miranda.
municações. É

Quanto custará ao País esse processo? Se é, de fato, o paraí- O SR. S RGIO MlRANDA (PC do B - MG. Sem revisão
so para a iniciativa privada, que talvez coloque alguns milhões nos do orador.) - Sr. Presidente, Sf's e Srs. Deputados, faz-se necessá
cofres públicos, por outro lado essa privatização desenfreada dei- rio utilizar o pouco tempo do pinga-fogo para discutir o que não
xará o povo brasileiro em situação de desespero e de miséria, por; foi discutido: a questão das telecomunicações que está em pauta
que a telefonia, a eletricidade e o petr6Jeo ficarão mais caros. E para ser votada hoje.
isso o que busca o Governo Federal? E essa a responsabilidade Sr. Presidente, continuarei o debate que iniciei na discussão
que querem ter alguns dos Srs. Deputados? E está aqui: eu não es- desse tema. E chamo a atenção de todos para o relatório do ilustre
tou exagerando, muito menos inventando; está no depoimento por Deputado Geddel Vieira Lima. Durante os trabalhos da Comissão,
escrito do Sr. João Camilo Penna, ex-ministro do Comércio que chamava-me a atenção o fato de o relatório ter dupla face; era um
foi também diretor de Fumas, e sobre quem escreve a jornalista: caso de dupla personalidade: conviviam no relatório Dr. Jeki1l e

Mr. Hyde - o médico e o monstro. Mas, Sr. Presidente, já durante
"Além de defender tarifas que remunerem, (Ca- as discussões havidas na Comissão alertei os participantes para o

milo Penna) acha que o poder conce~nte - hoje esse fato de que o relatório apenas tinha a cara do médico, porque, na
cargo é do Departamento Nacional de Aguas e Energia realidade, era apenas o Mr. Hyde com duas faces semelhantes.
Elétrica (DNEE) - tem de ser reestruturado e tornar-se Vamos comprovar esse raciocínio. O relat6rio, ao discutir a
modelo, forte e respeitado." história das telecomunicações no Brasil, dá um salto de vinte anos.

E I d de ,- d' d' 'da Salta da crise de 1945 - peóodo da 2& Guerra Mundial, em que oas pa avras o poenLe nao elXam UVl s:
serviço de telecomunicações ficou prejudicado pelo fornecimento

''É uma ilusão imaginar-se que o setor privado - para 1965. E esquece que, nesse período, as telecomunicações
será atraído sem tarifas que remunerem", comentou ele. do Brasil foram dominadas por mnltinacionais, justamente as mes
''É fundamental que haja garantia de tarifas realistas e de mas que pretendem se assenhorar desse serviço, com o processo
um real poder concedente para arbitrar essas questões." de privatização já anunciado pelo Governo.

Mais grave, Sr. Presidente, é quando o Relator cita textual-
Sr. Presidente, Sf's e Srs. Deputados, o que busca o Gover- mente em seu relatório:

no e o que buscam os grandes empresários nacionais e internacio
nais é de fato apoderar-se de todo o serviço público, para, a partir
daí, sim, fixar tarifas não que apenas remuneram o capital, mas
que dêem muitos lucros e deixem a população - particularmente
aquela mais simples, das periferias ou das pequenas cidades, ou
aquele povo do interior, que depende da eletrificação rural, que
depende da telefonia rural- na miséria, porque pode ser que o sis
tema melhore para meia dúzia de empresários ou para os centros
urbanos, mas para o conjunto da população brasileira, com certe
za, a situação será cada vez pior. E muitos daqueles cidadãos bra
sileiros que hoje têm telefone talvez tenham de devolvê-lo para as
empresas, porque não vão ter condições de pagar sequer a tarifa.

Portanto, Sr. Presidente, Sf's e Srs. Deputados, quero regis
trar o nosso protesto, porque o Governo do Estado tenta, sim, par
ticipar desse processo, o governo do Espírito Santo quer participar
do processo de desenvolvimento estatal.

O pior é que foi reduzido a 7,5% o percentual destinado aos
trabalhadores, que antes era de 10%.

O Governo Federal, infelizmente, está piorando·a cada dia.
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Vã ilusão a minha, Sr. Presidente. Vã ilusão reforçada pelo fato de
que esta Casa acabou de retirar da Constituição a diferença entre
empresa brasileira de capital nacional e empresa brasileira de capi
tal estrangeiro. Ao invés da AT&T, teremos a AT&T do Brasil,
que será empresa brasileira; ao invés de France Télecom, que é es
tatal francesa, teremos a France Télecom do Brasil, empresa brasi
leira. E o mais absurdo, Sr. Presidente, é que estão tentando
enganar o Congresso Nacional. Esta emenda das telecomunicações
difere de todas as outras emendas, inclusive da do petr6leo, porque
se afirma algo no corpo da lei, e o Ministro, antes que ela seja vo
tada, já a interpreta de founa diferente. No substitutivo afuma-se
necessidade de uma lei para regular o setor, mas o Ministro tem
reiteradamente afrrmado que não será necessária essa lei, que ape
nas a medida provisória das concessões já vei ser capaz de penni
tir concessões para o filé mignon do setor de telecomunicações,
Sr.:Presidente, esvaziando a Telebrás, dilapidando o seu patrimô
nio, para que ela possa ser dada de bandeja daqui a seis meses ou
um ano. Não podemos pennitir que o Congresso Nacional seja lu
dibriado, e, por intermédio do Congresso, o Brasil também o seja.

Sr. Presidente, há um comentário sobre a "quibada". Não
me preocupo com a "quibada", porque foi divulgada; preocupo-me
com o sushi, com a feijoada e com o churrasco por que dessas nin
guém soube nesta Casa. Essas reuniões reservada, envolvendo o
Unibanco, a Odebrecht, a Andrade Gutierrez, a S'IET italiana e a
AT&T, não f~ramdivulgadas, Sr. Presidente. Nesse sentido, enga
na-se o Congresso, ao aprovar o substitutivo que diz que a regula
mentação não pode ser feita por medida provis6ria, quando esta já
existe e que vai ser usada pelo Ministério para fazer concessões na
telefonia celular, na transmissão de dados, na questão do satélite.
Quando se propõe uma lei, mas ela retira, como no substitutivo
original do Relator, o regime de outorgas essa lei é apenas formal,
Sr. Presidente.

Nesse sentido, queria fazer mais um alerta: não estamos dis
cutindo Oposição e Governo, não estamos discutindo neoliberalis
mo, não estamos discutindo setor de telecomunicações, estamos
discutindo ética e moral, estamos discutindo como evitar que o pa
trimônio público seja dilapidado, à custa de um discurso mais ge
ral. Os ratos estão rondando a mesa para comer as migalhas. Essa
é a questão básica.

A discussão que haverá hoje - e chamo atenção dos Srs.
Deputados que se encontram em seus gabinetes - está distorcida.
De certa founa, é um esbulho, porque já são claras as declarações
dos Ministros Sérgio Motta e José Serra. O sentido é privatização.
Flexibilização é um mero eufemismo. As concessões serão feitas
imediatamente, sem esperar processo regulat6rio. Para isso alerto
os Srs. Deputados.

(palmas.)

Durante o discurso do Sr. Sérgio Miranda o Sr.
Nilson Gibson § 2° do artigo 18 do Regimento Interno,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Wíll'On Braga, 4° Suplente de Secretário.

o SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Concedo a palavra
ao Sr. Iberê Ferreira.

O SR. mERÍl: FERREIRA (BlocdPFL - RN. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, a malha
rodoviária deste País transfonnou-se numa máquina de ceifar vidas e
num ralo por onde escoa parte significativa da riqueza nacional.

S6 no ano passado, detectou-se nas estradas brasileiras,
quase 68 mil acidentes com perda de centenas de vidas humanas
que, somados às ações assassinas dos ladrões de veículos e de car
gas, evidenciam um dos mais trágicos cenários da realidade nacio-

nal, que decorre fundamentalmente, do lastimável estado de con
servação, sinalização e policiamento dessas rodovias.

Esse quadro lastimável levou a Confederação Nacional do
Transporte - CNf a solicitar ao ExID° Sr. Presidente da República a
decretação de estado de calamidade pública nas rodovias brasileiras.

O Pleito da CNT constitui-se a meu ver, numa das poucas
alternativas, de curtíssimo prazo, para amenizar essa dramática si
tuação, principalmente quando se sabe que o DNER - 6rgão res
ponsável pela manutenção das rodovias federais - ressente-se de
uma crônica carência de recursos para atender aos seus objetivos.
Essa alternativa poderá pennitir, entre outras possibilidades, o en
gajamento dos batalhões de engenharia do Exército Nacional na
execução dessas obras de caráter imperioso e inadiável.

A CNf que representa um segmento que contribui com
6,5% do Pill nacional e possibilita emprego a 2,5 milhões de pes
soas, fundamentou o seu pleito nos resultados de levantamento
realizado recentemente pela pr6pria entidade nas dez rodovias na
cionais com maior volume de tráfego, que, na sua esmagadora
maioria, apresentam péssimas condições de piso e sinalização.

A proposta da CNT não se limita a pleitear a atuação exclu
siva da União, propõe a participação dos seus congregados - atra
vés do transIJ011e de material e equipamentos, etc. - nas ações
necessárias à execução das obras.

Hoje, muito se fala no custo Brasil, caracterizado pela baixa
qualidade, produtividade e competitividade dos nossos produtos e
serviços. Todavia, quando o assunto é transporte n;x1oviário de
carga ou de passageiros, não há como desvincular esse custo da
perda média de 20% dos carregamentos da safra agrícola, da redu
ção da vida útil de ônibus e caminhões, do gasto excessivo de
combustível, dos prejuízos humanos ligados à elevaçção significa
tiva do número de acidentes e do número cada vez maior de brasi
leiros mortos ou permanentemente incapacitados.

É mister ressaltar que o pleito da CNT, que propõe a parce
ria dos seus congregados com o Governo Federal, repito, reflete
um problema emergencial e clama por uma solução, mesmo que
paliativa. Tem, ainda, o grande mérito de conclarnar o Governo
para a retomada inadiável de sua responsabilidade na conservação
da malha rodoviária nacional.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MAReIO FORTES (pSDB - RI. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, ocorre-me ligar a
matéria hoje constante da nossa Ordem do Dia - proposta de
emenda à Constituição que se refere à infra-estrutura brasileira,
particularmente ao setor de telecomunicações - à também momen
tosa questão dos juros.'

Quero, portanto, enfocar a questão dos juros, referindo-me,
primeiramente, ao capit21 que está sendo remunerado pelos juros,
que às vezes precisam ser aumentados e, às vezes, baixam um
pouco.

Na realidade, o que estamos vivendo durante a vigência do
Plano Real - e esse plano colocou de forma transparente o efetivo
valor da moeda, não pennitindo que a 6tica dos números fosse di
ferenciada desse valor - é a consolidação do acúmulo de dívidas
contraídas pelo Brasil como um todo, pelo setor privado e. sobre
tudo pelo Estado.

De fato, entre 1965 e 1980, por exemplo, entraram no Bra
sil, em founa de empréstimo, cerca de 120 bilhões de d61ares nor
te-americanos, a uma razão de 7 a 8 bilhões de d61ares ao ano.
Graças a Deus, a maior parte desses recursos foi muito bem apli
cada na construção, no aperfeiçoamento, na ampliação e na melho
ria da qualidade de nossa infra-estrutura - transporte, energia,
comunicação -, então sob o controle estatal, aproveitando a opor
tunidade que o mundo oferecia de reciclagem dos petrod61ares,
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que tomava disponíveis ao setor público créditos e recursos que
foram muito bem utilizados.

O débito interno acumulado hoje significa nada mais. nada
menos do que os investimentos feitos pelo País na sua infra-estru
tura, mas há acúmulo de alguns erros em tomo da Administração
Pública quanto à dívida entre Estados, Municípios e União Fede
ral. É com isso que se quer acabar quando se propõe - e parte des
ta questão será discutida na Ordem do Dia de hoje - livrar o
Estado da obrigação sistemática de investir em setores que podem
ser entregues com igual grau de responsabilidade à iniciativa pri
vada, para que o Estado, assim, possa também libertar-se da obri
gação de endividar-se e de onerar, de fonna definitiva, seu
movimento financeiro, obrigando-se portanto, a aumentar sistema
ticamente os juros.

Sr. Presidente, os juros, em seu aspecto monetário, eviden
temente merecem tratamento diferenciado. Quando se aumentam
os juros para conter o consumo, a fmalidade não é privar os cida
dãos brasileiros de adquirirem bens que muitas vezes lhes são filll
damentais; na realidade, pretende-se limitar o consumo à
capacidade de produção disponível para a indústria brasileira, que
necessita, em paralelo, equipar-se e ampliar-se para melhor aten
der à própria demanda que se cria com o desenvolvimento.

Devem ser, portanto, diferenciados nos juros para limitação
do consumo dos juros necessários para o estimulo ao investimen
to. Sâo coisas diferentes. Investir na ampliação de fábricas, na
construção civil, no aumento da produção agrícola é uma necessi
dade do País que irá ao encontro do aumento do consumo sufi
ciente e necessário para alimentar os cidadãos de benefícios que
serão úteis ao desenvolvimento do Brasil e existirão em função do
próprio desenvolvimento. Esses juros deveriam ser tabelados, e
não aqueles que oneram, por exemplo, o cheque pré-datado, o che
que especial, o cartão de crédito, porque nesse caso temos fundos
captados por juros necessários ao mercado, em função das razões
de Estado, como já disse, necessárias para cobrir o acúmulo de dí
vida utilizada, às vezes, décadas atrás.

Ora, se é necessário tratannos dessa questão, nossa proposta
é que se faça uma análise precisa no sentido de saber para que está
sendo usado o capital que se necessita remunerar com os juros.
Até que ponto juros apenas inferiores à sua taxa de captação po
dem ser considerados subsidiados e até que ponto juros altos são
realmente altos ou são apenas superiores à taxa de captação, num
país ainda carente de capitais como o Brasil?

O SR. IVAN VALENTE (pT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, Brasília e o Congres
so Nacional não podem ignorar o que está acontecendo no País.
Enquanto o Exército brasileiro ocupa as refinarias, com ameaça de
mortes, como houve em Volta Redonda - incidente de triste me
mória -, o Governo convoca uma sessão extraordinária para fechar
a discussão sobre emenda que trata da questão das telecomunica
ções, como se no País nada estivesse acontecendo. E vamos à vo
tação agora à tarde!

Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, todos os meios de co
municação de massa sabem perfeitamente, embora não o digam,
que, se há alguém intransigente nesta disputa, esse alguém é o Go
verno, porque a Federação dos Petroleiros tem um documento as
sinado por um Presidente da República e por um Ministro. E este
Governo é continuidade do anterior. Temos, nesta Casa, Deputa
dos '!ue foram Ministros no Governo Itamar Franco. O Presidente
da República foi Ministro duas vezes no Governo Itamar Franco,
das Relações Exteriores e da Fazenda, e não assume que este Go
verno é a continuidade do anterior.

Quem é intransigente é o Governo, não os petroleiros, que
por duas vezes tentaram negociar.

Em terceiro lugar, é só ligar a televisão ou o rádio e ler os
jomais para constatar a campanha mais sórdida possível contra o
movimento dos petroleiros. A TV Globo mostra uma dona de casa
que tem cozinhar para uma criança cardíaca etc. Isso é chantagem
contra a população. O jornal Folha de S. Paulo de hoje publica
que a população de São Paulo é contra a greve dos petroleiros 
60% é contra e 40% a favor. Ora, esse é um dado positivo para os
petroleiros. Com uma campanha massiva nos meios de comunica
ção contra eles, com o senso comum que se criou, com a hipócrita
campanha que as redes de televisão e rádio fazem, 40% de apoio é
altamente significativo.

Se tivéssemos democracia nos meios de comunicação de
massa neste País, iríamos ver quem está com a razão.

Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, estranhamos que o
Governo queira com medida de força quebrar a espinha dorsal do
movimento sindical brasileiro, da CUT e dos petroleiros. O Go
verno será o responsável por qualquer ato de violência dentro das
refmarias.

Queremos dizer o seguinte: Sr. Presidente Fernando Henri
que Cardoso, seu passado foi de luta e de resistência à ditadura mi
litar. Agora, V. Ex" coloca a mão dos militares dentro da casa dos
trabalhadores e das refinarias. A resposta dos petroleiros virá, as
sim como a dos metalúrgicos, dos têxteis e dos portuários, que já
estão se organizando, porque não se querem humilhar frente a este
Governo. A própria Folha de S. Paulo, no seu editorial de hoje,
disse que o Governo seguiu o caminho de Margareth Thatcher,
após ouvi-la na Inglaterra.

Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, está-se discutindo um
tema do porte das telecomunicações, que envolve o patrimônio na
cional, num dia como este, como se nada mais estivesse aconte
cendo. Das lideranças políticas desta Casa e dos Parlamentares
que têm um mandato popular, tem de sair uma ampla negoCia
ção, para resolver o impasse em que a intransigência governa
mental colocou a sociedade brasileira. Neste momento é
necessário, mais do que nunca, que as lideranças partidárias e
os Deputados desta Casa não neguem o seu papel de líderes, de
representantes populares, para se chegar a uma negociação que
feche esse impasse. Não é pouco o que está acontecendo neste
País, e seria irresponsabilidade do Congresso Nacional fingir
que nada está acontecendo. O Tribunal Superior do Trabalho
julgará na sexta ou na segunda-feira o recurso da Federação
dos Petroleiros. Por isso, mais do que nunca é necessário bus
car uma saída agora, pois quem será responsabilizado pelo que
vier a acontecer em termos de violência não serão os trabalha
dores, e sim o Governo.

Finalizo, Sr. Presidente, pedindo às Lideranças desta Casa
que suspendam a sessão de hoje, a fim de entrarmos num processo
de negociação que traga uma solução para esse impasse.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MARCELO TEIXEIRA (pMDB - CE. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o Go
verno do Ceará, em parceria com a União, vai construir a Barra
gem do Castanhão, no Município de Jaguaribara, Ceará. O
reservatório, com uma capacidade de acumulação de 4,5 bilhões
de metros cúbicos de água, além de proporcionar a irrigação de
toda a região jaguaribana, resolverá os problemas de abasteci
mento de Fortaleza, capital do Estado, com mais de 2 milhões de
habitantes.

As obras, marcadas para começar no início do próximo se
mestre, constituem-se na concretização de um sonho de todos os
cearenses desde 1911. O projeto original sofreu sucessivas revira
voltas, inclusive no Governo Sarney, quando o Deputado Paes de
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Andrade, do meu partido, o PMDB, no exercicio da Presidência da
República, autorizou a publicação do edital e assegurou, no Orça
mento da União, recursos para os serviços preliminares do em
preendimento.

A parceria fmanceira entre Estado e União vem demonstrar
que o C€;ará soube superar os problemas políticos, encontrando um
denominador comum para sanar as divergências em tomo do pro
jeto. Foi de suma importância, nessa luta, a vigiliIDcia da imprensa
cearense, sobretudo do jornal Diário do Nordeste, que, na edição
da última segunda-feira, 22, voltou a abordar o assunto com o edi
tal intitulado "Parceria pelo Castanhão".

Estão juntos, em favor da construção da Barragem do Cas
tanhão, os políticos - em especial a bancada federal do Ceará -, li
deranças cumunitárias, empresários, homens do campo, jornalistas
e pessoas do povo. Todos, numa corrente, querem que o Estado,
assim como o Nordeste, tenha os instrumentos legais para vencer
as adversidades das secas. O Castanhão é um passo de gigante dos
cearenses.

A construção do Castanhão, que permitirá o represamento
das águas do rio Jaguaribe, vai soerguer social e economicamente,
tendo por base a irrigação, produção de alimentos e criação de pei
xes, não só a região jaguaribana, mas o próprio Estado do Ceará.
A barragem vai perenizar; além do Jaguaribe, rios e riachos, ga
rantindo ao Estado o aumento de seus recursos hídricos, objetivan
do, assim, o enfraquecimento das conseqüências sérias das
estiagens como as que a imprensa tem registrado nos últimos anos.

Além da Barragem do Castanhão, a população cearense está
na expectativa de ver concretizada também a transposição das
águas do rio São Francisco para os Estados de Pernambuco, da Pa
raíba, do Ceará e do Rio Grande do Norte.

Estamos em vigília, no sentido de que o Castanhão e a transpo
sição das águas do São Francisco possam completar o ciclo de reali
zações necessárias ao desenvolvimento do Estado do Ceará.

O SR. WOLNEY QUEIROZ (pDT - PE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, como Vice-Líder do PDT quero fazer
um registro na tribuna desta Casa - o qual tentei fazer pela manhã.
É lamentável para nós, que viemos com um objetivo claro para a
Câmara dos Deputados, presenciar a forma açodada, apressada,
superficial como estão sendo trazidas e discutidas as propostas de
emenda constitucional.

Hoje assistimos, com o plenário vazio, com duas ou três de
zenas de Deputados, à discussão da emenda das telecomunicações.
Quero alertar os Srs. Parlamentares, pois, no futuro, isso nos será
cobrado pela História, e é para ela que deixo este registro.

É inadmissível que esta Casa, que já foi palco de grandes
debates nacionais, esteja servindo apenas de passagem burocrática
para o entreguismo do patrimônio nacional ao capital estrangeiro.

Quero deixar o meu repúdio e a minha indignação na tribu
na desta Casa, pela forma como esse processo está sendo conduzi
do pelo Governo Federal, pelo Poder Executivo e como está sendo
tratada a Câmara dos Deputados.

O Poder Legislativo tem de se impor. Estamos aqui com
outro objetivo e, infelizmente, não temos voz suficiente para mu
dar a forma como estão sendo tratadas as questões nacionais. Pelo
menos, podemos deixar nosso registro para a História.

O SR. SIMÃO SESSIM (pPR - RJ. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sf's e Srs. Deputados, o Rio de Janei
ro, há vários anos, vem lutando contra a dengue e, nas últimas se
manas, a imprensa vem falando de nova epidemia, acrescida de
um fato novo: a febre amarela.

O próprio Coordenador da VigiliIDcia Epidemiológica da
Secretaria de Saúde, Dr. Marcus Fonseca revelou que, de janeiro

até agora, já foram registrados 21.750 casos, não estando afastada
a possibilidade de a febre amarela reaparecer em áreas de onde foi
erradicada há mais de dez anos.

Isso, por causa da multiplicação do mosquito Aedes aegyp
ti nas regiões mais pobres, por ser ele, a um s6 tempo, transmissor
da dengue e da febre amarela.

Pelo que se sabe, esses dados oficiais sobre a epidemia não
chegam a refletir a gravidade da situação, porque muitos casos da
doença não são notificados.

Concordo plenamente com o coordenador de VigiliIDcia
Epidemiológica do Rio quando ele diz que é preciso que o gover
no, nas esferas federal, estadual e municipal se mobilize para evi
tar o aparecimento de novos focos de mosquito.

É necessário, também, que as populações fiquem atentas,
principalmente nos bairros onde não existe saneamento e muita
gente estoca água em latões e baldes. Sem falar nas floreiras e ou
tros recipientes apropriados para a sua procriação.

Como se não bastasse tudo isso, Sr. Presidente, mais uma
novidade preocupante ronda os horizontes da saúde pública do
Rio: médicos do Departamento de VigiliIDcia Sanitária do Aero
porto Internacional e do Porto se declararam sem condições para
controlar a entrada de pessoas infectadas com o vírus Ebola na ci
dade. E, o que é mais grave, essa denúncia tem a respaldo do Sin
dicato dos Médicos do Rio de Janeiro. Isto porque, as condições
de trabalho são as mais precárias possíveis: não há equipamento
de proteção contra o Ebola ou qualquer outro agente infeccioso e o
número de médicos é pequeno. Até a viatura destinada ao trans
porte dos médicos para a inspeção de aeronaves teria sido requisi
tada para serviços burocráticos.

A situação é, realmente, muito grave, Sr. Presidente, por
que, desde o surgimento do Ebola, no Zaire, dezenas de países em
todo o mundo anunciaram medidas para impedir a entrada, em
seus territórios, de pessoas suspeitas de estarem infectadas.

Consigno a minha preocupação e formulo desta tribuna um
veemente apelo ao Ministro Adib Jatene, da Saúde, para que, atra
vés de recursos federais, ajude o Governo do Rio de Janeiro a pre
servar a população de mais esse terrível mal que ameaça a própria
humanidade.

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

Durante o discurso do Sr. Simão Sessim, o Sr.
Will-on Braga, 4° Suplente de Secretário, deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. Beto Mansur,
2 o Vice-Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Concedo a palavra
ao Sr. Fernando Ferro.

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf's e Srs. Deputados, comemo
ra-se hoje 30 anos da criação da Lafepe - Laboratório
Farmacêutico de Pernambuco.

A situação dos laboratórios estatais hoje, em nosso País, é
de total insegurança e indefinição quanto ao seu futuro.

Na mesma medida em que essas empresas estatais de capu
tal nacional têm condições técnicas e científicas para a produção
de medicamentos essenciais de baixo custo, com capacidade sufi
ciente para atender cerca de metade da demanda nacional de medi
camentos dos programas de saúde pública, elas respondem hoje
por apenas 20% do mercado de medicamentos, com um índice de
ociosidade em tomo de 70%, índice vergonhoso para um País com
graves problemas estruturais na área da saúde, com milhões de
brasileiros sem condições de acesso aos medicamentos essenciais
devido aos preços abusivos praticados por poucas empresas deten
toras do mercado.



11066 Quinta-feira 25 DIÁRlO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Maio de 1995

Uma das causas dessa situação é a falta de regularidade na
liberação de recursos por parte do Governo Federal, que há anos
vem reduzindo o volume de recursos fmanceiros para esse flll,
aliando-se a isto as especificidades do setor, como a dependência
de insumos e um quase monopólio da pesquisa pelos países desen
volvidos.

Agora mesmo, espera-se com urgência a liberação de ver
bas do Ministério da Saúde referente à segunda parcela de um
convênio firmado com os laboratórios estatais.

Há várias medidas também a serem tomadas para a imple
mentação efetiva de uma política de assistência farmacêutica que
passam pelo fortalecimento da CEME, pela definição de linhas de
financiamento para pesquisa em parcelias com as universidades,
até a distribuição gratuita, com defmições claras, de medicamentos
essenciais à população de baixa renda, entre outras de igual impor
tância.

Em respeito a essa massa de brasileiros nacessitados e aban
donados e à luta de todos os trabalhadores do setor farmacêutico
estatal, é imperioso que o Estado assuma seu papel não só como
agente fiscalizador e normalizador, mas também como produtor,
estabelecendo qualidade e preço compatíveis com a realidade em
que vivemos.

Por fim, não podemos esquecer e menosprazer a ação dos
laboratórios multinacionais do setor. no qual denúncias diversas
apontam problemas com medicamentos proibidos na matriz e ven
didos aqui. É também do conhecimento de todos a visão mercanti
lista do excesso de produtos com a mesma ação curativa,
indicando a incapacidade do Estado brasileiro, ou sua omissão, no
'controle, fiscalização e regulamentação de produtos cujo uso pode
trazer conseqüências nefastas à saúde da população.

Por tudo isso, vê-se a importância dos laboratórios oficiais
para estabelecer parâmetros de qualidade de produtos farmacêuti
cos oferecidos à população de nosso País.

O SR. SERAFIM VENZON (PDT - SC. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente. Sr"s e Srs. Deputados, o Brasil
precisa restabelecer a ordem. A desordem, a desobediência estão
em todos os lugares. Não são apenas os petroleiros que desrespei
tam a decisão judicial; há muitas outras categorias, em menor nú
mero talvez, que desrespeitam a hierarquia; há os que
individualmente seguem seu arbítrio; há quem desrespeita com
promissos assumidos com outrem, sejam verbais ou escritos. O
exemplo mais prático e comumente praticado é o do cheque. O ci
dadão está desorando o compromisso de várias maneiras, primeI
ro. deixando o cheque a descoberto, sem fundos; quando o credor
chega para acertar, alega uma série de argumentos, o mais comum,
que não tem dinheiro para pagar. No entanto, ele, como interme
diário passou a mercadoria para o consumidor fmal, que na maio
ria das vezes paga a vista, ou, se a prazo, costuma honrar seus
comprimossos.

O cheque sem fundos, que virou moda, está deixando todos em
maus lençóis. Está havendo o calote em cadeia. Muita gente honesta
sendo envolvida; há um verdadeiro horror do cheque, a ponto de não
mais serem aceitos cheques, nem mesmo de pessoas com todas as
credenciais. À medida que a imprensa divulga a crescente inadim
plência, mais gente entra na cadeia do calote. Vêem nisso o seu lucro.
É, na verdade, um roubo sem armas. E não se vê nenhuma postura flf
me das autoridades governamentais e das autoridades econômicas. O
Banco, o que faz? Nada de concreto, afmal tira lucro também do che
que sem fundos cobrando taxas.

De certa forma, apesar de não aprovar, acredito, há vanta
gens, tanto que, se se pedir referências por telefone ao gerente, é
comum ouvir: "É um bom cliente".

Segundo, o banco é tão conivente com o calote a ponto de
ajudar o caloteiro de outra forma mais ''limpa''. Através da contra
ordem vazia. O cidadão compra ~ usa todas as credenciais. até
cheque especial. Leva a mercadoria. Depois vai ao banco, fala até
com o gerente e determina uma contra-ordem, sem nenhuma razão
específica; se o cliente forçar uma alegação qualquer. é melhor
aceitar; não precisa apresentar o laudo policial se mentir que per
deu o cheque; sequer o banco se preocupa em conferir se a assian
tura é dele mesmo eu não. O cidadão pode perder uma folha única
do bloco de cheque, preenchido ao punho e ainda assinado? Mui
tas vezes. o cliente. até envergonhado com a facilidade do assalto,
alega defeito na mercadoria, mas o banco não exige que apresente
um documento do Procon.

Aqui eu vejo dois ladrões: o cliente que rouba a corda e o
banco que antarra no boi.

Quem tem mais responsabilidade? Ainda. nesta segunda
forma de assalto vejo uma agravante, o credor perde a mercadoria,
se quiser cobrar, tem que correr atrás do "cliente", corre o risco de
não localizá-lo. e de não compesar, econOlnicamente, o incômodo
da cobrança. E o cliente, por sua vez, fica tranqüilo, com a merca
doria, sem nenhuma punição - não precisa pagar nem aquela taxa
do cheque sem fundo.

Sr. Presidente. com a aquiescência das Sr"s e Srs. Depu
tados, solicito a V. Ex· que envie cópia do discurso deste depu
tado ao Presidente do Banco Central. bem como aos
presidentes de cada banco. Não é possível que nós, autoridades
governamentais e autoridades econômicas, fiquemos apáticos
diante de tal desordem que vem angustiando grande parte, se
guramente. de cidadãos honestos; estes não podem cruzar os
braços, desesperançados, sem entusiasmo, quebrados pelo calo
te de alguns "espertinhos"; desses homens de bem. ingênuos
até. ordeiros e trabalhadores, o Brasil não pode ficar sem. É ne
cessário que se tome uma medida urgente e prática. contra es
sas formas de roubo sem armas.

O SR. CLÁUDIO CAJADO (BlocoIPFL-BA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, trago a
esta tribuna resultado de pesquisa Ibope divulgada no último dia
19; pelo Correio da Bahia, em que 74% dos baianos aprovam o
Governo Paulo Souto. Segundo a pesquisa. 41% consideram sua
administração ótima ou boa - cinco pontos percentuais a mais do
que o registrado no início de abril pelo DataFolha - e 33% classi
ficam .0 Governo como regular. Além disso, o Ibope revela que
29% entendem que Paulo Souto está se saindo "melhor do que es
peravam". enquanto 46% afhmam que o Governador vem corres
pondendo plenamente as suas expectitivas.

"Estes índices vêm comprovar mais uma vez que estamos
no caminho certo e contamos com o reconhecimento do povo
baiano", afrrmou Paulo Souto.

O Governador Paulo Souto vem atuando intensamente com
a execução de projetos, obras e ações em diversas regiões do Esta
do, mantendo o ritmo de trabalho de Administração Antônio Car
los Magalhães - Antônio Imbassa1ly. de quem herdou um Estado
completamente saneado.

Ainda comparando com a última pesquisa do Vox Populi,
divulgada no final do mês pessado pelo Jornal do Brasil, houve
um crescimento na aprovação do Governador, que o classificou
entre os três melhores Governadores do país, com um índice de
72% de avaliação positiva.

Em relação à imagem do Governador, as características
mais detectadas são as de ser competente, honesto, realizador e de
ouvir o povo, 68% dos entrevistados confiam no Governo.
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Sr. Presidente, de acordo com a população, as áreas que
vêm recebendo maior atenção do Governo são: abastecimento de
água, turismo, educação, saúde, transporte, agricultura e saneamento.

Através do Programa de Desenvolvimento Sustentado do
Semi-Árido, o Governo do Estado está investindo na construção
de obras permanentes contra a seca e na recuperação da agricultu
ra e da pecuária da região, o que vai gerar emprego e renda para
264 municípios. Na área de saneamento, o Governo está executan
do o maior programa já realizado no Estado, o Projeto Bahia Azul,
que teve aprovada no último dia 18, pela Assembléia Legislativa,
uma suplementação de empréstimo com o Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID) de 48 milhões de reais passando de
216 milhões para 264 milhões de reais. O projeto tem como maior
conseqüência a melhoria das condições de saúde dos moradores de
Salvador e das cidades do entorno da Baía de Todos os Santos.

Na educação, o Governo Paulo Souto, se destaca com o in
vestimento de 10,2 milhões de reais na recuperação de cerca de
150 escolas.

Panlo Souto ainda tem outro projeto importante, que é a
construção de um Centro Integrado de Educação e Esporte, na
área do antigo Clube Costa Azul, de onde foram resgatadas famí
lias que lá viviam em condições subumanas e que foram transferi
das para a Vila Pan-Americana, em Cajazeiras, onde poderão viver
com dignidade.

Na área de turismo, a mais recente ação do Governador foi
a assinatura da ordem de serviço para a ampliação do aeroporto de
Porto Seguro, que passará a receber vôos internacionais.

No setor de transporte, está em curso o Programa Corredo
res Rodoviários, iniciado no Governo Antônio Carlos Magalhães,
com fmanciamento do BID, que visa a integrar todas as regiões do
Estado e melhorar o escoamento das safras agrícolas.

Sr. Presidente, como bem declarou o Governador, estamos
no caminho certo, e temos certeza de que as próximas pesquisas
também trarão resultados positivos.

O Governador Paulo Souto demonstra ao povo baiano que
sua promessa de dar continuidade ao Governo Antônio Carlos
Magalhães será cumprida à risca, e para o bem do baiano é o que
estamos tendo. .

Com todas essas ações em desenvolvimento, só nos resta
parabenizar o povo baiano pela excelente escolha e desejar que os
programas e projetos em curso sejam concluídos.

O SR. Wn..SON BRANCO (PMDB - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, sou talvez, o único pescador nesta Casa
do povo. Tenho encontrado defensores das categorias trabalhado
ras deste País, mas não concordo com mensagens que me estão
transmitindo, tais como, "somos uma Câmara de Deputados ou um
quartel de soldados obedientes?" Quero deixar bem claro à classe
trabalhadora que sou trabalhador, venho do mar, mas ninguém vai
me fazer votar a cabresto, nem, meu partido, nem o Governo, nem
a classe trabalhadora. Sei o que quero para o meu companheiro
trabalhador. Estou consciente de como votar. Vim para esta Casa
sabendo das grandes reclamações contra o Congresso Nacional.
Vim bem intencionado, para fazer um trabalho de acordo com a
procuração dos meus eleitores do histórico Rio Grande do Sul:
São José do Norte, Pelotas e Zona Sul. Quero representá-los bem,
mas não vou votar a cabresto, nem com meu Partido o PMDB,
nem com as lideranças trabalhistas deste País, porque também te
nho minhas dúvidas se elas, também estão compromedidas.

Era o que eu gostaria de dizer, Sr. Presidente.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (BlocdPTB-SP. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputa
dos, o Brasil tem uma irrenunciável vocação agrícola. E até a

despeito de uma política governamental absurda para o setor - a
dedicação e a abnegação do homem do campo vem superando
obstáculos quase intransponíveis, apesar de todas as adversidades
- o País tem apresentado alentadoras safras de grãos.

Há, entretanto, limites para tudo. Os juros elevadissimos
exigidos nos empréstimos e financiamentos agrícolas acabaram
por tomar antieconômico a atividade fundamental de produzir ali
mentos. E, em conseqüência, a quase totalidade dos agricultures
encontra-se endividada até o prescoço, sem ter como sobreviver e
saldar seus débitos.

A propósito, temos em mãos representação de agricultores
do Sindicato Rural de Morro do Chapéu, no Estado da Bahia, na
qual relatam que perderam 80% de seu patrimônio nos últimos dez
anos por causa da correção monetária e das alterações climáticas.

Trata-se, no caso, não de grandes proprietários rurais, mas,
ao contrário, de humildes rurícolas, o que desmente, peremptoria
mente, afirmações levianas no sentido de que o Decreto Legislati
vo n° 383, aprovado pela Câmara dos Deputados, só beneficiaria
grandes latifundiários.

Em verdade, a medida consubstanciada nesse diploma per
mitirá que principalmente pequenos agricultores possam continuar
exercendo sua atividade produtiva, em benefício do País, que pre
cisa desesperadamente de aumentar a produtividade do campo
para alimentar sua população e para permitir que os excedentes se
jam eXP.Ortados, trazendo divisas preciosas para o País.

É inadmissível, Sr. Presidente, que um País como o nosso,
com imenso território e amplas áreas agricultáveis, não conceda
prioridade total à agricultura.

Em verdade, a continuar a atual política agrícola (se é que
existe alguma coisa que mereça essa denominação), a produção do
campo cairá inexoravelmente, a calamidade da fome aumentará,
provocando aumentos nos preços dos produtos alimentícios e di
minuindo a pauta de exportações agricolas.

Por isso, ao tempo em que apelamos ao Governo para que
estabeleça uma política agrícola compatível com a realidade do
País, solicitamos aos ilustres membros da Câmara Alta para que
votem pela aprovação do Decreto Legislativo nO 383.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. JOSÉ CARLOS LACERDA (pPR - RJ. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, tenho
acompanhado, com vivo interesse, o esforço desenvolvido pelo
Governador Marcello Alencar no sentido de sanear o Rio de Janei
ro, principalmente no combate à violência, que tanto atormenta a
população no seu dia-a-dia.

Não constitui exagero afirmar que a cidade, antes maravi
lhosa, cantada em verso e em prosa, transformou-se, nos últimos
anos, numa espécie de Chicago da década de 30, onde só está fal
tando o toque de recolher comhora marcada.

Que o digam as estatísticas do último ftm de samana, regis
trando mais de uma dezena de assassinatos, como se vivéssemos
numa terra de ninguém, ao amparo da lei do mais forte.

É bom que se diga, Sr. Presidente, que a violência no Rio
de Janeiro não evoluiu apenas por descaso dos governos anterio
res. Ela tem profundas raízes sociais, a começar pelo desemprego,
pela falta de moradia e, como dizem, sem nenhuma cerimônia, muitas
das pessoas envolvidas: falta de opção. Eu diria, falta de ocupação!

Mas, o problema não pode ser visto apenas do ângulo do
combate direto, porque, se fosse assim, não haveria mais violência
no mundo, na medida em que o Estado dispõe de todos os meios
possíveis e imaginários para extirpar de uma vez por todas esses
quistos e essas mazelas que acompanham a humanidade, desde as
mais remotas eras.



11068 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção n Maio de 1995

É preciso encarar a violência sob os mais variados aspectos,
Sr. Presidente, a começar pela educação do povo, moradia condig
na, ocupação permanente, ficando a repressão propriamente dita,
para o último estágio.

Temos boas leis penais, sistema de segurança pública razoá
veis, apesar do sucateamento por que vem passado a polícia civil e
militar do Rio de Janeiro. Faltava a vontade política e esta o Go
vernador Marcello Alencar vem procurando pôr em prática, na
medida das suas possibilidades.

Por ocasião da ''Expo 92", que reuniu delegações vindas de
todo o mundo, as Forças Armadas foram solicitadas a colaborar
com a segurança pública e, pelo menos naqueles dias do Congres
so, o Rio viveu num paraíso, não registrando uma só ocorrência
policial de vulto, a não ser um ou outro acidente automobilistico
que já faz parte da sua rotina.

! Como a experiência superou as expectativas, imaginou-se
que o uso continuado das tropas do Exército, Marinha e Aeronáu
tica pudesse ser a solução.

Entretanto, não é bem assim, Sr. Presidente, uma vez que a
missão constitucional das nossas Forças Armadas nem inclui o
combate ao nareotráfico nem a perseguição continuada a bandi
dos. E, como resultado, o que temos visto é o confronto diário,
numa sucessão de acontecimentos que estão levando desgaste às
autóridades.envolvidas.

Em boa hora, Sr. Presidente, o Govemador Marcello Alen
car tomou a iniciativa de convidar o eminente Deputado Nilton
Cerqueira, nosso colega nesta Casa, para substi1llir o Secretário de
Segurança Pública Euclimar da Silva, que pediu exoneração do
cargo diante de tanta pressão que vinha sofrendo.

Desnecessário se torna lembrar que o Deputado Nilton Cer
queira é um brilhante oficial do Exército, onde chegou ao posto de
general, com relevantes serviços prestados ao País, tendo exercido,
inclusive, o Comando da Polícia Militar do Rio de Janeiro.

Suas metas, por enquanto, estão voltadas para o reaparelha
mento material e humano dos organismos da Secretaria de Segu
rança Pública. O anúncio do seu nome para o cargo trouxe um
certo desafogo entre aqueles que já conheciam o seu modo de tra
balhar.

Não diria que o Gen. Euclimar tenha sido malsucedido, por
despreparo ou por falta de condições. Mas é que a função de Se
cretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro é uma das mais
espinhosas de toda a administração do Estado, uma vez que lida
com todos os segmentos da sociedade, aí compreendidas as classes
alta, média e baixa, sem falar na Climinalidade, porque esta não
tem qualificação.

Muito se tem falado em desfavelizar o Rio de Janeiro, reti
rando as populações dos morros e reflorestando as áreas hoje ocu
padas por populações de baixa renda, na mais absoluta miséria,
presa fácil da criminalidade e da violência. Nesses espaços, seriam
plantados grandes bosques, com áreas de lazer e outras modalida
des de entretenimento para a população.

Se bem que, no Governo do Sr. Carlos Lacerda, tenha havi
do uma experiência que não prosperou como se esperava, com a
transferência de algumas favelas da Zona Sul para o complexo re
sidencial de Bangu, construído com dinheiro pÚblico.

É que não basta levar as pessoas para o subúrbio. É preciso
dar condições mínimas para que permaneçam contando com esco
las, postos de saúde, mercado e transporte eficiente. Até porque o
ideal não é segregar ninguém.

Em linhas gerais, Sr. Presidente, estas são minhas conside
rações do momento sobre o problema da violência no Rio de Ja
neiro.

Registro o fato e dou as boas-vindas ao novo Secretário de
Segurança Pública, Gen. Nilton Cerqueira, de quem tanto o Rio
espera nesta conturbada quadra de sua preciosa existência.

Não se tem notícia de que, ao longo de quase quinhentos
anos, o Rio tenha passado momentos tão difíceis, Sr. Presidente.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados, fma1
mente os moradores dos Estados da Amazônia Ocidental, proprie
tários de veículos utilitários, contam agora com um subsídio legal
que lhes permite ausentarem-se da região, por via rodoviária, com
seus veículos, sem antes terem que se submeter a um burocrático
trâmite judicial.

Sr"s e Srs. Deputados, entrou em vigor, no último dia 17, o
Decreto nO 1.491, que autoriza a saída temporária de veículos utili
tários da área de abrangência da Zona Franca de Manaus, sem o
pagamento de tributos, cabendo ao dono do bem apenas se dirigir
à Delegacia da Receita Federal local, com a documentação pessoal
e do veículo, exigidos pelo Decreto. Rapidamente a Receita expe
dirá o documento, permitindo a saída por um prazo máximo de 90
dias.

Este DC?reto vem reparar uma grande injustiça, à qual vi
nha sendo submetida a população dos Estados do Norte, notada
mente do Estado de Rondônia.

Os proprietários de veículos utilitários, nos últimos anos.
eram obrigados - quando necessitavam, por algum motivo, de via
jar para Estados fora da região - recorrer à Justiça Federal, através
de mandados de segurança, buscando liminares para garantia do
direito consti1llcional de "ir e vir".

Com a finalidade de resolver este problema, estive, no dia
23 de março de 1995, em audiência com o Sr. Secretário da Recei
ta Federal, Dr. Everardo Maciel, a quem levei as preocupações do
povo rondoniense, em especial, e do povo da Amazônia Ocidental,
de modo geral.

Na ocasião propus ao Sr. Secretário da Receita a regula
mentação do art. 39 do Decreto-Lei n° 288, de 28 de fevereiro de
1967, o que ora ocorre, coma assina1llra do Decreto nO 1.491, pelo
Senhor Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, e
pelo Ministro da Fazenda, Pedro Malan.

Aproveito a oportunidade para agradecer e louvar o empe
nho e a sensibilidade do Dr. Everardo Maciel, que prontamente
acatou minha sugestão, levando-a imediatamente ao conhecimento
do Ministro da Fazenda.

O apoio do Secretário da Receita foi decisivo para a publi
cação do Decreto, que facilitará, sobremaneira, a vida da popula
ção do meu Estado, especialmente a da Amazônia, como um todo.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. LAURA CARNEmO (pP - RJ. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados, requeiro,
na forma regimental, a inclusão do artigo ''Inimigos das Refor
mas", publicado no jornal O Globo de 6 de maio de 1995, de auto
ria do Sr. Antenor Barros Leal, l° Vice-Presidente da Federação
das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, nos Anais desta Casa.

Outro assunto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados: os ju
ros praticados .no Brasil, considerados os mais altos do mundo,
têm sido responsáveis pela "quebra" de muitas empresas, pelo
agravamento da crise no campo e pelo desequilíbrio social que
pertnrba toda a Nação.

Economistas de todos os jaezes têm, insistentemente, acon
selhado a utilização de taxas elevadas para inibir ° consumo e in
centivar as poupanças.

Essa política, sem proveitos práticos, a nosso ver, encerra,
em última análise, a visível niaximização dos lucros dos banquei-
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ros e a inequívoca e crescente drenagem de recursos públicos e
privados.

O sistema bancário, que tem auferido grandes vantagens,
escudando-se em escapatórias, costuma fugir à sua ftnalidade so
cial de promover o desenvolvimento do País e de servir aos inte
resses da coletividade.

Captar as taxas, que variam de 3% a 4% ao mês - quanto
têm rendido as cadernetas de poupança -, emprestar a juros extor
sivos de até 17% ao mês; confIgura a obtenção de lucros exagera
dos e significa brutal drenagem nos recursos públicos e um
incompreensível e intolerável empobrecimento de particulares, em
beneficio de tradicionais e implacáveis especuladores.

Mais da metade dos recursos orçamentários está compro
metida com o pagamento e com a rolagem da dívida interna. A
continuar a prática de juros elevadíssimos, com a tácita revogação
da usura, a situação, já caótica, assumirá proporções insuportáveis.

Essa técnica, adotada anos a fto sem sucesso, já não tem
mais crédito perante a Nação. Nem é justo tanto sacrifício para ne
nhuma melhoria.

Admitindo-se que pudéssemos descumprir ditames consti
tucionais, a medida somente se justificaria se, ao contrário do que
ocorre, ao percentual que excedesse à limitação constitucional fos
se imposta uma integral tributação. Evitada a transferência indevi
da de recúrsos, estaríamos, assim, utilizando a política dos juros
altos para conter o consumo.

Entretanto, não podemos prescindir de ftnanciamentos com
patíveis com a atividade econômica, sob pena de assistimos a um
sem-mÍmero de quebras e pedidos de concordatas. A intranqüilida
de ronda a indústria, o comércio e a agricultura, que enfrentam sé
rias crises, com signillcativa repercussão social.

No campo, era impraticável a concessão de ftnanciamento
rural indexado pela TR, e corrigimos o erro, derrubando o veto
presidencial. Ainda assim, a paz não voltou à área rural nem estão
asseguradas as condições necessárias à produção agropecuária.

O Congresso Nacional prepara-se para votar - e vai votar 
a regulamentação do mandamento constitucional que, definindo os
juros reais, possibilitará a ftxação do seu limite em 12% ao ano,
porque não tem razão os que, equivocadamente, advogam a práti
ca de taxas livres, mais escorchantes do que livres.

Mas até que votemos a regulamentação da taxa anual dos
juros, gostaria de solicitar ao Presidente da República, nesta tarde,
que reveja a atual política de juros e busque amenizar a situação,
lembrando a grave situação a que nossa sociedade está submetida,
com fechamento de empresas e redução de empregos, em meio a
uma crise econômica que parece não ter fIm e que continua levan
do, dia após dia, mais e mais pais de família ao desespero por esse
País afora.

Era o que tinha a dizer.
ARTIGO A QUE SE REFERE A ORADORA.

INIMUGOSDASREFORMAS

"As pessoas devem reaprender a trabalhar em vez de viver por
conta pública." Cícero, 55 a.C.

Antenor Barros Leal
É preciso identiftcar abertamente quem trabalha contra as

reformas da Constituição e a modernização do país, para entender
melhor a diftculdade de o Brasil sair do atoleiro. A raiz da reação
às mudanças está fmcada, principalmente, no interesse pessoal da
queles que, benefIciados pela "cidadã" de 1988 e por leis-favores
especfficas, não querem ver tocados, nem de leve, seus privilégios.
Não atentam, sequer, para o fato cristalino de que o Estado brasi
leiro, assumido por eles, já faliu.

Uma fórmula fácil de identificação é procurar saber. de ver
dade, a quem pertence o Est~do. Se à sociedade como um todo ou
um grupo de privilegiados. E inútil tentar entender de outra forma
a realidade brasileira.

No Brasil - verdade de hoje, o Estado pertence a poucos
"proprietários", passando desde o flanelinha, que é o dono do seu
"pedaço", e ao policial que divide sua féria, até o cidadão que se
aposenta de "araque" e o político que "quebrou o galho". Ao em
presário que sonega e ao fiscal que o achaça. Ao funcionário pú
blico, cujo cargo é um "bico" e só aparece para assinar o ponto.
Ao dirigente de estatal que contrata com prejuízo e ao cara que faz
a negociata. A estatal que paga mais à fundação dos seus funcio
nários do que dividendos a seu acionista. Ao banco estatal que em
presta sem garantias. Ao criminoso reicidente e à polícia
desarmada e cúmplice. Ao político desonesto que mama nas tetas
públicas e a Justiça que não prende. A confusão enorme das leis e
a impunidade que estimula a fraude. Ao empresário que vive de
subsídios públicos e detesta a competição e o mercado. Aos "ma
rajás" de todos os estados e aos autores das leis que os pnvile
giam. Ao sindicalista pelego (empresário ou trabalhador). que.
prometendo tudo, fica sempre com as vantagens. O leitor. prova
velmente, conhece outros.

A passagem do sistema atual, onde um grupelho é dono de
tudo para um Estado democrático e eqüânime, é penosa e demora
da. Do monarca assassino às democracias de hoje. o Estado tem
evoluído com a mais lenta das velocidades. A razão é simples:
quanto mais democracia, menos privilégios para os palacianos.
Foram precisos centenas de anos para que fossem retirados os
prestígios dos "amigos do rei". Como mágica foram substituídos
por outro tipo de gente, sempre pronta a bater palmas, achar en
graçadas as piadas do chefe, mas, principalmente, a vender facili
dades, mamatas e senecuras. Não se substitui com facilidades o
Estado corrupto e "generoso" de hoje, sem um esforço brutal de
toda a sociedade. Mexer com interesses pessoais (transvestidos,
propositalmente, em "interesse nacional, áreas estratégicas" outras
mentiras) é tarefa para muitas gerações.

Um Estado moderno, responsável por coletar impostos de
todos, de forma igual, aplicador implacável das leis. provedor de
liberdades plenas, garantidor de segurança. saúde. educação e in
fra-estrntura, que considere e trate a todos igualmente. é objetivo
de qualquer país que queira progredir. Quem chegar primeiro a es
tágio tão avançado estará seguro do que o desenvolvimento sócio
econômico vem a reboque. Não há um sem outro.

As pessoas mais preocupadas com o futuro do país estão
lembradas da frase do presidente Fernando Henrique Cardoso:

"Este não é um país pobre, é um país injusto." Exatamente
por isto, há um temor generalizado no sentido de que os "donos"
do país estejam ganhando a guerra contra as reformas, pois eles
são, também, contra a privatização, a perenização do Plano Real e
o fim da inflação descarada e da economia desvairada ganhava mi
lhões com a incúria e o desemprego da população.

Era fácil ''vender'' 40% de "ganho" na poupança. quando na
verdade o aplicador sofria perda muito maior pelo desgaste infla
cionário. Era fácil tocar empresas que viviam da diferença entre o
verdadeiro (que só poucos conheciam) e a mistif:cação que em
brulhava a maioria. A economia organizada, sob um regime verda
deiramente democrático, premia os eficazes e pune os
aproveitadores, a quem não interessa mudar coisa nenhuma.

A concentração abusiva de riqueza no Brasil tem sua ori
gem neste modelo do Estado propriedade (de alguns, é claro) é só
desaparecerá, para dar lugar a um país mais justo. com a plena de
mocratização. Esta é a forma única de saída para o crescimento. A



11070 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeçãoD Maio de 1995

não ser para aqueles que continuam oferecendo o nirvana, mas en
tregando o inferno.

A grande reforma que precisamos recolocará o Estado bra
sileiro como instrumento da nacionalidade e não permitirá, jamais,
que volte a ser prisioneiro de alguns contra o interesse de todos.

o O presidente Fernando Henrique Cá.nluso e os políticos que
o apOIaram receberam uma procuração do povo brasileiro para
mudar o país. Precisam cumprir sua obrigação.

Antenor Barros Leal é primeiro-vice-presidente da Federação das Indústrias do Esta
do do Rio Janeiro.

o SR. TILDEN SANTIAGO (pT- MG. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, o Movi
mento Familiar Cristão está remetendo uma "Carta Aberta ao
Congresso Nacional". Esta "entidade de utilidade pública que con
grega famílias de todo o País comprometidas com o Projeto Liber
tador de Jesus Cristo e, conseqüentemente, com a construção de
uma sociedade igualitária e justa, onde todos tenham acesso a uma
vida digna numa Nação independente, livre e soberana, se sente no
inarredável dever de alertar e conclamar os Srs. Deputados e Sena
dores para uma série de reflexões antes de se posicionarem e deci
direm seus votos neste processo revisional".

Ora, Sr. Presidente, não é mais possível que este Congresso
continue insensível diante dos clamores do povo. O grito dado
agora pelo MFC é mais uma prova de que os setores mais organi
zados, mais politizados e mais comprometidos com as transfonna
çães sociais não querem a entrega de nossas riquezas ao capital
nacional e multinacional e não querem que os direitos sociais, tão
duramente conquistados ao longo dos anos, virem letra morta e se
jam retirados do texto constitucional.

Na verdade, o que se pretende com esta reforma econômica
é o desmonte do Estado, é a entrega de empresas COlllO a Vale do
Rio Doce, a PE1ROBRÁS e o sucateamento do Sistema Telebrás
para que, aos poucos, nossa identidade nacional seja perdida. Pos~
teriormente, pretende-se mexer nos direitos sociais para que as mí
nimas garantias trabalhistas sejam descartadas, permitindo-se
mai?res, melhores e mais rápidos lucros ao capital voraz que por
aqul aporte.

Este documento do MFC, que terá a íntegra anexada aos
Anais desta Casa, pode muito bem se constituir num divisor de
águas e servir para que a insanidade deixe de imperar neste parla
me~to. A CUT, o PT e, ~s s~dicatos ligados às estatais são estig
matIZados como contranos a refonna e sofrem um bombardeio
direto dos meios de comunicação, que os isolam do debate nacio
nal que ora deveria ser travado.

Já o movimento Familiar Cristão, Sr. Presidente, traz no seu
interior sua pr6pria hist6ria de compromisso, dignidade e ética.
Seus integrantes se caracterizaram pela reflexão individual e com
promisso coletivo. Com a fé que os distingue, envolve e enobrece,
não popériam calar-se neste momento crucial para a Nação brasi
leira. E importante, Sr. Presidente, daí ~e faço esta solicitação,
que a Carta Aberta ao Congresso Nacional seja publicada, na ínte
gra, com toda sua integridade, nos Anais deste Parlamento.

CARTA A QUE SE REFERE O ORADOR:

CARTA ABERTA AO CONGRESSO NACIONAL

Srs. Congressistas,
O Movimento Familiar Cristão do Brasil, entidade de utili

dade pública que congrega famílias de todo o país comprOllletidas
COlll o Projeto Libertador de Jesus Cristo e, conseqüentemente,
com a construção de lima sociedade igualitária e justa, onde todos
tenham acesso à uma vida digna numa Nação independente, livre e

soberana, se sente no harredável dever de alertar e conclamar os
Srs. Deputados e Sena<bres para o q1Je se segue:

1 - In.&lizmente o Presidente da República, repu
diando todo Cseu passado, associou-se aos mais lídimos
representantel da insensível e gananciosa elite brasileira
e, "juntos, tertam empurrar o país, cada vez mais, mmo
ao neoliberallimo e a submissão total aos interesses ex
ternos, sob o !'also pretexto de promover o "Desenvolvi
mento" e a "Nodernidade".

2 - As x>useqüências dessa proposta são bastante
conhecidas.

Por outro lado, esiá o projeto neoliberal, sustentado pela ex
ploração, pela competiçãJ desigual, pela ambição do lucro desme
dido e pelo interesse' pr6prio acima de tudo, pregando a
infalibilidade do merca<b e suas leis, aos quais todos devem se
submeter como adoradores de um ídolo todo-poderoso e propondo
o desmantelamento do E:ffido e a sua privatização.

De outro, a total dependência 'do país aos ditames do capita
lismo internacional (representado pelo FMI e BIRD) que impõe e
determina regras e ajustamentos para nossa economia, à revelia
dos interesses maiores da soberania da Nação brasileira.

Os efeitos da conjugação desses fatores são desastrosos 
exclusão da maioria da população do processo produtivo (no Bra
sil 90 milhões de habitantes), miséria, fome, violência, morte.

3 - A adoção completa desse modelo já causou
danos incomensuráveis à Argentina e ao México e está
produzindo efeitos catastr6ficos em todos os países do
3° mundo, incluindo-se aí os decantados ''Tigres Asiáti
cos" apontados pela mídia "especializada" como exem
plos de crescilllento e modernidade e onde o salário
mínimo chega l metade dos nossos irrisórios R$70,OO.

4 - Como parte dessa estratégia "modemizante"
estão as prop:>stas para modificação da nossa Carta
Constitucional, que permitirão a privatização generaliza
da, sobretudo da Petrobrás, Eletrobrás, Telebrás e Vale
do Rio Doce, e alterações outras, como a reforma da
Previdência e a estabilidade do emprego, que atingirão
direitos sociais tão duramente conquistados pelo povo
brasileiro. os ,argumentos apresentados para justificar es
sas ações, não resistem à menor análise cótica, não trazen
do vantagens reais para o país, a não ser para as minorias
privilegiadas detentoras do poder.

Muito pelo contrário, a efetivação dessas medidas, notada
mente as privatizaçães citadas, que atingem setores estratégicos
para o país, representará prejuízos imensuráveis e dilapidará, de
forma irreversível o patrimônio nacional, comprometendo o futuro
do povo brasileiro e a independência e soberania nacionais.

S6 para exemplificar, imaginemos o que ocorreria com o
nosso petr6leo nas mãos de uma Shell e os nossos minérios, nota
damente jazidas de Carajás, entregues à exploração de grupos es
trangeiros. (SOlllente as' jazidas de ouro conhecidas correspondem
a mais de 2 vezes o valor de nossa dívida externa).

5 - Nos parece que ao invés de buscar cometer esses
desatinos (para não dizer delitos contra a nação), deveria o
Sr. Presidente usar de toda sua competência e entusiasmo
para realizar as.reformas e os projetos básicos e indispensá
veis ao progresso do país e à melhoria do padrão de vida do
seu povo. Nos parece imprescindível:

* a reforma fiscal e tributária (se queremos distri
buir melhor a renda nacional haverá que se criar impos
tos democráticos que atinjam os que têm mais, como o
IPMF, o imposto sobre fortunas etc., e possibilite a redu-
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ção de outros, IPI e ICMS, por exemplo, que atingem a
todos indiscriminadamente).

* a reforma agrária, indispensável para ftxar o ho
mem no campo, inverter o fluxo migratório e aumentar a
produção agrícola (a terra é de todos e para todos e não
pode ser patrimônio de poocos. Na Bahia, só para citar
um exemplo, 70 proprietários detêm a posse de
8.000.000 de hectares).

* o justo equacionamento e pagamento da dívida
externa, o que possibilitaria um aporte de recursos signi
ficativos para aplicação interna em projetos prioritários
(devemos efetivamente menos da metade da dívida oft
cial).

* a reforma educacional.
* a democratização dos meios de comunicação

social.
* o eftcaz, sistemático e continuado combate à

seca do Nordeste, que em poucos anos trará benefícios
econômicos e sociais incalculáveis.

* a legalização das terras indígenas e o respeito à
sua cultura e modo de ser, (os índios não podem conti
nuar sendo considerados "cidadãos de segunda classe",
na verdade eles são os legítimos e únicos donos das ter
ras brasileiras).

* o apoio e incentivo à indústria nacional e a mi
cro e pequena empresa.

* o estímulo à autogestão empresarial, como um
embrião promissor para a socialização da economia.

* a reforma política, que possibilite a implantação
de uma Democracia Real mais direta e menos repre
sentativa onde o poder, efetivamente, emane do povo e o
planejamento das ações governamentais seja abrangente
e participativo.

6 - Por tudo isso que foi dito acima, conclama
mos os Srs. representantes do povo e, por conseguinte,
nossos representantes, a usarem eticamente do poder
constitucional de que dispõem, para em nome da sobera
nia e do futuro do nosso país, impedir de todas as for
mas as modiftcações atentatórias ao patrimônio nacional
e aos direitos inalienáveis do nosso povo.

A história, seguramente, haverá de registrar para sempre a
atuação do nosso Congresso, nesse momento marcante e decisivo
para o futuro do Brasil e do seu povo.

Atenciosamente,
Movimento Familiar Cristão do Brasil, rua Turfa, 1206 

30430-380 - Belo Horizonte - MG.

O SR. JOÃO COLAÇO (Bloco/PSB - PE. Pronuncia se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sn. e Srs. Deputados, as carac
teristicas do processo atual de desenvolvimento tecnológico
apresentam desafios. São desafios que envolvem toda uma gera
ção de jovens que demandam o mercado de trabalho a cada ano.

Um dos desaftos determinantes é exatamente o da formação
de recursos humanos. A existência de mã~de-obra capacitada é
fundamental para a geração de novos produtos e para a dinamiza
ção de novos processos.

A capacitação de mã~de-obra torna-se uma tarefa tão mais de
saftante no Brasil, quando verificamos a situação deplorável do nível
educacional da população. Hoje, as estatísticas revelam a existênCia
de 20,2 milhões de analfabetos com 10 ou mais anos de idade.

A despeito dos sucessivos programas implementados com
úbjetiv0 de elimmar o analfabetismo, os resultados não nos pare
cem satisfatórios ou, pelo menos, não justificam os esforços e re-

cursos dispendidos. A cada década, o declínio da taxa de analfabe
tismo é menor, apesar dos avanços tecnológicos no processo de
comunicação.

O desafto se·torna então rruus evidente, quando se verifica que
os avanços estão exigindo, cada vez mais, um preparo proftssional por
parte do trabalhador que demanda o mercado de trabalho.

Hoje já não é mais suftciente que o trabalhador saiba ler, es
crever e contar. Exige-se dele uma formação profissional mais am
pla que lhe permita acompanhar as mudanças cada vez mais
freqüentes do padrão tecnológico. Sem uma formação profiSSIOnal
mínima, o trabalhador está fadado ao subemprego ou ao exercício
de tarefas inferiores, além de uma remuneração aviltada.

A questão educacional e de formação de mão-de-obra pas
sou a ser vista então como uma componente essencial do exercício
da cidadania. Sem o preparo mínimo, o trabalhador não consegue
acessar o mercado de trabalho e muito menos permanecer no em
prego. O operário passou a entender que a garantia do seu empre
go está diretamente relacionada com seus conhecimentos e grau de
competência.

Do lado da empresa a questão também é cruciante. Sem
mã~de-obraqualificada é impossível competir com outras empre
sas. Com a crescente inserção do Brasil na economia internacio
naL as empresas nacionais se sentem obrigadas se quiserem
sobreviver - a reduzir o gap tecnológico e organizacional com VIS
tas à modernização do seu aparato produtivo.

Acontece, porém, que a formação e o preparo da mão-de
obra parecem ser a restrição fundamental a este processo de rees
truturação produtiva. É lamentável constatar. mas a realidade é
esta: segundo o relatório apresentado pelo Governo brasileiro na
Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Social, citando dados de
levantamento efetuado pela Confederação Nacional da Industnal,
"30% dos trabalhadores industriais brasileiros são analfabetos. Outros
300/0 têm alguma instrução, mas são incapazes de interpretar manuais
de trabalho. Somente 400/0 têm o curso primário completo".

Para adquirir competitividade, a empresa tem que reduzir os
seus custos. Aqui, novamente, os óbives são evidentes: como re
duzir custos se, em muitos casos, grande parte dos trabalhadores é
analfabeta, não consegue ler os manuais e as cartilhas? Como esta
belecer um sistema de comunicação entre a gerência e estes traba
lhadores? Como fazê-los aprender novas técnicas, novos
processos?

C.om objetivo de alterar este quadro, o Governo brasileiro,
através da Financiadora de Estudos e Projetos - FlNEP - lançou o
Programa Educação para Competitividade - PROEDUC - voltado
para a formação e treinamento do trabalhador.

O programa destina-se a empresas, cooperativas, sindicatos,
associações de classe, instituiçôes de ensino, Prefeituras Mumci
pais e Governo EstaduaiS.

Segundo o Presidente da FlNEP - Lourival Carmo Mônaco
- as metas do PROEDUC são: oferecer oportunidades de acesso a
melhores níveis de qualificação da mão-de-obra no País.

O PROEDUC e alimentado com recursos do FAT - Fundo
de Amparo ao Trabalhador, com parcela de crédito do Banco lnte
ramencano de Desenvolvimento - BID - e com recursos própnos
da FlNEP. O Programa é viabilizado através de uma linha de cré
dito. com JUros de 2.5% ao ano, prazo de amortização de até sete
anos e carência de até sete anos.

O PROEDUC surgiu na hora exata. Sua in1plementação é
precondição para que as empresas alcancem níveis de competitivl
dade.

Antes que seja tarde demais, as empresas precisam entender
que, quanto mais tempo passa, maior é o custo de rl'Dução do atra-
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so tecnológico. As empresas precisam compreender que, viabili
zando ganhos de produtividade, teremos redução no preço dos
produtos, ganhos de salários reais e maior competitividade na eco
nomia.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (PT - RS. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputa
dos, venho a esta tribuna esclarecer que, de forma equivocada o
jornalista José Barrionuevo infomou em sua coluna intitulada
''Página 10", publicada no jornal Zero Hora, do dia 24 de maio,
que estou entre os Deputados que têm faltado às votações da Câ
mara, acima de tudo as relativas à Reforma Constitucional. O Co
lunista comenta que esta Legislatura é a que tem apresentado
maior índice de comparecimento às votações, mas que há dezeno
ve parlamentares que estão praticamente ausentes em todas as dis
cussões legislativas e da própria votação das refOlD1as. E na nota,
sob o título "Ausentes na Câmara". cita como estando incluídos no
grupo dos faltosos às votações da reforma, além de mim, os Depu
tados Lindberg Farias e Agnaldo Timóteo.

Na verdade estive presente a todas as sessões de votações
principalmente as que tratam da Reforma Constitucional, confor
me comprova a certidão de freqüência que anexo a meu discurso.
E lamento que uma informação inveridica como a divulgada na
coluna do jornalista Barrinouevo venha prejudicar o mandato p0

pular que exerço como representante do PT e da sociedade gaú
cha. Mais do que isso, sinto muito que este equívoco cometido
pelo colunista confunda a opinião pública e o povo rio-grandense.

Sabemos que nós, assim como a imprensa, precisamos cum
prir nossos compromissos e os objetivos aos quais nos propomos.
Por isso, é que temos participado de todas as sessões de votação,
para tentar impedir que se aprove projetos que contrariam os inte
resses do povo e não deixar que se rejeite os que atendem às ne
cessidades da população.

Por isso, não posso permitir que continue Circulando esta
informação falsa. Assim, com este pronunciamento e com certidão
de freqüência que apresento junto, esclareço à sociedade e a im
prensa de meu Estado quanto a minha presença à votação.

CERITDÃO A QUE SE REFERE O ORADOR.
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Ora, Senhoras e Senhores, é inadmissível que os adminis
tradores resolvam economizar dinheiro eliminando iniciativas,
como o Profic, que tem baixo custo e alto impacto social. As des
pesas são mínimas, e constitucionalmente obrigat6rias, diga-se de
passagem: professores, comida para os alunos e algum material es-

Cito apenas um caso, entre os muitos existentes, de crianças
que escaparam das mas graças ao Profic. Em 1991, na pequena ci
dade de Itirapuã, ao Norte do Estado, os irmãos Rubens e Samíra,
respectivamente com nove e dez anos de idade, ficaram 6rfãos re
pentinamente, quando o pai foi preso após assassinar a mãe. Se
fôssemos esperar a atuação dos familiares, de baixíssima renda, ou
da União, de baixíssima responsabilidade, teríamos provavelmen
te] mais dos cbeiradores de cola, talvez ladrões ou crianças prosti
tuídas. Na melhor das hipóteses, os dois seriam mandados para um
orfanato, e todos sabemos que tal instituição, por melhor que seja,
jamais consegue livrar os seus internos do estigma de rejeitados.
Para a sorte des9as crianças, porém, o Profic estava sendo instala
do na cidade, e ambas foram beneficiadas por esse programa de
aproveitamento e otimização dos recursos existentes na rede esco
lar estadual e municipal.

Rubens e Samíra passavam o tempo todo na escola, onde
recebiam alimentação, estudavam, f~iam as lições, praticavam al
gum esporte, música e jardinagem. A noite, compartilhavam o úni
co cômodo da casa de sua pobre av6, e aos [mais de semana eram
assitidos pela coordenadora municipal do Profic.

Hoje, quatro anos depois, Rubens e Samira continuam no
Profic apresentam boa sociabilidade e, ao contrário da maior parte
dos estudantes brasileiros, não repetiram ano nenhuma vez. Já co
meçaram, inclusive, a trabalhar como aprendizes.

Para os que conhecem a eficiência do Programa, o caso des
ses dois izmãos é típico. As crianças atendidas pelo Profic, sempre
as mais pobres, e ao início, as mais problemáticas das escolas,
apresentaram, em mais de 85% dos casos, melhor rendimento es
colar, maior sociabilidade e menor evasão e repetência do que
aqueles outros estudantes não atendidos pelo programa. Os dados
são da avaliação feita em 1990, quatro anos após sua implantação,
quando já atendia em tempo integral mais 350 mil criança do Esta
do de São Paulo; isso sem a construção de um metro quadrado se
quer de salas de aula, ~ a um custo mínimo.

Com tão bons resultados, a comissão de avaliação propôs
enfaticamente que se expandisse e se priorizasse o programa; pare
ce-me 6bvia, Sf's e Srs. Deputados, que não existe prioridade
maior do que garantir condições dignas para o crescimento dos ci
dadãos do futuro, as nossas crianças de hoje.

Mas o Governo Quércia estava no fim, e a equipe dp seu su
cessor parece não se ter, conscientizado da importância do progra
ma. Daquela época até 1993, o Profic sobreviveu graças ao
idealismo dos professores que o dirigiam; mas, em 1993, por reso
lução da Secretaria de Educação, começou a ser extinto.

Neste momento, milhares de criança em São Paulo e milhõ
es no Brasil estão levando o tipo de vida do qual Rubens e Samira
foram salvos, condenadas à ma e ao analfabetismo apenas para
possibilitar, no caso de São Paulo, uma alegada "economia de re
cursos".
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O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE. Pro- preferência aproveitando as instalações fiscais das escolas já exis
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputa- tentes, em vez de, como foi o caso dos CIAC, demandar gastos
dos, muitas vezes, o Nordeste tem sido, por assim dizer, vítima de com a contratação de empreiteiras.
medidas que, ao invés de trazerem beneficios à região, causam Pois bem: tal programa já existiu e funcionou muito bem,
contratempos e dificuldades que não deveriam ocorrer. durante o Governo de Orestes Quércia e parte do Governo Fleury,

A Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal, até ser virtualmente extinto por uma resolução de 1993. Falo do
há muito, desde os tempos do antigo Banco Nacional de Habita- Programa de Formação Integral da Criança - o PROFIC, do qual,
ção, situa-se no Estado de Pernambuco e exerce um papel de lide- orgulhosamente, fui um dos idealizadores.
rança nos diversos estados nordestinos. Agora decidiu-se escolher
a Superintendência do Estado da Bahia como coordenadora dos
estados nordestinos - da Bahia ao Rio Grande do Norte - fato que
suprime a liderança anteriozmente conferida a Pernambuco.

Há, no momento, uma obra magnífica em execução. Trata
se tia nova sede da Superintendência Regional, no CuraddRecife,
um elevado investimento que pressupõe a consolidação de uma li
derança que não tem contestação e que sempre existiu em conso
nância com a direção da Caixa Econômica Federal.

Entedemos, Sr. Presidente, Sf's e Srs. Deputados, que todo
o País vive uma hora importante e decisiva, em que são tomadas
medidas de extraordinário alcance, de resultados positivos e de
efeitos muito benéficos ao futuro muito pr6ximo desta Nação.
Queremos quI' não sejam tomadas decisões desnecessárias, preci
samente agora, na região nordestina. Exemplo disso é a criação de
uma Coordenadoria da Caixa, com sede em Salvador, Bahia,
transferindo de um lugar para outro uma liderança que se exerce
com eficiência e competência.

Cada unidade estadual é de grande importância, indiscuti
velmente. Essas unidades, vizinhas geograficamente, foram agru
padas pela Caixa Econômica Federal, com relevantes lideranças
daquelas unidades, os estados que uniam os demais na busca de
interesses e realizações comuns. Deve-se acreditar que as escolhas
feitas anteriozmente são proficuas e sempre atenderam aos ideais
regionais, posto que não há protestos a registrar. Essa transferência
da Coordenadoria dos Estados Nordestinos, do Curado/Pernambu
co para o Estado da Bahia, pode parecer uma decisão que não diz
a que vem.

É de todo necessário que se reafirme, que a presença do Es
tado de Pernambuco sempre foi marcada por grande influência nos
acontecimentos e nas realizações regionais. Pernambuco vive pro
blemas e se esforça pela solução de todos eles. Nesse esforço está
evidente, também uma identidade comum e uma solidariedade que
deixa o Estado em condições de praticar liderança que justifica a
presença ali dessa Coordenadoria.

Já falamos de contratempos e de dificuldades desnecessá
rios, que não precisam ocorrer. E claro que toda mudança significa
novos encargos, sobretudo quando se faz transferência que não se
precisava fazer.

A direção da Caixa Econômica Federal pode repensar essa
transferência, na demonstração de que o Nordeste continua a me
recer o seu melhor apreço e sua melhor sabedoria nas decisões;

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

O SR. JOSÉ PINOTTI (PMDB - SP. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, violência ur
bana, a falta de qualificação da mão-de-obra, a prostituição
infantil, o analfabetismo e muitos outros graves problemas nacio
nais têm uma única origem comum: o total desamparo estatal aos
filhos de grande parcela dos brasileiros. Refiro-me à vergonha na
cional representada pelas crianças que moram nas mas, muitas das
quais morreram antes de alcançar a maioridade.

A solução 6bvia e inadiável para o caso seria a implantação
de um programa de garantia de educação integral às crianças, de
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colar. Não há riscos de desvio de recursos e as despesas são dividi
das com as prefeituras e com a sociedade civil organizada. As em
preiteiras nada lucram, mas o lucro social é imenso.

O Profic é um poderoso instnlmento de correção das dife
renças sociais, e já comprovou na prática, pela primeira e única
vez na história recente de nossa educação, seu efeito profilático
sobre a repetência, principal causa da evasão escolar, que por sua
vez é a principal causa do analfabetismo e do desemprego urbano.
Só pelo fato de tirar as qianças brasileiras da rua, o programa já
merecia ter sido continuado.

Quero lembrar às Sr"s e os Srs. Deputados que essa expe
riência bem sucedida também tinha o mérito de corrigir arcaísmo
do processo pedagógico, recuperando as boas e avançadas técnicas
de ensino surgidas no Estado de São Paulo e sufocadas pela dita
dura de 1964, técnicas como a do ensino vocacional, que levou à
prisão e à tortura a professora Maria Nilde MascelIani, nos anos de
chumbo.

O programa de ensino/aprendizagem adotado pelo Profic
não era uma simples transferência de infonnações compartimenta
lizadas, mas sim um processo de fonnação integral, atento às ne
cessidades e objetivos reais, detenninados pela história do País.
Sua metodologia, ao invés de organizada artificialmente, com bar
reiras e limitações, é orgânica e caótica, à semelhança do mecanis
mo natural de aprendizagem, conforme recomenda a pedagogia
moderna. Tal método, Sr. Presidente, objetiva a formação de cida
dãos com iniciativa e opinião, não se tratando, portanto, de um
mero mecanismo de treinamento de mão-de-obra. Tal pedagogia,
Sr"s e Srs. Deputados, é um dos ingredientes para a construção de
um País mais democrático e maduro.

Com programas como o Profic, que significam verdadei
ramente qualidade, democracia e justiça social, não se pode e
não se deve fazer economia, muito menos uma economia de
tostões.

Seguramente foi um erro a malfadada e dúbia resolução que
vem eliminando a esperança de integração social para as crianças
paulistas de família pobre. Sem o Profic, qualquer orçamento esta
dual naufraga na superlotação improdutiva dos cursos de alfabeti
zação para adultos, supletivos e profissionalizantes. O ensino
primário e secundário paulista tende a ser, mais uma vez, nivelado
por baixo, reduzido a um programa conteudista, igualizado e me
díocre, correspondente à visão arcaica e elitista do processo de en
sindaprendizagem.

São Paulo de Maria Mascellani não merece isso. O Brasil
de Paulo Freire não merece isso. O Profic surgiu como solução
viável, mas foi extinto. Deixo aqui apenas meu testemunho de seu
sucesso, mas veemente apelo no sentido de que a educação seja
encarada como prioridade social, e os gastos nessa área como in
vestimentos altamente lucrativos para a União.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente, 8r"s e Srs. Deputados, os petroleiros estão
em greve há vinte dias, greve essa motivada principalmente pelo
não-cumprimento, por parte do Governo, de acordos anterionnen
te flImados com a categoria, principalmente o último, que teve a
chancela do ex-Presidente da República Itamar Franco.

Com essa greve, o T8T foi chamado a se pronunciar e,
por sua vez, decidiu considerar ilegal o movimento, inclusive
penalizando os sindicatos com multa no valor de 100 mil reais
diários.

O Governo, por sua vez, passou a demitir os líderes do mo
vimento. Já aconteceram mais de 60 demissões. O Governo tam
bém não pagou os dias parados durante o movimento; com isso,
cerca de 12 mil petroleiros não receberam um centavo sequer no
dia do pagamento.

Não bastasse tudo isso, na madrugada de hoje quatro refma
rias foram ocupadas pelo Exército, em Campinas, Paraná, Mauá e
São José dos Campos.

Entendemos que essa medida de força por parte do Governo
foi equivocada, pois os militares não são profissionais da área do pc
tlÚleo e, conseqüentemente, não vão conseguir operar as refmarias.

Sr. Presidente, tenho ouvido diversos pronunciamentos so
bre o radicalismo dos petroleiros. Com o objetivo de demonstrar
que essa acusação é equivocada, quero dar aqui meu testemunho.

Durante os últimos dez dias, depois de manter contato com
a Coordenação Nacional de Greve dos petroleiros, recebi da cate
goria autorização para tentar abrir a negociação a fim de chegar
mos ao final do conflito.

A partir desse momento fiz uma verdadeira cruzada aqui
em Brasília, para atingir esse objetivo. Falei, Sr. Presidente, com o
Ministro da Justiça, Nelson Jobim; com o Ministro do Trabalho,
Paulo Paiva; solicitei audiência com o Ministro das Minas e Ener
gia; enviei mensagem ao Presidente da Petrobras; conversei com o
Procurador-Geral do Trabalho, Dr. João Pedro Ferraz dos Passos;
falei com os Ministros Almir Pazzianotto, Hennes Pedrazzani e
com o Presidente do TST, Ministro José Ajuricaba; falei também
com Lideranças do Governo no Congresso Nacional.

De todos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, ouvi praticamente
a mesma resposta: o Governo não quer negociar com os petrolei
ros. Isso demonstra que quem está com radicalismo e quer o con
fronto é o Governo, a Petrobras, e não os petroleiros.

No dia de ontem, buscando mais uma alternativa, depois de
um dia de diálogo com o Presidente da Comissão de Trabalho,
Administração e Serviço Público, Deputado Wigberto Tartuce,
conseguimos assegurar que hoje pela manhã, na casa do Presiden
te da CfASP, haveria uma rodada de negociação com a presença
de representantes do Governo, deste Parlamentar e do Deputado
Wigberto Tartuce, que falaria em nome da CfASP; presentes tam
bém estariam representantes dos petroleiros, e uma linha direta
com o Planalto, via telefone, seria mantida aberta.

Qual não foi a nossa surpresa quando acordamos, nesta ma
drugada, com a informação de que o Exército estava ocupando as
refmarias!

Essa postura do Governo inviabilizou a negociação que es
tava em vias de acontecer hoje e que poderia ter construído o en
tendimento.

Lamentamos o fato, e mostramos aqui a nossa discordância
com a maneira com que o Governo está administrando essa greve.
Mas, mesmo assim, Sr. Presidente, voltamos a fazer um chama
mento à Petrobras e principalmente ao Presidente da República, no
sentido de que nos sentemos à mesa e retomemos as negociações,
pois tenho certeza de que os petroleiros, apesar da truculência do
Governo, estão abertos ao diálogo.

Caso isso não aconteça, o impasse levará este País ao caos,
e todos perdemo: Governo, Petrobras, petroleiros, população e a
própria democracia.

O SR. PEDRINHO ABRÃO (BlocoIPTB - 00. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, é
com constrangimento que ocupo mais uma vez a tribuna desta
Casa para relatar um fato político ocorrido em um dos Municípios
de meu Estado de Goiás, dígno de figurar no famoso "Febeapá" 
"Festival de Besteiras que Assolam o País" - do inesquecível jor
nalista Sérgio Porto, ou Stanislaw Ponte Preta.

O Município em questão é Caldas Novas, uma cidade turís
tica conhecida por suas águas quentes, cuja população, extrema
mente receptiva, foi surpreendida por um desses absurdos que
somente acontecem quando a idéia de democracia para alguns tira-
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nos de calças curtas é a cooptação de aliados e a aplicação da lei
dos mais fortes.

O fato é o seguinte: dois Vereadores da Oposição, Arlindo
Anacleto e Ulisses Naves, denunciaram à Câmara Municipal de
Caldas Novas irregularidades administrativas do Prefeito José de
Araújo Lima, entre elas o lançamento dos documentos referentes à
compra de um caminhão. Ocorre que esse mesmo veiculo já havia
sido doado à mesma Prefeitura Municipal, em gestão anterior.

O que fez a Maioria da Câmara Municipal, submissa às or
dens do alcaide? Simplesmente afastou os dois Vereadores e, por
mais absurdo que possa parecer, ambos correm o risco de perde
rem seus mandatos! Os Vereadores que se submetem aos interes
ses do Prefeito de Caldas Novas não se preocuparam em apurar as
denúncias de seus colegas oposicionistas, mas foram ágeis na de
fesa de seu amo e senhor e, para silenciá-los, votaram pelo afasta
mento de ambos!

Lamentavelmente, silencia-se também o Tribunal de Contas
do Município.

Agride-se a população trabalhadora de uma cidade já bas
tante agredida pela especulação promovida por uns e outros, que
transformam Caldas Novas num feudo particular de alguns pou
cos.

Estivesse ainda vivo Staníslaw Ponte Preta e certamente o
Prefeito José de Araújo Lima seria mais um registro no seu ''Fe
beapá", ao lado dos Vereadores que lhe dizem amém.

Faço esta denúncia, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados,
porque é necessário que sejam apurados os fatos denunciados com
todo o rigor, e que se faça justiça.

Solicito, Sr. Vresidente, que o teor deste pronunciamento
seja encaminhado às autoridades do Executivo, Legislativo e Judi
ciário do Estado de Goiás.

Era o que tinha a dizer.
O SR. RICARDO GOMYDE (pCdoB - PRo Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Deputados, o Go
verno FHC trilha um caminho cada vez mais perigoso, o caminho
do confronto com os trabalhadores. Agora, manda invadir as refi
narias ocupadas pelos petroleiros em greve.

Os petroleiros foram empurrados para a greve. Primeiro, o
Governo deixa de cumprir um acordo fechado com o Presidente
Itamar e assinado pelo Ministro das Minas e Energia do Governo
anterior.

A seguir, o Tribunal Superior do Trabalho decide pela abu
sividade da greve, com base numa interpretação esdrúxula de que
quem deveria ter assinado o acordo era o Presidente da Petrobrás.
Se o acordo foi assinado pelo Ministro, se este é superior hierár
quico daquele, que pode inclusive nomear e demitir o presidente
da entidade, como pode o acordo não ser válido? É- esse um da
queles artifícios falaciosos, daqueles raciocínios tortos que se asse
melham muito ao arbítrio, à violência institucionalizada contra os
trabalhadores.

Os petroleiros foram à greve empurrados também por sua
critica situação econômica. Estudos realizados mostraram que
90% da categoria estava endividada pesadamente com bancos ofi
ciais e agiotas; 1.400 petroleiros estavam em tal situação que, se
vendessem todo o seu patrimônio pessoal, ainda assim continua
riam inadimplentes.

Desde o princípio da greve até agora, os petroleiros não
conseguiram sensibilizar absolutamente ninguém, desse Governo,
não já para negociar alguma coisa, mas apenas para sentar com
eles e ouvir os operários.

O Governo tem um claro interesse em utiliz1ir-se politica
mente da greve, para tentar passar a idéia de que o monopólio da
Petrobrás é nocivo ao interesse da sociedade. Para isso, não hesita

no emprego de nenhum meio, até a brutalidade da invasão armada
emuma zona de alto risco e contra trabalhadores desarmados.

Durante todo o periodo da greve, os petroleiros peo...~pa

ram-se em manter uma equipe mínima de manutenção para preser
var o patrimônio público. Mesmo agora, sua principal
preocupação é essa. E buscam negociar com a Superintendência
da Petrobrás não deixar que os militares ingressem na área indus
trial, onde operações complexas exigem pessoal especializado
para serem efetuadas com segurança.

Se a invasão persistir, os petroleiros não querem assumir os
riscos por danos causados à empresa. Irão, portanto, desligar a re
finaria e entregá-la aos invasores. Nessa hipótese, a refmaria s6
poderia voltar a funcionar vinte dias depois, situação que a presen
ça da equipe mínima buscava exatamente evitar.

O que esperam os petroleiros é que os acontecimentos não
degenerem numa nova FSN, onde foram assassinados três petro
leiros numa ação fascista. Esperam encontrar ainda um canal de
negociação, esperam que este Governo não queira assmnir o ônus
de passar a usar métodos abertamente de direita e de equiparar-se
a esta P9f inteiro.

É por essa razão que diversos deputados, entre os quais eu
me incluo, vão em comissão ao Presidente da República solicitar a
S. Exa que reveja sua posição, que desocupe as refmarias e abra
um canal de negociação com os petroleiros.

Esperamos ser bem-sucedidos e afastar essa núvem negra
que vai surgindo no horizonte do País; esperamos que ainda se en
contrem pessoas de bom senso neste Governo, em especial o Pre
sidente Fernando Hemique Cardoso, para não se colocar em
confronto aberto com trabalhadores brasileiros, estes defendendo
sua qualidade de vida e de trabalho e o pão de suas famílias e
aquele dando-lhes em resposta as botas cravadas e os fuzis.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. CANDINHO MATTOS (pMDB - RI. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, violên
cia, assassinatos, roubos, seqüestros, medo, ineficiência da polícia,
omissão das autoridades...

Esse é o cotidiano dos habitantes das grandes metrópoles
brasileiras, particularmente do Rio de Janeiro.

A população não aguenta mais. A síndrome de medo de sair
às ruas acomete todos. Os que podem refugiam-se em fortalezas,
em verdadeiros bunkers inexpugnáveis, vivendo como prisionei
ros. Os demais, a maioria, têm de se conformar com a insegurança,
defendendo-se como podem.

Sensível à situação, o Governador Marcello Alencar no
meou novo Secretário de Segurança Pública. É o Gen. Nilton Cer
queira, que foi convocado exatamente para dar um basta à
violência estúpida e cruel que assola o Estado e, especialmente, a
Capital e a Baixada Fluminense.

O novo Chefe de Polícia já afirmou que seu desafio é ven
cer a guerra contra o crime com o auxílio da população. Segundo
diagn6stico que efetivou, o Estado do Rio de Janeiro está sendo
vítima de uma verdadeira guerra, que tem de ser reconhecida pela
sociedade, para que esta possa ajudar o Governo a impor a lei.

Segundo o general, a Polícia não pode esperar receber o pri
meiro tiro para reagir, tendo de tomar a iniciativa.

O novo titular da Pasta de Segurança Pública asseverou que
é preciso dar um basta a essa inquietação que todos sofrem ao sair
de casa, pois estão traumatizados com a reiterada prática de crimes
hediondos.

Asseverou acreditar que o efetivo policial existente seja su
ficiente, num primeiro impacto, para cumprir os objetivos de resta
belecer a ordem pública e o respeito à autoridade.
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É preciso assinalar que o Rio de Janeiro está num contexto
de verdadeira guerra civil, com os criminosos contra a sociedade e
o Estado. Essa guerra mata uma pessoa a cada hora, o que é abso
lutamente intolerável.

O novo Secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro,
militar de passado de "linha dura", é uma esperança, um remédio
heróico que, esperamos, tenha condições de promover o resgate da
dignidade e do direito de ir e vir de cariocas e fluminenses.

Por isso, desta tribuna, desejamos consignar votos de pleno
sucesso ao Sr. Nilton Cerqueira em sua nova missão, que haverá
de restaurar a ordem e a paz no Rio de Janeiro.

Era o que tínhamos a dizer.

o SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (BlocoIPSB - MA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputa
dos, à medida que avança a tramitação das emendas
constitucionais propostas pelo Governo, seus motivos e os dos
seus defensores aqui dentro do Congresso ficam mais ainda nebu
losos e suspeitos.

A emenda que quebra o monopólio estatal nas telecomuni
cações é um cheque em branco que os Parlamentares não podem
dar nem a este nem a qualquer outro Governo. O Governo não
apresentou e nós não discutimos nenhuma estratégia para o futuro
das telecomunicações no País. Que modelo será implantado? Na
exposição de motivos à sua emenda, o Governo alega estar pro
pondo "o caminho seguido pelos países desenvolvidos, como Itá
lia, Inglaterra, Canadá e Estados Unidos, e por outros em fase de
desenvolvimento, como a China, o Chile e a Argentina".

É impressionante a sem-cerimônia com que o Governo trata
a inteligência alheia. Não há um único caminho, e os países cita
dos como exemplo têm entre si mais diferenças que semelhanças,
cada um com um modelo próprio para o setor. Os Estados Unidos,
por exemplo, não permitem que empresas estrangeiras controlem
empresas de telecomumicações.

O fato é que o Governo não tem estratégia, não tem modelo
para o setor nem sinaliza para a necessária regulamentação, controle
e fiscaIização do sistema. E se há algo em comum entre os modelos
dos países desenvolvidos para as telecomunicações, é que todos eles
exercem IÍgido controle e fiscalização sobre seus sistemas.

Dizem que quem não sabe para onde ir não chega a lugaralgum.
O noticiário da última semana aponta para futuros nebulo

sos, a serem alcançados por caminhos bastante suspeitos.

A associação informal EBCE - Empresas Brasileiras de
Capital Estrangeiro - desenvolveu uma estratégia de lobby des
tinada a garantir a emenda da quebra do monopólio das teleco
municações e realizar bons negócios. Em nome deles, o
coordenador da associação, o empresário Jorge Gerdau Johann
peter, defendeu na semana passada a realização de campanhas e
a participação dos empresários "inclusive com contribuições fi
nanceiras", como registrou O Globo. O constrangimento a que
alguns Parlamentares foram submetidos numa "quibada", tam
bém na semana passada, resultou da participação ativa de em
presários, aliados a notórias empreiteiras. todos acolhidos
numa casa do Unibanco.

A atividade lobista é legítima, Sem lei que a regulamente,
no entanto, ela tem extrapolado a defesa de idéias e interesses para
mergulhar num comércio de compromissos que achincalham a
representação parlamentar e a instituição Congresso Nacional. A
legislação eleitoral sobre financiamento de campanha e a ausência
de controle sobre os abusos do poder econônúco instalaram uma
promiscuidade deletéria.

As suspeições que rondam as votações das emendas consti
tucionais são as mesmas que rondaram a campanha eleitoral de

1994. O Governo, ao fazer propostas sem qualquer transparência
para setores como o das telecomnnicações e dp petróleo, arroga-se
um poder de decisão de que o Congresso não pode abrir mão.

A história recente do País já demonstrou que, mais dia, me
nos dia, as grandes negociatas realizadas à sombra de decisões go
vernamentais acabam vindo à tona. Aqui e ali, de modo ainda
fragmentado, a imprensa tem noticiado movimentos organizados
de interesses e métodos mais que suspeitos. Do ponto de vista do
interesse público, podem ser até mesmo criminosos. Anexo a meu
discurso alguns desses fragmentos. Faria bem ao País que os jor
nalistas seguissem esses fios e investigassem, com a capacidade já
demonstrada em outros momentos, onde eles acabam sendo reve
ladores. A sociedade brasileira precisa, mais do que nunca, que a
imprensa deixe de repercutir apenas a parcela da opinião pública
atingida pela ação do lobismo dos grandes grupos.

MATÉRIAS A QUE SE REFERE O ORADOR
O Globo - 19-5-95

QUIBE, 'LOBBY' E CERVEJA

Constrangimento toma conta de festa de deputado
Brasília - Um convite para uma sessão de quibes e cerveja

na última terça-feira quase provocou uma crise na Câmara e dei
xou irritados parlamentares de todos os partidos. Quem atendeu ao
convite para a "quibada" do deputado Maluly Neto (PFL - SP) foi
surpreendido com uma exposição e uma palestra montada pela
empreiteira Odebrecht para tratar da emenda constitucional que
quebra o monopólio das telecomunicações.

O presidente da comissão especial que estuda a emenda, de
putado Humberto Soutou(pFL - MG), chegou à festa - realizada
em uma casa do Unibanco em Brasília - junto com os Deputados
Paulo Delgado (PT - MG) e Paulo Heslander (PTB - MG), os
dois contrários à quebra do monopólio. Ao entrarem, os três viram
que havia projetores e transparências prontas para serem exibidas
e decidiram ir embora, antes de qualquer envolvimento com os an
fitriões. O relator da emenda, Deputado Geddel Vieira Lima
(pMDB - BA), também quase caiu na armadilha, mas foi avisado
a tempo, junto com o líder de seu partido, Michel Temer (SP), pe
los revoltados Moreira Franco (pMDB - RI) e Aloísio Nunes Fer
reira (PMDB - SP).

- A responsabilidade é minha e não de empresa nenhuma,
Não houve lobby. Os empresários falaram por delicadeza - justifi
cou-se Maluly,

O deputado Heráclito Fortes (PFL - PI) contou que foi à
reunião, mas que s6 chegou depois da "lição".

A quibada do Maluly é tradicional, mas o que houve foi um
constrangimento - confessou Fortes,

Maluly Neto convidou 100 parlamentares, mas apenas 70
compareceram. Entre eles os deputados Nélson Marchezan (pPR 
RS), AImino Affonso (pSDB - SP), ambos com resistências à for
ma como está sendo conduzida a quebra do monopólio das teleco
municações.

Gerdau defende participação ativa do empresariado
São Paulo - O principal acionista do grupo Gerdau, Jorge

Gerdau Jobannpeter, defendeu ontem a participação de empresá
rios, inclusive com contribuições financeiras, em movimentos de
apoio às reformas constitucionais. Ele evitou falar mais claramente
sobre arrecadações, mas admitiu que o meio empresarial está aten
to aos movimentos contrários às reformas para escolher formas
adequadas de ação.

Segundo Gerdau, o movimento Ação Empresarial, criado
ano passado durante a fracassada revisão constitucional, continua
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ativo. Ele adiantou que a prioridade desse grupo é atuar politica
mente no Congresso. Mas não descartou a hipótese de os empresá
rios realizarem campanhas para se contrapor aos contrãrios às
reformas.

- Se os movimentos contrãrios se mobilizam de diversas
formas para realizar suas campanhas, por que os empresãrios,
como cidadãos, também não podem fazer o mesmo para defendê
las? indagou Gerdau.

Correio Braziliense - 19-5-95

QUIBE COM LOBBYIRRITA DEPUTADOS

VandaCélia

Foi uma arapuca. Convidados pelo colega Maluly Netto
(pFL - SP) para uma noite das arãbias, onde seria servida uma
mesa de quibes, cerca de 30 deputados federais acabaram numa
casa de lobby do Unibanco, no Lago Sul de Brasília, na noite de
terça-feira.

Além do quibe, os deputados fomm surpreendidos com um
painel sobre privatização das empresas de telecomunicações com
projeção de slides e a distribuição de um manual sobre o assunto.
Foi tão constrangedor que houve reações.

''Isto não se faz. Essa não é a melhor forma de vender
idéias", protestou. Nelson Marchezan (pPR - RS), deixando o lo
cal do encontro. Também saíram Aloysio Nunes Ferreira (PMDB
- SP), Humberto Souto (PFL - MG) e Paulo Delgado (pT - MG).

Indignação - Marchezan é membro da comissão especial da
Câmara dos Deputados encarregada de analisar a emenda do go
verno que propõe a abertura do mercado de telecomunicações. E
ficou indignado com o epsódio.

"Assim não dã, ninguém precisa fazer isso", disse, lembran
do que não custava nada avisar aos convidados sobre o real objeti
vo do jantar.

Localizada na QL 12 do Lago Sul, a mansão de repre
sentação do Unibanco estava iluminada e cercada de empregados
na noite da festa. 'Tinha manobrista na porta, logo de cara percebi
que tinha alguma coisa além de um quibe amigo", contou um de
putado que esteve presente.

Segundo ele, o ex-deputado Oscar Dias Corrêa, um dos
principais defensores da privatização das telecomunicações, estava
no centro da organização, feita na mansão do Unibacno em asso
ciação com a construtom Norberto Odebrechet.

Por lá passaram funcionãrios do Palácio do Planalto, como
os ex-deputados Edme Tavares e José Abrão, além de muitos de
putados.

Hélio Rosas e Jorge Tadeu Mlldalen, ambos do PMDB de
São Paulo, Max Rosemann (PFL - PR), Ricardo Izar (pFL - SE) e
Jackson Pereira (PSDB - CE) foram alguns dos presentes.

Folha de S. Paulo - 19-5-95

SEREIAS ÀS AVESSAS

Carlos Heitor Cony

Rio de Janeiro - Recebo carta do leitor com informação que
não tenho condições de checar. Há também acusações, que não es
tão bem claras (na carta), mas que sabemos clarissimas na realida
de virtual a que todos temos acesso.

Um instituto, formado por empresários ligados a grupos es
trangeiros, despejou farta munição em verdinhas durante o ano
passado. Gamntiu a eleição e o leite das crianças de um seleciona
do time de políticos, gente de primeira, pam usar uma expressão
que veio na carta: "personalidades emblemática~".

A ajuda tinha um preço estipulado: fazer a prioridade do
novo governo deslocar-se dos cinco dedos de FHC (educação.

saúde, segurança - esses babados social-democráticos) para a re
forma na Constituição.

Em 1988, com Ulysses Guimarães distribuindo cargos e mi
nistérios, o páreo foi duro, e a Constituição saiu jacobina demais
para o gosto do instituto. As verdinhas costumam fazer milagres, e
os milagres estão sendo feitos.

Há diferenças fundamentais entre um Roberto Campos. que
desde que recebeu a tonsum mantém exemplar coerência com suas
p'osições, sendo neoliberal antes mesmo de haver neoliberalismo.
É um caso à parte - daí o meu respeito por ele.

E não é o caso dessa turma, que até 1988, pelo menos, vivia
agarrada ao Júpiter Troante da época, o fmado Ulysses, que era fa
cilmente seduzido por sereias. Esquecendo o exemplo de seu an
cestral homérico, o nosso Ulysses não se amarrou ao mastro da
jangada e desapareceu no mar.

O assanhamento dessa gente em priorizar as reformas em
nome da eficiência do Estado é mais do que suspeita: é um recebio
às claras, com fIrma reconhecida em cartório.

Em crônica desta semana lembrei que os corcundas sabem
como se deitam. Os não-corcundas também onde e como devem
se deitar. Ontem, o cântico das sereias em socializante. Hoje é
neolibeml. Num caso, como no outro, o preço foi pago: no passa
do rolaram cargos e ministérios. Agora rolaram verdinhas.

Gazeta Mercantil-19·5·95

O PODER DAS EMPRESAS ESTRANGEIRAS

Cláudio Roberto G. Conceiçlio, do Rio

Reunidas sob o manto de uma associação informal, a EBCE
- Empresas Brasileiras de Capital Estrangeiro, mais de cem em
presas com capitais europeus, norte-americanos, asiáticos e latino
americanos vêm trabalhando arduamente, há cerca de cinco, anos,
para mudar a Constituição bmsileira. O foco central, neste mo
mento é o capítulo que trata da Ordem Econômica, costumdo e
aprovado em 1988, que acabou por barrar a entrada de capitais es
trangeiros em significativos setores da econorÜia nacional, como
os de minemção, energia elétrica, telecomunicações e petróleo, en
tre outros.

O fio condutor da ação das empresas de capitais estrangei
ros está ancomdo em duas pontas: 1) aparar as arestas com as em
presas de capital nacional, buscando atuar em conjunto na
formulação de propostas para as reformas; 2) executar um pacien
te tmbalho de aproximação e esclarecimento sobre o que é a em
presa de capital estrangeiro junto a parlamentares, jornalistas, e
militares e dentro do seio acadêmico.

Neste contexto, a defesa da economia de mercado, a redu
ção do tamanho do Estado, tornando-o mais eficiente, e a reforma
fiscal e da previdência são pontos de consenso tirados de sucessi
vas reuniões realizadas pelos membros da EBCE que coincidem,
em grande parte, com os interesses que as empresas nacionais vêm
defendendo.

A convergência de interesses entre capitais estrangeiro e na
cional, fato inimaginável há alguns anos, vem sendo aglutinada na
Ação Empresarial Integmda, movimento que reúne 56 entidades
empresariais, entre confederações, associações e fedemções de
classe, coordenado por Jorge Gerdau Johannpeter, dono do grupo
Gerdau, com ativa atuação em Bmsília, onde começam a ser vota
das importantes emendas à Constituição de 1988, relativas à im
plantação de uma nova ordem econômica. O que, sem dúvida,
aumentou, em muito, o poder de pressão sobre as reformas através
dos lobbies empresariais.

"O que aconteceu em 1988 serviu como lição. Faltou-nos li
derança e organização, além de uma aliança com o capital nacio-
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nal que possibilitasse a defesa de interesses comuns. Aprendemos
e nos organizamos", diz Félix de Bulhões, diretor-presidente da
White Martins, controlada pela norte-americana Praxís, líder no
mercado brasileiro de gases industriais, com uma fatia de 70%. A
White Martins é uma das integrantes da EBCE, criada em 1986 e
integrada ao Departllillento de Assuntos Internacionais (DAl), da
Federação e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo.

Munir-se de instrumentos para mostrar o seu peso dentro da
economia nacional foi um dos primeiros passos que a EBCE deu
para começar a influir mais decisivamente nas mudanças constitu
cionais. Trabalho preparado pelo professor Octavio de Barros, di
retor técnico da Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas
Transacionais e da Globalização (Sobeet), vem sendo distribuído
às principais lideranças políticas, em universidade, em encontros
com. militares e órgãos de imprensa.

Segundo o trabalho, as empresas de capital estrangeiro têm
uma participação de 25% no Produto Interno Bruto (PID) brasilei
ro, tendo proporcionado, no ano passado, um saldo na balança co
mercial de US$6,4 bilhões. O estoque de capital estrangeiro no
País teria atingido US$76 bilhões no final de 1994. O trabalho res
salta, ainda, que o número de empresas com participação de capi
tal estrangeiro no Brasil é de 8.576, das quais 4.390 têm mais de
50% do capital não-nacional. Entre estas, 356 têm 100% do con
trole estrangeiro.

Omar Carneiro da Cunha, ex-Presidente da Shell Brasil, é
um dos homens da Ação Empresarial Integrada empenhados nas
reformas e na articulação das propostas do empresariado, como
um todo, junto a partidos e lideranças políticas. Cauteloso quanto
ao andamento das votações - "o que vem sendo aprovado pelas
comissões não garante a aprovação no Congresso, embora o Go
verno goze de maioria naquela Casa", acredita -, Omar Carneiro
tem encontrado afinidades e bom diálogo com partidos como o
PFL, o PPR, o PTB, o PL e o PP, "que têm acolhido com simpatia
nossas propostas para as mudanças constitucionais". Há um bom
trânsito com o PSDB, "mas temos dificuldades em dialogar, pro
dutivamente, com algumas parcelas do PMDB".

Poucos avanços tem conseguido a Ação Empresarial junto a
partidos como o PT e o PCdoB, que "tem uma postura irracional
quando o assunto é debater o País. Não há conversa". "Já o PDT
está mudando. Há o do Sr. Leonel (Brizola), com posições radi
cais, e um outro que começa a surgir, votando a favor de propostas
de abertura da economia", salienta Omar Carneiro.

A Ação Empresarial, criada em 1993 para coordenar priori
dades para as alterações constitucionais e incentivar trocas de ex
periências entre o empresariado nacional e estrangeiro, já tem
elencadas suas ações após a votação do capítulo sobre a ordem
econômica. Vai juntar forças para processaruma reforma na previ
dência, agilizar uma reforma fiscal e tributária e instruir uma nova
ordem política, com ênfase na redução do tamanho do Estado na
economia.

O SR. JACKSON PEREIRA (pSDB - CE. Pronuncia o
seguinte discurso. ) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, desta
tribuna, reporto-me hoje a um artigo que publiquei no Diário do Nor
deste, de Fortaleza, sobre as potencialidades do turismo no Ceará.

No Governo cearense passado, a meu ver, tomou-se a equi
vocada decisão de extinguir a Emcetur empresa responsável pelo
desenvolvimento do turismo no Ceará. Fiz, na época, minha críti
ca, pois entendia como inaceitável que num Estado como o Ceará
o turismo fosse relegado a plano inferior, tendo como tem o Esta
do, realmente, belezas sem conta para oferecer ao turista, nacional
ou estrangeiro, ávido de lazer.

Na Coditur, sucessora do espólio da Emcetur, o turismo fi
cou, inexplicavelmente, agregado à mineração, sabendo-se que, se

há alguma relação entre ambos os segmentos - turismo e minera
ção - é de caráter tão remoto que a decisão do governo, na verda
de, se tornou um erro até hoje injustificado.

Naquela ocasião da extinção da Emcetur, insatisfeito com a
decisão adotada, defendi a criação de uma Secretaria de Turismo,
pois entendia e entendo, ainda, que a atividade tulÍstica no Ceará
deve ter um tratamento diferenciado.

O turismo, como a própria renda que se tece ali no Ceará,
encerra uma significativa malha de belezas a serem apreciadas,
nos seus encantos paisagísticos, nos seus recantos paradisíacos
como Jericoacoara, no seu artesanato, nas suas peculiaridades sem
conta, todas dignas de embevecida apreciação.

As rendas e os bordados que enfeitavam outrora as vestes
das sinhazinhas, ainda merecem, hoje, o mesmo capricho dos de
dos hábeis das rendeiras e das bordadeiras, como o crivo, o labi
rinto e outras preciosidades de encher os olhos do turista. Não
somente nas vestimentas, mas em todas as guarnições, essas linde
zas do artesanato refletem uma cultura popular já bastante cultiva
da pelos seus artesãos e, também, pelos seus )lsuários.

Na culinária do Ceará há receitas ao sabor dos mais refma
dos paladaristas. Os doces, que a indústria doméstica produz, são
inigualáveis e os frutos naturais, também como o caju, a manga, a
acerola e tantos outros.

Mas o que desperta igualmente a atenção de todos os que
visitam o Ceará é o conjunto das suas belezas naturais, a sua orla
marltima de praias inesquecíveis e essas praias e seus mares, não
tão bravios como os viu o poeta, mas por vezes sereno, da cor das
esmeraldas, tão convidativos, ao sol abrasador, ornamentados pe
los coqueiros e pelas velas, pandas e coloridas das jangadas que
se afastam ou se aproximam.

Muita razão têm os poetas, inspirados por tanta beleza, e
dentre eles, o muito nosso José de Alencar, autor de Iracema, cujo
solar, em Messejana, ainda lá está como relíquia histórica à dispo
sição para visitação pública.

O Ceará é todo poético e é por isso que nós, seus filhos le
gítimos ou adotivos, quando nos deixamos embalar no regaço das
suas belezas, derivamos para o lirismo, como agora mesmo está
ocorrendo comigo.

Ser cearense, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, não é
apenas uma ocorrência de nascimento. É uma vocação. Por isso,
todos aqueles que visitam o meu Estado voltam de lá repletos de
lembranças saudosas, como todos nós, seus filhos, que nos ausen
tamos por dever de ofício ou pelos desígnios do destino.

Retornando ao 'ponto de partida deste pronunciamento, do
qual derivei embalado pela lembrança da minha terra natal, devo
dizer que, a respeito do turismo, não houve outra saída a não ser
conviver, por quatro anos, com a Coditur reconhecendo, entretan
to, que o seu desempenho chegou a ser satisfatório, em face do tra
balho desenvolvido pelo Sr. Bismarck Maia, tão louvável que o
credenciou, recentemente, a uma Diretoria da Embratur em cuja
missão muito poderá ajudar o incremento do turismo no Ceará,
como também de todo o País.

Finalmente, no novo Governo Tasso Jereissati, surge a tão
desejada Secretaria de Turismo, a cargo da DI" Anya Ribeiro,
uma especialista no assunto, com a experiência de ex-Coordena
dora do Prodetur, capaz de estabelecer um megaprojeto que após
implantado tomará o turismo, com toda certeza, a principal ativi
dade econômica do Ceará.

OJ.ega, portanto, em boa hora, a Secretaria de Turismo, pois há
muito o que ser feito no litoral e no sertão e em todas as localidades
do Estado ondehá fontes de atração turística de extrema beleza.

Além dos encantos que nos proporciona, o turismo virá ge
rar empregos, propiciando sadia distribuição de rendas, contri-
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buindo para a erradicação da miséria que tanto nos constrange e
que das plagas ressequidas do sertão já tomou conta, assim como
da periferia das grandes capitais e dos grandes centros urbanos.

O turismo, racionalmente planejado e executado poderá ser,
como em muitos países, a maior fonte de renda no Brasil. Neste
esforço o Sebrae poderá ter um papel muito importante ajudando
os micro, pequenos, médios e grandes empresários a se estrutura
rem, a tirar proveito dessa atividade extremamente atrativa, que
motiva pessoas de todas .as idades nas mais diversas partes do
mundo.

Entretanto, Fortaleza, tão atraente ao turismo crescente
nestes últimos anos, carece, ainda de um estrutura adequada à
sua feição de cidade importante e bonita, a começar por uma
ação decisiva da saúde pública no setor de hospedagem, que
atende os visitantes quase sempre sem a menor condição de hi
giene. Também os restaurantes devem ser motivados, pelos
meios legais e administrativos, a proporcionar amplo e cada
vez melhor atendimento, porque ali, como em muitas outras ci
dades brasileiras, o desenvolvimento desordenado do turismo,
leva a um desordenado atendimento, até sem vigilância sanitá
ria, razão por que não são poucos os casos de espeluncas ou
mesmo restaurantes aparentemente de classe, que funcionam
sem qualquer higiene na cozinha, nos banheiros e em outras de
pendências.

Um País, como o nosso, que quer ascender para o Primeiro
Mundo, não pode negligenciar suas fontes de produção, principal
mente no setor do turismo, que funciona, a bem dizer, como um
cartão-postal para todos aqueles que querem ou pretendem fazer
turismo.

A respeito da boa qualidade do setor turistico, apraz-me res
saltar o que foi feito em Beberibe, pelo empresário Darlan Leite
com a instalação do seu Hotel Praia das Fontes, que sem qualquer
parceria do setor governamental ergueu um empreendimento que
já atrai muitos turistas do Brasil e da Europa. É uma prova de que
quem investe com criatividade e competência no turismo, tira bons
resultados.

Outros empresários poderiam seguir o exemplo ora citado,
pois para isso, o BNB tem recursos disponíveis a longo prazo. O
que falta é fazer bons projetos. Sobre isso falou recentemente, em
Fortaleza, o presidente da Embratur, Dr. Caio Carvalho, analisan
do as linhas de crédito existentes para quem desejar investir no se
tor do turismo.

É preciso apenas que, quem pretende investir no turismo, o
faça de forma profissional, previamente planejada, sem amadoris
mo, a começar pela seleção de pessoal adequado, competente,
cuja escolha deve ser observada por mérito e não por sentimenta
lismo de parentescos ou de amizade, tão comuns no Brasil.

Desse modo, Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, no Ceará
e em todo o Brasil, todas as fontes de turismo, na retaguarda ou na
linha de frente, podem tirar e proporcionar os melhores proveitos e
rendimentos em hotéis, restaurantes, lojas, agências de viagens, lo
cadoras, artesanatos e atividades artísticas.

Espera-se que a ])r" Anya Ribeiro, Secretária de Turismo,
dê ao setor, com a sua competência e com a parceria do setor pri
vado, a mais ampla e especial atenção, como espera e merece o
Ceará.

Esta ilustre e renomada arquiteta já conta com um acervo
de bons serviços prestados à causa pública e assume a sua secreta
ria com absoluta autoridade, em face, também, da confiança que
lhe tributam todos os cearenses

O Governo Tasso Jereissati, não poderia ter feito melhor es
colha, e tenho certeza, considerando o que ele é capaz de fazer e o
que lhe pode o Ceará oferecer em belezas naturais, em artezanato

e cultura, o turismo, pelas fontes de renda que produz, por si só
será capaz de concorrer com recursos preciosos para o incremento
da economia cearense.

Antes de concluir, quero fazer um registro que reputo como
da maior importância e que exige uma reflexão desta Casa. On
tem, em almoço com o Presidente do Banco Central, Dr. Pérsio
Arida, dei-lhe ciência da minha preocupação em relação à abusiva
oferta de viagens internacionais em módicas prestações, quando
para se viajar pelo Brasil as agências de viagens somente têm um
plano de fmanciamento não superior a dois ou três meses. Quem
abre os jornais do Rio e São Paulo, depara-se sempre com excurs
soos ao exterior a serem pagas em até vinte parcelas e mais uma
de entrada. Isso é um absurdo. É o dinheiro da nossa poupança, da
gente de classe média que está sendo usado nesse turismo exporta
tivo. E além do gasto com passagens, translados, hotéis e passeios,
se tem o que é gasto no cartão de crédito e nos free shopping. O
governo, do mesmo modo que visando a estabilidade do real, proi
biu os planos de consórcio, o crédito direto ao consumidor, o uso
dos cheques pré-datados e outros ralos que fomentam o consumo,
precisa, também, proibir o fmanciamento de viagens ao exterior.
Quem quer viajar ao exterior que pague-à vista. Assim, só iria
quem tem, realmente, condições. E quem quiser parcelar que viaje
pelo Brasil.

Destaco, ainda, ser importante o DAC proibir vôos charter
para o exterior, pois, por esse sistema de vôo, termina bem mais
barato viajar de São Paulo para Miami ou Nova Iorque do que
para Fortaleza, Recife, Manaus ou Salvador. Não tem também ca
bimento isto, numa política dura de controle da moeda.

Outra medida inexplicável, é a concessão de cota para
menor de idade fazer compra nas lojas de free shopping.
Esta medida não entendi. Penso até que a Receita Federal,
ao adotá-la, não ouviu a área econômica do Governo. O pró
prio presidente Pérsio Arida disse-me não ter cabimento esta
concessão.

Feitas essas considerações fmais, apelo, desta tribuna, ao
presidente da Embratur, Dr. Caio Carvalho, ao Ministro Pedro
Malan, ao Secretário da Receita Federal, Dr. Everardo Maciel, en
fim, às autoridades econômicas e do DAC para que reanalisem
esse quadro. Se é para fomentar o turismo, que fomentemos, com
toda ênfase, o turismo nacional. Este sim, precisa de incentivo, de
apoio, de financiamento. Se as empresas de cartão de crédito têm
dólares para financiar seus usuários na compra de serviços turisti
cos, que concentrem esse [manciamento em excussoos pelo Brasil.
Seria muito importante. Além do mais, isso serviria para muitos bra
sileiros chegaram à conclusão de que este País é maravilhoso, lindo,
hospitaleiro, paradisíaco e que muitos locais não perdem, em beleza,
para o Caribe. O Ceará é exemplo de um desses paraísos.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados.

O SR. ROMEL ANízIO (pP-MG. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje compare
ço diante de meus pares não para falar de política, de economia,
muito menos de agricultora, mas neste dia especial para a comuni
dade ituiutabana e do Pontal do Triângulo Mineiro, comemorar a
assinatura do ato do Governo do meu Estado, Integrando oficial
mente a Fundação Educacional de Ituiutaba - FEIT, e seu Instituto
de Ensino Superior - ISEPI, à Universidade do Estado de Minas
Gerais, criada pela Constituição Estadual de 1989.

Na década de 60, o ensino superior privado foi solicitado à
máxima capacidade de desdobrar-se para atender a um primeiro
efeito da atuação do regime pós-64 na política educacional brasi
leira. As faculdades particulares proliferam nos grandes centros,
resposta à convocação do Governo.
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No entusiasmo dessa expansão sôfrega, quando o Governa
dor do Estado de Minas, Magalhães Pinto, deu início ao encami
nhamento à Assembléia Legislativa de uma série de projetos de
criação de universidades regionais, o ex-Prefeito, Samir Tannús,
acalentou o sonho de dotar Ituiutaba e a região de uma escola su
perior.

Nascia a Fundação Educacional de Ituiutaba, com base na
Lei nO 2.914, de 30 de outubro de 1963. Com ela, sete anos depois,
uma equipe de assessores do ex-Prefeito, na qual se destacava o
gigantesco trabalho do Prof. Manuel Agostinho, inaugurava-se a
primeira unidade - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, fun
cionando precariamente nas dependências do Colégio São José,
cedido pelo reverendo Padre Mario Chudiq. Em 1972, inaugura-se
o campus universitário, em local aprazível da cidade.

No momento de sua integração à universidade do estado, a
Fundação Educacional de Ituiutaba conta com todos os cursos da
área de Educação, da Ciência da Computação, da Ciência Biológi
ca, da Física, da Matemática, mantém ainda os cursos de Agrono
mia e Engenharia Elétrica.

Ao assinar o ato de integração da FEIT à Universidade do
Estado, hoje às 15 horas em Belo Horizonte, o Dr. Eduardo Azere
do, um dos mais lúcidos e competentes Governadores do País,
abraça o Pontal do Triângulo Mineiro, num gesto largo de apreço
e solidariedade.

Há que se louvar a atitude pioneira do nosso eminente Go
vernador, abrindo, recente, a concessão para a construção da Hi
droelétrica de Igarapava à iniciativa privada.

Estou à vontade para tecer estes comentários elogiosos por
que fui seu adversário político durante a última campanha, o que
não me impede de reconhecer uma administração modema que se
prenuncia arrojada e realizadora.

Realiza-se, com o evento de hoje, o sonho da universidade
que durante 25 anos foi alimentado por Manoel Agostinho, Edel
weis Teixeira. Vânia Jacob, Renato Lansac Patrão, Said Jacob Ju
nes, Acácio Alves Cintra, José dos Santos Vilela Júnior, Rodolfo
Leite de Oliveira, Fued José Dib, Eurípedes Costa Melo, Hélio
Benício de Paiva e tantos outros.

A assinatura do ato oficial é um régio Presente que a insti
tuição de ensino de Ituiutaba recebe do Governador no Mês do seu
jubileu de prata.

Para que a integração se consumasse, há que se destacar a
atuação do Prefeito, DrJoão Batista Arantes, assumindo a dívida
da FEIT junto ao VNSS; da Câmara Municipal que deu respaldo
necessário. Merece os mais calorosos elogios o Conselho Curador
da Fundação, presidido pelo dinâmico empresário Ivan Abrão e o
corpo docente e funcionários do ISEPI que contribuíram positiva
mente para colocar a entidade em condições favoráveis.

Um agradecimento especial ao Reitor da Universidade do
Estado de Minas Gerais, Prof. Aluízio Pimenta, legenda viva da
cultura mineira, pela sua incansável luta pela concretização dos
anseios da FEIT.

Finalmente, minhas felicitações ao povo do meu Município
e da minha região por mais esta conquista.

O SR. SANDRO MABEL (pMDB-GO. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado, dispondo
de terras férteis e, em vastas porções, racionalmente exploradas, o
Estado de Goiás vem se tomando o "Celeiro do Brasil", com su
cessivas safras recordes de grãos, a despeito de todas as adversida
des impostas pelos juros altíssimos e por uma inadequada poJitica
agrícola. Mas, além disso, o Estado de Goiás dispõe·de significati
vo parque industrial, tendo ampla infra-estrutura para abrigar no
vas indústrias.

Por isso, a nós nos parece que a Volkswagen do Brasil S.A.
só terá vantagens se instalar sua nova fábrica de caminhões em ter
ras goianas.

Em verdade, o Estado dispõe de vários distritos industriais e
agroindustriais e de excelentes vias de transportes e comunicações,
como a Hidrovia Paraiba-Teitê-Paraná, em São Simão, e o Corre
dor de Exportações Goiás-Minas Gerais-Espírito Santo (centro
leste), além de extensa malha rodoferroviária.

É vital que se ressalte que no Estado de Goiás não existe o
grevismo, ou seja, greves políticas constantes que entravam a pro
dução, como ocorre, por exemplo, no ABC paulista,

Goiás dispõe de ampla rede escolar no ensino profissionali
zante, além de importantes instituições universitárias, contando,
por conseguinte, com mão-de-obra qualificada, em todos os níveis,
para atender às necessidades de uma montadora de caminhões.

Aliás, o Estado também conta com um Governo honesto,
sério e responsável, que tem invariavelmente honrado todo!' os
seus compromissos, querendo que essa unidade federada se desen
volva plenamente rumo à industrialização.

Adicione-se, ainda, que há todo um elenco de incentivos
para atrair a instalação de indústrias em Goiás, o que, evidente
mente, não pode ser desprezado quando a direção da Volkswagen
decidir onde instalar sua nova unidade fabril, para a produção de
caminhões.

A empresa deverá investir 500 milhões de dólares nessa fá
brica, o que proporcionará dois mil empregos diretos, configuran
do, além disso, uma verdadeira revolução tecnológica na
organização industrial do setor automobilístico.

Esperamos, destarte, que haja um casamento perfeito entre
a Volkswagen e o Estado de Goiás, pois os beneficios serão recí
procos, com a instalação da nova unidade no Estado.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (RI. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, não é pre
ciso divagar sobre a precariedade da área de saúde,
exaustivamente enfocada pela mídia e vivida pejo sofrimento do
povo à mingua dos recursos ínfimos dispensados por e'ste Brasil
afora graças ao estoicismo da classe média, impotente à demanda
angustiante, cada vez mais volumosa, da população carente.

Também não é desconhecido o esforço desassombrado e
penoso do Ministro Jatene, angustiado pelo gigantismo dos pro
blemas da área e pela falta de verbas que o animem a prosseguir a
batalha que comanda, de um órgão combalido e asfixiado que cami
nha unicamente respaldado por sua competência e pela confiança que
inspira - sua aura de grandeza .é a esperança de todo o povo brasileiro.

Por isso, Sr. Presidente e caros colegas, convidamos este
Plenário a momentos de reflexão sobre um dos maiores problemas
deste País e a, ouvidos os mais capazes, que aqui possuímos em
abundância, encontrar a fómmla propícia e capaz de oferecer ao
Ministro os recursos que humildemente pede, pois reconhecida
mente é a pessoa mais competente e indicada para levar a bom ter
mo um dos maiores, talvez o maior problema com o qual a Nação
se defronta.

Não desejamos nos alongar em assunto tão sério e confia
mos na sensibilidade deste Plenário para ouvir sugestões ou fór
mulas adequadas a colaborar com o Ministro Jatene no seu
espinhoso caminho.

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

O SR. JOSÉ EGÍDIO (Bloco'PL - RI. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, todo de
mocrata tem de reconhecer que a greve é um direito inques
tionável da classe trabalhadora.
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Foi conquistado após séculos de muita luta, de muito sangue, e
deve ser utilizado pelos trabalhadcres COOlO um instnunento extremo
para reivindicações salariais e de natureza laborativa em geral.

Entretanto, Sr. Presidente, uma coisa é a utilização de um
direito inalienável. Outra é o abuso, o grevismo desenfreado que
contamina algumas categorias profissionais.

É o caso específico dos petroleiros.

. De início, a greve era reivindicatória, pleiteando o cumpri
mento de um aCOl."Qo salarial celebrado no Governo passado.

Entretanto, o acordo foi considerado sem efeito pelo Tribunal
Superior do trabalho, que julgou a greve dos petroleiros abusiva, de
terminando a volta imediata ao trabalho e ainda impondo multa diária
de 100 mil reais enquanto a categoria permanecer em greve.

Todos sabem o que aconteceu. Houve radicalização e in
transigência. A greve assumiu caráter político.

Os petroleiros recusam-se a voltar ao trabalho antes que as
negociações sejam retomadas, e o Governo assevera que s6 haverá
diálogo quando os petroleiro retomarem.

O impasse já vem se prolongando há mais de vinte dias,
sem que haja perspectivas de solução.

E quem sofre é a população, que já enfrenta o racionamento
do gás de cozinha e a falta de combustíveis.

A situação já está insustentável, pois os ônibus urbanos es
tão começando a parar, por falta de óleo diesel, os navios atraca
dos nos portos não podem zarpar, e as indústrias estão sendo
forçadas a suspender suas atividades produtivas.

Em face desse contexto tão grave, agiu bem. muito bem o Sr.
Presidente da República, ao determinar a ida de tropas do Exército
para garantir a integridade dos próprios federais ocupados pela Petro
bras, assim como o direito dos petroleiros que queiram trabalhar.

Foi uma decisão corajosa e inadiável, e que seguramente
contribuirá para que a greve termine mais cedo, beneficiando toda
a população brasileira.

Por isso, desejamos, desta tribuna, expressar nossas congra
tulações ao Sr. Fernando Henrique Cardoso.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. FERNANDO ZUPPO (pDT- SP. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, solicito a V. Ex' a transcrição,
na íntegra, nos Anais da Casa, da moção em anexo, apresentada
pelo Vereador Antonio Ulian Filho, do Município de Mococa, São
Paulo, na qual faz apelo no sentido da recuperação do poder eco
nômico da agricultura brasileira, Solicito também seja enviada có
pia da trascrição àquele Vereador na Câmara Municipal de
Mocaca, Estado de São Paulo.

MOÇÃO A QUE SE REFERE O ORADOR:

CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA

MOÇÃO N° 64195

Despacho, aprovada - Sala das Sessões, 2-5-95
- Sr. Tadeu Rezende - Presidente.

Ementa, de apelo à recuperação da Agricultu
ra Nacional, amparando principalmente os pequenos
Agricultores.

Exmo. Sr. Presidente:
Apresentamos à Mesa, cumpridas as fonnalidades Regi

mentais da Casa, após manifestações do nobre Plenário, e Moção
de Apelo no sentido da recuperação do poder econômico da agri
cultura brasileira, onde para providências necessárias apelamos:

a) ao Presidente da República;
b) ao Ministro da Agricultura;

c) à Bancada Ruralista do Congresso NaCional; e
d) ao Secretário da Agricultura do Estado.
- Considerando a grandeza tenitorial do País, a fertilidade

de seu ubénimo solo, que confuma a assertiva de Cabral, em que
aqui tudo se plantando dá, não podem as autoridades constituídas
descurar um só momento em favor daquele que sacrificadamente
vive do trato da terra;

- considerando o clima do País, que propicia várias colhei
tas anuais, temos todas as condições de tomarmos o verdadeiro ce:
leiro do mundo, alimentando várias nações famintas, tudo isso
facilmente realizável dentro de um plano preestabelecido, condu
zido com seriedade;

- considerando a importância da questão, disciplinando a
agricultura brasileira, porque não instituir um plano qüinqüenal a
título experimental?

- considerando ser aconselhável a boa política da divisão de
terras, através de reforma agrária, mas que seja conduzida de for
ma a constituir núcleos agrícolas fortalecidos, por créditos e assis
tência técnica, respeitando as propriedades produtivas. caso
contrário estaremos faceando a agricultura nacional, a exemplo
das cidades;

- considerando quão sacrificante é a profissão do lavrador,
daquele que se dispõe a lançar incertamente a semente ao solo é
justamente para esse, principalmente para o pequeno agricultor,
que o Estado deve voltar suas vistas amparando-o com crédito fá
cil, com expectativa de verdadeira ajuda, eliminando a constante
ameaça que o ronda, de que na próxima colheita perderá suas ter
ras, ou parte delas, para pagar o Banco; algo nisso está errado, são
necessárias medidas revisionais para o sistema de crédito agrícola;

- considerando a importância da questão, que é de sobrevi
vência nacional, sendo a terra um capital que necessita de prote
ção, porque não há criação de um Banco Agrícola, centralizando
todo amparo em todas as questões alusivas ao trato da terra?

- considerando a importância do tema, porque não pensar
para um futuro não muito remoto, a inclusão nos currículos esco
lares nos primeiros ciclos, de matéria relativa ao manuseio da ter
ra, para assim despertar vocações latentes;

- considerando que deve ser revista a política dos preços
mínimos para a produção agrícola, e sim para beneficiar e não pe
nalizar os produtores, que os preços sejam a tradução exata do seu
custo, acrescido do necessário lucro, e deixem de ser miragem
grandemente enganosa, que ao invés de fomentar o gosto pelo tra
to da terra só desencoraja o seu uso, a Nação deve ser essencial
mente agrícola, e como tal deve ter sua economia assente nessa
base, fonnada por milhares de agricultores, e não simplesmente
formada por grandes grupos. girando como empresas de socieda
des anônimas com capitais gigantescos, a agricultura deve ser, sim
mecanizada, mas nunca industrializada, com a absorção dos pe
quenos e médios produtores;

- considerando a importância do estocamento das safras,
que se construa annazéns de silagem geograficamente distribUÍ
dos, evitando assim o risco permanente da perda de boas colheitas,
tudo isso deve ser acompanhado de boas estradas, para carrear a
produção à silagem;

- considerando que nossas modestas sugestões, partem de
um simples vereador que vive e sente as agruras de quem trabalha
a terra, onde espera sensibilizar as dignas autoridades a quem re
corre, em favor de uma agricultura forte, solidamente amparada
com recursos liberados a tempo certo, através de empréstimos sem
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grandes óbices burocráticos, enfim, esperamos uma política dire
cionada em favor dos verdadeiros agricultores, e que enriqueça a
Nação e não os especuladores e atravessadores.

Antônio Ulian Filho, Vereador PTB.
O SR. PRESIDENTE (Beto Man~ur) - Convido os nobres

parlamentares que se encontram nas dependências da Casa a virem
ao plenário marcarem presença no painel. Na Ordem do Dia de
hoje há um projeto da mais alta importância para o Brasil: a conti
nua(;ão da discussão da Proposta de Emenda ConstiÚlcional nO 3
D, de 1995. que trata da questão do monopólio das
telecomunicações.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Passa-se ao

V - GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. José Fritsch
O SR. JOSÉ FRITSCH (PT - CS. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados. começo meu
discurso fazendo um desagravo a atiÚlde Presidente da República
de ter determinado a ocupação militar nas refmarias da Petrobras,
atitude que demonstra mais uma ação autoritária, contrária aos in
teresses da Nação. embora o Governo tenha sido o primeiro a não
abrir qualquer espaço para negociação. S. Exa primeiro deveria ter
aberto espaço à negociação, para, depois, buscar outros caminhos
que pudessem levar aofim da greve. Infelizmente, estamos viveu
dando esta siÚlação. E, em desagravo a essa decisão do Poder
Executivo, que faço o meu discurso hoje.

A tribuna da Câmara dos Deputados, que deveria ser palco
de discussões das verdadeiras refoImas de que necessita o Brasil,
assiste, hoje, a negociações nebulosas de interesses privados que
utilizam o patrimônio dos trabalhadores como moeda de troca.
Está em curso uma reforma constiÚlcional surda, que em nada
atende às preocupações do cidadão comum e, mais grave não con
ta com a efetiva participação da sociedade, que ao que parece, aos
olhos do governo é apenas um detalhe. A miséria, a fome, o Bra
sil, também. talvez sejam apenas um detalhe na visão dos aÚlais
mandatários da Nação.

Não aceitamos essa aparente unanimidade, à base de troca
de cargos muitas vezes por votos no Congresso Nacional. Está
acontecendo um verdadeiro leilão de empresas públicas com o
único objetivo, deixado claro por vários Ministros, de pagar as
contas do Governo. Não aceitamos essa unanimidade que determi
na a abertura da economia brasileira ao capital internacional como
única condição de crescimento e desembarque no Primeiro mundo.

A coerência exige resposta daqueles que há menos de um
ano eSÚlfavam o peito para falar das mil maravilhas que compu
nham o cenário sócio-econômico do México. um país de economia
emergente. por sinal, eles não conseguiram responder para quem a
economia mexicana foi emergente. Para o povo mexicano, que
vive hoje na mais profunda recessão e miséria, certamente não
fói.

Será que esses senhores explicavam a transformação repen
tina de uma economia emergencial em economia decadente e de
pendente W1110 é hoje o México? Pois o país do sombreiro,
senhores, adotou a receita ncoliberal do FMI, baseada no progra
ma de privatização. corte de gastos públicos, política de juros altos
e sohrevalorização da taxa cambial. Os governantes mexicanos,
como capachos, entregaram ao capital internacionál- leia-se nor
te-americano - a Companhia Nacíonal de Petróleo e as Telecomu
nicações. Os resultados estão aí, muito embora o povo brasileiro
pouco ou nada tem podido refletir a respeito, devido à cortina de
fumaça que jogaram sobre o cenário mexicano. São pouqníssimas
as infor111a~~õcs de lá que chegam ao Brasil, agora que a siÚlação
daquele país não interessa aos poderosos.

A mesma receita aplicada no México está sendo aplicada no
Brasil pelo social-democrata Fernando Henrique Cardoso. Tramita
nesta Casa, Sr"s e Srs. Deputados, emenda wnstiÚlcional que que
bra o monopólio estatal do petróleo e das telecomunicações. Em
outras palavras é a privatização da Petrobrás e da Telebrás. A Pe
trobrás é a décima quinta wmpanhia de petr6leo no mundo, prati
ca preços de derivados abaixo da média internacional, desenvolve
tecnologia pr6pria e sofisticada nas áreas de refmo, exploração e
petroquímica. Trata-se de garantia de nossa soberania, e a proposta
de quebra do monopólio tem endereço definido, os impérios petro
líferos como a Shell, Esso, Texaco, Mobil, entre outros, que vêem
suas reservas cada dia mais rednzidas. Hoje 83% do petróleo mun
dial é explorado por empresas estatais, e a privatização do petr6leo
brasileiro possibilitaria a sobrevida desses oligopólios privados, já
a privatização da Telebrás tem o claro objetivo de entregar as tele
comunicações do Brasil a meia dúzia de empresas norte-america
nas e européias. As telecomunicações constiÚlem o melhor
negócio do planeta. No Brasil, a iniciativa privada já participa da
implantação dos sistemas, da prestação de 100% dos serviços e do
fornecimento de equipamentos necessários à expansão e modern
ização do sistema Telebrás, provando que não passa de balela o
discurso da participação do capital privado. Mais que isso, a Tele
brás é uma empresa rentável que não depende de um centavo do
Tesouro Nacional. Para se ter uma idéia, Telebrás e Petrobrás, jun
tas, recolhem cerca de 10 bilhões de dólares por ano em tributos
federais, mas este Governo aceita entregar este patrimônio em tro
ca de histórica sonegação do setor privado.

Não tenho dúvidas, Sras. e Srs. Deputados, de que Fernan
do Henrique Cardoso - que me perdoe o Deputado Antônio Aure
liano; sobre o assunto já debatemos na Comissão de AgriculÚlra 
aperfeiçoou, de certa forma, a política de Fernando Collor de Mel
lo. Lembro que o marajá das Alagoas, a cada vitória no Congres
so, juntava-se aos seus aliados em festas na Casa da Dinda. FHC
vai mais longe. Ao contrário, vai festejar e prestar contas nos Esta
dos Unidos e Inglaterra. Possivelmente aí esteja o endereço verda
deiro desta reforma econômica de privatização do Governo.

Mas é preciso atentar para outro aspecto da receita do FMI
para o Brasil. Trata-se do ajuste econômico à custa da maior taxa
de juros de que se tem conhecimento. Essa tese monetarista dos
burocratas de plantão do Ministério da Fazenda está causando ter
rível agravamento da concentração de renda no Brasil. Não há outro
país no mundo onde a remuneração da poupança é três vezes menor
que o índice de correção dos empréstimos financeiros. Como também
não há exemplo da Nação onde a wndição básica da estabilidade ec0

nômica seja o total estrangulamento do consumo.
Ouço, com prazer, o Deputado Antônio Aureliano.

O Sr. Antônio Aureliano - Nobre Deputado, José Fritsch,
V. Exa citou meu nome no seu discurso. Respeito muito as ponde
rações de V. Exa no tocante à sua atuação Parlamentar, mas gosta
ria de dizer que essa comparação que mais uma vez V. Exa faz
entre o DD. Sr. Presidente da República Fernando Henrique Car
doso e o ex-Presidente Collor não tem procedência. O Presidente
Fernando Henrique Cardoso, homem que, historicamente, tem
compromissos wm este País e wm o seu desenvolvimento, mais
uma vez, dá uma clara demonstração de que podemos caminhar de
forma democrática para o desenvolvimento deste País. Gostaria
que V. Exa retirasse essa comparação, porque ela não procede.
Historicamente V. Exa, que pertence a um partido que também acom
panhou a vida pública do Presidente Fernando Henrique Cardoso,
sabe que essa comparação não tem procedência nem na fonna de
aÚlar no Legislativo - e o Presidente Fernando Henrique Cardoso es
teve no Congresso Nacional- nem agora, no Executivo.
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O SR. JOSÉ FRITSCH - Nobre Deputado, obrigado pela cobrança por fora, numa afronta e ameaça direta ao Sistema Único
sua participação. de Saúde - SUS. Basta que se visitem hospitais públicos a qual-

Continuo, Sr. Presidente, fatos verificados pelo Brasil afora quer hora do dia ou da noite para verificar cobranças indevidas de
preocupam e não podem ser objeto de negligência por parte do médicos e laboratórios sobre pacientes internados pelo SUS. E o
Governo. No oeste do Estado de Santa Catarina, por exemplo, a esquema contra com a omissão e a conivência das autoridades, in
falência em série das empresas começa a preocupar autoridades, clusive da visão do próprio Ministro da Saúde.
empresários e trabalhadores. Em Chapecó, conforme informações Como já denunciei desta tribuna, são abusos como os que
da Associação do Comércio e da Indústria, 30 empresas, entre 10 presenciei no Hospital Regional de Chapecó, casos que mais uma
e 50 empregados cada, pediram concordata neste mês de maio. vez trago à luz da denúncia, cobrando a omissão do Governador
Três das maiores empresas produtoras de carne da região, a Sadia, Paulo Afonso, de Santa Catarina. É preciso lembrar ao Governa
a Chapecó e a Aurora, assinaram o aviso prévio de 782 emprega- dor que o Hospital Regional de Chapecó é um hospital público,
dos neste mês de maio. A situação ameaça repetir o ocorrido na re- que está sendo administrado dentro da concepção privada e a ser
gião calçadista do Rio Grande do Sul, o Vale do Sinos, onde quase viço da corporação médica e dos laboratórios privados. Ao invés
40 mil trabalhadores perderam seus empregos desde a imp1Jmtação do de aproximar o sistema de saúde daqueles que nada possuem, a
Plano Real, com graves conseqüências sociais. No oeste catarinense, omissão do Governador Paulo Afonso institucionaliza o ágio no
os Ínunicípios podem decretarestado de emergência a qualquerhora. atendimento aos doentes, alimentando a máfia da saúde privada e

Eu pergunto: onde o Governo quer chegar? dos laboratórios. Isso mostra que o desgoverno não é privilégio da
No comércio, o que se vê é um povo assustado, o comer- equipe de Fernando Henrique Cardoso.

ciante mergulhado em cheques sem fundo e a inadimplência pro- Mas qual é, afmal, a preocupação do Governo Federal? O
duzindo um efeito dominó. As entidades representativas do setor povo nota a desfaçatez com que o Governo alega compromisso
denunciaram a situação ainda em março. O governo agiu com des- com o social quando defende a entrega do patrimônio da Nação.
caso. Agora, três meses depois, pedidos de concordata acumulam Com o argumento de que o Governo precisa atuar somente no so
por todo o p~s, começando pelas micro e pequ~nas empresas e já dal, ele vem privatizando o Pais há cinco anos, enquanto a saúde
atingindo como vemos, as grandes empresas. E natural num mo- desfalece, a educação reprova cada vez mais e a agricultura mer
mento desses esperar do governo o apoio necessário à micro e pe- gulha no êxodo por conta da falência. O compromisso do Governo
quena empresa, com abertura de linhas especiais de crédito, por com a educação pode ser medido pelos cortes no Orçamento da
exemplo. Ao contrário, FHC e equipe chegam ao absurdo de en- União com o setor para este ano. Com um canetaço, FHC arrancou
quadrar todos num mesmo artigo, como se as leis de mercado cerca de 4% das dotações da educação para 1995 atingido prínci
guardassem proporções de justiça. Só mesmo na cabeça dos buro.. palmente a preescola, o ensino fundamental e a educação especial.
cratas dessa equipe econômica cabe a idéia de que o dono do bote- Para os senhores terem uma idéia, 13% dos recursos vetados por
quim da esquina concorre em iguais condições com o dono do FHC fazem parte do Fundo Social de Emergência e eram destina
supermercado. Colaboram decisivamente com a derrocada das mi.. dos à educação. Novamente vemos o desvio de verba de áreas so
cro e pequenas empresas a suspensão das linhas de crédito ainda dais para outras fmalidades.
ativa até o ano passado e a tributação dessas empresas. Estatísticas O comportamento do Presidente Fernando Henrique Cardo
provam que a isenção das micro e pequenas empresas, ao contrá- so demonstra que devemos esquecer, de fato, tudo o que ele falou
rio do que afirmam os burocratas, resultam em aumento da arreca- ou escreveu. Durante a campanha eleitoral, polegar de FHC sim
dação de ICMS devido ao incremento da produção. Mas da forma bolizou suas propostas para a agricultura. Logo após a posse, já
como anda as taxas de juros, todos sabemos que só sobrevivem tratava de negar o reajuste do preço mínimo dos produtos agrico
aqueles que não tomam dinheiro, mas emprestam, os grandes gru- las acordado pelo Governo anterior, do qual ele foi Ministro. Com
pos econômicos, os monopólios e oligopólios privados. o Plano Real, a política de preços mínimos foi abandonada, e as-

Com tanta preocupação em vender barato o Brasil ao capi- sistimos, hoje, aos agricultores vendendo o feijão a 0,35 (trinta e
tal internacional, falta tempo ao Governo para pensar projetos e cinco centavos) o quilo, enquanto o consumidor paga de R$1,20 a
soluções no campo social. Um sinal evidente das reais prioridades R$1,50 o quilo. No caso do leite, os agricultores recebem no máxi..
de FHC está nó descaso com a saúde, a educação e a agricultura. mo 0,20 (vinte centavos), por litro, enquanto o consumidor paga
Durante o ano passado, os brasileiros, inclusive o Congresso Na- três vezes mais. O Governo combate o consumo e encurrala os
cional, passaram um cheque nominal ao Governo com dinheiro a agricultores, fazendo deles reféns nas mãos das agroindústrias.
ser aplicado nas áreas sociais. A esse fundo deram o nome de Fun- Milhões de pequenos e médios agricultores, abandonados
do Social de Emergência. Pois o Governo transfoll1la esse cheque pelas políticas de destruição do campo, aventuram um emprego
noIl1ÍJ;,1a1 em cheque em branco e desvia o fundo para gastos com nas cidades, num êxodo que explica boa parte dos problemas so
recepções internacionais, festas, compra de goiabada, entre outras dais verificados nas periferias dos grandes centros. Os dados justi
despesas que o Presidente da República deve considerar emergen- ficam a decisão de nossos camponeses. Apenas 12% do crédito
tes e sociais. Não bastasse esse estelionato, agora querem fertilizar rural do Banco do Brasil vai para mini e pequenos produtores, en
entre Ministros a idéia de reeditar o tal do Imposto Provisório so- quanto 88% caem no bolso dos latifundiários e grandes cooperati
bre Movimentação Financeira, o IPMF, com o objetivo de tirar o vaso Mas, ao contrário do que muitos ainda imaginam, o grosso
Brasil da UTL dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros não vem da

A desfaçatez é de tal ordem, que FHC espera dos trabalha- grande, mas da pequena e média propriedades.
dores e do povo mais um fundo, possivelmente para comprar suo A estatística é clara: mini e pequenos produtores detêm ape-
venires para os enviados do FMI em missões oficiais ao Brasil. nas 21 % do total de terra cultivável no Brasil. No entanto, produ-

Mais do que ninguém, os trabalhadores brasileiros sabem zem 87% da mandioca, 79% do feijão, 69% do milho, 46% da
que a saúde do Pais vai de mal a pior. Os sucessivos governos pra- soja, 37% do arroz e 26% do rebanho bovino. Cerca de 6,5 milhõ
ticam a política da doença, não a política da saúde. E chegamos ao es de pessoas residem em 2,5 milhões de minifúndios com área
absurdo de um Ministro da Saúde, o Sr. Adib Jatene, defender a aproximada de dois hectares cada. A situação dessa gente, Sr. Pre-
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sidente, é inversamente proporcional à riqueza por ela produzida.
Nossos camponeses vivem à margem de condições mínimas de ci
dadania, numa fronteira intermediária entre a marginalidade e a
luta pela reinclusão social. Outros 30% da mão-de-obra do campo,
algo em torno de 7,5 milhões de trabalhadores rurais, vivem em
áreas médias de oito hectares, em situação não muito melhor.
Diante disso, falar da extrema concentração de terra e de riqueza é
chover no molhado. Nos últimos 30 anos cerca de 30 milhões de
pessoas abandonaram o campo por não possuírem as condições
mínimas para trabalhar e sobreviver na atividade agricola. O mapa
da fome no Brasil mostra que metade da população em estado de
extrema pobreza encontra-se no campo.

Não é preciso ir longe nem retroceder no tempo para com
provar quais os verdadeiros interesses do Governo F1fC. Na últi
ma semana tomou posse como presidente do lucra, que deveria ser
o órgão oficial de fomento da reforma agrária, um latifundiário do
Paraná que há menos de dois anos era um dos coordenadores da
famigerada União Democrática Ruralista, a UDR, e que presidiu
por dois anos a Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB,
responsável por milhões de toneladas de alimentos apodrecendo
em estoques do Governo Federal. Somente quatro Estados pos
suem estoques de 30 milhões de toneladas, quase metade da sa
fra anual do Brasil, sendo que mais de 40% desse estoque já
está 'com prazo de consumo vencido. O resumo da agricultura
no Governo F1fC está estampado na escolha de um Ministro da
Agricultura banqueiro e um presidente do lucra, latifundiário
da UDR. Com todo o respeito e admiração que merecem nossos
sertanejos, os escolhidos de FHC poderiam formar no máximo,
uma dupla caipira, Zé do Banco e Latifundiário, nunca a equipe
de um Governo sério e preocupado com os destinos da agricul
tura nacional. Mas parece não ser esse o caso do Governo
FHC...

Lembro que, em março, num ato que mais pareceu um co
mício eleitoral, Fernando Henrique lançou no interior do Ceará
seu Plano de Reforma Agrária, que incluía a desapropriação de
943.982 hectares de terra, envolvendo 130 fazendas e o assenta
mento de 16.709 famílias de trabalhadores rurais sem-terra. O
evento provou que a falácia desse Governo não tem limites. Ao
mesmo tempo em que promove um carnaval na imprensa por con
ta do anúncio, F1fC assina o Orçamento da União para 1995 desti
nando apenas 874 milhões de reais para a emissão de Títulos da
Dívida Agrária - IDA. Basta a aritmética para demontar o engodo
desse Governo. O custo médio do hectare no Brasil é de dois mil
reais, e cada família necessita de, no mínimo, 30 hectares. O resul
tado é que, com o dinheiro que o Governo destina para a reforma
agrária, não daria para assentar mais que 10 mil famílias, muito
longe da promessa de campanha, que previa o assentamento de 40
mil famílias em 1995. Mas não é s6 isso. Há apenas 68 milhões de
reais destinados às indenizações dos antigos proprietários, o que
efetivamente inviabiliza qualquer processo de desapropriação e
comprova, mais uma vez, que aos atuais mandatários da Nação só
interessa inviabilizar o processo de reforma agrária.

Portanto, Sr. Presidente, Sf"s e Srs. Deputados, é indispen
sável que se pratique uma política diferenciada para os mini, pe
quenos e médios produtores: que se incentive e permita o
desenvolvimento da agricultura familiar: é necessário que o crédi
to agrícola e a assistência técnica sejam componentes alavancado
res dessa política diferenciada, garantindo-se aos produtores as
condições que sempre lhes foram negadas. Além disso, é preciso
estabelecer um Projeto Nacional de Desenvolvimento da Seguran
ça Alimentar, que permita ao agricultor produzir com segurança: à
população urbana mais carente ter acesso a produtos com qualida-

de e a baixo custo; e ao Governo erradicar, a curto prazo, a fome e
a miséria que assolam o País.

Mas isso, eu tenho certeza, só será possível a partir da com
pleta inversão das atuais prioridades do Governo e a partir do am
plo debate com os setores organizados da sociedade civil sobre
quais reformas, de fato, o povo brasileiro quer para o seu País.

Tenho certeza, Sr. Presidente, Sf"s e Srs. Deputados, que os
interesses nacionais são muito diferentes dos interesses defendidos
pelos atuais governantes. Definitivamente, não é essa a reforma de
que o Brasil precisa.

O SR. JOSÉ MúCIO MONTEIRO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mmsur) - Tem V. Ex· a palavra.

O SR. JOSÉ MúCIO MONTEIRO (Bloco/PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito a V. Ex· que or
dene a transcrição nos Anais desta Casa do pronunciamento do
Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco
- FlEPE - quando da visita do Presidente Fernando Henrique Car
doso a Pernambuco, em que retrata as reais necessidades do Nor
deste de forma clara e explicita.

DISCURSO A QUE SE REFERE O ORADOR:
A presença de Vossa Excelência nesta importante reunião

interrompe um já longo período de ausência do Chefe da Nação
neste alto Colegiado e testemunha o seu apreço por esta Instituição,
que tantos e tão relevantes serviços tem prestado a esta região.

Permita-me Sr. Presidente, lembrar-lhe o nosso memorável
encontro com o então candidato Fernando Henrique Cardoso, na
sede da Federação das Indústrias de Pernambuco, em setembro de
1994, quando Vossa Excelência ouviu, atenta e pacientemente, as
exposições feitas por diversos companheiros que integram a co
munidade empresarial da região.

Guardamos, Senhor Presidente, daquele inesquecível even
to importantes lições, sobretudo do chamemento cívico de Vossa
Excelência para a compreensão das dificuldades nacionais e o im
perativo patriótico de que deveríamos juntar esforços para que ao
final viéssemos a ingressar numa fase de estabilidade, rumo ao de
senvolvimento sustentado e comjustiça social.

Passados, agora, os primeiros cinco meses do seu Governo
e 10 meses desde a edição do Plano Real, cujo êxito constitui con
dição indispensável à reestruturação da vida econômica e social do
País, não poderia deixar de nesta oportunidade, voltar a certas
questões que inquietam todo setor produtivo nacional, com graves
desdobramentos no contexto regional.

Primeiramente, o caráter crescentemente restritivo e linéirr
da política monetária releva sintomas da inadequada combinação
na utilização dos outros instrumentos essenciais à estabilização,
tais como as políticas cambial e fiscal.

Em toda trajetória do plano de estabilização fomos forçados
a conviver com taxas de juros elevadíssimas, que foram sempre
crescentes, atingido, hoje, patamares insuportáveis para a ativida
de econômica.

Temos hoje, seguramente, uma das mais altas taxas de juros
do mundo. Nos últimos 30 dias as taxas reais destinadas ao crédito
comercial das empresas ultrapassaram o alarmante uiveI de 100%
ao ano.

De outra parte, as medidas recém-adotadas de restrição de
crédito visando a enxugar a liquidez do sistema fmanceiro, condu
ziram-nos a uma situação inusitada: as exigibilidades dos depósi
tos compulsórios recolhidos ao Banco Central passaram a
alcançar, não apenas os depósitos bancários, mas também, os pró
prios empréstimos e operações ativas.
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Não há disponibilidade de recursos para atender à demanda
na área de crédito geral, e quando, Senhor Presidente, aludimos ao
caráter linear da política monetária, lembramos que a região Nor
deste, histórica e tradicionalmente detentora de um regime diferen
ciado de compulsório, está desde junto de 1994, submetida às
mesmas regras que vigoram para as demais lt;giões do País.

Uma região cuja renda per capita representa apenas metade
da renda per capita nacional e que dispõe, por isso mesmo, de
menor capacidade de poupança, necessita, naturalmente, de uma
maior oferta relativa de crédito. Lembro que o conjunto dos dep6
sitos bancários e das operações de crédito desta região correspon
de aproximadamente a apenas 10% do total nacional.

A flexibilização da política de compulsório, restabelecendo
o tratamento diferenciado para a região Nordeste sobre tal parcela
de depósitos poria em risco o plano de estabilização?

Exatamente por entender que não compromete o plano de
estabilização é que o empresariado regional, representativo dos
mais diversos segmentos - indústria, comércio, serviços e agricul
tura - apresentou proposta de redução das exigibilidades do com
pulsório sobre depósitos regionais, que espera possa merecer o
acolhimento de Vossa Excelência.

As politicas de juros e de restrição de crédito, já referidas,
têm impactado fortemente a atividade econômica em geral, espe
cialmente nas últimas semanas. Temos seguras indicações, pelo
acompanhamento que fazemos dos diversos segmentos da ativida
de industrial nesta área, de uma queda de vendas da ordem de
40%, com acentuado agravamento nos índices de inadimplência
em toda a cadeia produtiva.

Quero, inclusive, nesta oportunidade, de modo responsável
e sem qualquer postura alarmista, partilhar esta preocupação com
os Senhores Governadores, aqui presentes, em virtude dos imedia
tos reflexos que se farão sentir sobre o desempenho da arrecada
ção tributária dos Estados.

Cremos, Sr. Presidente, que a gravidade e a emergência
dessas questões conjunturais decerto reduziram o espaço que gos
taIíamos de dedicar, neste pronunciamento, às questões de caráter
mais estrutural relacionadas com o desenvolvimento da região.
Mas, ainda que de forma breve, gostaria de, sobre estas questões,
colocar o seguinte:

O Nordeste vive, desde o início da década de 90, um perío
do de transição de uma ordem econômica anterior centrada na rea
lidade de uma economia fechada e de um planejamento que
contemplava a questão regional incluindo, sobretudo, políticas e
inslIUmentos para ações extraordinárias.

Construímos, nas últimas décadas, um modelo de inserção
na economia brasileira que permitiu a criação de um parque indus
trial razoavelmente diversificado, com o florescimento, ihclusive,
de segmentos dinâmicos que propiciaram disponibilizar a produ
çãO' de bens de alto conteúdo tecnológico e permitiu a modern
ização e ampliação de diversos ramos dos segmentos tradicionais
da indústria regional.

Hoje, preocupa-nos a visão preconceituosa contra a indus
trialização do Nordeste que medra em certos setores formadores
da opinião pública nacional. -

Ao identificarem vocações econômicas indiscutivelmente
competitivas nos setores da agricultura irrigada, agroindústria e tu
rismo, deixam subjacente a idéia de que no novo cenário de uma
economia aberta e globalizada já não haveria espaço para o am
pliação da base industrial da região.

Trata-se de um grande equívoco. Em alguns Estados da re
gião, o produto industrial representa quase 50% do PIB estadual, e
em muitos outros Estados gera quase 2/3 da arrecadação tributária.

Mais recentemente, no bojo das políticas de desregulamen
tação e de abertura, vários inslIUmentos de política industrial fo
ram sendo suprimidos, especialmente aqueles que ensejavam a
uniformização de preços nacionais para matérias-primas e insumos
básicos. Como exemplo, citam-se aços planos e combustíveis.

Esse processo ainda não estancou. Estamos desmontando
políticas e planos regionais antigos, sem colocarmos nada nas po
líticas nacionais que os substituam.

Cabe indagar: de que modo a política industrial do País
contempla a questão regional?

Com essa preocupação, Senhor Presidente, vimos submeter
à superior apreciação de Vossa Excelência e de sua equipe algu
mas propostas que apontam para uma reinserção dinâmica da eco
nomia do Nordeste no atual contexto econômico nacional.
Destacamos as seguintes propostas, em linhas gerais, que poderão
ser detalhadas e aprofundadas quando do seu encaminhamento às
esferas competentes do Governo:

1 - ampliação das fontes de financiamentos externos capa
zes de oferecer ao sistema fmanceiro oficial recursos para investi
mentos na indústria do Nordeste a taxas compatíveis com os
custos fmanceiros internacionais;

2 - flexibilização da política tarifária e de outras restrições,
inclusive no âmbito do acordo da Tarifa Extrema Comum do Mer
cosul, para importação de matérias-primas, insumos básicos, peça
e componentes para a indústria do Nordeste, de fOlma a permitir
sua operação a custos competitivos nos mercados nacional e inter-
nacional; ,

3 - estímulo à entrada de capital de risco estrangeiro para
investimentos na indústria do Nordeste, entre outras formas, atra
vés do tratamento diferenciado quanto ao volume e tributação na
remessa de lucros;

4 - regionalização da aplicação de recursos dos fundos de
pensão e previdência e dos fundos institucionais;

5 - tratamento tributário diferenciado para importação de
bens de capital visando à diminuição do custo de implantação dos
projetos industriais.

6 - Investimentos seletivos em projetos de infra-estrutura
econômica, dentro de uma visão espacial integrada, em estreita ar
ticulação com demais agentes públicos e com os agentes do setor
privado.

7 - destinação de até 10% dos recursos do Programa Nacio
nal de Privatização para alavancar projetos estruturadores na re
gião, convertidos em participação acionária transitória;

8 - urgência na decisão sobre a implantação da Refinaria de
Petr6leo do Nordeste, projeto estruturador da maior relevância
para a região, com dois objetivos fundamentais: assegurar, de for
ma mais econômica, o abastecimento de derivados de petróleo e
de forma estratégica, complementar o eixo químico-petroquímico
regional.

Adicionalmente às medidas voltadas para o fortalecimento
da indústria, a região deverá desenvolver também todo seu forte
potencial de crescimento e de vantagens comparativas e dinâmi
cas, tais como as existentes no turismo e na agricultura irrigada,
sem prejuízo ainda de outras amplas atividades competitivas, na
agricultura, na agropecuária, e bem assim, nas atividades do trans
porte, do comércio ou em diversos outros segmentos do setor ter
ciário regional.

No ramo da agroindústria regional, quero destacar, em es
pecial, o setor da cana-de-açucar, quer pelo seu caráter tradicional
ou por sua importância estratégica como produtor de alimento bá
sico e de insumo energético e gerador de emprego, bem como,
principalmente, em face de uma conjuntura de problemas específi
cos dependentes do setor público e que hoje, passam, fmalmente, a
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receber, também, as atenções da SUDENE em seu processo de
atuação.

Por isso, permita-me pedir a atenção de Vossa Excelência
para as seguintes medidas que representam também reiterados e
justos reclamos desse setor produtivo:

a) preservação e fortalecimento do pólo sucroalcooleiro do
Nordeste dentro da política nacional do setor;

b) inclusão da cana-de-açucar e seus derivados na política
agrícola nacional;

c) estabelecimento de política de preços compatíveis com
os custos de produção e ganhos de produtividade; ,

d) preservação do Programa Nacional do Alcool, assegu
rando sua expressa participação na matriz energética, mecanismos
de compensação com combustíveis fósseis e financiamento de es
toques estratégicos para o álcool combustível:

e) mecanismos de equalização de custos de matérias-primas
entre regiões produtoras do País, com recursos do próprio setor.

f) instalação da Câmara Setorial Sucroalcooleira.
Finalmente. Presidente Fernando Henrique, permito-me

ainda registrar a necessidade de o Governo Federal priorizar a
conclusão de diversas obras públicas inacabadas e paralisadas no
Nordeste, especialmente obras de natureza hídrica ou de vias de
transportes estratégicas.

Não se pode admitir que recursos públicos escassos perma
neçam esterilizados e improdutivos por falta de complementação,
embora destinados a objetivos de alta utilidade e essencialidade
social. Isto representa triste herança de irracionalidade e de des
perdício que não encontra espaço nas diretrizes de eficiência e
austeridade financeira e econômica que norteiam a postura do Go
verno de Vossa Excelência.

Agora Sr. Presidente, despedindo-me, quero repetir aqui as
palavras proferidas em sua campanha eleitoral na reunião com em
presários na Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco,
quando Vossa Excelência sintetizou, com eloqüente precisão, o
seu correto entendimento da realidade do Nordeste em face dos
grandes objetivos nacionais e do seu Governo, de retomada do de
senvolvimento e resgate de nossa dívida social com a melhoria do
perfil de distribuição pessoal e regional da renda nacional brasilei
ra. "O Nordeste hoje para o Brasil é o coração do problema"... "O
Brasil, para crescer, ou cresce no Nordeste ou não cresce no futu
ro. Porque, no futuro, o País não vai poder crescer de forma tão
desigual".

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Esta Presidêucia
convoca os Srs. Deputados que se encontram em seus gabinetes
para que venham ao plenário marcar presença no painel.

Em vinte minutos daremos início à Ordem do Dia, com a
discussão da Proposta de Emenda à Constituição nO 3-B, de 1995.

Solicito que sejam acionadas as campanhias.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Sobre a mesa o se
guinte Ato da Presidência:

"O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
de suas atribuições regimentais, e tendo em vista a cria
ção. nos termos do art. 35 do Regimento Interno, da Co
missão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a
situação dos bingos no Brasil. (Requerimento de CPI nO
2/95, do Deputado Marquinho Chedid), resolve:

I - estabelecer o prazo de 120 (cento e vinte)
dias, a contar de sua instalação, para a conclusão de seus
trabalhos;

II - convocar os membros ora designados para a
reunião de instalação e eleição de seus Presidente e

Vice-Presidentes a realizar-se no dia 25-5-95, quinta-fei
ra, às 10 horas, no Plenário nO 16. do Anexo n."

A seguir, a composição da Comissão: .

"Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a
investigar a situação dos bingos no Brasil."

Bloco Parlamentar PFUPTB
Titulares: Corauci Sobrinho, Pedrinho Abrão, Severino

Cavalcanti e Vic Pires Franco
Suplentes: Fernando Gonçalves, João Ribeiro, Lael Va

rella e Murilo Pinheiro

PMDB
Titulares: Carlos Apolinário. João Thomé Mestrinho e

Jorge Wilson
Suplentes: Amôal Gomes, Antônio do Valle, I vaga

PSDB
Titulares: Nelson Otoch e Zulaiê Cobra
Suplentes: Arnaldo Madeira e Arthur Virgílio Netto

PPR
Titulares: Eurico Miranda e Raimundo Santos
Suplentes: Paulo Bauer e Wagner SaIustiano

PI'
Titulares: Carlos Santana e Padre Roque
Suplentes: João Fassarella e Pedro Wilson

PP
Titular: Nelson Meurer
Suplente: Marcos Medrado

PDT
Titular: Vicente André Gomes
Suplente: Oscar Goldoni

Bloco Parlamentar PlJPSDIPSC
Titular: Marquinho Chedid
Suplente: Roland Lavigne

PCdoR
Titular: Ricardo Gomyde
Suplente: Lindberg Farias.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Dando continuida
de ao Grande Expediente, concedo a palavra ao nobre Deputado
José Genoíno, do PT de São Paulo. S. Ex' dispõe de 25 minutos
para o seu pronunciamento.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados. certos acontecimen
tos revelam o conteúdo de políticas e a postura do Governo.

O Governo Fernando Henrique Cardoso, desde o seu início,
estava tateando na defmição do seu perfil político e de sua plata
forma social porque o seu programa ficou assentado na adminis
tração do Plano Real e nas reformas econômicas.

Mas existe um fato que revela o perfIl político que devemos
discutir - desejo particularmente debater com Deputados do Parti
do da Social Democracia Brasileira, com Deputados do PMDB,
com Deputados da base do Governo, que integram partidos com
tradição governista no Brasil, como o PFL. A questão política a
ser analisada é a relação do Governo com o que há de organizado
na sociedade.

O Governo Fernando Henrique Cardoso recebeu hoje, neste
plenário, vários elogios pela sua atitude firme diante da greve dos
petroleiros. Elogios partidos das mesmas vozes que sempre aplau
diram ações duras de governo, contra o movimento social organi
zado da sociedade brasileira. Até aí não há novidade. Não há



Maio de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 25 11087

novidade porque a trajetória de alguns politicos é sempre gover
nista - se há Governo, estou nele. Mas é necessário discutir na
perspectiva da democracia, do Governo democrático, a maneira
como o Governo comportou-se nesse episódio.

Em primeiro lugar, o Governo Fernando Henrique Cardoso
não tem uma interlocução politica com o movimento social orga
nizado. Um governo que não tem diálogo com a oposição autono
mamente organizada na sociedade, um governo sem esses
vínculos chega ao impasse e então usa a força da autoridade. Por
que o Presidente da República precisava pronunciar-se sobre a
greve, quinze dias atrás, dizendo que não negociava? Exatamente
porque não tinha interlocutor. Por que o Presidente da República
deixou que a greve chegasse até esse momento para jogar as tropas
dentro das refinarias? Exatamente porque aplicou o raciocinio de
direita, conservador, que está presente nesta Casa, contra o qual
nos opomos, e que é o seguinte: para vidt ;lizar as reformas é ne
cessário quebrar politicamente o que há éc organizado na socieda
de. Então, é necessário discutir politll-à.Jnente o movimento
organizado.

O argumento de que o movimento corporativista deve ser
destruído não convence. Toda a sociedade democrática moderna
tem o corporativismo com um dos elementos de sua constituição.
O movimento corporativista se expressa com uma força muito
grande dentro deste Governo na área empresarial. Até aí é algo
normal. Há exemplos da generosidade do Governo ao negociar
com os colegas Deputados, que representam os interesses ruralis
tas, bem como na maneira com que estão sendo negociada a medi
da provis6ria sobre concessões. Mas diante dos petroleiros em
greve a negociação apareceu como uma fraqueza política.

Esse raciocinio já o ouvimos em outros momentos-da histó
ria do Brasil. Alguns disseram, ao tomar posse nesta Casa, que a
democracia tem que ser exercitada cotidianamente, e a política
existe para que o impasse não se coloque como a única alternativa.
Na verdade, o Governo não estabeleceu uma politica para negociar
com os trabalhadores em greve. Se esse comportamento for esten
dido para outros movimentos organizados, revelará - e aí quero
chamar a atenção dos Deputados do PSDB - que o Governo, em
matéria de negociações dessa natureza, veste, sem cerimônia, o
discurso e a roupa do PFL, que tem uma política dura, conserva
dora na relação com os movimentos organizados. Então o Gover
no estará aceitando essa assessoria e vestindo essa política, e terá
que assumir isso.

Esta Casa não observou que algumas Lideranças do PSDB
tentaram negociações, mas foram coaguladas pela hegemonia polí
tica do bloco conservador, do núcleo do poder dentro do Executi
vo. A melhor maneira de se exercitar a política autoritária é
desafiar a autoridade presidencialista, pôr o seu prestígio em xe
que. O Governo vai para a queda de braço, vai esticar a corda, fu
gindo à sua condição de estadista, dentro da qual, em relação ao
movimento corporativista, ele não pode aplicar o princípio de olho
por olho, dente por dente.

No momento em que os trabalhadores em greve criticaram
a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, decisão que fazia des
consideração a respeito de um acordo que envolvia a autoridade
presidencial, talvez o Governo tivesse tido generosidade democrá
tica para abrir canal de negociação.

Lembro ao Plenário que no início do Governo Collor houve
um movimento, exatamente na Petrobrás, mas antes de se usar tro
pas federais para ocupar as refmarias, houve uma interlocução do
Executivo através do Ministro da Justiça, Senador Jarbas Passari
nho, com a direção do Sindicato dos Petroleiros para se evitar o
problema. É impressionante como esta mentalidade autoritária e
conservadora vai se imantando no Governo, como se fosse um

destino: as reformas têm de se colocar diante de uma hegemonia
que nunca quis as mudanças no País.

Sr"s e Srs. Deputados, é comum neste Plenário ouvirmos - e
certamente ouviremos isso agora à tarde - referências sobre a im
portância da reforma do Estado. Mas a maioria do Governo não
dispensa cargos em segundo e terceiro escalões para ter a presença
do Estado. Todo mundo é a favor do Estado mínimo. Mas o se
gundo e terceiro escalões, em qualquer tele do País, é algo impor
tante. Por quê? Porque este Estado foi construído à imagem e
semelhança de uma elite perversa, autoritária e truculenta. E é nes
te ponto que o Governo Fernando Henrique Cardoso não está rea
lizando uma reforma democrática do Estado brasileiro. Essa
reforma do Estado brasileiro não pode se processar democratica
mente eliminando-se um dos agentes sociais e políticos: os movi
mentos sindicais organizados, seja na administração direta ou
indireta, seja na iniciativa privada. O processo político brasileiro
tem nesses movimentos uma força promotora de mudanças demo
cratizadoras do País, e a atitude do Governo Fernando Henrique
Cardoso, de jogar a greve no impasse, objetivou quebrar a força
organizada dos petroleiros e a dar uma lição para a sociedade.

Este equívoco decorre de uma concepção autoritária na ma
neira de se relacionar com o movimento organizado.

Nessa disputa o PSDB não conseguiu influenciar o Gover
no para flexibilizar na negociação - vamos ser claros e francos
neste debate. Parece-me que negociação virou sinônimo de fraque
za politica; o Governo, diante de uma maioria eventual que tem
neste plenário, imagina que com as tropas nas refmarias demonstra
força politica para impor o seu projeto.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o Governo coloca
esse debate diante da Oposição. Esta, no meu entendimento, tem
de se capacitar para enfrentar o mérito, o conteúdo da discussão
sobre a natureza do Estado brasileiro. Este Estado foi construído
quando a esquerda estava na cadeia, fora do processo político.
Esse Estado alimentou os tubarões da iniciativa privada. E vejam
como se coloca esse problema agora: vamos discutir a refonna do
Estado. Mas nessa discussão tenta-se ideologizar dogmas com a
palavra "flexibilização", com a expressão "quebra de monopólio".
Examinemos as emendas, principalmente essa que vai ser discuti
da hoje à tarde.

O Governo fala em concessões e não temos clareza sobre os
critérios, sobre o que vai ser público, estatal e sobre como se fará a
parceria com a iniciativa privada. Já começam a surgir notícias de
que a atual Lei de Concessões - havia a medida provisória - é um
processo de jogo com carta marcada para determinados grupos
econômicos. Nesse sentido, a reforma econômica do Estado é ape
nas para dar continuidade a um processo de relação promíscua de
uma elite econômica com o Estado brasileiro. Porque esse Estado
nunca promoveu cidadania. O Estado promotor da cidadania, da
segurança social, da fiscalização transparente e eficaz da relação
com a iniciativa privada não é a característica do Estado brasileiro.
N6s, da esquerda temos de assumir essa plataforma para mostrar
que esse conservadorismo brasileiro levará ao barbarismo social,
levará à privatização, que antes era estatal e agora passa a ser pri
vada.

Veja bem o caso do gás. Se não tivesse nenhuma emenda, a
OAS continuaria associada à BR. Quantas associaçõ~'~ não exis
tem nesse processo? Neste sentido, n6s, da esquerda, que temos
uma tradição de luta democrática, que temos uma tradíção de luta .
pela justiça social, que temos tradição de combater as maracutaias
dentro do Estado brasileiro, precisamos mostrar que essa aliança
do Governo Fernando Henrique Cardoso, para fazer essa reforma,
lembra uma frase de Lampedusa, "vamos mudar alguma coisa para
que nada mude", ou "para que tudo continue como antes". É o
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grande pacto da aparência, isto é, de que não se mexe nas questões
essenciais.

É necessário, Sr. Presidente, que possamos construir um
pólo competente, articulado, de uma oposição dura, de uma oposi
ção clara, de uma oposição que apresente ao Brasil e à sociedade
as críticas pontuais, programáticas, necessárias a esse acordo, que
é saudado neste País como sinal da renovação.

Temos de mostrar que a modernização e a racionalidade do
Estado não são incompatíveis com o programa de distribuição de
renda, com o programa de garantia de cidadania. Temos de mos
trar que a transparência das instituições do Estado brasileiro tem
de estar associada com a idéia de ampliar as condições de acesso
de milhões de brasileiros aos bens sociais desse Estado.

Não adianta falar, simplesmente, em globalização nem a fa
vdr, nem contra. A globalização é um processo objetivo, temos de
discutir como viabilizá-la a partir dos interesses nacionais, a partir
dos interesses de uma integração competitiva e não subalterna. É
este debate que a esquerda brasileira tem de enfrentar: a aliança
das velhas elites com o novo discurso. É ele que nos capacitará
para ser um pólo de Oposição com clareza. Neste momento em
que o Governo sinaliza claramente uma postura conservadora e
autoritária, temos de refletir sobre a necessidade e a importância
de sennos competentes, claros nas nossas propostas para discutir
com o cidadão, com a população brasileira os rumos para este
País. Este País, para ser democrático, para ter justiça social, para
ter desenvolvimento econômico, não pode ficar nesse maniqueís
mo, colocado por um rolo compressor, sem clareza das suas pro
postas para fazer a refonna que este País precisa.

Concedo o aparte, primeiramente, ao Deputado Jovair
Arantes e, em seguida, ao Deputado Agnaldo Timóteo.

O Sr. Jovair Arantes - Nobre Deputado, estou ouvindo
atentamente o seu pronunciamento. V. Ex" coloca com muita cla
reza algumas questões do meu partido, o PSDB. Não concordo
com a forma como V. Ex" está se referindo ao meu partido. O
PSDB tem hist6ria escrita nesse País, principalmente o nosso Pre
sidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Nesse sentido,
gostaria que V. Ex" fizesse uma análise mais profunda sobre a for
ma como o Governo vem agindo em relação aos movimentos gre
vistas. O Governo tem agido com todas as categorias profissionais
deste País com a maior lisura, e o PSDB tem tido participação ati
va nesse processo. Com certeza V. Ex" se esqueceu de que a CUT,
que incentivou o sindicato a entrar numa greve política, com obje
tivo meramente político - aliás, neste momento o sindicato deu
com os burros n'água - não tinha mais como voltar atrás. V. Ex"
há de convir que foi muito importante para a CUT e para os parti
dos de esquerda, que incentivaram esse movimento de aventura
dos petroleiros no Brasil, a intervenção que o Governo fez utili
zando o Exército. O Governo tem, sim, de exercer seu papel de au
toridade, não pode deixar o povo brasileiro à mercê de um
movimento sem nenhuma fundamentação técnica, do ponto de vis
ta de reivindicação, movimento meramente político. Creio que a
CUT e os pr6prios partidos de esquerda acharam essa intervenção
uma maravilha. V. Ex", em vez de se referir ao PSDB, deveria
mencionar o PT, porque o PSDB é um partido que tem comando,
disciplina e um grande quadro de Parlamentares que defendem a
sociedade brasileira neste Parlamento.

O SR. JOSÉ GENOÍNO - Nobre Deputado Jovair Aran
tes, em primeiro lugar, se fiz referência ao PSDB foi exatamente
em respeito à hist6ria da fundação desse partido, à história de Fer
nando Henrique Cardoso e de muitos integrantes da bancada.
Compreendo que essa política de não aceitar negociação não con
diz com a hist6ria de um partido que se denomina social-democra
ta. Não conheço nenhum governo social-democrata do mundo que

não tenha interlocução com a área social organizada. Essa minha
referência é até elogiosa ao PSDB. V. Ex" sabe que sempre tive,
em relação ao seu partido, a consideração política de defender uma
relação de aliança, uma relação de respeito.

Com referência ao meu partido, V. Ex" também sabe que
são públicas as minhas divergências neste partido. V. Ex" conhece
o meu respeito por ele e minhas críticas. Não tenho relação políti
ca de maneira programática, eleitoral com o que há de organizado
no movimento sindical corporativo. Deixei claro isso aqui, mas
não posso aceitar que o Governo não tenha, em relação ao que há
de organizado na sociedade, uma política de negociação, de inter
locução. O Fernando Henrique Cardoso sabe muito bem disso.
Falo Fernando Henrique Cardoso porque me lembro de S. Ex"
como soci610go, que escreveu um livro "O Estado Autoritário".
que está na história política brasileira. Muitos aqui aprenderam
que a política não pode ser lembrada s6 nos momentos de impasse,
que a política existe exatamente para evitar o impasse. Quando há
impasse não há mais política. E S. Ex", como um homem essen
cialmente político, comportou-se de maneira equivocada e com
viés autoritário diante deste movimento.

V. Ex" pode ter razão ao criticar atitudes exageradas dos
grevistas, essa ou aquela reivindicação, até aí tudo bem.

O que estou tratando, nobre Deputado - e aí é uma questão
central para mim - é do procedimento democrático na relação de
um governo com o que há de organizado na sociedade.

Ouço o Deputado Agnaldo Tim6teo.
O Sr. Agnaldo Tim6teo - Nobre Deputado José Genoíno,

não acredito que nesta Casa alguém cometerá o suicídio de votar
contra os interesses da Nação, conseqüentemente, do seu povo.
Não é justo imaginar que somente os Parlamentares pertencentes
aos partidos de esquerda são patriotas e democratas. Não é possí
vel que não entendamos que aqueles países que não souberam ad
ministrar a sua política externa quebraram como Cuba e União
Soviética. E é exatamente isso que não queremos que aconteça
com o Brasil, nobre Deputado.

O SR. JOSÉ GENOÍNO - Deputado Agnaldo Timóteo,
com todo o respeito que tenho por V. Ex", digo que iniciei o meu
pronunciamento fazendo referência a Deputados de todos os parti
dos, chamando inclusive à reflexão de que, quando se trata de uma
questão democrática, temos de levar em conta os Deputados.
Aliás, citei partidos que compõem a base parlamentar do Govemo.
Portanto, não estou traduzindo meu pronunciamento em termos de
bem ou mal. Sabemos que há uma disputa política. Há uma dispu
ta de conteúdo. E qual é o conteúdo da disputa sobre a reforma do
Estado? Eu nunca disse aqui que o conteúdo da disputa da reforma
do Estado é entre quem quer vender e quem não quer vender. A
disputa e: qual a finalidade do Estado? Qual é o sentido da política
do Estado? Qual é o sentido das políticas públicas? Nesse caso, há
diferenças de interesses, diferenças de prioridade, diferenças de
transparência. Esse é o ponto central.

Por exemplo, vamos citar o caso do monopólio. Esta Casa,
com justa razão, está apreensiva com a possibilidade de, ao votar a
emenda das telecomunicações, o processo de concessão caia na
sistemática da Lei de Concessões, que não é transparente. Por que
não de discute um mecanismo para se estabelecer uma parceria
com o setor público estatal e o setor privado? Mas que seja uma
parceria que mantenha o setor estatal. A emenda do Governo não
dá essa garantia.

Em segundo lugar, quais as condições para que o Estado
fiscalize e controle a relação com a iniciativa privada? Não existe
nenhuma clareza, nenhuma defmição na emenda do Governo.

Terceiro - e isto é essencial, na minha política - o grande
problema do Estado hoje não é ser grande, do ponto de vista em-
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presarial, ou mínimo. Aliás, essa questão, virou ideologia neste
País da qual nem os liberais falam mais, mas é a força do Estado
enquanto indutor de política, enquanto fiscalizador, enquanto ga
rantidor de segurança social, enquanto instrumento que regula
menta a relação entre o privado e o público. Esse é o problema de
fundo, principalmente quando está em discussão a questão das te
lecomunicações. Por que não se quer regulamentar esta matéria
por via complementar? Porque, via ordinária o processo é mais
simples. Esta é a questão.

Portanto, não se trata de bem ou mal. Trata-se, sim, de dife
renças de interesses, mas usando o Estado. Primeiramente, deve
mos perguntar: o Estado está a serviço de quem: da alta
burocracia do Estado ou a serviço das grandes empresas? O Esta
do não pode estar a serviço nem da alta burocracia nem das em
presas. O Estado tem de estar a serviço do cidadão, através do
controle público, da esfera pública de controle. Esse é o debate,
atrávés do qual nós, da esquerda, mostramos que esse discurso
"modernizador", entre aspas, dos conservadores é farisaico, é hi
pócrita. E é assim por quê? Porque o Governo negocia influência
no Estado. Todos sabem que se negociam as telecomunicaçõe5, to
dos sabem que se negociam os segundo e terceiro escalões. Se este
Estado não presta e precisa passar para a iniciativa privada, por
que há tanto interesse na negociação? Esse é um sentido hipócrita
de interesses politicos e econômicos que se manifestam na relação
com o Estado.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Arlindo Chinaglia,
meu companheiro de bancada.

O Sr. Arlindo Chinaglia - Agradeço ao Deputado José
Genoíno esta oportunidade. V. Ex', ao longo de sua trajetória polí
tica, vem coerentemente, fazendo análises e reflexões a respeito do
Estado. Nesse sentido, quero colaborar com este aparte. Primeiro,
sugiro à Mesa que aumente o volume do microfone, estamos com
dificuldades para ouvi-lo. Quero abordar, na estrutura do Estado, o
Tribunal Superior do Trabalho, que tem sido utilizado para justifi
car a ação do Governo, que determinou que o Exército brasileiro
ocupasse as refinarias. Pergunto aos sociais-democratas que vêm à
tribuna neste momento para falar contra a greve se, de fato, eles
defendem a Justiça do Trabalho tal como ela é: se eles entendem
que o Tribunal Superior do Trabalho tem a independência que de
veria ter; se eles entendem ser correto, no julgamento do Coman
dante Lavoratto, ex-piloto da Varig, Presidente do Sindicato dos
Aeronautas, o TST designar como Relator do processo de demis
são - aliás, ele tinha estabilidade no emprego de acordo com a
Constituição - um Ministro que em outras épocas foi funcionário
da Varig e contribuiu com a demissão do Comandante Lavoratto.
Essa estrutura podre tem que ser reformada. Como V. Ex' bem
disse, a politica é para se evitar o impasse, é para se antecipar os
fatos negativos. Quando alguém, diz que o PT estimulou e orien
tou é porque de fato não tem conhecimento de causa. Entendo que
é leviandade afrrmar que o PT esteja por trás da greve dos petro
leiros. Vou explicar e desafio a provarem o contrário, até porque o
PT aqui tem se batido contra a quebra do monopólio das teleco
municações e do petróleo e, nesse sentido, não seria o nosso Parti
do que iria dar o argumento para essa direita assanhada dizer que
se tem que quebrar o monopólio, haja vista o que acontece quando
um setor monopolizado entra em greve, como disse aqui, hoje, um
"collorido" de quatro costados que se apresentou como maior de
fensor da democracia. Era essa a colaboração que gostaria de dar a
V. Ex' Muito obrigado.

O SR. JOSE GENoíNO - IncotpOro o aparte de V. Ex' ao
meu pronunciamento e quero acrescentar um outro elemento im
portante: esta Casa está fazendo um debate sobre ,o Estado pelo
viés apenas econômico: Por exemplo, o que é a reforma política?

Estamos discutindo essa reforma, mas reduzindo-a à reeleição e
proibição de coligações ou cláusula de barreira. E o debate sobre a
reforma do Poder Judiciário? E o debate sobre a proporcionalidade
de representação nesta Casa? E o debate sobre o corporativismo
vergonhoso que existe dentro da Justiça do Trabalho? E o debate
sobre reforma do pacto federativo? Tudo isso fica secundarizado
diante de uma visão que reduz a reforma do Estado apenas a uma
reforma econômica, que não está capacitando o Estado a repre
sentar, diante dos desafios da modernidade. aquele instrumento in
dutor de políticas e promotor do bem-estar social.

Vejam bem o que acontece nesse episódio da refinaria: mis
turam-se dois elementos extrememente complicados da politica
brasileira. De um lado, o conservadorismo da maneira de tratar os
movimentos sociais; as vozes desta Casa, apoiando o Governo,
fortalecem o conservadorismo tradicional brasileiro. De outro
lado, só através do uso das Forças Armadas. na ordem interna,
pode-se garantir a ordem democrática.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Antônio Carlos Pan
nunzio.

O Sr. Antônio Carlos Pannuzio - Nobre Deputado, agra
deço a permissão para este aparte, uma vez que nós. os sociais-de
mocratas, de uma forma geral, fomos criados pelo Parlamentar que
aparteou V. Ex', anteriormente. Devo dizer o seguinte: se existe
algum questionamento, com relação à estrutura legal de um tribu
nal, cabe à Casa de Leis, ao Parlamento, eventualmente, promover
modificações nessa estrutura legal. No entanto, não cabe aqui o
adjetivo "estrutura podre"; representa, porque a mesma foi criada
nesta Casa de Leis e o que sai daqui não é podre, representa, de
fato e de direito, a vontade do povo brasileiro. Então, repudio es
ses termos. Um estado de direito somente se fundamenta no res
peito às leis e às instituições. Pode-se questionar a greve dos
petroleiros ou pode-se ser a favor dela, mas não se pode questionar
as decisões do Poder Judiciário. Entendi, durante toda a minha
vida, fundamentalmente quando ocupei cargo público, que decisão
do Judiciário se acata e, eventualmente, se discute na instância do
Poder Judiciário competente, mas não se achincalha, como está fa
zendo o Sindicato dos Petroleiros, com a cobertura da CUT. atitu
de esta que repudio.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Nobre Deputado, agradeço
pelo aparte de V. Ex', e peço calma aos meus colegas que estão
nervosos quanto ao tempo.

Concluindo, Sr. Presidente, chamo a atenção para a seguit
ne questão: o estado de direito nós o defendemos. Não estamos
questinando isso. Não é esta a polêmica. O debate que estamos fa
zendo aqui refere-se ao uso da força militar dentro de uma empre
sa, de uma refinaria. Pergunto: com que base legal, com que base
do estado de direito se convocou as Forças Armadas para intervi
rem nas refinarias?

Ora, poderia perguntar aos Deputados qual foi a ameaça à
ordem interna, qual foi o risco às instalações da refrnaria que jsuti
ficaram a atitude do Sr. Presidente da República, de aplicar o art.
142 e convocar as Forças Armadas para a refrnaria? Isso não está
explicitado. Assim sendo, a nossa cótica procede.

A referência do PSDB é elogiosa, para que ele nao aceite a
camisa do conservadorismo e da truculência, que sempre tratou os
movimentos sociais neste País como uma questão de força militar.
Isso é para nós uma questão de princípios. Não podemos, Sr. Pre
sidente, imaginar que a democracia possa ser ferida, mesmo com
regras, pelo viés autoritário. Esse é o sentido da nossa cótica e da
referência ao PSDB, que tentou abrir uma negociação, mas dentro
do Governo predominou a tese da aplicação da força, inclusive a
força que está hoje na refinaria.
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Durante o discurso do Sr. José Genoíno, assu- VI - ORDEM DO DIA
mem sucessivamente a Presidência os Srs. Wilson Cam-
pos, ]O Secretário; Luís Eduardo, Presidente. PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE,PUTADOS:

Roraima

o SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, peço a palavra
pela Liderança do PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao nobre Deputado Aldo Rebelo, para uma Comunicação de Lide
rança, pelo PCdoB.

O SR. ALDO REBELO (pcdoB-SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, quero ler nesta tribuna um ofício endereça
do ao Exmo Sr. Presidente da República pelo digníssimo Prefeito
da,cidade paulista de Santos, Dr. David Capistrano Filho, nos se
gumtes termos:

PREFETIURA MU.l'<'lCiPAL DE SANTOS
Estância Balneária

Ofício nO 354195-GPM

Santos, 24 de maio de 1995

ExmoSenhor
Fernando Henrique Cardoso
DD. Presidente da República Federativa do Brasil
Brasília-DF.

Senhor Presidente,
Indigiiado com a inacreditável decisão adotada

por V. Ex', ao ordenar a ocupação militar de instalações
de refmo da P"trqbras, na madrugada de hoje, sirvo-me
do presente para transmitir um sério alerta ao Governo
Federal sobre as inimagináveis conseqüências de uma
ação semelhante na Refmaria Presidente Bemardes, em
Cubatão, onde trabalham centenas de cidadãos santistas.

Corre V. Ex', o grave risco de não apenas passar
à história brasileira como alguém que abandonou o ideá
rio que defendeu ao longo de décadas mas, também,
como um carrasco de trabalhadores.

Após mais de 20 dias de greve, humulhações
ameaças e tensões, os petroleiros e suas famílias encon
tram-se compreensivelmente revoltados.

Cabe, exclusivamente, a V. Ex' a responsabilida
de por quaisquer violências que venham a ocorrer na re
fmaria de Cubatão, ou por catástrofe de gravíssimas
conseqüências que pode advir da manipulação. inadequa
da de equipamentos cuja segurança requer pessoal alta
mente especializado para sua operação.

Diante do exposto, faço, em nome do povo de
Santos, veemente apelo para que V. Ex' a ordene a ime
diata retirada das tropas das refmarias ocupadas nesta
madrugada e para que se abstenha de determinar novas
ocupações.

A superação do impasse que ameaça a normalida
de da vida dos brasileiros e as próprias instituições de
mocráticas s6 poderá se dar pelas vias do diálogo e da
negociação. Não quero crer que seja mais difícil para o
movimento sindical brasileiro tratar com um Presidente
da República que se declara socialdemocrata do que
com expoentes confessos do pensamento conservador.

Atenciosamente, David Capistrano Filho, Pre
feito Municipal.

Alceste Almeida - Bloco - PTB; Elton Rohnelt - Bloco 
PSC; Francisco Rodrigues - Bloco - PSD; Luciano Castro - PPR;
Luís Barbosa - Bloco - PTB; Moisés Lipnik - Bloco - PTB; Ro
bério Araújo - PSDB; Salomão Cruz - Bloco - PFL.

Amapá
Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade - PPR; Fátima

Pelaes - Bloco - PFL; Ge1vásio Oliveira - Bloco - PSB; Murilo
P!Meiro - Bloco - PFL; Raquel Capiberibe - Bloco - PSB; Sér
gIO Barcellos - Bloco - PFL; Valdenor Guedes - PP.

Pará

Ana Júlia - PT; Anivaldo Vale - PPR; Antônio Brasil
PMDB; Benedito Guimarães - PPR; Elcione Barbalho - PMDB;
Gerson Peres - PPR; Giovanni Queiroz - PDT; Hilário Coimbra
Bloco - PTB; José Priante - PMDB; Nicias Ribeiro - PMDB'
Olávio Rocha - PMDB; Paulo Rocha - PT; Paulo Titan - PMDB;
Raimundo Santos - PPR; Socorro Gomes - PCdoB; Ubaldo Cor
rêa- PMDB; Vic Pires Franco- Bloco- PFL.

Anazonas

Arthur Virgílio Neto - PSDB; Átila Lins - Bloco - PFL;
Euler Ribeiro - PMDB; João Thomé Mestrinho - PMDB; Luiz
Fernando-PMDB; Pauderney Avelino- PPR.

Rondônia

Carlos Camurça - PP; Confúcio Moura - PMDB; Emerson
Olavo Pires - PSDB; Eurlpedes Miranda - PDT; Expedito Júnior
- Bloco - PL; lldemar Kussler - PSDB; Marinha Raupp - PSDB;
Silvemani Santos - PP.

Acre

Carlos Airton - PPR; Célia Mendes - PPR; Chicão Brlgido
- PMDB; Francisco Di6genes - PMDB; João Maia - PSDB; Mau
ri Sérgio - PMDB; Ronivon Santiago - Bloco - PSD; Zila Bezer
ra-PMDB.

Tocantins

Antônio Jorge - PPR; Dolores Nunes - PP; Freire Júnior
PMDB; João Ribeiro - Bloco - PFL; Melquiades Neto - Bloco
PMN; Osvaldo Reis - PP; Paulo Mourão - PPR; Udson Bandeira
-PMDB.

Maranhão

Albérico Filho - PMDB; César Bandeira - Bloco - PFL;
Costa Ferreira - PP; Davi Alves Silva - Bloco - PMN; Domingos
Dutra - PT; Eliseu Moura - Bloco - PFL; Jayme Santana - PSDB;
José< Carlos Sabóia - Bloco - PSB; Magno Bacelar - SfP; Márcia
Marinho - PSDB; Mauro Fecury - Bloco - PFL; Pedro Novais 
P!"1DB; Remi Trinta - PMDB; Roberto Rocha - PMDB; Sarney
Filho - Bloco - PFL; Sebastião Madeira - '>SDB.

Ceará

Anibal Gomes - PMDB; Antônio Balbmann - PSDB' An
tônio dos Santos - Bloco - PFL; Amon Bezerra - PSDB' BIson
Que~z - PP; Firmo de Castro - PSDB; Gonzaga Mota - PMDB;
Inaclo Arruda - PCdoB; Jackson Pereira - PSDB; José Linhares
PP; José Pimentel- PT; Leônidas Cristino - PSDB' Marcelo Tei
xeira - PMDB; Nelson Otoch - PSDB; Paes de Anch:ade - PMDB'
Pimentel Gomes - PSDB; Pinheiro Landim - PMDB; Robert~
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Pessoa - Bloco - PFL; Rommel Feij6 - PSDB; Ubiratan Aguiar
PSDB; Vicente Arruda - PSDB; Zé Gerardo - PSDB.

Piauí

Alberto Silva - PMDB; Ari Magalhães - PPR; B. Sá 
PSDB; Ciro Nogueira - Bloco - PFL; Felipe Mendes - PPR; He
raclito Fortes - Bloco - PFL; João Henrique - PMDB; Júlio Cesar
- Bloco - PFL; Mussa Demes - Bloco - PFL; Paes Landim - Blo
co-PFL.

Rio Grande do Norte
Augusto Viveiros - Bloco - PFL; Betinho Rosado - Bloco

- PFL; Carlos Alberto - Bloco - PFL; Cipriano Correia - PSDB;
Henrique Eduardo Alves - PMDB; Iberê Ferreira - Bloco - PFL;
Laíre Rosado - PMDB; Ney Lopes - Bloco - PFL.

Paraíba

Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL; Armando Abílio 
PMDB; Cássio Cunha Lima - PMDB; Efraim Morais - Bloco 
PFL; Enivaldo Ribeiro'- PPR; Gilvan Freire - PMDB; Ivandro
Cunha Lima - PMDB; José Aldemir - PMDB; José Luiz Clerot
PMDB; Ricardo Rique - PMDB; Wilson Braga - PDT.

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL; Fernando Ferro - PT; Fer
nando Lyra - Bloco - PSB; Gonzaga Patriota - Bloco - PSB;
Humberto Costa - PT; Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL; João
Colaço - Bloco - PSB; José Jorge - Bloco - PFL; José Mendonça
Bezerra - Bloco - PFL; José Múcio Monteiro - Bloco - PFL; Luiz
Piauhylino - Bloco - PSB; Mendonça Filho - Bloco - PFL; Nil
son Gibson - Bloco - PMN; Osvaldo Coelho - Bloco - PFL; Pe
dro Correa - Bloco - PFL; Roberto Fontes - Bloco - PFL;
Roberto Magalhães - Bloco - PFL; Salatiel Carvalho - PP; Sérgio
Guerra - Bloco - PSB; Severino Cavalcanti - Bloco - PFL; Wil
son Campos - PSDB; Wolney Queiroz - PDT.

Alagoas

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

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco França - Bloco - PMN;
Carlos Magno - Bloco - PFL; Jerônimo Reis - Bloco - PMN;
José Teles - PPR; Marcelo Deda - PT; Wilson Cunha - Bloco
PFL.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - Bloco - PFL; Be
nito Gama - Bloco - PFL; Beto Lelis - Bloco - PSB; Claudio Ca
jado - Bloco - PFL; Coriolano Sales - PDT; Domingos Leonelli
PSDB; Eujácio Simões - Bloco - PL; Félix Mendonça - Bloco
PTB; Fernando Gomes - PMDB; Geddel Vieira Lima - PMDB;
Haroldo Lima - PCdoB; Jairo Azi - Bloco - PFL; Jairo Cameiro
Bloco - PFL; Jaques Wagner - PT; João Almeida - PMDB; João
Leão - PSDB; Jonival Lucas - Bloco - PFL; José Carlos Aleluia
Bloco - PFL; José Rocha - Bloco - PFL; Leur Lomanto - Bloco
PFL; Luis Eduardo - Bloco - PFL; Luiz Braga - Bloco - PFL;
Luiz Moreira - Bloco - PFL; Manoel Castro - Bloco - PFL; Mar
cos Medrado - PP; Mário Negromonte - PSDB; Nestor Duarte 
PMDB; Pedro Irujo - PMDB; Prisco Viana - PPR; Roberto San
tos - PSDB; Roland Lavigne - Bloco - PL; Sérgio Carneiro 
PDT; Severiano Alves - PDT; Simara ElIery - PMDB; Ubaldino
Junior - Bloco - PSB; Ursicino Queiroz - Bloco - PFL.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Antônio do Valle - PMDB; Aracely
de Paula - Bloco - PFL; Bonifácio de Andrada - Bloco - PTB;
Carlos Melles - Bloco - PFL; Carlos Mosconi - PSDB; Chico
Ferramenta - PT; Danilo de Castro - PSDB; Eduardo Barbosa
PSDB; Elias Murad - PSDB; Eliseu Resende - Bloco - PFL; Fer
nando Diniz - PMDB; Genésio Bernardino - PMDB; Herculano
Anghinetti - PSDB; Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL;
Humberto Souto - Bloco - PFL; Ibrahim Abi-Ackel- PPR; Jair
Siqueira - Bloco - PFL; João Fassarella - PT; José Rezende 
Bloco - PTB; José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL; Lael
Varella - Bloco - PFL; Leopoldo Bessone - Bloco - PTB; Márcio
Reinaldo Moreira - PP; Marcos Lima - PMDB; Maria Elvira 
PMDB; Mário de Oliveira - PP; Maurício Campos - Bloco - PL;
Mauro Lopes - Bloco - PFL; Newton Cardoso - PMDB; Nilmário
Miranda - PT; Odelmo Leão - PP; Osmânio Pereira - PSDB; Pau
lo Delgado - PT; Paulo Heslander - Bloho - PTB; Philemon Ro
drigues - Bloco - PTB; Raul Belém- Bloco - PFL; Roberto Brant
- Bloco - PTB; Romel Anízio - PP; Ronaldo Perim - PMDB;
Sandra Starling - PT; Saraiva Felipe - PMDB; Sérgio Miranda
PCdoB; Sérgio Naya - PP; Silas Brasileiro - PMDB; Sílvio Abreu
- PDT; Tilden Santiago - PT; Vittorio Medioli - PSDB; Zaire Re
zende - PMDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PSB; Feu Rosa - PSDB; João
Coser - PT; Jorge Anders - PSDB; Luiz Buaiz - Bloco - PL; Luiz
Durão - PDT; Nilton Baiano - PMDB; Rita Camata - PMDB; Ro
berto Valadão - PMDB; Theodorico Ferraço - Bloco - PTB.

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - PPR; Alcione Athayde - PP; Alexandre
Cardoso - Bloco - PSB; Alexandre Santos - PSDB; Áyrton Xerez
- PSDB; - Paulo Feijó - PSDB.

São Paulo

Beto Mansur- PPR

Goiás

Nair Xavier Lobo - PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - A lista de presen

ça registra o comparecimento de 270 Senhores Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vai-se passar à

apreciação da matéria que está sobre a mesa e da constante da Or
dem do Dia.

-1-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

N° 3.B, DE 1995
(Do Poder Executivo)

Continuação da discussão, em primeiro turno, da
Proposta de Emenda à Constituição nO 3-B, de 1995, que
altera o inciso XI do artigo 21 da Constituição Federal;
tendo pareceres da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela admissibilidade. contra os votos dos
Srs. Matheus Schmidt, Gilvan Freire, José Genoíno, Ud
son Bandeira, Marcelo Deda, Milton Mendes, Coriolano
Sales, Ênio Bacci. Francisco Rodrigues, Alexandre Car
doso e, em separado, dos Srs. Hélio Bicudo. Aldo Aran
tes, Nilson Gibson e Paulo Delgado (Relator: Sr.
Adylson Motta); e da Comissão Especial, pela aprova
ção, com Substitutivo; pela admissibilidade das emendas
apresentadas na Comissão e. no mérito, pela aprovação



11092 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Maio de 1995

parcial das de nOs 1,2 e 5; e pela rejeição das de nOs 3 e
4, contra os votos dos Srs. Paulo Heslander, Ivan Valen
te, Milton Temer, Tilden Santiago, Fernando Lopes,
Fernando Zuppo, Sérgio Guerra e Sérgio Miranda. Os
Srs. Paulo Cordeiro, Sérgio Miranda e Milton Temer e,
conjuntamente, os Srs. Fernando Lopes e Fernando Zup
po, apresentaram voto em separado (Relator: Sr. Geddel
Vieira Lima).

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a Mesa re
querimento do Deputado José Priante e outros nos seguintes ter
mos:

REQUERIMENTO N° 195
(Do Deputado José Priante e parlamentares da Bancada

Parlamentar da Amazônia Legal)

Requer a retirada de pauta do Projeto de
Emenda Constitucional nO 3-BI95, que trata da flexi·
bilização do monopólio das Telecomunicações.

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, com base no art. 177, in

ciso VI, do Regimento Interno desta Casa, que seja retirado de
pauta, para discussão em primeiro turno, o Projeto de Emenda
Constitucional nO 3-B/95, que trata sobre a flexibilização do mo
nopólio das Telecomunicações.

Sala de Sessões, 24 de maio de 1995. - José Priante 
PMDB; Antonio Brasil - PMDB; João Thomé Mestrinho 
PMDB; Gerson Peres - PPR; Marinha Raupp - PSDB; Elcione
Barbalho - PMDB; Udson Bandeira - PMDB; Nicias Ribeiro 
PMDB; Paulo Rocha - PT; Ana Júlia - PT; Antonio Joaqúim 
PDT; Benedito Guimaraes - PPR; Salomão Cruz - Bloco (PFL);
Albérico Filho - PMDB; Mauro ecury - Bloco (PFL); Eliseu
Moura- Bloco (PFL); Alceste Almeida- Bloco (PTB);Raimundo
Santos- PPR; Elton Rohnelt - Bloco (PSC); Eraldo Trindade 
PPR; Carlos da Carbrás - Bloco (PFL); Giovanni Queiroz- PDT;
Moisés Lipnik - Bloco (PTB); Mauri Sergio - PMDB; Confúcio
Moura - PMDB; Luiz Fernando - PMDB; Roberto Santos 
PSDB; Tetê Bezerra - PMDB; Chicão Brigido - PMDB; Gervasio
Oliveira - Bloco (PSB); Raquel Capiberibe - Bloco (PSB); Rober
to Franca - PSDB; Atila Lins - Bloco (PFL); Francisco Rodrigues
- Bloco (PSD); Domingos Dutra - PT; Gilney Viana - PT; Davi
Alves Silva - Bloco (PMN).

O SR. JOSÉ PRIANTE - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa

lavra.
O SR. JOSÉ PRIANTE (PMDB - PA. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, gostaria de encaminhar este requerimen
to em nome de algumas dezenas de Parlamentares de Amazônia
que reunidos na noite de ontem, decidiram por esse caminho. Esse
requerimento tem o propósito de, em primeiro lugar, fazer um
alerta à sociedade brasileira e a este Plenário sobre a forma acele
rada como estão sendo encaminhadas as votações no que diz res
peito às emendas constitucionais.

Estabelece um dos preceitos constitucionais, que reputo da
maior importância, que as políticas públicas neste País devem ca
minhar, efetivamente, no sentido de reduzir as desigualdades re
gionais. E os Parlamentares que subscrevem este requerimento,
que passo a encaminhar, nesta oportunidade, entendem que a nos
sa região, a Amazônia, cantada em verso e prosa, objeto de prepa
ração para viagens internacionais, objeto de discussão constante
nesta Casa e na sociedade brasileira, tem tido um tratamento desi
gual diante das demais regiões deste País.

Portanto, não compreendemos como se possa discutir alte
rações elp dispositivos constitucionais, sem se considerar que al
guns dispositivos da Carta Magna precisam ser, obrigatoriamente,
observados pela sociedade brasileira, por este Poder, pelo Presi
dente da República e, fundamentalmente, pelas políticas públicas.

E essa nossa manifestação, Sr. Presidente, é uma espécie de
alerta para que a sociedade brasileira tenha o entendimento de que
a Amazônia não é enteada deste País. Muito pelo contrário, lá es
tão as maiores reservas minerais do Brasil. Não podemos ficar à
margem de uma discussão séria como esta, das alterações na
Constituição, que têm reflexos profundos na nossa região, que di
zem respeito ao nosso subsolo, no que tange à privatização da
Vale do Rio Doce.

Fundamentalmente, com relação ao processo de telecomu
nicações, queremos ter claro quem será o responsável pela instala
ção do telefone no mais longínquo município da nossa região, pela
instalação do rádio no mais longínquo município da nossa região,
onde se morre à margem do atendimento de saúde por falta de co
municação. Entendemos que essa discussão deve ser mais apro
fundada, para que as matérias não sejam votadas da maneira
acelerada como está sendo feito.

Portanto, Sr. Presidente, fazemos esse alerta em nome dos
Parlamentares dos diversos partidos que subscreveram este requeri
mento. Não estamos aqui encaminhando o mérito da Proposta de
Emenda Constitucional. Muito pelo contrário, os partidos que subs
crevem o requerimento vão do PMDB ao PSDB, ao PSB, ao PT, ao
PDT, ao PFL, enfl1ll, todos os partidos que compõem esta Casa.

Na verdade. neste momento, devemos, acima de tudo, con
vidar este Plenário para uma reflexão mais profunda a respeito
dessas alterações, fundamentalmente buscando atenção para dispo
sitivos que, de certa forma, não estão sendo cumpridos, em detri
mento da Amazônia, e que, efetivamente, devem ser
implementados.

Portanto, Sr. Presidente, esse é o nosso encaminhamento,
em nome dos Deputados que subsvreveram o requerimento. Muito
obrigado.

O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, é extremamente positivo o posicionamento
da bancada amazônica desta Casa, traduzido no requerimento que
V. Ex.· nesse momento submete à apreciação do Plenário. Sem dú
vida, ninguém mais do que os habitantes daquela região pode tes
temunhar a importância e o papel cumprido pelo Estado na área
das telecomunicações, que viabilizou a integração do Norte remo
to ao resto do Brasil, cumprindo, sem dúvida alguma, uma grande
tarefa para a realização do ideal federativo que sempre orientou e
alimentou o debate constitucional neste País.

Portanto, Sr. Presidente, registrando esse momento positivo,
parabenizando os Deputados da região amazônica, o Partido dos
Trabalhadores encaminha o voto pela aprovação.

O SR. ROMEL ANÍZIO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - o PP vota ''não'·', Sr. Presidente. Queremos prosseguir com
as reformas.

O SR. ALDO REBELO (pcdoB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente - O PCdoB parabeniza as combativas
bancadas da Amazônia, do Centro-Oeste e do Norte e vota em fa
vor do requerimento.

O SR. SALVADOR ZIMBALDI (pSDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, quando da composição desta Casa
elegeram-se 513 Deputados e a população do nosso País estava
consciente de que esses mesmos Deputados teriam a tarefa supre
ma de fazer a revisão constitucional neste País.



O SR. LUCIANO CASTRO (pPR - RR. Sem revisão do
orador.) - O PPR encaminha o voto "não".

O SR. JURANDYR PAIXÃO (pMDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota ''não''.

O SR. ROBÉRIO ARAÚJO (pSDB - RR. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha o voto ''não''.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (pPR - RJ. Sem re
visão do orador.) - o PPR encaminha o voto "não".

O SR. ROMEL ANízIO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - o Partido Progressista vota "não", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Srs. Deputados,
vamos continuar a votação. Não posso deixar que todos os Srs.
Deputados manifestem a sua posição pessoal no meio da votação.
Seria uma indelicadeza para com o Plenário.

Portanto, queiram selecionar seus códigos de votação e seus
votos.

A SRA. ANA JÚLIA (PT - PA. Sem revisão da oradora.)
- Sr. Presidente, a bancada do Partido dos Trabalhadores vai
acompanhar o voto da bancada da Amazônia: vota "sim".

O SR. UBALDINO JUNIOR (BlocoIPSB - BA. Sem re
vif:ão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota "sim".

O SR. ROMEL ANízIO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PP vota "não" ao requerimento e pede a
presença dos seus Deputados em plenário.

O SR. JOSÉ ANIDAL (PSDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente o PSDB vota "não".

O SR. INOC~NCIOOLIVEffiA (BlocolPFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PLF/PTB encaminha
o voto "não".

A SRA. ANA JÚLIA (PT - PA. Sem revisão da oradora.)
- Sr. Presidente, este é o requerimento da bancada da Amazônia,
para votar "sim".

O SR. PAUDERNEY AVELINO (pPR - AM. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, eu sou do Estado do Amazonas, e
a minha declaração de vote é ''não''.

Quero dizer mais: a Amazônia está tendo muitos interlocu
tores neste Parlamento, mas o que nós precisamos, Sr. Presidente,
é de interlocutores que àgreguem e façam com que a Amazônia se
torne desenvolvida a diminuam os desequilíbrios que há em nosso
País.

A SRA. RAQUEL CAPffiERIDE (BlocoIPSB - AP. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PSB, que também subscre
ve o requerimento da bancada da Amazônia, vota "sim", porque
entende que se tarta de um assunto de grande importância, princi
palmente para a nossa região.

É preciso que a sociedade brasileira se mobilize em torno
desta discussão, para que não cometamos mais uma injustiça com
o povo brasileiroa e principalmente com a Amazônia.

O SR. WAGNER SALUSTIANO (pPR - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPR é contrário ao adiamento e
vota ''não''.
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O Sr. Presidente da República enviou a esta Casa uma O SR. SÉRGIO AROUCA (pPS - RJ. Sem revisão do
emenda constitucional há quase noventa dias e ela vem sendo de- orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "sim".
batida exaustivamente em todas as suas instâncias, na Comissão O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Peço mais uma
de admissibilidade, como também nas Comissões de mérito. Por- vez a atenção do Plenário, pois vou submeter a matéria a votos.
tanto, entendemos que é chegado o grande momento democrático Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se
desta Casa apresentar a sua opinião. Para tanto, o PSDB, Sr. Presi- acham. (pausa.)
dente, vota contrário a esse requerimento. Rejeitada.

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (pDT _ BA. Sem revisão do O SR. MARCELO DEDA - Sr. Presidente, peço a pala-
orador.) - Sr. Presidente, o PDT, reiteradas vezes, tem proposto o vra, pela ordem.
adiamento dessas discussões porque, na verdade, elas só ocorrem O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.Ex· a pa-
quando as propostas chegam ao Plenário. Entendemos que o Go- lavra.
vemo não está obtendo os resultados que desejava. A emenda da O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora-
cabotagem, proposta pelo Governo, foi profundamente alterada dor.) - Sr. Presidente, peço verificação de votação.
pelo Deputado José Carlos Aleluia. A proposta do gás canalizado O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Será feita imedia-

tamente, nobre Líder.f0i alterada pelo Deputado Jorge Mudalen. O Governo, tendo sido
derrotado, encampou o substitutivo do Deputado Jorge Mudalen. O SR. MARCELO DEDA - Obrigado, Sr. Presidente.
O Governo, tendo sido derrotado, encampou o substitutivo do De- (Verificação de votação.)

putado Jorge Mudalen e, em seguida, passou a ser derrotado por A SRA. ANA MIA - Sr. President~, peço a palavra pela
uma base parlamentar. Hoje novamente, a proposta da quebra do ordem.
mon0p6lio das telecomunicações do Governo é rnodiflcada pelo seu O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.Ex· a pala-
Relator. De fonna que o PDT, no desejo de aprofundar esta discussão, vra.
pede o apoio dos seus rnembros, encaminhando voto "sim".

O SR. MARQUINHO CHEDID (BlocoIPSD - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, precisamos votar hoje esta
matéria que trata das telecomunicações, cujo Relator é o nobre De
putado Geddel Vieira Lima.

O Bloco PUPSDIPSC quer votar, pelo que é contrário ao
adiamento, pois, dentro da ftlosofia do Presidente Fernando Henri
que Cardoso, precisamos abrir o Brasil cada vez mais para novos
investimentos.

Somos favoráveis à votação da matéria - repito - contrários
ao adiamento.

O SR. JAIR SOARES (Bloco/PFL - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PFL/PTB vota ''não'' e so
licita aos Srs. Deputados que compareçam ao plenário para vo
tar.

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (PMDB - BA. Sem re
visão do orador. Sr. Presidente, o PMDB compreende perfeita
mente as angústias e as considerações manifestadas pela bancada
da Amazônia. Compromete-se, até, em momento oportuno, que
não é este, quando discutimos questões de ordem constitucional,
envolvendo mudanças estruturais no País, a se associar às suas an
gústias e anseios, levando ao Governo a necessidade de que se
atendam aos justos reclamos da região amazônica.

No entanto, - pedindo até contribuição aos outros partidos
-, devemos registrar que a bancada do PMDB hoje, após longa
reunião, deliberou, por votação nominal, que votaríamos hoje a
matéria e não compactuaríamos com o adiamento. Portanto, em
função da decisão da bancada do PMDB, pela manhã, o encami
nhamento do partido é contrário ao requerimento.
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o SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora
dor.) - O PT vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, aos Deputados que agora estão chegando
ao plenário, o PSDB está encaminhando o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs. Deputados
que se encontram nas bancadas queiram acionar o botão preto do
painel até que as luzes do posto se apaguem. Os Srs. Deputados
que ainda não registraram seus votos queiram fazê-lo nas banca
das que estiverem com as luzes acesas. O procedimento é o mes
mo dos postos avulsos: registrar o c6digo de votação, selecionar o
voto e apertar o botão preto.

(Processo de votação.)
A SRA. ANA JÚLIA - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem VEx' a pala-

vra.
A SRA. ANA JÚLIA (pT - PA. Sem revisão da oradora.)

- Sr. Presidente, o PT recomenda, pela Amazônia, o voto "sim".
O SR. PAUDERNEY AVELINO (pPR - AM Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, o PPR, pela Amazônia e pelo
Amazonas, vota ''não''.

O SR. INOC:ítNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o BlocolPFUPTB encaminha
o voto ~'não".

O SR. ROBÉRIO ARAÚJO (pSDB - RR. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB, pela Amazônia, recomenda
o voto "não".

A SRA. JANDIRA FEGHALI (pCdoB - RI. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, o PCdoB vota "sim".

O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, para que as telecomunicações não sejam fei
tas por sinais de fumaça dos índios e para que se mantenha a
Telebrás o PT vota "sim", com todo respeito por aquele meio de
comunicação.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (pPR - RI. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPR pede aos Srs. Deputados
que votem "não".

O SR. AGNELO QUEIROZ (PCdoB - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, a bancada do Centro-Oeste é solidária
à bancada da Amazônia e, por isso, vota "sim".

A SRA. MARIA ELVIRA (pMDB - MG. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB vota ''não''.

O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, não é uma briga regional, mas sou do
Centro-Oeste e voto "não".

O SR. ANTÕNIO JOAQUIM (pDT - MT. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PDT, pela Amazônia, vota "sim".

O SR. LUCIANO CASTRO (pPR - RR. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PPR da Amazônia recomenda o voto
"sim""

A SRA. SANDRA STARLNG - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - VEx' tem a pala-
vra.

A SRA. SANDRA STARLING (PT - MG. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, encontro-me hoje nesta Casa no gozo
de uma licença médica às avessas, ou seja, que permite que eu
aqui compareça para votar, evidentemente, contra a quebra do mo
nopólio das telecomunicações.

Como terei de me submeter a uma nova cirurgia nos próxi
mos dias e, conseqüentemente, ausentar-me, desejo fazer outro re-

gistro. É comum os Parlamentares anunciarem o voto que deram
aos projetos em votação. Quero hoje assinalar um voto prospecti
vo, isto é, o voto que daria se pudesse estar aqui na próxima sema
na. Meu voto na questão do petróleo também é contrário à quebra
do monopólio, e as razões todos conhecem.

Por isso, já que o Regimento Interno não permite o voto an
tecipado, peço que seja registrada a minha manifestação acerca de
temas de tamanha importância para o presente e o futuro do nosso
País. (palmas.)

O SR. FRANCISCO DORNELLES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem VEx' a pala-
vra.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (pPR - RI. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPR pede à sua bancada que
vote ''não''.

O SR. ALDO REBELO (pC do B-SP. Sem revisão do ora
dor.) - O PC do B da Amazônia pede o voto "sim".

O SR. MARCELO DEDA (PT-SE. Sem revisão do ora
dor.) - O PT do Nordeste está solidário com a Amazônia e vota
"sim".,

O SR. JURANDYR PAIXÃO (PMDB--8P. Sem revisão
do orador.) - O PMDB vota ''não ".

O SR. PAUDERNEY AVELINO (pPR-AM Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, eu gostaria que a Amazônia recebesse
todos esses apoios do PT e do PDT nas questões maiores e mais
importantes para o seu desenvolvimento. O PPR da Amazônia e
do Brasil vota ''não ".

A SRA. ANA JÚLIA (PT-PA.sem revisão do orador.)
Sr. Presidente exatamente em defesa da Amazônia e pelo fim da
discriminação da região mais rica não só deste País, mas de todo o
Planeta, é que pedimos à bancada da Amazônia que mostre a sua
cara e vote "sim". Não precisamos das declarações de amor feitas
pelo Presidente Fernando Henrique, pois não passam de declara
ções; precisamos de soluções concretas para a região.

A bancada da Amazônia deve votar "sim".
O SR. JOVAIR ARANTES (pSDB-GO. Sem revisáo do

orador.) - O PSDB recomenda aos Deputados que estão chegando
agora que votem "não".

O SR. ROMEL ANÍZIO (pP-MG. Sem revisão do ora
dor.) - O Partido Progressista recomenda aos seus companheiros
que votem "não".

O SR. ANTÔNIO JOAQUIM (pDT-Mf. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, novamente recomendamos aos Deputa
dos do PDT que votem "sim", em nome dos interesses do País e da
Amazônia.

O SR. ROMEL ANÍZIO - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR.PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.Ex" a pala-
vra.

O SR. ROMEL ANÍZIO (pP-MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, desejo apenas destacar um fato histórica
para o Triângulo Mineiro, em especial para a minha querida cida
de, Ituiutaba.

O Governador Eduardo Azeredo, num ato de descortino,
competência e inteligência, assinou decreto integrando a Fundação
Educacional de ltuiutaba à Universidade Estadual de Minas Ge
rais, marco histórico para aquela região.

Sr. Presidente, destaco a profícua, eficiente e competente
administração que o Governador Eduardo Azevedo'tem realizado
naquele Estado, onde, há poucos dias, abriu à iniciativa privada,



O SR. JURANDYR PAIXÃO (pMDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "não".

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Partido Progressista vota ''não''.

A SRA. RAQUEL CAPffiERffiE (BlocoIPSB - AP. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, pela Amazônia e pelo Brasil,
"sim". (palmas.)

O SR. PAUDERNEY AVELINO (pPR - AM. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPR vota "não".

O SR. WOLNEY QUEIROZ (PDT - PE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, pela Amazônia e pelo PDT, o voto é
"sim".

O SR. JOVAlR ARANTES (pSDB - GO. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PSDB votar "não".

O SR. ANTÔNIO BRASIL (pMDB - PA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, pelo PMDB da Amazônia, voto "sim".

O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sern revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PT encaminha o voto "sim" aos nossos
Deputados que estão chegando agora.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Peço aos Srs. De
putados que se encontram na ma de votação do meu lado direito
que se dirijam ao posto localizado no lado esquerdo pois está mais
vazio. Há muitas votações nominais, e gostaria que o processo fos
se mais rápido.

O SR. FRANCISCO DORNELLES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (pPR - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, está havendo uma reunião no blo
co 12 com um grande número de Deputados. Pediria V. Ex" que
mandasse avisá-los que está havendo votação nominal.

. O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Partido Progressista informa a sua banca
da que chega neste momento que o voto é ''não''.

O SR. SEBASTIÃO MADEIRA (pSDB - MA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, concordo que a Amazônia merece
toda a atenção do País e do Presidente da República, mas o voto
do Deputado Sebastião Madeira, do PSDB do Maranhão é "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou encerrar a vo
tação.

Peço a permanência dos Srs. Deputados em plenário, pois
teremos outras votações.

Está encerrada a votação.
O SR. JURANDYR PAIXAO - Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a pa

lavra.
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em convênio com a CEMIG, a construção da Hidrelétrica de Iga- O SR. ROGÉRIO ARAÚJO (pSDB - RR. Sem revisão
rapava. do orador.) - Sr. Presidente, com os monopólios a Amazônia está

Faço este registro apenas para destacar nesta Casa a impor- abandonada.
tância desse fato para minha região, pa::a o Triângulo Mineiro e, Portanto, o PSDB e os membros do PSDB da Amazônia
em especial, para a minha querida Ituiuba. querem a quebra dos monopólios para que aquela região seja lem-

O SR. AROLDO LIMA (pCdoB - BA. Sem revisão do brada. Votamos ''não''.
orador.) - Sr. Presidente, os Parlamentares nordestinos, solidários O SR. DOMINGOS DUTRA (PT - MA. Sem revisão do
com a bancada do Norte, recomendam o voto "sim". orador.) - Sr. Presidente, em nome do Maranhão, e em nome do

norte da Amazônia e em nome do Partido dos Trabalhadores, indi-
O SR. LINDBERG FARIAS (pCdoB- RI. Sem revisão do camos o voto "sim".

orador.) - Sr.Presidente, gostaria de anunciar meu retorno a esta
Casa depois de quinze dias de ausência por ter sido vítima de um
acidente automobilístico.

Felizmente, nada de grave aconteceu. Aproveito a minha
volta para prestar solidariedade à bancada da Amazônia, encami
nhando, pelo PCdoB, o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Desejo pronto res
tabelecimento a V. Ex."

O SR. RESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra,
pela ordem, ao Deputado Antônio Geraldo.

O SR. ANTÔNIO GERALDO(BlocolPFL-PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, desejo agradecer V.Ex". a solida
riedade que emprestou aos Prefeitos de Pernambuco, quando do
almoço oferecido a S.Exas. por esta Casa. As palavra pronuncia
das por V.Ex" ecoaram fortemente em Pernambuco, e os Prefeitos,
ao retomarem aos seus Municípios, levarão daqui a certeza de que
a Presidência desta Casa está sintonizada com os problemas do
Nordeste, especialmente com os problemas que afligem Pernambuco,
em particular as cidades pequenas e humildes do nosso interior.

Os Prefeitos deverão ser recebidos ainda hoje pelo Vice
Presidente da República, Dr. Marco Maciel, a quem haverão de di
zer o que ocorreu durante o almoço. A bancada de Pernambuco
está engrossando suas fileiras, com os Srs. Prefeitos, em busca de
alternativas que possam minorar o sofrimento das populações das
cidade do interior daquela região. S.Ex". vieram a Brasília trazer
para n6s, os legítimos representantes do Estado, suas reivindicaçõ
es e as dificuldades enfrentadas pelos Municípios do interior do
Pernambuco.

Agradecemos a V. Ex" o apoio e a solidariedade, Sr. Presi
dente.

O SR. JOSÉ ANÍBAL - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE(Luís Eduardo) - Tem V. Ex". a pa
lavra.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (pSDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, a bancada do PSDB vota "não".

A SRA. ANA JÚLIA (pT - PA. Sem revisão da oradora.)
- Sr. Presidente, infonno aos Deputados da bancada da Amazônia
que estão chegando que o voto é "sim".

O SR. ROGERIO SILVA (pPR - MT. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, sou do Estado do Mato Grosso. Há mais
de um ano e meio, a Prefeitura e o Governo Estadual fIzeram a
doação do espaço fisico para a construção de torres da Telebrás, e
até hoje não foram instalados telefones. Por este e por outros moti
vos, o voto da Amazônia é "não".
/' O SR. SARNEY FILHO (BlocdPFL - MA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PFLIPTB vota "não".

Como Deputado da Amazônia, compreendo as apreensões
dos Parlamentares daquela região e acredito que é procedente a
causa pela qual estamos lutando.

No entanto, o que está em jogo é o interesse nacional. Den
tro dessa perspectiva, votaremos "não".
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o SR. JURANDYR PAIXÃO (pMDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota ''não''.

O SR. ROBÉRIO ARAÚJO (PSDB - RR Sem revisão do
orador.)-O Sr. Presidente, o PSDB da Amazônia vota ''não''.

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, a bancada de Pernambuco está solidária
com a bancada da Amazônia e vota "sim",

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A mesa vai pro-
clamar o resultado da votação:

VOTARAM:
SIM-147
NÃO-287
ABSTENÇÃO - 6
TOTAL-440

É rejeitado o requerimento solicitando a retirada de pauta da
Proposta de Emenda à Constituição n° 3/95.

VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DEPUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PTB - Sim
Elton Rohnelt - Bloco - PSC - Sim
Francisco Rodrigues - Bloco - PSD - Sim
Luciano Castro - PPR - Não
Luís Barbosa - Bloco - PTB - Não
Moisés Lipnik- Bloco - PTB - Sim
Robério Araújo - PSDB - Não
Salomão Cruz - Bloco - PFL - Sim

Amapá

Antonio Feijão - Bloco - PTB - Sim
Eraldo Trindade - PPR - Sim
Gervásio Oliveira - Bloco - PSB - Sim
Murllo Pinheiro - Bloco - PFL - Não
Raquel Capiberibe - Bloco - PSB - Sim
Sérgio Barcellos - Bloco - PFL - Não
Valdenor Guedes - PP - Não

Pará

Ana Júlia - PT - Sim
Anivaldo Vale - PPR - Não
Antônio Brasil- PMDB - Sim
Benedito Guimarães - PPR - Sim
Elcione Barbalho - PMDB - Sim
Gerson Peres - PPR - Sim
José Priante - PMDB - Sim
Olávio Rocha - PMDB - Não
Paulo Rocha - PT - Sim
Paulo Titan - PMDB - Sim
Raimundo Santos - PPR - Sim
Socorro Gomes - PCdoB - Sim
Ubaldo Corrêa - PMDB - Não
Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Não

Amazonas

Arthur Virgílio Neto - PSDB - Não
Átila Lins - Bloco - PFL - Não
Carlos da Carbrás - Bloco - PFL - Não
Euler Ribeiro - PMDB - Não
João Thomé Mestrinho - PMDB - Sim
Luiz Fernando - PMDB - Sim
Paudemey Avelino - PPR - Não

Rondônia

Carlos Camurça - PP - Sim
Confúcio Moura - PMDB - Sim
Emerson Olavo Pires - PSDB - Sim
EurlpedesMiranda-PDT-Sim
Expedito Júnior - Bloco - PL - Não
lldemar Kussler - PSDB - Sim
Marinha Raupp - PSDB - Sim
Silvemani Santos - PP - Não

Tocantins

Ailtônio Jorge - PPR - Não
Dolores Nunes - PP - Sim
João Ribeiro - Bloco - PFL - Não
Melquíades Neto - PPR - Não
Osvaldo Reis - PP - Sim
Paulo Mourão - PPR - Sim

Maranhão

Albérico Filho - PMDB - Sim
César Bandeira - Bloco - PFL - Não
Costa Ferreira - PP - Não
Davi Alves Silva - Bloco - PMN - Sim
Domingos Dutra - PT - Sim
Eliseu Moura - Bloco - PFL - Sim
Jayme Santana - PSDB - Não
José Carlos Sabóia - Bloco - PSB - Sim
Magno Bacelar- PDT - Não
Márcia Marinho - PSDB - Não
Mauro FecuIY - Bloco - PFL - Sim
Pedro Novais - PMDB - Não
Remi Trinta- PMDB - Sim
Roberto Rocha:"" PMDB - Não
Sarney Filho - Bloco - PFL - Não
Sebastião Madeira - PSDB - Não

Ceará

Anibal Gomes - PMDB - Não
Antônio Balhmaun - PSDB - Não
Antônio dos Santos - Bloco - PFL - Não
Amon Bezerra - PSDB - Não
Edson Queiroz - PP - Não
Firmo de Castro - PSDB - Não
Gonzaga Mota - PMDB - Não
Inacio Arruda - PCdoB - Sim
Jackson Pereira - PSDB - Não
José Linhares - PP - Não
José Pimentel- PT - Sim
Marcelo Teixeira - PMDB - Não
Nelson Otoch - PSDB - Não
Paes de Andiade - PMDB - Sim
Pimentel Gomes - PSDB - Não
Pinheiro Landim - PMDB - Não
Roberto Pessoa - Bloco - PFL - Não
Rommel Feijó - PSDB - Não
Ubiratan Aguiar - PSDB - Não
Vicente Arruda- PSDB - Não
Zé Gerardo - PSD8 - Não

Piauí

Alberto Silva - PMDB - Não
Ari Magalhães - PPR - Não
B. Sá-PSDB-Não
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Ciro Nogueira - Bloco - PFL - Não
Felipe Mendes - PPR - Não
Heráclito Fortes - Bloco - PFL ~ Não
Júlio Cesar - Bloco - PFL - Não
Mussa Demes - Bloco - PFL - Não
Paes Landim - Bloco - PFL - Não

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL- Não
Carlos Alberto - Bloco - PFL - Não
Cipriano Correia- PSDB - Não
Henrique Eduardo Alves - PMDB - Não
Iberê Ferreira - Bloco - PFL - Não
Laire Rosado - PMDB - Não
Ney Lopes - Bloco - PFL - Não

Paraíba

Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Não
Annando Abílio - PMDB - Não
Cássio Cunha Lima - PMDB - Sim
Efraim Morais - Bloco - PFL - Não
Enivaldo Ribeiro - PPR - Não
Gilvan Freire - PMDB - Sim
Ivandro Cunha Lima - PMDB - Sim
José Aldemir- PMDB - Sim
José Luiz Clerot - PMDB - Sim
Ricardo Rique - PMDB - Não

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL - Não
Fernando Ferro - PT - Sim
Gonzaga Patriota - Bloco - PSB - Sim
Humberto Costa - PT - Sim
Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL - Não
João Colaço - Bloco - PSB - Não
José Jorge - Bloco - PFL - Não
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL - Não
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Não
Luiz Piauhylino - Bloco - PSB - Sim
Mendonça Filho - Bloco - PFL - Não
Nilson Gibson - Bloco - PMN - Abstenção
Osvaldo Coelho - Bloco - PFL - Não
Roberto Magalhães - Bloco - PFL - Não
Salatiel Carvalho - PP - Não
Sérgio Guerra - Bloco - PSB - Sim
Severino Cavalcanti - Bloco - PFL - Não
Wolney Queiroz - PDT - Sim

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB - Não
Augusto Farias - Bloco - PSC - Sim
Benedito de Lira - Bloco - PFL - Não
Ceci Cunha - PSDB - Não
Fernando Torres - PSDB - Não
José Thomaz Nonô - PMDB - Não
Moacyr Andrade - PPR - Não
Olavo Calheiros - PMDB - Sim

Sergipe

Adelson Ribeiro - PMDB - Sim
Carlos Magno - Bloco - PFL - Não
Jerônimo Reis - Bloco -' PMN - Sim
José Teles - PPR - Não
Marcelo Deda - PT - Sim

Wilson Cunha - Bloco - PFL - Não

Bahia

Alcides Modesto - PT - Sim
Aroldo Cedraz - Bloco - PFL - Não
Benito Gama - Bloco - PFL - Não
Beto Lelis - Bloco - PSB - Sim
Claudio Cajado - Bloco - PFL - Não
Coriolano Sales - PDT - Sim
Domingos Leonelli - PSDB - Sim
Eujácio Simões - Bloco - PL - Não
Félix Mendonça - Bloco - PTB - Não
Fernando Gomes - PMDB - Não
Geddel Vieira Lima - PMDB - Não
Haroldo Lima - PCdoB - Sim
Jaime Fernandes - Bloco - PFL - Não
Jairo Azi - Bloco - PFL - Não
Jairo Carneiro - Bloco - PFL - Não
Jaques Wagner- PT - Sim
JoooA~eiM-PMDB-Não

JoooLeão-PSDB- Não
Jonival Lucas - Bloco - PFL - Não
José Carlos Aleluia - Bloco - PFL - Não
José Rocha - Bloco - PFL - Não
José Tude - Bloco - PTB - Não
Leur Lomanto - Bloco - PFL - Não
Luís Eduardo - Bloco - PFL - Abstenção
Luiz Braga - Bloco - PFL - Não
Luiz Moreira - Bloco - PFL - Não
Manoel Castro - Bloco - PFL - Não
Marcos Medrado - PP - Não
Mário Negromonte-PSDB-Não
Nestor Duarte - PMDB - Não
Pedro Irujo - PMDB - Não
Prisco Viana - PPR - Não
Roberto Santos - PSDB - Não
Roland Lavigne - Bloco - PL - Não
Sérgio Carneiro - PDT - Sim
Severiano Alves - PDT - Sim
Simara Ellery - PMDB - Não
Ubaldino Júnior - Bloco - PSB - Sim
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL - Não

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB - Não
Antônio Aureliano - PSDB - Não
AntôniodoVille-PMDB-Não
Bonifácio de AndraM - Bloco - PTB - Não
Carlos Melles - Bloco - PFL - Não
Carlos Mosconi - PSDB - Não
Chico Ferramenta - PT - Sim
Danilo de Castro - PSDB - Não
Eduardo Barbosa - PSDB - Não
Eliseu Resende - Bloco - PFL - Não
FernandoDiniz-PMDB-Não
Francisco Horta - Bloco - PL - Não
Genésio Bernardino - PMDB - Não
Herculano Angbinetti - PSDB - Não
Hugo Rodrigues M Cunha - Bloco - PFL - Não
Humberto Souto - Bloco - PFL - Não
Ibrahim Abi-Ackel- PPR - Sim
Jair Siqueira - Bloco - PFL - Não
Jooo Fassarella - PT - Sim
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José Rezende - Bloco - PTB - Não
José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL - Não
Lael Varella - Bloco - PFL - Não
Leopoldo Bessone - Bloco - PIB - Não
Márcio Reinaldo - PP - Não
Marcos Lima - PMDB - Sim
Maria Elvira - PMDB - Não
Mário de Oliveira - PP - Não
Mauricio Campos - PL - Abstenção
Mauro Lopes - Bloco - PFL - Não
Odelmo Leão - PP - Não
Paulo Delgado - PT - Sim
Paulo Heslander - Bloco -PIB - Não
Philemon Rodrigues - Bloco - PIB - Não
Raul Belém - Bloco - PFL - Não
Roberto Brant- Bloco - PIB - Não
Romel Anízio - PP - Não
Sandra Starling - PT - Sim
Saraiva Felipe - PMDB - Não
Sérgio Miranda - PedoB - Sim
Sérgio Naya - PP - Não
Silas Brasileiro - PMDB - Não
Sílvio Abreu - PDT - Sim
Tilden Santiago - PT - Sim

-Vittorio Medioli - PSDB - Não
Zaire Rezende - PMDB - Não

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PSB - Sim
Feu Rosa - PSDB - Não
João Coser - PT - Sim
Jorge Anders - PSDB - Sim
Luiz Buaiz - Bloco - PL - Não
Luiz Durão - PDT - Sim
Roberto Valadão - PMDB - Não
Theodorico Ferraço - Bloco - PIB - Não

Rio de Janeiro

Agnaldo Timoteo - PPR - Não
Alcione Athayde - PP - Não
Alexandre Cardoso - Bloco - PSB - Sim
Alexandre Santos - PSDB - Abstenção
Álvaro Valle - Bloco - PL - Não
Arolde de Oliveira - Bloco - PFL - Não
Ayrton Xerer - PSDB - Não
Candinhó Mattos - PMDB - Não
Carlos Santana. - PT - Sim
Cidinha Campos - PDT - Sim
Conceição Tavares - PT - Sim
Edson Ezequiel- PDT - Sim
Eduardo Mascarenhas - PSDB - Não
Eurico Miranda - PPR - Não
Fernando Gabeira - PV - Sim
Fernando Gonçalves - Bloco - PIB - Não
Fernando Lopes - PDT - Sim
Francisco Dornelles - PPR - Não
Francisco Silva - PP - Não
Jair Bolsonaro - PPR - Não
Jandira Feghali - PCdoB - Sim
João Mendes - Bloco - PIB - Não
Jorge Wilson - PMDB - Não
José Carlos Lacerda - PPR - Não
José Egydio - Bloco - PL - Não

José Maurício - PDT - Sim
Laprovita Vieira - PP - Não
Laura Carneiro - PP - Não
Lima Netto - Bloco - PFL - Não
Lindberg Farias - PedoB - Sim
Márcia Cibilis Viana - PDT - Sim
Marcio Fortes - PSDB - Não
Milton Temer- PT - Sim
Miro Teixeira - PDT - Sim
Moreira Franco - PMDB - Não
Noel de Oliveira - PMDB - Sim
Paulo Feijó - PSDB - Sim
Rubem Medina - Bloco - PFL - Não
Sérgio Arouca - PPS - Sim
Simão Sessim - PPR - Não
Sylvio Lopes - PSDB - Não
Vanessa Felippe - PSDB - Não

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PRP - Não
Alberto Goldman - PMDB - Não
Aldo Rebelo - PCdoB - Sim
Almino Affonso - PSDB - Não
Aloysio Nunes Ferreira - PMDB - Não
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Não
Antônio Kandir- PSDB - Não
Arlindo Chinaglia - PI - Sim
Arnaldo Faria de Sá - PPR - Sim
Arnaldo Madeira - PSDB - Não
Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Não
Beto Mansur- PPR - Não
Carlos Apolinário - PMDB - Não
Carlos Nelson - PMDB - Abstenção
Celso Daniel- PI - Sim
Celso Russomanno - PSDB - Não
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL - Não
Cunha Bueno - PPR - Não
Cunha Lima - s1p - Não
De Velasco - Bloco - PSD - Não
Delfim Netto - PPR - Não
Duilio Pisaneschi - Bloco - PIB - Não
EdinhoAr~F-PMDB-Não

Eduardo Jorge - PT - Sim
Fausto Martello - PPR - Não
Fernando ZupP9 - PDT - Sim
Franco Montom - PSDB - Não
Hélio Bicudo - PT - Sim
Hélio Rosas - PMDB - Não
Ivan Valente-PI-Sim
João Mellão Neto - Bloco - PFL - Não
João Paulo - PT - Sim
Jorge Tadeu Mudalen - PMDB - Não
José Aníbal- PSDB - Não
José Augusto- PI - Sim
José Coimbra - Bloco - PIB - Não
José de Abreu - PSDB - Não
José Genoíno - PI - Sim
José Machado - PI - Sim
José Pinotti - PMDB - Sim
Jurandyr Paixão - PMDB - Não
Koyu Iha - PSDB - Não
Luciano Zica - PI - Sim
Luiz Carlos Santos - PMDB - Não
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Luiz Gushiken - PT - Sim
MmccloB~breri-PMDB-Sim

Mauricio Naj~ - Bloco - PFL - Não
Michel Temer- PMDB - Não
Paulo Lima - Bloco - PFL - Não
Régis de Oliveira - PSDB - Não
Ric~do Izar - PPR - Não
Robson Tuma - Bloco - PL - Não
Salvador Zimbaldi - PSDB - Não
TeIma de Souza - PT - Sim
Tuga Angerami - PSDB - Sim
Ushiwo Kamia - Bloco - PSB - Não
Vadão Gomes - PP - Não
Valde~Costa Neto - Bloco - PL - Não
Vicente Cascione - Bloco - PTB - Não
Wagner Rossi - PMDB - Não
Wagner Salustiano - PPR - Não
Welson Gasp~ - PPR - Não
Zulaiê Cobra - PSDB - Não

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PDT - Sim
Gilney Viana - PT - Sim
Roberto França - PSDB - Sim
Rodrigues Palma - Bloco - PTB - Não
Rogério Silva - PPR - Não
Tetê Bezerra - PMDB - Sim

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB - Sim
Augusto C~alho - PPS - Sim
Benedito Domingos - PP - Não
Chico Vigilante - PT - Sim
Jofran Frejat - PP - Não
Maria Laura - PT - Sim
Osório Adriano - Bloco - PFL - Não

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB - Sim
Barbosa Neto - PMDB - Não
João Natal- PMDB - Não
Jovair Arantés - PSDB - Não
Lidia Quinan - PMDB - Não
Mmconi Perillo - PP - Sim
Mma Valadão - PPR - Não
Pedrinho Abrão - Bloco - PTB - Não
Pedro Canedo - Bloco - PL - Não
Sandro Mabel- PMDB - Sim

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - PMDB - Sim
Dilso Sperafico - PMDB - Sim
Flávio Derzi - PP - Não
Marilu Guimarães - Bloco - PFL - Não
Marisa Serrano - PMDB - Não
Nelson Trad - Bloco - PTB - Não
Os~Goldoni - PDT - Sim
Saulo Queiroz - PSDB - Não

Paraná

Abel~doLupion - Bloco - PFL - Não
Affonso Camargo - Bloco - PFL - Não
Alexandre Ceranto - Bloco - PFL - Não
Antonio Ueno - Bloco - PFL - Não

Chico da Princesa - PDT - Não
Dilceu Sperafico - PP - Não
Elias Abrahão - PMDB - Não
Flávio Aros - PSDB - Não
Hermes Pmcianello - PMDB - Não
Homero Oguido - PMDB - Não
João Iensen - Bloco - PTB - Não
José Borba - Bloco - PTB - Não
José Janene - PP - Não
~ciano~~illo-Bloco-PFL-Noo

Luiz C~los Hauly - PSDB - Não
Mauricio Requião - PMDB - Sim
Max Rosenmann - PDT - Sim
Nedson Micheleti - PT - Sim
Padre Roque - PT - Sim
Paulo Be~o - PT - Sim
Paulo Cordeiro - Bloco - PTB - Não
Renato Johnsson - PP - Não
Ric~doGomyde - PCdoB - Sim
Valdomiro Meger - PP - Não
Vilson Santini - Bloco - PTB - Não
Werner Wanderer - Bloco -'PFL - Não

Santa Catarina

Edinho Bez - PMDB - Não
Edison Andrino - PMDB - Sim
Hugo Biehl- PPR - Não
João P~olatti - PPR - Não
José C~los Vieira - Bloco - PFL - Não
José Fritsch - PT - Sim
Leonel Pavan - PDT - Sim
Luiz Henrique - PMDB - Não
Mário Cavallazzi - PPR - Não
Milton Mendes - PT - Sim
Paulo Bauer-PPR-Não
Paulo Bornhausen - Bloco - PFL - Não
Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Não
Rivaldo Macm - PMDB - Não
Serafim Venzon - PDT - Sim

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT - Sim
Adroaldo Streck - PSDB - Não
Adylson Motta - PPR - Não
Aírton Dipp - PDT - Sim
C~los C~dinal-PDT - Sim
D~císioPerondi - PMDB - Não
Enio Bacci - PDT - Sim
Ezídio Pinheiro - PSDB - Sim
Germano Rigotto - PMDB - Não
Hugo Lagranha - Bloco - PTB - Não
Ivo Main~di - pMDB - Noo
Jair So~es - Bloco - PFL - Não
J~bas Lima - PPR - Não
José Fortunati - PT - Sim
Júlio Redecker - PPR - Não
Luís Roberto Ponte - PMDB - Não
Luiz~i - PT - Sim
Miguel Rossetto - PT - Sim
Nelson Marchezan - PPR - Não
Paulo Rítzel- PMDB - Não
Renan Kurtz - PDT - Sim
Telmo Kirst - PPR - Não
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Waldomiro Fioravante - PT - Sim
Wilson Branco - PMDB - Abstenção
Wilson Cignachi - PMDB - Não
Yeda Crusius - PSDB - Não.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduarc1o)· .Há sobre a mesa o

seguinte requerimento que vou submeter a votos:

''Requeremos na forma do art. 178, § 20
, do Regi

mento Interno, o encerramento da discussão da Proposta
de Emenda à Constituição na 3-B, de 1995, que altera o
inciso XI do art. 21 da Constituição Federal". Sala das
Sessões, 24 de maio de 1995.

Assinam: Inocêncio Oliveira - Líder do Bloco
Parlamentar (pFLIPTB), José Am'bal- Líder do PSDB;
e Francisco Dornelles - Líder do PPR.

Os Srs. Deputados que aprovam o requerimento permane-
çam como se acham. (pausa.)

Rejeitado
Está prejudicado.
A SRA. MARTA SUPLICY - Sr. Presidente, peço a pala

vra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Exa a pa

lavra.
A SRA. MARTA SUPLICY (PT - SP. Sem revisão da

oradora.) - Sr. Presidente, gostaria de registrar o meu voto "sim".
O SR. PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, peço a

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

lavra. .
O SR. PAUDERNEY AVELINO (pPR - AM Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, V. Exa poderia nos informar o que
foi rejeitado?

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O requerimento de
encerramento da discussão, de autoria do Deputado Inocêncio Oli
veira.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou conceder a
palavra ao próximo orador inscrito para discutir.

O SR. MARCELO DEDA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

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

O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora
dor.) Sr. Presidente, foi rejeitado o requerimento do Deputado Ino
cêncio Oliveira?

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Foi rejeitado.
O SR. MARCELO DEDA - Isso foi um parricídio.
A SRA. ESTHER GROSSI - Sr. Presidente, peço a pala

vra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Exa a pa

lavra.
A SRA. ESTHER GROSSI (pT - RS. Sem revisão da ora

dora.) - Meu voto é "sim".
O SR. ROBERTO JEFFERSON (BlocoIPTB - RI. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero apenas registrar meu
voto "não".

O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (pDT - RJ. Sem re
visão do orador.) - O meu voto é "não".

O SR. PAULO FEIJÓ (pSDB - RJ. Sem revisão do ora
dor.) - O meu voto é "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao Deputado Domingos Leonelli, que falará contra a emenda.

O SR. DOMINGOS LEONELLI (PSDB - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, tenho reite-

rado minha posição de apoio ao Governo do Presidente Fernando
Henrique. Tenho defendido o Presidente Fernando Henrique nesta
Casa e fora dela. Procuro compreender as necessidades do Gover
no até em relação à matéria constitucional. Mas, insisto, não se
pode pôr matéria constitucional nos limites de Oposição e Gover
no. Nesse sentido, critiquei duramente a esquerda, desta tribuna e
através de artigos de jornais, por não ter compreendido que o Go
verno Federal tinha legitimidade para apresentar suas propostas, e
elas tinham de ser respondidas com propostas alternativas. Lamen
tavelmente, Governo e Oposição decidiram colocar a matéria
constitucional nos limites da conjuntura Governo-Oposição. Não
me submeti a essas limitações. Já votei, nesta Casa, favoravelmen
te a algumas propostas de reforma constitucional. Votei a favor da
retirada da Constituição de restrições ao capital internacional no
conceito de empresa nacional. Mas não posso aceitar que matéria
estratégica, essencial, que vai defmir o que será o Brasil do século
XXI, seja examinada aqui com essa pressa e sob o clima de con
fronto entre Oposição e Governo.

Sr. Presidente, votarei esta matéria, segundo a posição do
meu partido, o PSDB.

Tenho em mãos a resolução do II Congresso Nacional do
nosso partido, encaminhada a mim, como membro do Diretório
Regional da Bahia, pelo atual Governador do Ceará, Tasso Jereis
sati, e pelo Ministro Sérgio Motta, à época Secretário-Geral. A de
cisão do partido é muito clara.

No seu ponto na 4, a Resolução do PSDB, o partido dos tu
canos, diz:

"As restrições ao programa de privatização anun
ciado pelo Governo Federal - o Governo de então, do
Presidente Fernando Collor - dominaram os debates, so
bressaindo-se a defesa dos monopólios estatais (palmas)
em setores considerados estratégicos para o desenvolvi
mento nacional, tais como petróleo e telecomunicações."
(palmas.)

Entre Governo e Oposição, prefrro ficar com a posição es
trutural e permanente do Partido, a posição de milhares de militan
tes, Parlamentares que foram a São Paulo e decidiram que o PSDB
é a favor da manutenção do monopólio estatal do petróleo e das te
lecomunicações. Mas, Sr. Presidente, tenho uma razão adicional: o
substitutivo apresentado pelo Deputado Geddel Vieira Lima con
seguiu piorar e muito a emenda apresentada pelo Governo. (pal
mas.)

Quero chamar a atenção desta Casa para o fato de que, vo
luntária ou involuntariamente, o texto do nobre Deputado retira do
texto constitucional o conceito de rede pública de telecomunicações.

Vejam, Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, cada um dos
companheiros de todos os partidos, não estamos discutindo aqui
Governo e Oposição, mas o futuro do Brasil. E, se retirarmos do
texto constitucional o conceito de rede pública, assegurado tanto
na Constituição de 1988, que a Assembléia Nacional escreveu
com tanta sabedoria, quanto também na emenda, isso pode condu
zir o nosso Governo, o Governo que eu defendo, a ficar desarma
do constitucionalmente.

Este substitutivo desarma o Governo do Presidente Fernan
do Henrique Cardoso, para que a pressão das grandes empresas
substitua o que hoje é monopólio estatal pelo monopólio privado
das telecomunicações. (palmas).

Durante o discurso do Sr. Domingos Leonelli, o
Sr. Luís Eduardo, Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Beto Ma1l8ur, 2 0 Vice
Presidente.



vra.

vra.

vra.

O SR. RONIVON SANTIAGO (Bloco/PSD - AC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito o registro do meu
voto "não".
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O SR. UDSON BANDEIRA - Sr. Presidente, peço a pala- O SR. PEDRO CORREA (Bloco -. PFL - PE. Sem revi-
vra pela ordem. são do orador.) - Sr. Presidente, solicito a V. Ex" que seja registra-

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem V. Ex" a pala- do o meu voto ''não''.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Com a palavra,

para falar em favor, da matéria, o Deputado Fernando Gabeira,
que disporá de cinco minutos na tribuna.

O SR. FERNANDO GABEIRA (pV - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, no momento em
que discutimos um tema de tanta importância, não estou falando a
V. Ex"s apenas como Deputado. Estou falando também como al
guém que durante toda a sua vida dependeu das telecomunicações
para sobreviver.

Neste momento, ao olhar para as Deputadas e os Deputados
presentes, vem-me memória a imagem de uma funcionária da Li
tuânia; já agora, no fim do Império Soviético, quando pedi a essa
funcionária que transmitisse um telex, disse-me ela: "Tudo bem
mas vai demorar 48 hóras".

Recordo-me também de algumas palavras do sociólogo e
escritor Umberto Eco; no inicio de seus cursos de Comunicação,
ele sempre diz: 'Tudo que se disser neste curso de Comunicação
será alterado, porque o progresso é tão rápido nesse setor que ne
nhum dos nossos cursos poderá alcançá-lo".

Sr. Presidente, o progresso no campo das telecomunicações
impõe-nos a defmição de uma política responsável, que combine
os esforços do Governo e da iniciativa privada. Muitos dizem, e
compreendo, que estamos diante de um problema estratégico. Mas
o que é estratégico neste País? Qual é a concepção de estratégia?
Às vezes, parecemos o personagem bêbado de um filme de Glau
ber Rocha, que dizia: "Já não sei mais quem é meu inimigo". Do
ponto de vista militar, já não sabemos mais exatamente quem é
nosso inimigo.

É verdade que alguns votos, especialmente o do Deputado
Milton Temer, demonstram que o setor de telecomunicações é es
tratégico para o desenvolvimento do Brasil. Mas, para quem pen
sar que o referido setor é estratégico para o País do ponto de vista
puramente militar, descrevo o telefone que vi em Berlim em uma
exposição: levantando-se sua antena, é possível falar por satélite
com qualquer parte do mundo, independentemente da TELERJ, da
TELESP óu de qualquer outra empresa. O progresso cria essa si
tuação, e nesse sentido caminhamos.

Sr. Presidente, muitos Deputados afirmam que a iniciativa
privada vai apoderar-se das telecomunicações, e não vai cuidar da
queles setores não lucrativos. Mas a verdade é outra. Há casos
como o do meu Estado, o Rio de Janeiro, onde a TELERJ não
avançou nos seus investimentos - por exemplo, em Parati - sob o
argumento de que não teria lucro.

Muitos companheiros vão dizer que já não pertenço mais à
esquerda, por defender este ponto de vista. Mas continuo conside
rando-se de esquerda. Continuo achando que temos de redefmir o
conceito de esquerda com a experiência vivida na decadência do
socialismo real. Se a esquerda brasileira fosse realmente interessa
da, podena inspirar neste País um movimento dos "sem-telefone",
um movimento fundamental, porque o telefone, para cada família,
tem um peso econômico, um valor sentimental e uma conotação
de segurança.

No entanto, precocemente ligada à burocracia estatal,
precocemente ligada aos setores estatais, a esquerda brasileira
prefere apegar-se a esses grupos a ligar-se ao povo, a essa
imensa massa que reivindica o acesso a esse instrumento de co
municação tão simples, tão necessário, independentemente de
ideologia - e ideologia tem um peso muito grande, aqui, Srs.
Deputados.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, nobre Deputado Beto Mansur, formulei uma
questão de ordem, hoje pela manhã, ao Presidente da Câmara, De
putado Luís Eduardo. Reafirmo-a agora, uma vez que o Presiden
te da Câmara foi categórico ao afirmar que a votação da matéria,
fosse atingido o quorum para a discussão, ocorreria hoje. S. Ex"
disse que não aceitaria manobras de maioria nem de minoria para
que a Casa não se pronunciasse sobre a matéria. Chamo a atenção
para esse problema, a fim de que o Plenário e a Mesa não fiquem à
mercê de uma manobra da maioria ou da minoria, para não se de
cidir a questão. Se foi iniciada a discussão, a Mesa não pode ficar
à mercê de manobras de plenário para que a matéria não seja obje
to de deliberação.

A SRA. CÉLIA MENDES - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem V. Ex" a pala-

O SR. UDSON BANDEIRA (PMDB - TO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, com relação à votação anterior, quero
registrar meu voto "sim".

O SR. RICARDO HERÁCLIO (Bloco'PMN - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto foi "sim".

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, na votação anterior, meu voto foi "sim".

O SR. OSMÂNIO PEREIRA (pSDB - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior meu voto foi
"não".

A SRA. CÉLIA MENDES (pPR - AC. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, desejo apenas solicitar que seja registra
do o meu voto "não".

O SR. GIOVANNI QUEffiOZ (PDT - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior meu voto foi
"sim"..

O SR. HILÁRIO COIMBRA (BlocoIPTB - PA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "não".

O SR. BETINHO ROSADO (Bloco/PFL - RN. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior meu voto foi
''não''.

O SR. OSVALDO BIOLCm (BlocoIPTB - RS. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto foi "não".

O SR. ARY KARA (pMDB - SP. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, meu voto foi ''não''.

O SR. JOÃO MAIA (pSDB - AC. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, meu voto foi ''não''.

O SR. CARLOS AffiTON (pPR - AC. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, meu voto foi "não".

O SR. FRANCISCO DIÓGENES (pMDB - AC. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto foi "não".

O SR. JOSÉ GENOÍNO - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem V. Ex" a pala-

O SR. cmcÃo BRÍGIDO (PMDB - AC. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, solicito o registro do meu voto
"sim".
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Durante a votação da PEC sobre o gás canalizado, houve
quem argumentasse que, ao invés de enviar gás, substância especí
fica, pelos canos, estaríamos enviando lições de moral e cívica. Na
verdade, porém, com essa argumentação, estávamos apenas acu
sando flatulência ideol6gica, uma vez que a importância do gás,
essa substância especifica, para a cozinha; para a geração de ener
gia, independe de afIrmações ideol6gicas.

Portanto, Sr. Presidente, neste momento, peço que todos os
preconceitos sejam vencidos e prevaleça o desejo do povo brasileiro
que depende, que precisa do telefone; ou, então, quem quiser que vá
defender, junto a esse povo, as estatais - e isso jamais foi feito. Vá de
fendê-Ias junto ao homem que paga há cinco anos por um telefone e
até hoje não o obteve; vá defendê-las, vá dizer a ele que esse é o único
caminho! (palmas.) Assumam essa responsabilidade!

Por essas propostas, Sr. Presidente, sei que muitos Deputa
dos considerados de direita me estão aplaudindo, mas peço um pouco
de contenção porque vamos divergir adiante, vamos divergir quanto
ao acesso democrático às redes, vamos divergir sobre a questão do
conteúdo e da diversidade cultural, que é importantíssima.

Falo, aqui, Sr. Presidente, em prol da democratização dos
meios de comunicação, dos instrumentos de comunicação. Esta é
minha palavra e vai continuar sendo, ao longo da discussão que
vamos travar para democratizar os meios de comunicação e a vida
política no Brasil.

O SR. PRESIDENTE(Beto Mansur) - Para falar contra a
matéria, convido o nobre Deputado Milton Temer, do PT, do Rio
de Janeiro.

S. Ex" dispõe de cinco minutos para o seu pronunciamento.

O SR. MlLTON TEMER (PT - RI) - Sr. Presidente, Sr's
e Srs. Deputados, ouvi com atenção a palavra do meu amigo Fer
nando Gabeira, e lembrei-me de um episooio relatado no livro de
Zuenir Ventura, intitulado 1968: o ano que não terminou, um en
contro que tivemos, Gabeira, revolucionário radical, completa
mente descrente da questão democrática e defendendo a luta
armada até o talo, e eu, isolado numa festa de intelectuais de es
querda, em Ipanema. Naquele momento, s6 encontrei uma frase
para me salvar daquele massacre. Disse-lhe: "Gabeira, você vai
terminar à minha direita". Isso foi em 1968. Hoje constato as no
vas alianças que Gabeira faz, ao vê-lo aplaudido com entusiasmo
por Roberto Jefferson. (palmas.)

Esta é a questão: não se está discutindo ideologia, e quem a
introduz quer fugir ao substantivo deste debate. Quem introduziu
ideologia neste debate foi o Governo, na sua justificativa. Não há
dados, não há argumentação convincente para defender a tese do
Governo.

Quando Gabeira diz: "Não quero esperar cinco meses por
um telefone", esquece-se de que, na realidade brasileira, quem tem
salário, emprego, carro, vídeo e telefone, não tem esse problema.
Quem não tem telefone, via de regra, não tem sequer o que comer.
Esta é a nossa realidade. Vamos ao fato concreto.

Hoje, há duas linhas de argumentação, para defender a pro
posta do Governo; eis a primeira: "temos de seguir a tendência
mundial da privatização, dar seqüência à quebra de mon0p6lios".
Mentira! Os dados são incontestáveis: no Primeiro Mundo não s6
se mantém a política de monopólio sobre a rede pública, como,
mais do que isso, quando esse monopólio não é do Estado, é priva
do, como nos Estados Unidos. E não me venham com a baboseira
de argumentar que nos Estados Unidos existem sete empresas con
correndo entre si. Cada uma dessas empresas exerce o mon0p6lio
emuma área de 50 milhões de consumidores, para usar o termo de
que o Deputado Fernando Gabeira passou a gostar tanto, depois
que se esqueceu dos cidadãos.

No entanto, é preciso considerar o outro ponto da linha de
discussão. Hoje, na realidade da América Latina que todos tentam
copiar, há o exemplo argentino: privatizaram a empresa estatal ar
gentina. Quem a comprou? Na região Norte, um cons6rcio entre a
estatal francesa e a estatal italiana; na região Sul, e a estatal espa
nhola. E o que aconteceu com as telecomunicações na Argentina?
Está aqui a resposta, dados fornecidos pelo nosso Ministério das
Comunicações: mesmo sem levar em conta o último aumento das
tarifas, que ocorreu logo após a reeleição de Menem, o preço das
chamadas locais no Brasil s6 perde, hoje, para o do Canadá, que é
zerado, porque lá o preço da assinatura já é bastante alto; a chama
da local na Argentina custa pelo menos cinco vezes mais do que
no Brasil! Pensa-se, então: há a compensação na assinatura. Nada
disso, pois no Brasil a assinatura é a mais barata do mundo. Enquanto
cobramos 11 dólares, na Argentina privatizada cobrarn-se 114!

Vamos, então, mais adiante, à informação que interessa a
todos: as tarifas. Tenho em mãos, repito, dados oficiais relativos a
todas essas questões, fornecidos pelo nosso Ministério das Comu
nicações, mostrando que a privatização da Argentina colocou-nos,
tanto em termos de tarifa como de instalação e assinatura, em van
tagem de pelo menos 5 a 1. O que temos a perguntar é: como pode
a Telebrás sobreviver com essa política de congelamento tarifário
que este Governo impõe há um ano, enquanto dá todos os privilé
gios ao sistema financeiro privado, só para massacrá-la, prometen
do, para privatizar, aumentar as tarifas?

Vamos para a segunda linha de reflexão: "o Brasil precisa
de capitais para fazer com que esse serviço melhore" - outra falá
cia. Esse argumento, usado pelo Ministro das Comunicações, na
sua primeira intervenção, foi desmentido pelo Ministro do Planeja
mento, no último encontro de S. Ex" com a Comissão Especial
para o setor. O Ministro José Serra disse que se trata, sim, de pri
vatizar. E o que ganha a União com a privatização desse setor?
Aliás, é bom ressaltar que esse setor, na virada do século, respon
derá por 70% do PIE mundial!

Pois bem, esse potencial que temos, principalmente com a
instalação da fibra 6tica, permitindo que o Chile e o Brasil se in
terliguem e assim aquele país possa, por nosso intermédio, ter co
municações telefônicas com os Estados Unidos e com a Europa,
poderá ser adquirido por 16 milhões, se fosse vendido o patrimô
nio total. Mas não é isso o que está à venda, e o Governo não diz.
O que está à venda é o simples controle acionário, mais precisa
mente, 51 % das ações ordinárias com direito a voto. E o que a
União receberá por esse patrimônio é algo da ordem de apenas 3,2
bilhões. O que representa isso, diante da nossa dívida mobiliária
interna? Nada. Nossa dívida é de 65 bilhões. Vendamos todas as
estatais, de todos os setores, e teremos 30!

Este Plenário tem que assumir a sua responsabilidade. Não
estamos votando abertura de concorrência. Se aceitarmos a emen
da ou o substitutivo, tanto a proposta do Governo como a do Rela
tor, estaremos votando o fim da possibilidade de exercer o
controle social sobre esse setor estratégico. Estaremos entregando
o na bacia das ahnas, acabando com o mon0p6lio estatal brasileiro
para fortalecer o monopólio estatal europeu ou o mon0p6lio priva
do americano.

A decisão é de V. Ex"s (palmas.)
O SR. LEÔNIDAS CRISTlNO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem V. Ex" a palavra.
O SR. LEÔNIDAS CRISTlNO (PSDB - CE. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar o meu voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Para falar a favor
da matéria convido o Deputado Eduardo Mascarenhas, que dispo
rá de cinco minutos para o seu pronunciamento.



vra.
O SR. ELIAS MURAD (pSDB - MG. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, quero apenas registrar meu voto "não"",
na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Será registrado o
voto de V.Exa.
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O SR. EDUARDO MASCARENHAS (pSDB - RJ. Sem vel de renda familiar e pessoal, o uiveI de renda per capita do bra
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, depois sileiro e o do italiano, francês, japonês ou norte-americano é um
de ouvir os debatedores que me antecederam, tenho a sensação de sofisma, que não resiste a qualquer racionalidade técnica.
que estou no lugar errado. (fumulto no plenário.) Sr. Presidente, Se nos apegarmos a um sentimento maior, que não seja o da
parece que estamos votando hoje a lei das telecomunicações, o que racionalidade econômica, que diz respeito ao futuro do País, então,
não é verdade. O que está sendo discutido não e sequer a flexibili- Sr"s e Srs. Deputados, assim também as teses em defesa das propostas
zação do monopólio das telecomunicações, mas, sim, se deve governistas e do substitutivo serão inevitavelmente derrotadas.
constar do texto constitucional o imperativo de ser executado por O que está em discussão aqui, Sr. Deputado Eduardo Mas
uma estatal o monopólio da União, ou se devemos devolver o carenhas, não é uma questão de constitucionalidade ou infraconsti
tema à sociedade brasileira, para que, unida, possa discutir, sem tucionalidade, e sim, o destino do País; se podemos ter um projeto
necessidade de um quorum de três quintos em quatro votações, nacional, ou um reles projeto de submissão do País a uma nova or
que sistema telefônico ela deseja para o nosso País. (palmas.) dem econômica, a uma condição subalterna, que impossibilitará às
Aqueles que temem a legislação infraconstitucional receiam, no futuras gerações deste País a preselVação da nossa soberania na
fundo, o voto popular, a vontade do povo manifestada nas urnas e cional. Reduzir esta discussão a um aspecto meramente legal e
trazendo seus representantes ao Parlamento. textual, referente às categorias das leis jurídicas deste País. e me
.' O que o Governo Fernando Henrique quer não é ditar uma nosprezar a sabedoria deste Congresso, é tentar passar diploma de
lei das telecomunicações e sim ampliar a prerrogativa dos Deputa- burro à maioria dos Deputados que vão rejeitar tanto a emenda
dos e Senadores, para que, unidos com a sociedade, possam discu- quanto o substitutivo.
tir que lei de telecomunicações desejam. Aí, sim, veremos, pelo Finalmente, com a outra ordem de argumentos, se nós, com
resultado da votação, se queremos, por exemplo, que a Telebrás emoção, apelarmos para o sentimento que nos anima neste debate,
mantenha ou não o monopólio, porque isso pode ser deliberado no verificaremos que os defensores da emenda constitucional gover
plano infraconstitucional. Quem tiver votos, na democracia, ga- nista e do substitutivo, perdendo na questão da racionalidade e das
nhará. Se a maioria da população brasileira escolheu Parlamenta- categorias jurídicas, perdem também o sentimento patriótico, por
res que désejam a permanência do monopólio nas mãos de que neste momento o que está em jogo é a entrega, repito: é a en
empresas estatais, a lei ordinária ou a complementar defenderá trega do patrimônio nacional, é submissão e a sabujice aos ditames
essa vontade. Está nas mãos do Congresso Nacional e da socieda- dos poderosos e dos monopólios internacionais. Esse sentimento
de brasileira a decisão. O que queremos é devolver ao Congresso de Pátria, esse sentimento nacional está impregnando este debate e
Nacional, aos Deputados e Senadores e à sociedade as prerrogati- não pode ser reduzido ao formalismo jurídico e muito menos às
vas que lhes foram subtraídas pelo excessivo constitucionalismo condições técnicas. Pergunto aos Srs. Deputados e às St"s Deputa
de 1988. das: com que coragem V. Ex"s amanhã olharão para seus filhos,

O Governo quer que seja regulado por lei o sistema de tele- seus netos? Pois as gerações futuras conhecerão os votos concedi
comunicações. O Governo sequer abre mão do controle, por esta- dos hoje e dirão: esses, sim, foram os traidores da Pátria; esses
tais ou não. Apenas devolve ao Congresso a soberania dos Srs. sim, foram aqueles que entregaram o patrimônio nacional ao mo
Deputados, a soberania dos Srs. Senadores, com uma ampla dis- nopólio estrangeiro: esses, sim, foram aqueles que se elegeram
cussão com sociedade, sobre como elaborar a futura lei de teleco- com uma bandeira e votaram contra os interesses populares; esses,
municações. Nós não estamos discutindo essa lei neste momento; sim rasgam os seus programas partidários, como o PMDB, que trai
o que nós estamos discutindo é se os Deputados e Senadores de- o seu eleitorado em função de um jogo circunstancial de luta de
vem ou não ter a prerrogativa de escolher que tipo de lei de teleco- poder ou, quiçá, de luta de interesses.
municações ou que tipo de sistema de telecomunicações o Brasil Na última ordem de argumentos, Sr. Presidente, nós Depu-
deve ter, em comum acordo com a sociedade. tados, nós representantes do povo no Parlamento não podemos,

Era isso o que eu queria dizer. (Muito bem! Palmas.) sob risco de quebra da nossa dignidade e do papel do Parlamento,
O SR. JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente. peço a palavra pela sujeitar-nos à dinâmica imposta pelo Presidente Fernando Henri-

ordem. que Cardoso, que, açodadamente, de forma inusitada neste País,
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem V. Exaa palavra. quer fazer uma nova Constituição em apenas meia dúzia de dias,
O SR. JOSÉ ROCHA (BlocolPFL - BA. Sem revisão do quando a Constituição de 1988, Sr. Presidente, foi gerada em dois

orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, este Deputado votou anos de discussões, legitimamente, pelos Deputados e Senadores
"não". eleitos.

Para terminar, Sr. Presidente, eu pergunto: Srs. Deputados e
St"s Deputadas, quem entre V. Ex"s submeteu a sua opção de voto,
hoje, às suas bases eleitorais? Quem entre V. Exas, amanhã, nas
próximas eleições, terá coragem de dizer: ''Eu votei contra meus
compromissos partidários, votei contra meus compromissos eleito
rais, votei contra os meus compromissos com a soberania e a iden
tidade nacional?".

O SR. ELIAS MURAD - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem VExa a pala-

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Seu voto será re
gistrado.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Para falar contra a
emenda, concedo a palavra ao nobre Deputado Gilney Viana. S.
Exatem cinco minutos.

O SR. GILNEY VIANA (PT - MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, eu acredito que nesta discussão há um pou
co de tudo: um pouco de ideologia, um pouco de emoção, um
pouco de sentimento e um pouco de racionalidade. É dentro deste
contexto que nós queremos estabelecer o debate.

Verificamos que as teses de defesa tanto da proposta gover
namental como do substitutivo perdem a substantividade, perdem
a essência e esmorecem, esvaem-se, esfumaçam-se, porque com
parar os índices de telefonia domiciliar do Brasil com os da Itália,
França, Japão e Estados Unidos, sem fazer comparação entre o m-
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o SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Convido o nobre
Deputado Antônio Kandir para falar a favor da PEC n° 3, de 1995.
S. Exadispõe de cinco minutos.

O SR. ANTÔNIO KANDIR (psDB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, este Congresso
hoje vive um dia de enorme responsabilidade • Começaremos a
cons1mir um, entre dois caminhos. Ou preparemos o País para o
Terceiro Milênio, ou o deixaremos afundar no subdesenvolvimen
to que tanto o tem marcado.

Absolutamente ninguém nesta Casa desconhece a importân
cia que têm as informações, as telecomunicações, a informática,
tudo combinado na telemática, para o desenvolvimento. Sr. Presi
dente, esta não é uma tarefa para anões; é uma tarefa para gigan
tes. Precisamos de um Estado gigante, forte. Somente com um
Estado forte, com políticas e com força para implementar essas
políticas conseguiremos avançar e enfrentar esse desafio.

Pergunto a V.Exa.s: o Estado brasileiro, hoje, é forte? Certa
mente não é! Fortes são algumas empresas. Quem já tive a respon
sabilidade de passar pelo Executivo, quem já teve
responsabilidade de implementar políticas públicas, sabe muito
bem o quanto o Estado é fraco diante de várias empresas públicas
que, na verdade, de públicas só têm o nome. Quantas vezes os res
ponsáveis pelo Executivo precisaram pedir informações-chave
pare as empresas públicas e nunca as conseguiram?

A flexibilização dos mon0p6lios é exatamente o passo que
nós precisamos dar para fortalecer o Estado diante das empresas.
Nós não estamos aqui como representantes da população brasileira
para defender os interesses das empresas; estamos aqui com obje
tivo de fortalecer a União, e a flexibilização é fundamentaI para
que o Estado, fortalecido, possa escolher aquela empresa que ofe
reça produtos melhores, mais baratos e em melhores condições
para a população brasileira.

Nós, do PSDB, não estamos aqui para defender interesse da
empresa "a", "b" ou "c", estamos aqui para fortalecer o Estado em
defesa da população, dando-lhe condições de negociar com as em
presas para ter um melhor serviço e uma política pública que nos
leve para o próximo milênio.

Durante o discurso do Sr. Antônio Kandir, o Sr.
Beto Mansur, 2° Vice-Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Luís Eduardo, Pre
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao Deputado Aldo Rebelo, que falará contra a proposta de emenda
constitucional.

O SR. ALDO REBELO (pcdoB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é evidente o cli
ma de expectativa, de tensão que cerca esta Casa, quando se discu
te matéria da mais alta relevância para os interesses presentes e
futuros do País e do nosso povo.

Com toda certeza as telecomunicações compõem hoje, no
mundo, elemento decisivo das transformações econômicas, políti
cas, sociais e ideológicas por que passa a humanidade.

Não poderiam ser diferentes, também, em nosso País, as in
junções das mudanças ocorridas no mundo, naquilo que comu
mente se denomina sistema de telecomunicações.

Há crescente concentração desse serviço nas mãos de pode
rosas empresas estatais e privadas. Por isso, esta Casa é convocada
a decidir sobre tal tema com a responsabilidade que exige a di
mensão das telecomunicações em nosso País.

O que ocorreu nestes últimos dias e ocorre nesta tarde não
corresponde à necessidade de tratar com responsabilidade, conhe
cimento e reflexão tema de tamanha envergadura.

Boa parte desta Casa é formada por chefes de família, por
empresários da cidade e do campo, por fazendeiros e por indus
triais. E pergunto a cada um de V.Ex~ se venderiam uma única
vaca do seu rebanho com a" mesma displicência com que querem
entregar as telecomunicações brasileiras às aves de rapina do Bra
sil e do exterior, ou se fariam qualquer negócio com suas proprie
dades sem somar informações suficientes sobre que resultados
iriam obter.

V.Ex~ não estão aqui administrando uma fazenda de pro
priedade particular, não estão administrando um negócio privado;
estão decidindo sobre um serviço que, além de envolver bilhões e
bilhões de dólares do patrimônio público, influenciará decidida
mente o futuro da economia, da democracia e do bem-estar social
do nossb povo.

No entanto, se V.Ex~, em apoio ao Presidente da República
- e outro ainda mais ambicioso, mais arrogante e mais pretensioso
já passou pela Presidência, também chamado Fernando, e saiu do
Palácio do Planalto porque esta Casa, com o povo, tirou-o do p0
der - aprovarem essa proposta, saibam que, pelas decisões aqui to
madas, com as responsabilidades a nós atribuídas pelo cidadão,
pelo eleitor e pela sociedade, mais cedo ou mais tarde um tributo
nos será cobrado.

Chega a ser inacreditável que, agindo como age este Gover
no, agindo como age este Presidente, a maioria ainda ofereça sua
cumplicidade aos atos irresponsável praticados. E ainda não sabem
porque o Presidente da República é apedrejado e hostilizado por
onde anda! Digo a V.Ex~ que o apedrejador pode ser um aposen
tado, pode ser uma professora com seus direitos ameaçados, pode
ser um fazendeiro submetido a ameaça de falência devido aos juros
escorchantes que o Governo está cobrando, pode ser, também, um pa
triota indignado pelo tratamento irresponsável que é dado ao patrimô
nio público, como acontece com a área detelecomunicações.

Concluo, Sr. Presidente, dizendo que o PCdoB além do seu
voto "não", deixa esta breve advertência aos nobres colegas.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a mesa o se
guinte requerimento:

''Requeremos, na forma do art. 178 do Regimento
Interno, o encerramento da discussão da Proposta de
Emenda à Constituição nO 3-B, de 1995."

Sala das Sessões, 24 de maio de 1995
Assinam os Srs. Luiz Carlos Santos, Líder do Governo;

Geddel Vieira Lima, Vice-Líder do PMDB; Salvador Zimhaldi,
Vice-Líder do PSDB; Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco Parla
mentar PFLIPTB; Romel Anizio, Vice-Líder do PP; e Marquinho
Chedid, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PUPSD/PSC.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em votação o re
querimento.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
acham. (pausa.)

Aprovado por maioria contra os votos do PT, do PDT, do
PCdoB e do PSB.

O SR. MARCELO DEDA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

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

O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PT vota ''não''.

O SR. PEDRO WILSON - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

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



Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art.
160 do Regimento Interno, preferêncía de votação da
PEC n° 3 de 1995, sobre o Substitutivo apresentado pela
Comissão Especial.

Sala das Sessões, 23 de maio de 1995. - Salva
dor Zimbaldi, Vice-Líder do PSDB.

vra.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em votação o re
querimento.

Os Srs. Deputados que o aprovam pennaneçam como se
acham. (pausa.)

Rejeitado.
O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem VEx· a pala-

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, desculpe-me, mas o requerimento é de pre
ferência também?

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sim, no sentido do
de V.Ex· que foi entregue primeíro, e também no sentido do re
querimento do Deputado João Leão ou seja, de preferência para a
proposta do Governo.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Estou entendendo que a base
do Governo está votando contra a preferência à proposta do Go
verno.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A base do Governo
está votando a favor do substitutivo do Deputado Geddel Vieira Lima.

O MIRO TEIXEIRA - Eu só queria entender, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há sobre a mesa
os seguintes Requerimentos de destaques:

Sr. Presidente,
Requeremos, nos tennos regimentais, destaque

para votação em separado das expressões "autorização"
e "ou pennissão" do Substitutivo da Comissão Especial.

Sala das Sessões, 24 de maio de 1995.- Miro
Teixeira, Líder do PDT - Sérgio Miranda, Vice-Líder
do PCdoB - Ubaldino Junior, Vice-Líder do Bloco
Parlamentar (PSBIPMN) - Sérgio Carneiro, Vice-Líder
doPDT.

Senhor Presidente,
Requeiro a V.Ex· destaque para votação em separado da ex

pressão "nos tennos de Lei Complementar', constante de minha
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O SR. PEDRO WILSON (pT - 00. Sem revisão do ora- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - É o de preferência
dor.) - Sr. Presidente, justifico a minha ausência na votação ante- de votação para a proposta do Governo, não substitutivo.
rior, pois estava em audiência no BRB. O SR. JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, peço a palavra pela

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Está encerrada a ordem.
discussão. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem VEx· a pa-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a mesa o se- lavra.
guinte requerimento do Deputado Miro Teixeira do PDT: O SR. JOÃO LEÃO (pSDB - BA. Sem revisão do ora-

dor.) - Sr. Presidente, acompanho o Líder do PDT. Retiro o reque
rimento.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Está retirado o re
querimento.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou submeter a
votos o seguinte requerimento

Sr. Presidente,
Requeremos, nos tennos regimentais, o adiamen

to da votação da PEC 03-B/95, constante da pauta da
presente sessão por 5 sessões.

Sala das Sessões, 24 de maio de 1995. - Deputa
do Miro Teixeira, Líder do PDT - Deputado Sérgio
Carneiro, Vice-Líder do PDT.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (pDT - RJ. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, a que horas foi concluída a última votação?
Gostaria de saber se o interstício está sendo cumprido.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A votação foi con
c1uida às 16h53min.

O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Os Srs. Deputados
que o aprovam pennaneçam como se encontram. (pausa.)

Rejeitado.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há sobre a mesa

os seguintes requerimentos de preferência:
Sr. Presidente,
Requeremos, nos tennos do art. 160 e da alínea "d" do inci

so II do art. 161, ambos do Regimento Interno da Câmara dos De
putados, preferência para votação da PEC nO 003, de 1995, de
autoria do Presidente da República. Sala das Sessões, 21 de maio
de 1995.- Miro Teixeira, Líder do PDT - Sérgio Carneiro,
Vice-Lider do PDT.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados
Requeiro, na falIDa do art. 117, XVI, do Regimento Inter

no, preferência para votação do texto original da Proposta de
Emenda à Constituição n° 3-B, de 1995, sobre o substituitivo ado
tado pela Comissão Especial.

Sala das Sessões, de maio de 1995.- Deputado João Leão,
Vice-Líder do PSDB.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vassa Excelência, nos tennos do art. 160 do Re

gimento Interno, preferência de votação da PEC nO 03, de 1995,
sobre o Substitutivo apresentado pela Comissão Especial.

Sala das Sessões, 23 de maio de 1995.- Salvador Zimbal·
di, Vice-Lider do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há um requeri
mento de preferência do nobre Lider do PDT.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, retiro o reque
rimento.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Está retirado o re
querimento.

No mesmo sentido, há um requerimento do Deputado João
Leão.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo)- Tem VEx"a palavra.
O SR. MIRO TEIXEIRA (pDT-RJ. Sem revisão do ora-

dor.) - Sr. Presidente, V. Ex" não disse o sentido do primeiro re
querimento.



"Art. 21. Compete á União:

Dá nova redação ao inciso XI e à alinea "a" do
inciso XII do Art. 21 da Constituição FederaL

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, nos termos do art. 60 da Constirnição Federal,
promulgam a seguinte Emenda ao texto Constitucional:

Art. 1°0 inciso XI e a alinea a do inciso XII do art. 21 da
Constirnição Federal, passam a vigorar com a seguinte redação:
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Emenda n° 1195 apresentada na Comissão Especial incumbida de Sala das Sessões, 24 maio de 1995. - Deputado Marcelo
analisar a PEC n° 3/95 (Telecomunicações), para substirntir a expres- Deda, Vice-Líder em exercicio do PT - Deputado Aldo Rebelo,
são "nos teIDlos da lei", constante do Substirntivo da Comissão. Líder do PCdoB.

Sala das Sessões, Gerson Peres, Vioo-Líder do PPR - Miro Sr. Presidente,
Teixeira, Líder do PDT- Marcelo Deda, Vioo-Líder do Pr. Nos termos do Regimento Interno, requeremos destaque

Senhor Presidente, para votação em separado da Emenda n° 2195, referente à PEC nO
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do artigo 161, 3-B, de 1995.

inciso I, do Regimento Interno desta Casa, destaque para votação Sala das Sessões. - Wagner Salustiano, Vice - Líder do
em separado, da expressão "ressalvado o disposto na alinea a do PPR - Marcelo Deda, Vice-Líder do PT - Miro Teixeira, Líder
inciso seguinte, constante do inciso XL art. 21, do artigo 1° do do PDT.
Substitutivo da Comissão Especial, apresentada a Proposta de Sr. Presidente,
Emenda à Constituição n° 3, de 1995. Requeremos, nos tennos regimentais, destaque para votação

Sala das Sessões, 24 de maio de 1995. - Deputado Marcelo em separado da expressão "a criação de um órgão regulador" do
Deda, Vice-Líder em exercicio do PT - Aldo Rebelo, Líder do Substitutivo da Comissão Especial.
PCdoB. Sala das Sessões, 24 de maio de 1995. - Miro Teixeira, Lí-

Sr. Presidente, der do PDT - Sérgio Miranda, Vice-- Líder do PCdoB - Ubaldi-
Requeremos, nos teIDlos regimentais, destaque para votação no Júnior, Vice - Líder do Bloco Parlamentar (PSBIPMN) 

em separado da expressão "assegurada a prestação de serviços de Sérgio Carneiro, Vice - Líder do PDT.
informações por entidades de direito privado através da rede pú- Senhor Presidente,
blica de telecomunicações explorada pela União" da Proposta de Requeremos a Vossa Excelência nos teIDlos do artigo 161,
Emenda à Constituição nO 3, de 1995, para ser inclnida no Substi- inciso I, do Regimento Interno desta Casa, destaque para votação
tutivo da Comissão Especial, na parte fmal do inciso XI do art. 21, em separado, da Emenda nO 4195, de autoria do Deputado Paulo
logo após a expressão "...outros aspectos constitucionais". Cordeiro, apresentada à Proposta de Emenda à Constituição nO 3,

Sala das Sessões, 21 de maio de 1995 - Miro Teixeira, Lí- de 1995. .
der do PDT - Sérgio Miranda, Vice-Líder do PCdoB - Ubaldino Sala das Sessões, 24 de maio de 1995. - Deputado Marcelo
Junior, Vice-Líder do Bloco Parlamentar (pSBIPMN) - Sérgio Deda, Vice-Líder em exercicio do PT - Aldo Rebelo, Líder do
Carneiro, Vice-Líder do PDT. PCdoR

Senhor Presidente, Senhor Presidente.
Requeremos, a Vossa Excelência, nos termos do artigo 161, Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do artigo 161.

inciso I, do Regimento Interno desta Casa, destaque para votação inciso 1, do Regimento Interno desta Casa, destaque para votação
em separado, da expressão "nos termos da Lei Complementar", em separado, do parágrafo único da Emenda n° 3/95, de autoria do
constante da Emenda nO 1/95, para substirnir a expressão "nos ter- Deputado Nestor Duarte, apresentada à Proposta de Emenda à
mos da lei", do Substitutivo apresentado à Proposta de Emenda à Constirnição nO 3, de 1995.
Constirnição, nO 3, de 1995 Sala das Sessões, 24 de maio de 1995. - Deputado Marcelo

Sala das Sessões, 24 de maio de 1995. Deputado Marcelo Deda, Vice-Líder em exercicio do PT - Aldo Rebelo, Líder do
Deda, Vice-Líder em exercicio do Pr - Deputado Aldo Rebelo, PCdoB.
Líder do PCdoB. O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - A Comissão Espe-

Senhor Presidente. cia!, ao apreciar a proposta, ofereceu à mesma e vou submeter a
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do artigo 161, votos o seguinte substitutivo, ressalvados os destaques:

inciso I, do Regimento Interno desta Casa, destaque para votação
em separado, da expressão "na fonna de Lei Complementar",
constante da alinea a, inciso XI, artigo 21 da Emenda n° 2/95, de
autoria do Deputado Nelson Marchezan, apresentada à Proposta
de Emenda à Constituição nO 3, de 1995, para incluir no inciso XI,
art. 21, substituindo a expressão "nos termos da Lei", do Substirn
tivo da Comissão Especial, apresentado à Proposta de Emenda à
Constirnição nO 3, de 1995.

Sala das Sessões, 24 de maio de 1995. - Deputado Marcelo
Deda, Vice-Líder em exércicio do Pr - Deputado Aldo Rebelo,
Líder do PCdoB.

Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, destaque para votação

em separado da Emenda nO 1195 de autoria do Deputado Gerson
Peres à PEC nO 3, de 1995.

Sala das Sessões, 24 de maio de 1995. - Miro Teixeira, Lí
der do PDT - Sérgio Miranda, Vice-Líder do PCdoB.

Senhor Presidente,
R<.:queremos a Vossa Excelência, nos termos do artigo

161, inciso 1, do Regimento desta Casa, destaque para votação
em separado, da Emenda n° 1195, de autoria do Deputado Ger
son Peres, apresentada à Proposta de Emenda à ConstitUIção nO
3, de 1995.

XI - explorar, diretamente ou mediante autoriza
ção, concessão ou permissão os serviços de telecomuni
cações, nos termos da lei, que disporá sobre a
organização dos serviços, a criação de um órgão regula
dor e outros aspectos institucionais, ressalvado o dispos
to na alinea a do inciso seguinte;

XII - explorar, diretamente ou mediante autoriza
ção, concessão ou peIDlissão:

a) os serviços de radiodifusão sonora e de sons e
ima~ens.

Art. 2° E vedada a adoção de medida provisória para regula
mentar o disposto no inciso XI do art. 21 com a redação dada por
esta Emenda Constitucional.
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o SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Passaremos ao en
caminhamento da votação.

Concedo a palavra ao Deputado Paulo Heslander, que falará
contra. S. Ex" disporá de cinco minutos.

O SR. PAULO HESLANDER (BlocolPTB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, sem
prepotência e sem arrogância, quero me apresentar para os colegas
que não me conhecem. Sou engenheiro em eletrônica e telecomu
nicações, tenho especialização e pós-graduação em economia, co
nheço o mundo das telecomunicações. Essa vaidade eu tenho.
Acredito que é necessário mencionar isso para V. Ex"s

Ouvi muito aqui, especialmente o Deputado Fernando Ga
beira, dizer que fica em ma de telefone, que ~o tem telefone, que
as coisas no Brasil não avançam nesse setor. E imperioso e obriga
tório que eu esclareça, meu caro Deputado, que essa é a tragédia
de país de Terceiro Mundo, onde tudo é prioritário. Não temos
educação, saúde pública, segurança e infra-estrutura, logo, não te
remos também telefone. Essa é a tragédia de país de Terceiro
Mundo. (palmas.)

Na Comissão que estudou o problema - e alguns Deputados
disseram que não conheciam o setor, por isso estou aqui, com toda
a humildade - um Deputado disse que tinha um telefone celular
que não funcionava e tinha vontade de jogá-lo na parede. Eu disse
a ele que tinha uma eleitora pobre do interior de Minas Gerais, que
tambem não tem telefone, que estava com o filho doente nos bra
ços, não conseguiu internação e teve vontade de jogar o seu filho
na parede também. Essa é a tragédia de país do Terceiro Mundo.

Não sou Deputado de esquerda. Se fosse de esquerda, esta
ria num partido de esquerda. Sou do PTB. Mas tenho de esclarecer
algumas coisas para que cada um vote com a sua consciência,
(palmas.) para que não traga neste debate a citação bíblica de São
Paulo "combati o bom combate". Não, Excelências. Algumas coi
sas requerem explicação.

Não se trata de flexibilização. Esse é um eufemismo, um ar
tificio que está sendo usado para confundir os corações e as men
tes. Em telecomunicações não existe duplicidade no mundo.
Monopólio natural existe em qualquer parte do mundo, público ou
privado. (palmas.) No Brasil, temos um exemplo claro de mono
pólio: a Companhia Telefônica do Brasil Central, no Triângulo
Mineiro. Na sua área de concessão, ela é monopolista, sim. Os Es
tados Unidos têm sete babybells de monopólio nas suas áreas de
concessão. Os países adiantados da Europa, todos eles, são mono
pólios estatais. Essa é uma verdade que V. Ex"s têm de saber.
Ouço aqui argumentos de que, no Brasil, existem oito telefones
por cem habitantes, enquanto, na França, existem quarenta; na
Suécia, existem setenta; no Japão, oitenta. Trata-se, de um indica
dor econômico, simplesmente, de um indicador social, de um indi
cador de concentração e de má distribuição de renda, não de um
indicador de eficiência. Não adianta privatizar, porque flexibiliza
ção não existe. Estamos votando aqui a entrega do monopólio pú
blico ao monopólio privado. (palmas.) O Estado afirma que vai
controlar essa área, através de concessão. Eu pergunto a V. Ex"s
e nós não somos ingênuos - se o Estado tem instrumento para
isso. O Estado brasileiro de Terceiro Mundo não tem essa tradi
ção. Nossa tradição é diferente. Temos um Conselho Administrati
vo de Defesa Econômica que é o CADE. Temos leis
antidumping, mas assistimos, impunemente, ao cartel do cimento,
ao cartel dos remédios, ao cartel da indústria alimentícia, e nin
guém toma providência. (palmas.)

E por que digo para V. Ex"s que é monopólio natural? Dou
um exemplo aqui em Brasília. É diferente de tudo o que V. Ex·s
estão pensando: do gá0, da cabotagem, porque isso se carteliza,

sim, e por isso é monopólio no mundo. Se houver duas compa
nhias aqui em Brasília, "a" e ''bOI, qualquer cidadão irá querer um
telefone que fale com qualquer outro, que seja telefone universal.
Então, haverá chamadas de "a" para ''bOI e de "b" para "a". Tem
que haver um acordo tarifário: ou é monopólio, ou se carteliza de
novo. Não há como fugir disso. (palmas.) Não existe isso no mun
do. O Governo brasileiro está procurando a terceira roda da bici
cleta.

Os votos podem sair por questão partidária, de simpatia. de
Governo, mas é obrigação. Como profissional há 25 anos no setor,
ficarei muito bem se houver a privatização. Como profissional, me
realizarei muito bem. Provavelmente ficarei rico com essa privati
zação. Mas, como cidadão brasileiro, seguramente ficarei mais po
bre. (palmas prolongadas.)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Com a palavra,
para falar a favor do substitutivo, o Deputado Arolde de Oliveira.

O SR. AROLDE DE OLIVEmA (BlocolPFL - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sf"s e Srs. Deputados, na rea
lidade estamos vivendo um dos dias mais proficuos em matéria de
busca do equilibrio para a decisão que vamos tomar nesta tarde.
Ouvi atentamente o orador que me precedeu. Sem dúvida, 111lta-se
de um profissional do setor, a quem respeito pessoalmente, mas,
com suas idéias neste momento não posso concordar. Fàlo tam
bém, meus caros colegas e minhas caras colegas, com a autoridade
de quem viveu os dias pioneiros da implantação da Lei n° 4.117,
que, sem o gesso de um dispositivo constitucional. conduziu-nos
ao monopólio das telecomunicações no território nacional, nas
Embaixadas e em outros territórios assim entendidos.

A Telebrás, de acordo com lei especial e em nome do Go
verno, assumiu o controle do setor. Porém, esse modelo que de
fendi no passado, pelo qual trabalhei e ajudei a cOnstruir dentro e
fora do País, está superado. Já fomos nivelados aos melhores siste
mas de telecomunicações mundiais. Até meados da década de 70,
dispúnhamos de sistema compatível com os mais avançados do
mundo. E, por falta de recursos, de competência das empresas es
tatais e de agilidade na gerência dos negócios e na tomada de deci
sões de interesse das telecomunicações, o que temos hoje? Existe
um modelo que elitizou, e não democratizou, o acesso aos serviços
de telecomunicações públicas socializando o consumo. Mais de
90% dos telefones estão instalados em residência cujos proprietá
rios pertencem às classes A e B. É isso que precisamos mudar. Ne
cessitamos de recursos para investir cerca de 8 bilhões de reais ao
ano. A abertura é necessária, a fim de que o serviço de telecomu
nicações seja modernizado e universalizado.

O que pretende a PEC nO 3/95? Pretende desconstitucionali
zar o monopólio e manter o poder concedente da União. O substi
tutivo apresentado pelo Relator cuja sensibilidade absorveu a
preocupação dos companheiros e das companheiras, introduziu
ainda a previsão de uma lei ordinária para organizar os serviços e
criar um órgão regulador, que venha a ser realmente, um instru
mento que irá evitar essa falácia de que tratou o Deputado Paulo
Heslander ou seja, no que se refere ao cartel ou monopólio. No en
tanto, isso, não ocorrerá, porque as condições de interface são
sempre estabelecidas pelo poder concedente. É assim no mundo
inteiro. Aqui não será diferente.

Também sobre o monopólio, o povo diz que é válido ape
nas para o serviço telefônico cabeado, que hoje já passa a repre
sentar, no mundo, menos que 20% do serviço de
telecomunicações. Portanto, estamos vivendo a era da telefonia
sem fio, do transporte maciço de informações e da integração tec
nológica. Há sistemas que constituem uma imensa caixa-preta
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onde os serviços são todos codificados na entrega e categorizados
como públicos ou privados, segundo a utilidade na saída'dessa cai
xa-preta. E disso que estamos falando; privatizar é um ato que que
não está previsto na PEC, privatizar será uma conseqüência. O que
precisamos, realmente, é flexibilizar, levar à competitividade dos
serviços para que, assim, os preços caiam e todos possam ter aces
so ao serviço de telecomunicações.

Era isso o que eu tinha a dizer no momento em que encami
nho favoravelente esse ato patriótico que vamos cometer no dia de
hoje. (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Peço a atenção do
Plenário. Concedo a palavra, para falar contra, ao Deputado José
Pinotti.

O SR. JOSÉ PINOTTI (pMDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, companheiros, fui Reitor da Universidade
de Campinas, de 1982 a 1986. Naquele então, construiu-se o Cen
tro de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da Telebrás junto
à Unicamp. E pude, durante o período em que fui reitor, observar
que o desenvolvimento científico de fibra 6tica, que ocorreu na
Universidadl} de Campinas, foi seguido no desenvolvimento tec
nológico das fibras óticas pelos mesmos pesquisadores que asso
ciados a engenheiros nacionais, fundaram, ao lado da CPQD da
Telebrás, a primeira fábrica da América Latina de fibras óticas e
transmissão de sinais por laser em fibra ótica, desenvolvido tam
bém na Unicamp e na CPQD da Telebrás.

Ouvi o Deputado Antônio Kandir dizer que isso não é tare
fa para anões, mas para gigantes. E hoje sei que os pesquisadores
da Unicamp, da CPQD e da Telebrás foram gigantes (palmas.),
porque desenvolveram tecnologia na vanguarda do conhecimento
mundial.

E mais, meus caros companheiros: o laser, desusado para
desenvolver comunicação por fibra ótica, fez com que a Unicamp
desenvolvesse o primeiro aparelho de laser da América Latina
com finalidades médicas, que hoje usa-se para curar câncer de có
lon diagnosticado preex)cemente, em quinze minutos, na Universi
dade de São Paulo.

A fibra ótica foi também usada para outras finalidades na
área médica, como no uso de endoscópicos que permitem substi
tuir a retirada do útero em substituição à operação ambulatorial.

Há uma enorme diferença entre comprar tecnologia em cai
xa preta e desenvolvê-la no País. (palmas.) É isso que está em
jogo: o desenvolvimento e a preservação da nacionalidade. Sabe
mos hoje que só há avanço se houver desenvolvimento científico e
tecnológico, base do desenvolvimento nacional. Por isso, não
adianta comprarmos caixa preta para a Telebrás, para a Petrobras, ou
contratarmos projetos com o Sivam, da Raytheon ou coisas que tais.

Temos um projeto contra isso. Apesar de todas as afmnaçõ
es aqui feitas se aprovarmos hoje o projeto do Governo, o substitu
tivo, ou seja o que for, com a Medida Provisória n° 966, amanhã
se estará privatizando e rompendo com o monopólio da Telebrás.
(palmas.)

Não sou contra modificações ou aprimoramentos, muito
pelo contrário. Precisamos saber, se queremos seguir o caminho
da Argentina, onde a privatização se deu de forma tão riclicula que
estatais italianas e espanholas compraram a estatal argentina, ou
do Japão, da França, da Espanha e da Itália, que modernizaram
suas telecomunicações, mantendo o monopólio estatal e abrindo
para o capital internacional a possibilidade de comprar ações atra
vés da ADR. Não podemos privatizar com o eufemismo de flexi
bilização, que significa vender a ponta de lucro das Teles e fazer
com que um mercado de dez a vinte bilhões de dólares saia na

mão da Telebrás, montante suficiente para a Telebrás fazer fibra
ótica e propor o desenvolvimento científico.

Não falo pelo meu partido, que teve na liderança de Michel
Temer o espírito democrático de permitir que eu e outros compa
nheiros votássemos livremente nesta Casa, mas pelos princípios
programáticos do PMDB, que está contra a ruptura do monopólio
do Estado, pelo meu País, pelos meus filhos, e, acima de tudo, pe
los meus eleitores e pela minha consciência. (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a pala
vra, para falar a favor do substitutivo, ao Deputado Paulo COluei
ro, último orador para encaminhar e que disporá de cinco minutos.

O SR. PAULO CORDEIRO (BlocolPTB - PRo Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, a exemplo
dos nobres Deputados Arolde de Oliveira e Paulo Heslander, que
me antecederam, também tive a honra de presidir, nos últimos
quatro anos, uma empresa de telecomunicações. a número um, a
mais lucrativa e a mais eficiente de todas elaS.

Da mesma forma que os companheiros, falo também como
alguém que conhece o setor e sabe que esse modelo está esgotado,
porque não atende à maioria da população brasileira (palmas.),
deixando nas filas da companhias telefônicas centenas de milhares
de pessoas que não têm acesso ao telefone, obrigando-as a recorrer
ao mercado paralelo (fumulto no plenário. O Sr. Presidente faz
soar as campainhas.) O monopólio só interessa aos caciques políti
cos, que nomeiam e mantém seus feudos dentro das estatais. (pal
mas.) Só interessa aos tecnocratas de segundo e terceiro escalões,
que as comandam.

Mandei fazer um cálculo atuarial na empresa que presidi.
Mesmo sendo a mais lucrativa, em menos de dez anos 80% do seu
património líquido estará comprometido com as aposentadorias
especiais dos funcionários, que têm duas aposentadorias: a da Sis
tel e a da própria instituição.

O mais importante de tudo - e os companheiros que me an
tecederam se esqueceram de deixar isto claro - é que o monopólio
constitucional para explorar o serviço de telecomunicações é da
União Federal, não de uma empresa estatal ou de um holding de
estatais. A alteração da Constituição por n6s proposta trará uma
única, mas extremamente importante diferença: devolverá à União
Federal o comando do monopólio. (palmas.)

A União Federal tem de ter liberdade para ver qual a me
lhor maneira de atender ao cidadão brasileiro, àquele que precisa
do serviço. Concordo'plenamente com o ilustre Relator quando S.
Ex& diz, em seu relatório, que queremos a satisfação do cliente, do
usuário, do cidadão, e que, para isso, é necessário implantar-se um
modelo de competição, não uma competição branda, mas plena,
que permita a concorrência em todos os níveis. No mundo inteiro
essa flexibilização está ocorrendo.

Discordo do nobre Deputado Paulo Heslander, do meu par
tido e que me antecedeu. S.Ex& também foi dirigente de empresa
de telecomunicação, mas deixou a empresa há aproximadamente
oito anos. O tempo passa, e a tecnologia moderniza-se. Hoje, exis
te competição, sim, inclusive nos serviços locais. O que se descor
tina hoje é que, por exemplo, como ocorre nas redes de TV a cabo,
qualquer cidadão possa optar por ser cliente de uma ou de outra
tele, mesmo no serviço local.

Em todos os países em que existe telefonia móvel celular,
existe competição. A competição traz mudanças. Por exemplo, o
lucro líquido da Telebrás, ano passado, foi de 600 milhões. A
União tem 24% dessas ações. Portanto, recebeu apenas 150 milhõ
es de dólares. Apenas com a concessão da Banda B, em São Paulo,
num leilão, a União poderá arrecadar 2 bilhões de dólares, doze
vezes mais que o lucro anual do Sistema Telebrás. No Brasil intei
ro, serão 5 bilhões de d61ares.
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O que queremos aqui não é acabar com a Telebrás, isso está
bem defmido no relatório. Queremos abrir, flexibilizar e imple
mentar modelo de competição neste País. O resto será o Congresso
Nacional que irá decidir quando da elaboração das leis que mod
ernização o sistema. (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao Relator da matéria, Deputado Geddel Vieira Lima.

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (pMDB - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, minhas
primeiras palavras são de agradecimento ao Líder do meu partido,
que ao me designar para Relator desta importante matéria deu-me
a oportunidade única de participar da linha de frente das mudanças
históricas que o Congresso Nacional tem promovido para a socie
dade brasileira. Agradeço a minha bancada que, hoje pela manhã,
em memorável reunião, deu uma demonstração de confiança ao
substitutivo que apresentamos. Meus agradecimentos são extensi
vos a todos os companheiros que defenderam com ardor suas con
vicções, contra nossa posição ou a favor dela, e que nos
procuraram para trazer suas contribuições.

Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, foram longas e profi
cuas as reuniões e os debates de que participamos na Comissão
Especial que analisou a matéria. Ali ouvimos sempre opiniões,
como era de se esperar, dicotômicas. Cada um trazia o seu ponto
de vista. Dados, levantamentos e estatísticas surgiram. Foi ali,
devo confessar, como fruto daquele debate, que fOljei, de maneira
defmitiva, minha convicção de que precisávamos mudar. Precisá
vamos, como de resto estamos fazendo, retomar uma situação que
fez com que o sistema brasileiro de telecomunicações avançasse e
florescesse, exatamente a situação existente antes da Constituição
de 1988, quando não tínhamos registrada na Carta Constitucional
a prescrição de que deveríamos manter o monopólio, a exclusivi
dade para que empresas com controle acionário estatal exploras
sem os serviços.

Foi em razão daqueles dados que se demonstrou de forma
inquestionável, inequívoca e insofismável a demanda reprimida, a
necessidade de vultosos inveslimentos para que possamos mod
ernizar esse setor, a necessidade de parcerias, para que possamos
estar caminhando lado a lado com as nações mais desenvolvidas
do mundo na exploração das novas e avançadas tecnologias que
todos os dias estão a surgir.

São essas as razões que- flZeram com que, em nosso relató
rio, contemplássemos a desconstitucionalização, a quebra do mo
nopólio e a retomada de uma posição... (Não apoiado.)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Peço o respeito do
Plenário. Há um orador na tribuna.

O SR. GEDDEL VlEIRA LIMA - Sr. Presidente, com
preendo, e peço a V. Ex' que também compreenda, a angústia da
minoria, que, agoniada diante da realidade, não pode ser ceifada
no seu direito de se utilizar do jus esperniandi. Compreendo a ca
tarse da minoria diante do fato inquestionável de que a grande
maioria desta Casa compreendeu o chamamento da Nação e vai
hoje aprovar esta emenda, que inquestionavelmente trará o pro
gresso, inquestionavelmente trará investimentos privados, inques
tionavelmente fará com que, acima de tudo, os serviços melhorem
e os cidadãos brasileiros sejam contemplados com a realidade que
toma conta hoje de todo o planeta.

Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, esvai-se o meu tempo
e quero lhes dizer, a todos, com íntima convicção, que propuse
mos o melhor, avançamos em relação à proposta do Governo, es
tabelecemos que lei regulará o modelo que eventualmente
tivennos de fazer depois da quebra do monopólio, estabelecemos
que a sociedade continuará participando desse processo através do
Congresso Nacional. Avançamos? Avançamos sim.

Meu respeito, portanto, a todos aqueles que se aliam conos
co na defesa dessa tese. Meu respeito também àqueles que, por
convicção, acham que esse não é o caminho. E a discordância com
os que tergiversam, com os que não têm coragem de assumir uma
posição clara. Mas, acima de tudo, Sr. Presidente, minha certeza
de que nesta tarde a Câmara dos Deputados votará "sim", votará
com patriotismo, votará com convicção e fará com que este País
dê um passo à frente, dê um salto rumo ao desenvolvimento eco
nômico.

Termino, como terminou Disraeli em memorável sessão do
Parlamento inglês, conclamando cada um ao voto e à vitória, que
não será minha, não será desta Casa, será do Brasil e das futuras
gerações. À vitória! (palmas e apupos no plenário. São acionadas
as campainhas.)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Para orientar a
bancada, tem a palavra o Líder do PV, Deputado Fernando Gabei
ra. Como vota o PV? (pausa.)

Vamos acelerar o processo, Sr. Deputado. Sua bancada está
alisiosa. (Risos.)

O SR. FERNANDO GABEIRA (pV:- RI. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, já tive oportunida
de de fazer discurso defendendo a abertura no setor de telecomuni
cações. Depois disso, um brilhante Deputado do PTB fez uma
alusão nominal a mim, a sua luta contra a abertura. Quero dizer a
S. Ex" que é verdade que os países do Terceiro Mundo dispõem de
poucos telefones, mas alguns deles têm menos telefones do que
outros, e temos de procurar saber por que proporcionalmente o
Brasil tem menos telefones do que outros países do Terceiro Mun
do (palmas.)

O orador que me antecedeu afinuou que, como técnico em
comunicação, ficará mais rico, mas o povo brasileiro ficará mais
pobre. Então, pergunto a S. Ex"; fica mais pobre uma família que
tenha acesso ao telefone? Fica mais pobre uma família que pode
chegar ao trabalho? Fica mais pobre uma família que pode chegar
a segurança? Fica mais pobre uma família que pode chegar aos la
ços afetivos, por meio de uma simples ligação? Não. A Esquerda
brasileira, de certa maneira perdeu-se neste processo, ligou-se a
sua clientela, ligou-se aos funcionários das estatais, aos funcioná
rios que são seus quadros e perdeu de vista o povo brasileiro. (pal
mas.)

Em nome do povo brasileiro, por causa do povo brasileiro,
Sr.Presidente, voto "sim".

O SR. SÉRGIO AROUCA (pPS - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o Partido Popular Socialista não tem uma
visão estatizante da sociedade. Nós defendemos o ponto de vista
de que o Estado tem de ser controlado pela sociedade civil e pela
cidadania. Defendemos, inclusive, a saída do Estado privatizado
que foi criado no Brasil, nos últimos anos, de todas as áreas de que
possa sair. Somos também contrários, Sr. Presidente, na medida do
possível, a todas as possibilidades de monopólio que não levem à
defesa dos interesses públicos nem possibilitem o aparecimento da
diversidade dentro da sociedade.

Mas nesse caso específico, Sr. Presidente, vamos votar con
tra o substitutivo. E vamos votar contra por algumas raz;)es. Em
primeiro lugar, porque o problema das telecomunicações é mais
sério e mais grave para o desenvolvimento nacional do que a ques
tão do monopólio do petróleo. O petróleo brasileiro e as grandes
reservas do mundo estarão esgotadas em 25 ou trinta anos, mas o
desenvolvimento da sociedade estará baseado nas telecomunicaçõ
es, na engenharia genética, nos novos materiais, e, por isso Sr.
Presidente, este substitutivo não atende aos interesses nacionais.
Também porque colocam uma comissão de gestão por cima do
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Congresso Nacional, por acima do Presidente da República, Co
missão que com certeza se transformará naquilo em que se trans
formou a Comissão de Educação, que teve de ser fechada porque
se tornou um verdadeiro balcão de negócios. Essa comissão de
gestão transformar-se-á num grande balcão de negócios das multi
nacionais. Por isso, nosso voto é "não". (palmas.)

O SR. SÉRGIO MIRANDA (pcdoB - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sf"s e Srs. Deputados, todos estamos
convencidos de que é preciso mudar o sistema de telecomunicaçõ
es no Brasil. O impasse que se vive hoje deve ser solucionado.
Mas, Sf"s e Srs. Deputados, é preciso estar alerta, porque o substi
tutivo apresentado pelo Relator abre espaço - como tem dito o Mi
nistro das Telecomunicações -, para que o serviço de telefonia
celular e de transmissão de dados tenha concessão imediata. Isso
fere, concretamente, o que o Relator afmna: para alterar as te1eco
municasões haveria necessidade de regulamentação.

E preciso chamar a atenção para o fato, Sr. Presidente, por
que os Deputados que ainda vão votar podem estar sendo frauda
dos na sua vontade, podem estar entregando, concretamente, o
monopólio das telecomunicações para o setor privado, para o setor
internacional.

As grandes empresas - já está comprovado no Congresso
Nacional - estão atentas, fazendo pressão, exercendo controle
também sobre essa discussão. É preciso que tenhamos clareza e
não façamos, nesta votação, a entrega do monopólio das telecomu
nicações ao setor privado, às multinacionais, não acabemos com o
CPQD, não limitemos a democracia, não rompamos a integração
nacional que a Telebrás propiciou. O voto do PCdoB é "não".
(palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Quero advertir os
Srs. Líderes de que este não é o momento de encaminhamento da
votação, e sim de orientação da votação, e o Regimento Interno
prevê um minuto para cada orador.

Concedo a palavra ao Líder do PSB, Fernando Lyra.
O SR. FERNANDO LYRA (BlocoIPSB - PE. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, podemos usar o mesmo tempo
dos outros Líderes?

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sem dúvida, De
putado.

O SR. FERNANDO LYRA - Sr. Presidente, Sf"s e Srs.
Deputados, se não bastassem os argumentos usados por aqueles
que defenderam a manutenção do monopólio das telecomunicaçõ
es, lembro o Plenário que há algum tempo a Argentina, o México
e o Chile viveram o mesmo drama que estamos vivendo hoje. Es
tabelecida a quebra do monopólio, quem comprou, quem assumiu
o comando desses serviços foram estatais estrangeiras. Na Argen
tina, foi uma estatal espanhola.

Pergunto: a estatal espanhola serve para comprar e estabele
cer os serviços e as diretrizes de telecomunicações no Brasil? Qual
a diferença da fUosofia de uma estatal espanhola ou francesa? Só
para citar um caso que é o correlato e análogo, o problema da Ele
tricité de France, que está se preparando para comprar as hidrelé
tricas e as centrais elétricas brasileiras, é de filosofia ou de
oportunismo? Conclui que na filosofia estatal não há diferença da
qui para a França ou para a Espanha. O que existe no Brasil é a
vontade política do sistema - não do Governo Fernando Henrique,
vem de longe - de quebrar o monopólio, de enfraquecer as gran
des empresas, os grandes empreendimentos brasileiros.

Sr. Presidente, para terminar, não é possível que os políticos
brasileiros, que os homens públicos brasileiros, que os Deputados
brasileiros não prestem atenção, não tenham a sensibilidade de ver
a excelência da tecnologia desenvolvida aqui no Brasil pela Tele-

brás, que dá exemplo ao mundo de como se faz um centro de tec
nologia.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - E o PSB vota
como?

O SR. FERNANDO LYRA - Sr. Presidente, o PSB, em
nome do País, dos meus filhos, da soberania e da seriedade, vota
"sim" ao monopólio e ''não'' ao substitutivo do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - V. Exa vota "sim"
ou "não',?

O SR. FERNANDO LYRA - Voto ''não'', mas "sim" para
o monopólio.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Então, V. Exa vota
''não''. para não confundir.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Para encaminhar a
votação, concedo a palavra ao Líder do Bloco Parlamentar
PLIPSC/PSD.

O SR. MARQUINHO CHEDID (BlocoIPSD, - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, sabemos o que acontece no
CPQD da Telebrás em Campinas. Em 1978, quando foi inaugura
do, havia oitocentos funcionários para o desenvolvimento da fibra
ótica; hoje, há trezentos funcionários.

Somos favoráveis ao substitutivo do Relator, Deputado
Geddel Vieira Lima, ou seja, pela abertura cada vez maior do nos
so País, pelo seu desenvolvimento e pelo investimento.

Votamos "sim" ao substitutivo do Relator Geddel Vieira
Lima.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luís Eduardo) - Para en
caminhar a votação, tem a palavra o Líder do PDT, Deputado
Miro Teixeira.

O SR. MIRO TEIXEIRA (pDT - RJ. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, antigamente, na orientação da bancada, os
Líderes podiam ocupar a tribuna, mesmo por um. dois ou três mi
nutos. V. Exa me permite fazê-lo?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luís Eduardo) - Nobre
Deputado, não quero ser rigoroso. Tenho sido até ex1:temamente
generoso com as Lideranças ao orientar suas bancadas, conceden
do-lhes, às vezes, até três, quatro minutos. Evidentemente, quando
se orienta a bancada da tribuna, a demora é muito maior, o que me
leva a ser mais rigoroso. Mas, se V. Exa insiste no pedido, permi
to-lhe que fale da tribuna.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, Sf"s e Srs. De
putados, a presença na tribuna está relacionada com a liturgia par
lamentar. Não entendo como os Srs. Deputados que se
manifestaram. conseguiram desenvolver seus argumentos do mi
crofone de apartes. São microfones de apartes aqueles que estão
ali. Talvez nossa Casa precise um pouco mais dessa liturgia.

Sf"s e Srs. Deputados, estou aqui para defender a Constitui
ção do Centrão. Tivemos na Assembléia Nacional Constituinte
momentos de graves divergências, de grandes tensões. O texto
constitucional hoje em vigor surgiu exatamente no momento em
que os trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte fomm inter
rompidos por dois meses para que o Regimento fosse alterado e o
Centrão pudesse atuar.

Estou aqui para defender a Constituição, não da Esquerda,
não da Direita, mas da média do pensamento do povo brasileiro,
representado em uma Assembléia Nacional Constituinte livre e so

.berana. Estou aqui também para defender o Programa do PMDB e
para louvar aqueles companheiros que, coerentes com este progra-
ma, votam a favor do monopólio. (palmas.) .

Sr. Presidente, vários oradores afIrmaram que os que votam
a favor do monopólio estão votando pelas corporações. Não ousa
ria perguntar pelo que estão votando aqueles que querem quebrar
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o monopólio, a que servem. Eles argumentam com a questão dos
telefones (Apupos no plenário). Eles não querem ouvir o Plenário
da Câmara, mas argumentam com o direito de 31 milhões de fa
mintos brasileiros de terem telefone. É isso que está sendo discuti
do do outro lado? Não. O que está sendo discutido nada mais é do
que o encerramento de uma era, em que o Brasil desenvolveu tec
nologia. Entregar agora o monopólio significa interromper um ci
clo em que o Brasil se apropriou de tecnologia e nos alinhou com
o Primeiro Mundo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luís Eduardo) - Como
vota o PDT, Deputado?

O SR. MmO TEIXEIRA - A exemplo da Constituição
alemão de 1949 - recente -, da qual consta o monopólio estatal
das telecomunicações, o PDT vota pela preservação, no texto
constitucional brasileiro, do monopólio das telecomunicações. O
PDT vota "não" ao substitutivo do Deputado Geddel Viera Lima.
(palmas.)

Pioraram a proposta do Governo. Essa ainda tinha uma
preocupação com a Embratel. O substitutivo do Deputado Geddel
Viera Lima abre para tudo. A partir daqui, Sr"s e Srs. Deputados,
não será o Brasil que se desenvolverá; serão as empresas, alguns
empresários, poucos brasileiros e muitos estrangeiros. E o povo conti
nuará sem telefone. Esses gritam porque não querem ouvir aqui...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luís Eduardo) - Como
vota o PDT? A Mesa tem sido tolerante. V. Ex' foi quem falou por
mais tempo.

O SR. MIRO TEIXEIRA)- O PDTvota "não". (palmas.)
O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, a bancada do Partido Progressista vai votar
com a modernidade do Brasil, pela abertura do monopólio das te
lecomunicações, porque entendemos que isto dará opção digna de
vida para a juventude brasileira. que hoje deixa o País em busca de
oportunidades em outros países. O Partido Progressista vota "sim",
com o Relator. (palmas.)

O SR. FRANCISCO DORNELLES (pPR - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPR vota favoravelmente ao
substitutivo do Deputado Geddel Vieira Lima, que mantém o mo
nopólio da União na área das comunicações, mas quebra o mono
p6lio de empresas estatais. Noventa e oito por cento das
propriedades rurais do Brasil não têm telefone; 75% dos estabele
cimentos comerciais não têm telefone; 60% das residências não
têm telefone. Queremos o monopólio da União na área das comu
nicações, mas desejamos que ele possa ser exercido, através de
concessões, também por empresas privadas.

Sr. Presidente, a Liderança do PPR é contra a privatização
da Telebrás, da Embratel, das empresas estatais, mas queremos
que, ao lado delas, possam funcionar também empresas privadas,
para que o investimento nessa área seja maior e o povo tenha
maior quantidade de telefones.

O substitutivo do Deputado Geddel Vieira Lima mantém o
monop6lio da União e quebra o monop6lio das empresas estatais,
permitindo que empresas privadas funcionem ao lado daquelas.
Por isso, a Liderança do PPR pede aos membros do partido que
votem "sim".

O SR. JAQUES WAGNER (PT - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o que me preocu
pa mais não é tanto o resultado, mas a convicção de que esta Casa
não fez o melhor. Não fez o melhor porque partidos importantes
desta Casa, apenas meia, hora, uma hora e meia antes desta sessão
tentavam marcar posições, o que é sinônimo de que a dúvida havia
e há na cabeça de cada um dos 513 Parlamentares que eventualmente
votarão nesta Casa. Na dúvida, esta Casa não deveria votar, pon:jUe
votou com dúvida no episódio do gás canalizado e se equivocou.

Sr. Presidente, quero aproveitar para responder ao compa
nheiro Fernando Gabeira. Se a infonnação de que aqui há o menor
número de telefones por habitantes é verdadeira, seguramente não
por conta da Telebrás. É porque aqui existe a maior concentração
de renda do mundo, neste País existe o pior salário mínimo do
mundo. Parece ironia dizer que milhões de brasileiros não têm te
lefone por culpa da Telebrás. Esquecem-se de que se não existisse
a Telebrás a partir de 1973, talvez nenhum de n6s, mesmo os mais
aquinhoados, tivessem telefone nos dias de hoje. (palmas.)

Não sou eu quem está dizendo isso. Talvez alguns precisem
da lembrança de uma empresa multinacional para que a sua auto
estima volte a brilhar.

Tenho em mãos cópia reduzida de um anúncio de página in
teira da NEC do Brasil, uma empresa multinacional, que parabeni
za o "dinossauro" chamado Telesp que alguns querem vender. É
dito, Sr. Presidente - não são palavras minhas - que a Telesp fez
em, 21 meses, o que Nova Iorque e Los Angeles levaram cinco
anos; Chicago e São Francisco levaram seis anos; Filadélfia levou
sete anos e Dallas levou oito anos para fazer. A NEC Corporation
conclui dizendo: ''Parabéns, Telesp. Até o pr6ximo recorde".

Talvez alguns Parlamentares. ao votarem, impeçam que um
novo anúncio da NEC possa parabenizar a Telesp. E motivo de in
veja, neste País, a capacidade do povo de se reunir em tomo de
uma empresa e brilhar. É isso o que irrita.

Não quero usar somente minhas palavras. Concluirei, Sr..
Presidente, se V. Ex° me permitir.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tenho sido extre
mamente generoso, Deputado.

O SR. JAQUES WAGNER - A revista que exibo não per
tence ao PT. Trata-se de um exemplar da revista Time. No seu
país de origem brilhou, por longos anos, Madame Thatcher, com
seu programa de privatização. Diz essa revista que, segundo pes
quisa, 49% dos ingleses gostariam de emigrar, se pudessem.

Aproveito a oportunidade para alertar os colegas que vota
rão de boa fé, pois. a meu ver, não estão suficientemente esclareci
dos sobre a matéria. O PT votará contra o substitutivo do
Deputado Geddel Vieira Lima.

O SR. JOSÉ ANmAL (pSDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, preliminarmente, ten
do em vista que se falou muito sobre a Argentina. hoje, lembro
que há quinze dias o Sr. Carlos Menen foi reeleito Presidente da
quele país. (palmas. Tumulto.)

É importante que aprendamos a conviver em uma sociedade
democrática. O resultado das umas é incontestável. O processo foi
legítimo. Agora também tivemos um resultado legítimo. E o Go
verno está construindo uma maioria política, uma maioria parla
mentar, com a convicção de que o Brasil precisa serrefonnado.

Precisamos reformar o Estado brasileiro com democracia. E
vamos fazer isso. Não adianta o desespero das culpas recíprocas.
O sistema que está aí cumpriu o seu papel. O CPQD é um centro
tecnol6gico de excelência, mas é absolutamente insuficiente. O
sistema hoje não tem comg investir. São fatos, e quem briga com
os fatos quebra a cabeça. E isso que vai acontecer. Por que conti
nuar insistindo, brigar com os fatos?

Dois prefeitos do PT, um em Ribeirão Preto e outro em
Londrina, estão repensando o modo de operação da Prefeitura em
serviços como saneamento básico e telefonia. Mas muitos não
querem entender isso. Vêm aqui e fazem uma guerra entre o bem e
o mal. Não existe o bem e o mal. Existe uma sociedade que está
readquirindo confiança nos políticos, em nossa capacidade de de
cidir. (palmas.) E o interesse que está por trás da nossa decisão é o
do povo, do Brasil, das forças vitoriosas na eleição de outubro do
ano passado.
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Por essa razão, Sr. Presidente, o PSDB, sem se alongar mui
to, porque sabe que a convicção majoritária na Câmara já está for
mada e é pelo Brasil, recomenda o voto de convicção favorável ao
substitutivo do relator. (palmas.)

O SR. MICHEL TEMER (pMDB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, não sei lançar palavras que arranquem
aplausos ou grandes emoções. O que tento é compreender o texto
constitucional. E vou logo dizer qual é a posição da bancada.

Ao examinar o texto constitucional, verifico que a primeira
parte do dispositivo estabelece ainda a competência da União para
explorar diretamente esses serviços. Só não os explorará se conce
dê-Ios.

E vejo aqui, ao comentar a primeira parte do dispositivo,
que a disputa que ora se põe no Plenário é nos seguintes termos:
vamos entregar o Brasil ao estrangeiro ou não? O que faz supor,
Sr. Presidente, a idéia de que o Governo atual ou os subseqüentes
serão - para usar uma terminologia antiga - entreguistas. Essa é a
suposição.

E, mais ainda, supõe-se que nós, representantes do povo,
não teremos a capacidade de nos opor quando o Poder Executivo
quis assim proceder.

Ressalto, na tentativa de compreender o dispositivo e na se
qüência da leitura, que essa concessão será nos termos da lei. E
quais são os termos dessa lei? São termos que dizem respeito à or
ganização dos serviços, à criação de um órgão controlador e a algo
extremamente genérico, que é dispor sobre outros aspectos institu
cionais.

Acabei de ouvir o argumento de que seria a lei das conces
sões. Sr. Presidente, quero dizer, em nome da minha bancada,~ue,

se em algum momento o Governo tentar implementar esse disposi
tivo constitucional sem a existência da lei, oporei-me no Plenário e
judicialmente, porque essa é uma nOlma que vai depender de lei
integrativa. Sem ela, nada se pode fazer. Se não há organização
dos serviços, se não há órgão controlador, como fazê-lo?

Portanto, Sr. Presidente, ao votar favoravelmente a matéria.
nós o fazemos porque houve um avanço em relação à proposta ori
ginal do Governo. Neste momento transmito o que pensa, devo di
zer, boa parte da bancada do PMDB. Nós nos reunimos hoje pela
mlmhã e tentamos a unidade de todos os companheiros, mas com
panheiros há, Sr. Presidente, com posições historicamente assumi
das. não vou dizer se equivocadas ou não. São compromissos
historicamente assumidos. Os campanheiros votarão de duas ma
neiras: alguns, para revelar a unidade do partido, votarão "sim" e
declararão o voto, salientando que votariam "não" se não fosse a
decisão do partido; outros votarão "não", Como não temos ainda
institutos que penalizem aqueles que votam contra, abrimos essa
questão para os companheiros que vão votar "não". Mas devo di
zer a V. Ex' que majoritariamente o PMDB optou pelo voto "sim".
É assim que vamos votar, Sr. Presidente. (palmas.)

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, após uma consulta à nossa
bancada, por unanimidade, o Partido da Frente Liberal resolveu
votar "sim".

Tenho delegação do nobre Líder do PTB, o ilustre Deputa
do Nelson Trad, que, após uma reunião democrática de sua banca
da, pediu-me que dissesse neste Plenário que apenas um
Parlamentar do PTB não segue a orientação da sua bancada. To
dos os demais integrantes daquele partido votam "sim". (palmas.)
Portanto, Sr. Presidente, o Bloco PFLIPTB votará unido. na certe
za de que não estamos quebrando o monopólio da União, mas,
sim, o de uma empresa, e deixando com a União o poder conce
dente, fiscalizador.

E muito mais do que isso: quem vai decidir os termos da lei
é esta Casa, que, votando com esta emenda, fortalece o Congresso
Nacional. Este Poder vai sair engrandecido, porque nesta data his
tórica estamos votando não para atender a gmpos políticos e em
presariais, mas para atender, sobretudo, à demanda de 8 milhões
de linhas, somente convencionais, em nosso Pais; para atender
aqueles que residem no meio rnral e não têm telefone; aqueles que
residem nas pequenas comunidades e não têm linha telefônica;
aqueles que residem nas pequenas cidades e até mesmo aqueles
que residem nas grandes cidades e, após fazerem inscrição. pas
sam, seis, oito ou dez anos esperando uma linha.

Então, em nome desses, Sr. Presidente, em nome desta Casa
e em nome do Brasil. pedimos ao Bloco PFL/PTB que vote "sim".
(palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao Líder do Governo, Deputado Luiz Carlos Santos.

O SR. LUIZ CARLOS SANTOS (PMDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, vivemos
um momento crocial na história deste Pais. Teremos de optar entre
o novo e o velho, o moderno e o antigo, entre o que funciona e o
que não funciona, entre o que é eficiente e o que não é eficiente,
perseguindo, como outras nações que se atrasaram em função de
uma visão fechada da economia, o caminho da modernidade,
como a China, o Vietnã e a Albânia.

Podemos falar em nome do Brasil, podemos gritar "Brasil",
porque o povo elegeu Fernando Henrique Cardoso com o compro
misso da abertura, da modernidade. E o povo gritou nas urIDis con
tra aqueles que gritam, nesta Casa, contra o Plano Real. E os que
gritaram contra o Plano Real estão gritando contra a modernidade
desta Nação. O povo já se manifestou nas urnas. O Presidente da
República estaria traindo esse compromisso se não propusesse as
mudanças. Esta Casa, à altura do seu destino, já votou três emen
das, e vamos continuar nessa rota.

O Relator, Deputado Geddel Vieira Lima, nada mais propõe
que a volta do Decreto-Lei n° 162, de 1967, época aúrea das tele
comunicações. Não prevê, como a Constituição, exclusividade à
empresa com controle acionário do Estado. Voltaremos a um pe
ríodo em que as telecomunicações funcionaram, de 1967 até 1985,
quando faltou dinheiro para essas empresas, que não são mais em
presas estatais, mas meras repartições públicas.

Sr. Presidente, o Governo vota com a voz das umas, com a
voz do povo que elegeu Fernando Henrique com esse compromis
so pelo Brasil. (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O Governo reco
menda o voto "sim",

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presidência so
licita a todos os Srs. Deputados que tomem seus lugares, a fIm de
dar início à votação. pelo sistema eletrônico.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Partido Progressista vota "sim".

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma questão de ordem sobre o processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PMDB - AL. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, sei que minha posição regimental
não é das mais fortes, mas V. Ex' tem sido generoso na interpreta
ção do Regimento.
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Aguardei pacientemente que os Líderes partidários e os Par
lamentares que encaminharam suas posições fIzessem menção a
uma questão fulcral, apenas incidentalmente abordada pelo Depu
tado Michel Temer, Líder do meu partido. A questão de ser a lei
ordinária ou complementar é essencial na matéria que estamos vo
tando. Há, segundo sei, destaque formulado pelo nobre Deputado
Gerson Peres, quanto a esta matéria.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Existe sim.
O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - A questão de ordem

formulada é a seguinte: V. Ex· permitirá, ante a relevância do
tema, que, repito, não foi abordado por ninguém...

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O que V. Ex· quer?
O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - ... discussão ou encami

nhamento da questão de ser a lei complementar ou ordinária na
aPreciação do destaque do Deputado Gerson Peres?

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Terão direito de
falar o autor e os Líderes, para orienta~o das bancadas.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONO - Então V. Ex· vai cingir
se ao autor e aos líderes partidários?

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Exatamente.
O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço a palavra

para uma questão de ordem.
O SR: PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa

lavra.
O SR. GERSON PERES (pPR - PA. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, parece que V. Ex· se esqueceu de ressalvar
os destaques.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Estão ressalvados
os destaques. Fique absolutamente tranqüilo.

O SR. GERSON PERES - Obrigado. Vamos votar "sim".
O SR. DOMINGOS LEONELLI - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa

lavra.
O SR. DOMINGOS LEONELLI (PSDB - BA. Sem revi

são do orador.) - Gostaria de saber, Sr. Presidente, se na hipótese
da derrota ou de não haver número pam aprovar o substitutivo do
Deputado Geddel Vieira Lima, emergiria pam votação nesta Casa
a proposta original do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Com certeza.
O SR. DOMINGOS LEONELLI - Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presidência so

licita aos Srs. Deputados que tomem seús lugares, a fun de dar iní
cio à votação, pelo sistema eletrônico.

Srs. Deputados que se encontram nas bancadas, queiram re
gistmr seus códigos de votação.

(Processo de votação)
O SR. INOC:JtNCIO OLIVElRA (Bloco/PFL - PE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco/PFlJPTB recomenda
o voto "sim".

O SR. FRANCISCO DORNELLES (pPR - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPR recomenda o voto "sim".

O SR. WOLNEY QUEIROZ (pDT - PE. Sem revisão do
omdor.) - Sr. Presidente, o PDT recomenda o voto "não".

O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - 00. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PSDB recomenda o voto "sim".

O SR. EDINHO ARAÚJO (PMDB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PMDB recomenda o voto "sim".

O SR. CARLOS SANTANA (pT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, os Deputados conscientes votam "não".

O SR. ROMEL ANUlO - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavm.

O SR. ROMEL ANÍZIO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. ~sidente, peço a V. Ex· que mande recolher a bandei
ra brasileira. E um desrespeito ficar balançando-a de um lado para
outro.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Peço a atenção do
Plenário. Estou sendo forçado a desligar os microfones de aparte,
que poderiam ser utilizados pelos Líderes pam orientação das suas
respectivas bancadas. Quando houver um comportamento condi
zente, ligarei os microfones. Peço a V. Ex"S respeito em plenário.

O SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - 00. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim"..

O SR MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".

O SR. Nll.,TON BAIANO - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. NILTON BAIANO (pMDB - ES. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, quero fazer uma declamção de voto.

Hoje, na reunião do PMDB pela manhã, fomos um dos De
putados que defenderam, como proposta mínima, a prorrogação
dessa votação. O partido, pela sua maioria, decidiu votar a favor
dessa emenda. Por uma questão partidária, vou ser fiel ao partido
do qual faço parte, o PMDB. Estou votando "sim". Entretanto,
meu desejo seria votar contra a quebra do monopólio estatal.

O SR. ADELSON SALVADOR (BlocolPSB - ES. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota "não".

O SR. JOVAIR ARANTES (pSDB - 00. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quero apenas comunicar aos Deputa
dos recém-chegados que o voto do PSDB é "sim".

O SR. MARQUINHO CHEDID (Bloco/PSD - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o BIoco/PL/PSD/PSC vota
"sim.".

O SR. ROMEL ANÍZIO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente). o Partido Progressista vota "sim".

O SR. INOCENCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL e o PTB encaminham o
voto "sim".

O SR. RICARDO GOMYDE (pCdoB - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB. com seus dez Deputados.
vota ''não'', pelo Brasil.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (pPR - RI. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPR vota "sim".

O SR. WOLNEY QUEIROZ (pDT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota ''não'', por esta bandeira.

O SR. EDINHO ARAÚJO (pMDB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero fazer um apelo a V.
Ex·: explique ao nosso Plenário que, após esta votação, teremos
ainda votação de vários destaques. Portanto, é necessário que os
Srs. Deputados permaneçam em plenário pam que possamos vo-
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tar; teremos pelo menos outras cinco votações; portanto, é neces
sário que os Srs. Deputados permaneçam em plenário.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Solicito aos Srs.
Deputados que permaneçam em plenário.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (pMDB - AL. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, votei "sim" ao substitutivo apre
sentado pelo nobre Deputado Geddel Vieira Lima, mas quero
dizer a V. Ex' que a aprovação da matéria destacada pelo Deputa
do Gérson Peres é imperiosa:Quero esclarecer, principalmente aos
Srs. Parlamentares mais novos na Casa e aos que eventualmente
nada saibam ou não tenham tido oportunidade de se aprofundar
sobre a matéria, a distinção entre lei complementar e lei ordinária,
e, como não vai haver possibilidade desse encaminhamento no
momento propício, quero chamar a atenção de V. Ex"s para um
fato: todos queremos avançar, cada qual pela sua via. Mas decidir
sobre matéria dessa relevância por lei ordinária é, antes de tudo,
uma temeridade. A matéria poderá ser decidida terminativamente
numa Comissão com um quorum, talvez, de pouquíssimos Parla
mentares. E esta Casa, em que pesem suas elevadas responsabili
dades, às vezes claudica, porque falhar é humano.

A legislação complementar é a única maneira que há para
decidir, com quorum adequado, sobre um exame percuciente, fei
to com as devidas cautelas, e, sobretudo, para espantar defmitiva
mente as dúvidas que assomam à cabeça de inúmeros
Parlamentares. Nesta data, a lei complementar é a única garantia
que os Srs. Deputados têm de, quebrado o monopólio, como efeti
vamente o foi, não se implantar um regime equivocado de privilé
gio para detemrinados setores.

O SR. EDISON ADRlNO - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. EDISON ANDRJNO (pMDB - SC. Semrevisão do
orador.) - Sr. Presidente, quero fazer uma declaração de voto. Mi
nha proposta à bancada foi de no mínimo votarmos pelo adiamen
to da votação, mas tendo o partido decidido internamente pela
aprovação da matéria, votei "sim", esperando que nas votações em
separado se aprove a regulamentação por lei complementar.

Quero chamar a atenção também para um aspecto prático: é
necessário o mesmo quorum, ou seja, de 308 votos, para que seja
aprovado o destaque proposto pelo nobre Deputado Gerson Peres.

Não estou aqui fazendo encaminhamento ou justificação de
voto por motivo sentimental ou ideológico. Faço um encaminha
mento pragmático, voltado para o mais elevado interesse nacional.
Só a lei complementar garante, pelo seu mecanismo intrínseco, a
tranqüilidade que todos queremos ter, como representantes do
povo brasileiro.

Declaro meu voto nesse sentido e peço aos Srs. Parla
mentares que, independentemente de p31tido ou das ideologias,
votem "sim" aos destaques de autoria do nobre Deputado Ger
sonPeres.

O SR. SAULO QUEffiOZ - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. SAULO QUEffiOZ (pSDB - MS. Sem revisão do
orador.) '- Sr. Presidente, o painel nega-se a registrar o meu voto.
Votei, e na bancada meu voto é duplicado.

Evidentemente, numa votação desta magnitude, é funda
mental que meu voto seja registrado. O voto é "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sr. Deputado Sau
lo Queiroz, mandarei verificar o que ocorreu.

O SR. JOVAm ARANTES - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. JOVAm ARANTES (PSDB - 00. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PSDB recomenda o voto "sim".

O SR. ELIAS ABRAHÃO Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. ELIAS ABRAHÃO (pMDB-PR. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente por questão de consciência, meu voto em
relação a esta matéria e "não". Ainda que por obediência partidá
ria, atendendo solicitação do Líder, tenha votado "sim", declaro
meu voto contrário a esta emenda.

O SR. PAULO CORDEffiO - Sr. Presidente, Peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. PAULO CORDEffiO (BlocoIPTB - PRo Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, nas considerações finais, o docu
mento encaminhado pelo Executivo à Comissão Especial
encarregada do exame PEC nO 3, que foi firmado pelo Ministro
das Comunicações, defme:

''Finalizando, é importante ressaltar que uma vez
aprovada pelo Congresso a Emenda Constitucional, será
iniciado um grande processo interativo entre o Executi
vo e a sociedade, para defmição dos passos seguintes.
Dentro da visão do atual Governo, no sentido de que (...)
nenhuma alteração fundamental no setor das telecomu
nicações será processada sem uma ampla discussão com
a sociedade através do Congresso Nacional."

Portanto, com a maioria que temos, nós, os Partidos que
apoiam o Governo nesta Casa, não existe nenhum temor de que a
base parlamentar não dê sustentação para as modificações neces
sárias. A regulamentação da matéria por lei ordinária ou por lei
complementar, neste caso específico, é questão secundária, porque
o que interessa, na realidade, é defmir o novo modelo a quatro
mãos, Executivo e Congresso Nacional, conforme prerrogativa
que a lei faculta a esta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sr. Deputado Sau
lo Queiroz, o seu voto foi computado.

O SR. MlRO TEIXEffiA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V, Ex' a pa
lavra.

O SR. MlRO TEIXEffiA (pDT-RJ. Sem revisão do ora
dor) - Sr. Presidente, vou acompanhar a linha de raciocínio segui
da pelo Deputado Thomaz Nonô. Penso que há pelo menos dois
destaques: um relativo à emenda apresentada pelo Deputado Gér
son Peres e outro relativo à emenda apresentada pelo Deputado
Nelson Marchezan que exige lei complementar para a regulamen
tação do dispositivo constitucional.

Apenas para argumentar, Sr. Presidente, já qU.e não temos
ainda a proclamação do resultado - mas pessoalmente não nutro
muitas ilusões - quero dizer que considero fundamental estabele
cermos a necessidade de regulamentação da matéria por lei com
plementar. Se não o fizermos, além das possibilidades esgotadas
pelo Deputado José Thomaz Nonô, teríamos uma outra, funda
mental: talvez a Lei de Concessões fosse considerada recepciona
da pelo novo texto da Constituição e não haveria mais votação de
qualquer lei dispondo sobre a matéria.



Roraima

Amazonas

Acre

Carlos Airton - PPR - Sim
Célia Mendes - PPR - Sim
Chicão Brígido - PMDB - Não

Ana Júlia - PT - Não
Anivaldo Vale - PPR - Sim
Antônio Brasil- PMDB - Não
Benedito Guimarães - PPR - Sim
Elcione Barbalho - PMDB - Não
Gerson Peres - PPR - Sim
Giovanni Queiroz - PDT - Não
Hilário Coimbra - Bloco - PTB - Sim
José Priante- PMDB - Sim
Nicias Ribeiro - PMDB - Sim
O1ávio Rocha - PMDB - Sim
Paulo Rocha - PT - Não
Paulo Titan - PMDB - Não
Raimundo Santos - PPR - Não
Socorro Gomes - PCdoB - Não
Ubaldo Corrêa - PMDB - Sim
Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Sim

Alceste Almeida - Bloco - PTB - Não
Elton Rohnelt - Bloco - PSC - Sim
Francisco Rodrigues - Bloco - PSD - Sim
Luciano Castro - PPR - Sim
Luis Barbosa - Bloco - PTB - Sim
Moises Lipnik - Bloco - PTB - Não
Robério Araújo - PSDB - Sim
Salomão Cruz - Bloco - PFL - Sim

Amapá

Antonio Feijão - Bloco - PTB - Sim
Eraldo Trindade - PPR - Sim
Fátima Pelaes - Bloco - PFL - Sim
GelVásio Oliveira - Bloco - PSB - Não
Murilo Pinheiro - Bloco - PFL - Sim
Raquel Capiberibe - Bloco - PSB - Não
Sérgio Barcellos - Bloco - PFL - Sim
Valdenor Guedes - PP - Sim

Pará

~rthurVirgílio Neto - PSDB - Sim
Atila Lins - Bloco - PFL - Sim
Carlos da Carbrás - Bloco - PFL - Sim
Euler Ribeiro - PMDB - Sim
João Thomé Mestrinho - PMDB - Não
Luiz Fernando - PMDB - Não
Pauderney Avelino - PPR - Sim

Rondônia

Carlos Camurça - PP - Sim
ComucioMOura-PMDB-Não
Emerson Olavo Pires - PSDB - Sim
Euripedes Miranda - PDT - Não
Expedito Júnior - Bloco - PL - Sim
Ildemar Kussler - PSDB - Sim
Marinha Raupp - PSDB - Sim
Silvernani Santos - PP - Sim
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Se ~stabelecennosa necessi.dade de lei co~plementar, esta- VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DEPUTADOS:
remos obrigando o Congresso NacIOnal a, pela maIoria absoluta de
seus membros, regulamentar o dispositivo.

Como não ha encaminhamento em votação de destaque,
aproveito este intervalo para chamar a atenção dos companheiros,
mesmo daqueles que votaram a fav0! da flexibilização do mono
pólio das telecomunicações, para a necessidade de apoiannos ou a
emenda proposta pelo Deputado Gerson Peres, ou a de autoria do
Deputado Nelson Marchezan, que exige lei complementar para re
gulamentar a matéria. Assim, estaremos produzindo um foro ideal
para a discussão do assunto, na medida das possibilidades.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presidência pergun
ta se aindahá algum dos Deputados que queira usar o direito de veto.

O SR. LUís ROBERTO PONTE - Sr. Presidente, peço a
palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra, pela ordem.

O SR. LUís ROBERTO PONTE (pMDB-RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, todos os que me conhecem sabem
que sou ferrenho defensor da concorrência como forma de estabe
lecer a justiça na fixação dos preços para a sociedade brasileira.

Quero dizer, em declaração de voto, que se a regulamenta
ção desse dispositivo se fizesse obrigatoriamente por lei ordinária
eu teria muita dúvida de consciência em votar "sim", neste mo
mento, tal a gravidade do tema. Estou votando "sim" porque sei
que a seguir teremos oportunidade de fazer com que o Congresso
tenha capacidade de decidir com análise mais aprofundada sobre
as regras de tema dos mais importantes entre todos os que envol
vem a sociedade brasileira.

Decidimos hbje se amanhã vamos acertar a possibilidade de
concorrência nas telecomunicações ou não. Isso não é só para o
Governo de agora. Daqui a quatro anos muda o Governo; o que
vier poderá decidir estatizar tudo novamente por mera lei ordiná
ria? Isso não convém à estabilidade do País.

Por isso, quero declarar meu voto "sim" somente porque sei
que teremos oportunidade de estabelecer o rito normal e correto
para determinannos as regras desse tema, por lei complementar
subseqüente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Pergunto se ainda
há algum Deputado que queira fazer uso do voto. (pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado Nelson Trad.
O SR. NELSON TRAD (BlocoIPTB-MS. Sem revisão do

o~dor.) - Sr. Presidente, o PTB. Partido Trabalhista Brasileiro, re
lativamente à regulamentação da flexibilização do monopólio das
telecomunicações, mantém a questão em aberto, deixando à cons
ciência de cada companheiro do partido o direito de optar pela re
gulamentação por lei ordinária ou por lei complementar.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presidência per
gunta, mais uma vez, se alguns dos Srs. Deputados ainda deseja
usar o direito de votar.

Está encerrada a votação.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Mesa vai pro-

clamar o resultado da votação.
VOTARAM:
SIM-348
NÃO-l40
ABSTENÇÃO - 5
TOTAL-493
O substitutivo da COlnissão Especial foi aprovado, em 10

turno, ressalvados os destaques.
Estão prejudicados: A proposição inicial (Proposta de

Emenda à Constituição nO 3/95); e as emendas da Comissão Espe
cial, ressalvados os destaques.
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Francisco Diógenes - PMDB - Sim
João Maia-PSDB-Sim
Mauri Sérgio - PMDB - Sim
Ronivon Santiago - PPR - Sim
Zila Bezerra - PMDB - Sim

Tocantins

Antônio Jorge - PPR - Sim
Dolores Nunes - PP - Não
Freire Júnior - PMDB - Sim
João Ribeiro - Bloco - PFL - Sim
Melquíades Neto - PPR - Sim
Osvaldo Reis - PP - Não
Paulo Mourão - PPR - Não
Udson Bandiera - PMDB - Não

Maranhão

AIMricoF~o-PMDB-Sim

César Bandeira - Bloco - PFL - Sim
Costa Ferreira - PP - Sim
Davi Alves Silva - Bloco - PMN - Sim
Domingos Dutra - PT - Não
Eliseu Moura - Bloco - PFL - Sim
Jayme Santana - PSDB - Sim
José Carlos Sabóia - Bloco - PSB - Não
Magno Bacelar- PDT - Sim
Márcia Marinho - PSDB - Sim
Mauro Fecury - Bloco - PFL - Sim
Nan Souza - PP - Sim
Pedro Novais - PMDB - Sim
Remi Trinta - PMDB - Sim
Roberto Rocha - PMDB - Sim
Sarney F~o - Bloco - PFL - Sim
Sebastião Madeira - PSDB - Sim

Ceará

Anibal Gomes - PMDB - Sim
Antônio Balhmann - PSDB - Sim
Antônio dos Santos - Bloco - PFL - Sim
Amon Bezerra- PSDB - Sim
Edson Queiroz - PP - Sim
Firmo de Castro - PSDB - Sim
Gonzaga Mota - PMDB - Não
!nacio Arruda - PCdoB - Não
Jackson Pereira - PSDB - Sim
José Linhares - PP - Sim
José Pimentel- PT - Não
Leônidas Cristino - PSDB - Sim
Marcelo Teixeira - PMDB - Sim
Nelson Otoch - PSDB - Sim
Paes de Andrade - PMDB - Não
Pimentel Gomes - PSDB - S~
Pinheiro Landim - PMDB - Sim
Roberto Pessoa - Bloco - PFL - Sim
Rommel Feijó - PSDB - Sim
Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim
Vicente Arruda- PSDB - Sim
Zé Gerardo - PSDB - Sim

Piauí

Alberto Silva - PMDB - Sim
Ari Magalhães - PPR - Sim
B. Sá - PSDB - Sim
Ciro Nogueira - Bloco - PFL - Sim

Felipe Mendes - PPR - Sim
Heraclito Fortes - Bloco - PFL - Sim
João Henrique - 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 - PMDB - Sim
Iberê Ferreira - Bloco - PFL - Sim
Laire Rosado - PMJ)B - Sim
Ney Lopes - Bloco - PFL - Sim

Paraíba

Alvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Sim
Armando Abílio - PMDB - Sim
Cássio Cunha Lima - PMDB - Não
Efraim Morais - Bloco - PFL - Sim
Enivaldo Ribeiro - PPR - Sim
Gilvan Freire - PMDB - Não
Ivandro Cunha Lima - PMDB - Não
José Aldemir- PMDB - Não
José Luiz Clerot - PMDB - Não
Ricardo Rique - PMDB - Sim
Wilson Braga - PDT - Não

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL - Sim
Fernando Ferro - PT - Não
Fernando Lyra - Bloco - PSB - Não
Gonzaga Patriota - Bloco - PSB - Não
Humberto Costa - PT - Não
Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL - Sim
João Colaço - Bloco - PSB - Sim
José Jorge - Bloco - PFL - Sim
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL - Sim
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Sim
Luiz Piauhylino - Bloco - PSB - Não
Mendonça F~o - Bloco - PFL - Sim
Nilson Gibson - Bloco - PMN - Sim
Osvaldo Coelho - Bloco - PFL - Sim
Pedro Corroa - Bloco - PFL - Sim
Ricardo Heráclio - Bloco - PMN - Não
Roberto Fontes - Bloco - PFL - Sim
Roberto Magalhães - Bloco - PFL - Sim
Salatiel Carvalho - PP - Sim
Sérgio Guerra - Bloco - PSB - Não
Sevenno Cavalcanti - Bloco - PFL - Sim
Wilson Campos - PSDB - Sim
Wolney Queiroz - PDT - Não

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB - Sim
Augusto Farias - Bloco - PSC - Sim
Benedito de Lira - Bloco - PFL - Sim
Ceci Cunha - PSDB - Sim
Fernando Torres - PSDB - Sim
José Thomaz Nonô - PMDB - Sim
Moacyr Andrade - PPR - Sim
Olavo Calheiros - PMDB - Não
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Sergipe

Adelson Ribeiro - PMDB - Sim
Bosco França - Bloco - PMN - Não
Carlos Magno - Bloco - PFL - Sim
Jerônimo Reis - Bloco - PMN - Não
José Teles - PPR - Sim
Marcelo Deda - PT - Não
Wilson Cunha - Bloco - PFL - Sim

Bahia

Alcides Modesto - PT - Não
Aroloo Cedraz - Bloco - PFL - Sim
Benito Gama - Bloco - PFL - Sim
Beto Lelis - Bloco - PSB - Não
Claudio Cajado - Bloco - PFL - Sim
Coriolano Sales - PDT - Não
Domingos Leonelli - PSDB - Não
Eujácio Simões - Bloco - PL - Sim
Félix Mendonça - Bloco - PTB - Sim
Fernando Gomes - PMDB - Sim
Geddel Vieira Lima - PMDB - Sim
Haroldo Lima - PCdoB - Não
Jaime Fernandes - Bloco - PFL - Sim
Jairo Azi - Bloco - PFL - Sim
Jairo Carneiro - Bloco - PFL - Sim
Jaques Wagner- PT - Não
João Almeida - PMDB - Sim
João Leão - PSDB - Sim
Jonival Lucas - Bloco - PFL - Sim
José Carlos Aleluia - Bloco - PFL - Sim
José Rocha- Bloco- PFL-Sim
José Tude - Bloco - PTB - Sim
Leur Lomanto - Bloco - PFL - Sim
Luís Eduardo - Bloco - PFL - Abstenção
Luiz Braga - Bloco - PFL - Sim
Luiz Moreira - Bloco - PFL - Sim
Manoel Castro - Bloco - PFL - Sim
Marcos Medrado - PP - Sim
Mário Negromonte - PSDB - Sim
Nestor Duarte - PMDB - Sim
Pedro Irujo - PMDB - Sim
Prisco Viana - PPR - Sim
Roberto Santos - PSDB - Sim
Roland Lavigne - Bloco - PL - Sim
Sérgio Carneiro - PDT - Não
Severiano Alves - PDT - Não
Simara Ellery- PMDB - Sim
Ubaldino Junior - Bloco - PSB - Não
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL - Sim

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB - Sim
Antônio Aureliano - PSDB - Sim
Antônio do Valie - PMDB - Sim
Aracely de Paula - Bloco - PFL - Sim
Bonifácio de Andrada - Bloco - PTB - Sim
Carlos Melles - Bloco - PFL - Sim
Carlos Mosconi - PSDB - Sim
Chico Ferramenta - PT - Não
Danilo de Castro - PSDB - Sim
Eduardo Barbosa - PSDB - Não
Elias Murad-PSDB-Sim
Eliseu Resende - Bloco - PFL - Sim

FernanooD~-PMDB-Sim

Francisco Horta - Bloco - PL - Sim
Genésio Bernardino - PMDB - Sim
Herculano Angbinetti - PSDB - Sim
Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL - Sim
Humberto Souto - Bloco - PFL - Sim
Ibrahim Abi-Ackel- PPR - Sim
Jair Siqueira - Bloco - PFL - Sim
João FassarelIa - PT - Não
José Rezende - Bloco - PTB - Sim
José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL - Sim
Lael Varella - Bloco - PFL - Sim
Leopoldo Bessone - Bloco - PTB - Sim
Márcio Reinaldo Moreira - PP - Sim
Marcos Lima - PMDB - Não
Maria Elvira - PMDB - Sim
Mário de Oliveira - PP - Sim
Mauricio Campos - Bloco -PL - Sim
Mauro Lopes - Bloco - PFL - Sim
Newton Carooso - PMDB - Sim
Nilmário Miranda - PT - Não
Odelmo Leão - PP - Sim
Osmanio Pereira - PSDB - Sim
Paulo Delgado - PT - Não
Paulo Heslander - Bloco - PTB - Não
Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Sim
Raul Belém - Bloco - PFL - Sim
Roberto Brant - Bloco - PTB - Sim
Romel Anízio - PP - Sim
Ronaldo Perim - PMDB - Sim
Sandra Starling - PT - Não
Saraiva Felipe - PMDB - Sim
Sérgio Miranda - PCdoB - Não
Sérgio Naya - PP - Sim
Silas Brasileiro - PMDB - Sim
Sílvio Abreu - PDT - Não
Tilden Santiago - PT - Não
Vittorio Medioli - PSDB - Sim
Zaire Rezende - PMDB - Não

Espírito Santo

Adelson Salvaoor - Bloco - PSB - Não
Feu Rosa-PSDB- Sim
João Coser - PT - Não
Jorge Anders - PSDB - Sim
Luiz Buaiz - Bloco - PL - Sim
Luiz Durão - PDT - Não
Nilton Baiano - PMDB - Sim
Rita Camata - PMDB - Não
Roberto Valadão - PMDB - Sim
Theodorico Ferraço - Bloco - PTB - Abstenção

Rio de Janeiro

Agnaldo Tim6teo - PPR - Sim
Alcione Athayde - PP - Sim
Alexandre Cardoso - Bloco - PSB - Não
Alexandre Santos - PSDB - Sim
Álvaro Valle - Bloco - PL - Sim
Arolde de Oliveira - Bloco - PFL - Sim
Ayrton Xerez - PMDB - Sim
Candinho Mattos - PMDB - Sim
Carlos Santana - PT - Não
Cidinha Campos - PDT - Não
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Conceição Tavares - PT - Não
Edson Ezequiel- PDT - Não
Eduardo Mascarenhas - PSDB - Sim
Fernando Gabeira - PV - Sim
Fernando Gonçalves - Bloco - PTB - Sim
Fernando Lopes - PDT - Não
Francisco Dornelles - PPR - Sim
Francisco Silva - PP - Sim
Itamar Serpa - PDT - Sim
Jai! Balsonaro - PPR - Não
Jandira Feghali - PCdoB - Não
João Mendes - Bloco - PTB - Sim
Jorge Wilson - PMDB - Sim
José Carlos Coutinho - S/P - Sim
José Carlos Lacerda - PPR - Sim
José Egydio - Bloco - PL - Sim
José Mauricio - PDT - Não
Laprovita Vieira - PP - Sim
Laura Carneiro - PP - Sim
Lima Netto - Bloco - PFL - Sim
Lindberg Farias - PCdoB - Não
Márcia Cibilis Viana - PDT - Não
Marcio Fortes - PSDB - Sim
Milton Temer- PT - Não
Miro Teixeira - PDT - Não
Moreira Franco - PMDB - Sim
Noel de Oliveira - PMDB - Não
Paulo Feijó - PSDB - Sim
Roberto Jefferson - Bloco - PTB - Sim
Rubem Medina - Bloco - PFL - Sim
Sérgio Arouca - PPS - Não
Simão Sessim - PPR - Sim
Sylvio Lopes - PSDB - Sim
Vanessa Felippe - PSDB - Sim

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PRP - Sim

Alberto Goldman - PMDB - Sim
Aldo Rebelo - PCdoB - Não
Almino Affonso - PSDB - Sim
Aloysio Nunes Ferreira- PMDB - Sim
Antônio Carlos PannuDZÍo - PSDB - Não
Antônio Kandir - PSDB - Sim
Arlindo Chinaglia - PT - Não
Arnaldo Faria de Sá - PPR - Não
Arnaldo Madeira - PSDB - Sim
Ary Kara- PMDB - Sim
Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Sim
Beto Mansur- PPR - Sim
Carlos Apolinário - PMDB - Sim
Carlos Nelson - PMDB - Sim
Celso Daniel- PT - Não
Celso Russomanno - PSDB - Sim
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL - Sim
Cunha Bueno - PPR - Sim
Cunha Lima - S/P - Sim
De Velasco - Bloco - PSD - Sim
Delfim Netto - PPR - Sim
Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB - Sim
Edinho Araújo - PMDB - Sim
Eduardo Jorge - PT - Não
Fausto Martello - PPR - Sim
Fernando Zuppo - PDT - Não

Franco Montora - PSDB - Sim
Hélio Bicudo - PT - Não
Hélio Rosas - PMDB - Sim
Ivan Valente-PT-Não
João Mellão Neto - Bloco - PFL - Sim
João Paulo - PT - Não
Jorge Tadeu Mudalen-PMDB-Sim
José Aníbal- PSDB - Sim
José Augusto - PT - Não
José Coimbra - Bloco - PTB - Sim
José de Abreu - PSDB - Sim
José Genoíno - PT - Não
José Machado - PT - Não
José Pinotti - PMDB - Não
Jurandyr Paixão - PMDB - Sim
Koyu Iha - PSDB - Sim
Luciano Zica - PT - Não
Luiz Carlos Santos - PMDB - Sim
Luiz Gushiken - PT - Não
Maluly Netto - Bloco - PFL - Sim
Marcelo Barbieri - PMDB - Não
Marquinho Chedid - Bloco - PSD - Sim
Mauncio Najar - Bloco - PFL - Sim
Michel Temer- PMDB - Sim
Nelson Marquezelli - Bloco - PTB - Sim
Paulo Lima - Bloco - PFL - Sim
Régis de Oliveira - PSDB - Não
Ricardo Izar - PPR - Sim
Robson Tuma - Bloco - PL - Sim
Salvador Zimbaldi - PSDB - Sim
TeIma de Souza- PT - Não
Tuga Angerami - PSDB - Não
Ushitaro Kamia - Bloco - PSB - Sim
Vadão Gomes - PP - Sim
Valdemar Costa Neto - Bloco - PL - Sim
Vicente Cascione - Bloco - PTB - Sim
Wagner Rossi - PMDB - Sim
Wagner Salustiano - PPR - Sim
Welson Gasparini - PPR - Sim
Zulaiê Cobra - PSDB - Sim

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PDT - Não
Gilney Viana - PT - Não
Roberto França - PSDB - Não
Rodrigues Palma - Bloco - PTB - Sim
Rogério Silva - PPR - Sim
Tetê Bezerra - PMDB - Sim

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB - Não
Augusto Carvalho - PPS - Não
Benedito Domingos - PP - Sim
Chico Vigilante - PT - Não
Jofran Frejat - PP - Sim
Maria Laura - PT - Não
Osório Adriano - Bloco - PFL - Sim
Wigberto Tartuce - PP - Sim

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB - Não
Barbosa Neto - PMDB - Sim
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João Natal- PMDB - Não
Jovair Arantes - PSDB - Sim
Lidia Quinan - PMDB - Sim
Marconi Perillo - PP - Não
Maria Valadão - PPR - Sim
Nair Xavier Lobo - PMDB - Sim
Orcino Gonçalves - PMDB - Sim
Pedrinho Abrão - Bloco - PTB - Sim
Pedro Canedo - Bloco - PL - Sim
Pedro Wilson - PT - Não
Rubens Cosac - PMDB - Sim
Sandro Mabel- PMDB - Sim
Vilmar Rocha - Bloco - PFL - Sim
Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSD - Sim

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - PMDB - Abstenção
Dilso Sperafico - PMDB - Sim
Flávio Derzi - PP - Sim
Marilu Guimarães - Bloco - PFL - Sim
Marisa Serrano - PMDB - Não
Nelson Trad - Bloco - PTB - Sim
Oscar Goldoni - PDT - Sim
Saulo Queiroz - PSDB - Sim

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL - Sim
Affonso Camargo - Bloco - PFL - Sim
Alexandre Ceranto - Bloco - PFL - Sim
Antonio Ueno - Bloco - PFL - Sim
Basílio Villani - PPR - Sim
Chico da Princesa - PDT - Sim
Dilceu Sperafico - PP - Sim
Elias Abrabão - PMDB - Sim
Flávio Aros - PSDB - Não
Hermes Parcianello - PMDB - Sim
Homero Oguido - PMDB - Sim
João Iensen - Bloco - PTB - Sim
José Borba - Bloco - PTB - Sim
José Janene - PP - Abstenção
Luciano Pizzatto - Blocp - PFL - Sim
Luiz Carlos Hauly - PP - Sim
Mauricio Requião - PMDB - Não
Max Rosenmann - PDT - Sim
Nedson Micheleti - PT - Não
Odílio Balbinotti - PDT - Não
Padre Roque - PT - Não
Paulo Bernardo - PT - Não
Paulo Cordeiro - Bloco - PTB - Sim
Renato Johnsson - PP - Sim
Ricardo Barros - Bloco - PFL - Sim
Ricardo Gomyde - PCdoB - Não
Valdomiro Meger - PP - Sim
Vilson Santini - Bloco - PTB - Sim
Werner Wanderer - Bloco - PFL - Sim

Santa Catarina

Edinbo Bez - PMDB - Sim
Edison Andrino - PMDB - Sim
João Pizzolatti - PPR - Sim
José Carlos Vieira - Bloco - PFL - Sim
José Fritsch - PT - Não
Leonel Pavan - PDT - Não

Luiz Henrique - PMDB - Sim
Mário Cavallazzi - PPR - Sim
Milton Mendes - PT - Não
Paulo Bauer - PPR - Sim
Paulo Bornhausen - Bloco - PFL - Sim
Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Sim
Rivaldo Macari - PMDB - Sim
Serafun Venzon - PDT - Abstenção
Valdir Colatto - PMDB - Não

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT - Não
Adroaldo Streck - PSDB - Sim
Adylson Motta - PPR --Sim
Aírton Dipp - PDT - Não
Augusto Nardes - PPR - Sim
Carlos Cardinal- PDT - Não
Darcísio Perondi - PMDB - Sim
Enio Bacci - PDT - Não
Esther Grossi - PT - Não
Ezídio Pinheiro - PSDB - Não
Germano Rigotto - PMDB - Sim
Hugo Lagranha - Bloco - PTB - Sim
Ivo Mainardi - PMDB - Sim
Jair Soares - Bloco - PFL - Sim
Jarbas Lima - PPR - Não
José Fortunati - PT - Não
Júlio Redecker - PPR - Sim
Luís Roberto Ponte - PMDB - Sim
Luiz Mainardi - PT - Não
Miguel Rossetto - PT - Não
Nelson Marchezan - PPR - Sim
Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB - Sim
Paulo Paim - PT - Não
Paulo Rítzel- PMDB - Sim
Renan Kurtz - PDT - Não
Telmo Kirst- PPR - Sim
Waldomiro Fioravante - PT - Não
Wilson Branco - PMDB - Sim
Wílson Cignachi - PMDB - Sim
Yeda Crusius - PSDB - Sim
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Alerto o Plenário

que há sobre a mesa o seguinte destaque para votação em separado.

''Requeremos, nos termos regimentais, destaque
para votação em separado das expressões 'autorização' e
,ou permissão' do substitutivo da Comissão Especial."

Sala das Sessões, 24 de maio de 1995.
Assinam: Miro Teixeira, Líder do PDT; Sérgio Miranda,

Vice-Líder do PCdoB; Ubaldino Júnior, Vice-Líder do Bloco
Parlamentar (pSB/PMN); e, Sérgio Carneiro, Vice-Líder do
PDT.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Para a manutenção
da expressão serão necessários 308 votos. Estou alertando os Srs.
Deputados. O requerimento é de autoria do Deputado Miro Teixei
ra, subscrito por outros Deputados.

Em votação o destaque.
Com a palavra o Sr. Deputado Inocêncio Oliveira.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE. Sem

revisão do orador.) - O Bloco PFLIPTB, considerando que houve
um acordo em tomo do substitutivo do ilustre Relator Geddel
Vieira Lima, recomenda à sua bancada que vote: ''não''.
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o SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputado Inocên
cio, V. ExAestá recomendando o voto ''não',?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Entendo que V. ExA

tenha dito que aqueles que quises~f\m as expressões "autorização"
e "concessão" deveriam somar 308 votos.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não, Deputado, é
para manter.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, vou re
ver minha votação porque houve um engano. O Bloco PFUPTB
considera que houve um acordo em tomo do substitutivo do ilustre
Relator Geddel Vieira Lima e encaminha o voto "sim".

O SR. JOSÉ ANÍBAL (psDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".

O SR. FRANCISCO DORNELLES (pPR - RI. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPR vota "sim".

O SR. ARTHUR VIRGíLIO NETO (pSDB - AM. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Partido Progressista encaminha. o voto
"sim".

O SR. MARCELO DEDA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. ExAa pa
lavra.

O SR. MARCELO DEDA CPf - SE. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, peço vênia a V. ExA, mas não estou conse
guindo localizar o item e peço que V. ExA o releia para
compreensão da bancada.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Inciso XI do art.
21.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, peço a
palavra para um esclarecimento sobre a matéria que será votada.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. ExAa pa
lavra.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (pMDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Gostaria que V. ExArepetisse as expressões reti
radas.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Era justamente o
que ia fazer. O requerimento diz o seguinte:

''Requeremos, nos tennos regimentais, destaque
para votação em separado das expressões 'autorização' e
ou 'pennissão' do substitutivo da Comissão Especial."

No substitutivo, o inciso XI do art. 21 dispõe:
"Art. 21. Compete à União:

XI - explorar, diretamente ou mediante autoriza
ção, concessão ou permissão os serviços de telecomuni
cações, nos termos da lei, que disporá sobre a
organização dos serviços, a criação de um órgão regula
dor e outros aspectos constitucionais..."

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Significa que o Deputa
do Miro Teixeira pretende que a União possa apenas exercer o se
tor de comunicações de fonna direta. Portanto, nem as
telecomunicações poderiam existir. Não é isso?

O SR. MARCELO DEDA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. ExAa pa
lavra.

O SR. MARCELO DEDA CPf - SE. Sem revisão do ora
dor.) - Não é verdade, Sr. Presidente. O PT se inscreve para enca
minhar porque o Deputado Alberto Goldman está conduzindo
equivocadamente o Plenário. Na verdade, o Deputado Goldman e

demais colegas, pelo que entendi da leitura do destaque, o objetivo
é manter como instrumento apenas a concessão, é retiraI' fi. pennis
são e a autorização da condição de instrumentos administrativos,
através dos quais a União fará a outorga. Ele privilegia, como úni
co instrumento possível de se realizar, a outorga dos serviços, a
concessão.

Nesse sentido, encaminhamos o voto pela aprovação do
destaque.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deveria V. ExAen
caminhar o voto "não".

O SR. MARCELO DEDA - Exatamente, Sr. Presidente. O
PT encaminha o voto "não".

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra
para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. ExAa pa
lavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RI. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, estamos querendo que a mlltéria que vier a
ser disciplinada pela lei, que poderá ser complementar ou ordiná
ria, disponha exclusivamente no regime de concessão. Não se
pode imaginar matéria de telecomunicações com autorização, que
dispensa licitação, sempre, e pennissão, que, eventuahnente, pode
dispensar a licitação. Esta é a preocupação. É uma preocupação
que, penso, deve interessar ao próprio Poder Executivo. Não ima
gino o Poder Executivo desejando distribuir, como se fossem pri
vilégios, aquilo que a rigor deve ser concessão. Esse é o objetivo.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Então, o PDT
orienta o voto ''não''.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Exatamente, porque o voto
''não'' retira as expressões do texto.

O SR. MARCELO DEDA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)- Tem a palavra V. ExA.
O SR. MARCELO DEDA CPf - SE. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, quem quer manter o texto votará "sim"?
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Quem quer manter

o texto votará "sim".
, O SR. AROLDE DE OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. ExAa pa

lavra.
O SR. AROLDE DE OLIVEIRA (Bloco!PFL - RI. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, pela Liderança do PFL, gosta
ria de prestar um esclarecimento sobre o dispositivo em questão.
Na realidade, o substitutivo não está tratando somente de serviços
públicos de telecomunicações, mas qualquer tipo de serviços de
telecomunicações. Por isso foram colocadas as expressões "autori
zação" e "pennissão", para que, quaudo forem concedidas ou ou
torgadas freqüências para as Forças Armadas, o Governo faça uma
autorização para ele mesmo, que também é Governo. E quando ti
ver de dar uma autorização para um radioamador, para um serviço
militar privado, ele não fará um contrato de concessão. A permis
são é por adesão. Então, quando é um serviço público de teleco
municações, ai, sim, tem um contrato bilateral entre o poder
concedente e o concessionário. Por conseguinte, não podemos
aprovar esta matéria, porque a lei regulamentará, estabelecendo os
tennos exatos de quando será concessão, quando será autorização
e quando será permissão. Apelo,para que o Plenário reflita sobre
isso e votemos contra, para não ficannos com um dispositivo
monstro. Votaremos "sim"

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)- Explicarei pela úl
tima vez ao Plenário. Quem quer manter o texto votará "sim",
quem quer retirar a expressão votará "não".



O SR. FRANCISCO DORNELLES (pPR - RI. Sem revi
são do orador.) - O PPR vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do
orador.) - O Partido dos Trabalhadores vota "não", Sr. Presi
dente.
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O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA - Sr. Presidente, peço a O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O PCdoB vota
palavra pela ordem. como?

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa- O SR. SÉRGIO MIRANDA- Vota contra, vota ''não'', Sr.
lavra. Presidente. Insistimos, no debate: atenção para esse substitutivo.

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (PMDB - BA. Sem re- Começam a surgir os problemas.
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, instado O SR. JACKSON PEREIRA (pSDB-CE. Sem revisão do
que fui antes do início desta votação por alguns companheiros do orador.) - Baseada na posição lúcida do Sr. Relator, a Liderança
PSDB a esclarecer exatamente algumas dúvidas que ainda persis- do Governo encaminha o voto "sim" e pede aos Srs. Parlamentares
tiam a respeito desta redação preocupei-me em elaborar e imagina- dos partidos que apóiam o Governo que compareçam ao plenário
va haver tempo de xerocopiar para distribuir aos companheiros do para votar "sim".
PMDB, um documento que esclarece a questão, na linha de racio- O SR. INOCí!;NCIO OLIVEIRA (Bloco/PfL.PE. Sem
cínio que com brilhantismo o Deputado Arolde de Oliveira acabou revisão do orador.) - Creio, Sr. Presidente, que vamos ter de votar
de expor. mais uma vez "sim". Infelizmente, o Regimento Interno manda

Eis as razões que fundamentaram a posição do Relator para que assim se faça. Aquele que está apresentando destaque para vo
esta redação: o texto da alual Constituição definiu, no inciso XI do tação em separado deveria contar com 308 votos a seu favor, uma
art. 21, os serviços públicos de telecomunicações passíveis de ex- vez que 348 votos já confinnaram essa votação.
ploração, mediante concessão a empresas sob controle acionário Sr. Presidente, faço um apelo a todos os membros do nosso
estatal. no inciso xn, alínea a, definiu como passíveis de explora- Bloco para que permaneçam em plenário a fim de que possamos
ção, diretamente ou mediante concessão, permissão ou autoriza- concluir a votação nesta noite. Trata-se de um momento hist6rico
ção, os serviços de radiodifusão sonora, sons e imagens e os para esta Casa.
demais serviços de telecomunicações. Sr. Presidente não resta dúvida de que estamos flexibilizan-

A redação oferecida aos dois incisos altera a sistemática de do apenas o monopólio das telecomunicações no Brasil, transfe
distribuição. incluindo o inciso XI do art. 21 da Constituição Fede- rindo de uma empresa para a União e dizendo que a lei, que será
ral todos os serviços de telecomunicações, exceção feita ao de ra- feita pelo Congresso Nacional, é quem vai definir os termos da re
diodifusão sonora, sons e imagens, até porque preferimos manter o gulamentação dessa Proposta de Emenda à Constituição. Portanto,
status quo da atual Constiluição. Ao englobar o inciso XI todos os o Partido da Frente Liberal e o Bloco PFLIPTB encaminham o
serviços de telecomunicações, abrangendo os serviços públicos su- voto "sim".
jeitos tão-somente ao regime de concessões e os demais serviços O SR. SÉRGIO AROUCA (pPS - RJ. Sem revisão do
de telecomunicações sujeitos à concessão, permissão e autoriza- orador.) - O PPS encaminha o voto "não", Sr. Presidente.
ção, tornou-se exatamente necessário introduzir essas modalidades O SR. JOSÉ ANÍBAL (psDB - SP. Sem revisão do ora
de outorga no texto da nova redação dada ao referido inciso XL Se dor.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha o voto "sim". Quero fa
assim não fosse, o texto constitucional impediria a recepção. incIu- zer um apelo a todos os nossos companheiros para que venham ao
sive do atual Código Brasileiro de Telecomunicações, que especi- plenário.
ficamente, no seu art. 33, diz: Endosso integralmente os argumentos que mostram a ne-

cessidade de termos 308 votos "sim" para que se continue no ca
minho que definimos há pouco, com a vit6ria da emenda.

O PSDB encaminha "sim".
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Esclareço mais

uma vez ao Plenário, àqueles Deputados que ainda não conhecem
o sistema de voto de destaque para votação em separado, que
aqueles que desejam a manutenção do texto, terão de obter 308
votos "sim".

O SR. FRANCISCO DORNELLES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (pPR - RI. Sem revi
são do orador.) - Já votamos isso, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputado, nada
posso fazer porque é o que consta do Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como votam os
demais Líderes?

O SR. MICHEL TEMER (pMDB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "sim".

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, para manter o texto, o Partido Progressista
encaminha o voto "sim".

"Art. 33. Os serviços de telecomunicações não
executados diretamente pela União poderão ser explora
dos por concessão, autorização ou permissão, observa
das as disposições da presente lei."

Em seguida, complemento com a definição do que seria a
concessão, a autorização e a permissão, que sugerimos que a orga
nização dos serviços será preceituada através do que a lei a ser dis
cutida e votada por este Congresso Nacional estabelecer,
tratar-se-á do assunto no momento oportuno.

Por estas razões, o Relator não acata a proposta de desta
que, mantendo o texto original.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) Como votam os de
mais Líderes?

O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (Bloco'PSB - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB, por tudo o que o Rela
tor acabou de dizer, tendo clareza, vota "não".

O SR. SÉRGIO MIRANDA (PCdoB - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sf"s e Srs. Deputados, ao passar dos
cinco minutos da votação do substitutivo, começam a surgir os
problemas que levantamos durante os debates.

O Relator, Sr. Presidente, retirou da Constituição a diferen
ciação entre os serviços públicos que a própria emenda do Gover
no mantinha. E mais grave, ainda, Sr. Presidente, o Relator tirou
do seu substitutivo primeiro, as formas de outorga. A legislação a
que se refere o substitutivo aprovado não define as formas de ou
torga. Ao enquadrar apenas numa visão única os serviços de tele
comunicações, vai permitir, sim - porque não será a lei votada no
Congresso - que possam surgir concessões de telecomunicações.
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vra.

O SR. PIMENTEL GOMES (pSDB - CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vvta "sim".

O SR. LIMA NE'ITO (BlocoIPFL - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o BlocolPFLIPTB vota "sim".

O SR. WAGNER SALUSTIANO (pPR - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PPR encaminha voto "sim".

O SR. SAULO QUEIROZ - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem V. Ex· a pala-

O SR. SAULO QUEIROZ (pSDB - MS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o painel se nega, sistematicamente, a re
gistrar o meu voto. Por via das dúvidas, informo que meu voto é
"sim".

O SR. EDINHO ARAÚJO - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem V. Ex· a palavra.
O SR. EDINHO ARAÚJO (pMDB - SP. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, o PMDB está votando "sim".
O SR. WAGNER SALUSTIANO (pPR - SP. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, o PPR está votando "sim".
O SR. EDINHO ARAÚJO - Sr. Presidente. peço a palavra

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem V. Ex· a palavra.
O SR. EDINHO ARAÚJO (PMDB - SP. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do PMDB solicita aos Srs.

o SR. FERNANDO LOPES (pDT - RJ. Sem revisão do Como votam os Srs. Líderes?
orador.) - O PDT vota "não", Sr. Presidente. O SR. ROBÉRIO ARAÚJO (pSDB-RR. Sem revisão do

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presidência so- orador) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".
licita a todos os Srs. Deputados que tomem seus lugares a fim de O SR. EDINHO ARAUJO (pMDB-SP. Sem revisão do
ter início a votação pelo sistema eletrônico. orador) - Sr. Presidente, o PMDB vota "sim", para 9S Srs. Deputa-

o SR. EDINHO ARAÚJO - Sr. Presidente, peço a palavra dos que estão chegando agora em plenário. .
pela ordem. O SR.ODELMO LEÃO (pP-MG. Sem revisão do orador.)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa- Sr. Presidente, o Partido Progressista informa à sua bancada que o
lavra. voto é "sim".

O SR. EDINHO ARAÚJO (PMDB - SP. Sem revisão do O SR. LIMA NE'ITO (BlocoIPFL-RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "sim". orador.) - Sr. Presidente, O Bloco PF1JPTB vota "sim".

O SR. MARQUINHO CHEDID (BlocoIPSD-SP. Sem re- O SR. EDINHO ARAÚJO (pMDB-SP. Sem revisão do
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PLIPSDIPSC vota orador) - Sr. Presidente,.o PMDB está votando "sim".
"sim". O SR. JOSÉ ANIBAL (PSDB-SP. Sem revisão do orador)

O SR. PRESIDENTE(Luís Eduardo) - Os Srs. Deputados - Sr. Presidente, o PSDB está votando "sim".
que se encontram nas bancadas queiram registrar os seus códigos O SR. WAGNER SALUSTIANO (pPR-SP. Sem revisão
de votação. do orador) - Sr. Presidente, o PPR vota "sim".

O SR. LIMA NE'ITO (BlocoIPFL-RJ. Sem revisão do
(Processo de Votação) orador)- Sr. Presidente, o Bloco PFLIPTB vota "sim".
O SR. FRANCISCO DORNELLES - Sr. Presidente, O SR. EDINHO ARAÚJO (pMDB-SP. Sem revisão do

peço a palavra pela ordem. orador.) _ Sr. Presidente, o PMDB vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa- O SR. LIMA NE'ITO (BlocoIPFL-RJ. Sem revisão do

lavra.
.. O SR. FRANCISCO DORNELLES (pPR-RJ. Sem revi- orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PFLIPTB vota "sim".

são do orador.) - O PPR pede a sua bancada que vote "sim", Sr. O SR. WAGNER SALUSTIANO (pPR-SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, O PPR, está votando "sim".

Presid~nte. O SR. JOSÉ ALDEMIR - Sr. Presidente, peço a palavra
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Srs. Deputados, pela ordem. .

queir!!ID 'selecionar 2s seus votos. O SR. PRESIDENTE (Beta Mansur) - Tem V. Ex· a palavra.
O SR. ANTONIO GERALDO - Sr. Presidente, peço a pa- O SR. JOSE ALDEMIR (pMDB-PB. Sem revisão do ora-

lavra pela ofdem. dor) - Sr. Presidente, registrei o meu voto "não". Votei errado.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa- Quero registrar meu voto "sim".

lavra.
O SR. ANTÔNIO GERADO (BlocoIPFL-PE. Sem revi- O SR. PRESIDENTE (Beta Mansur) - Será retificado o

voto de V. Ex·.
são do orador.) - O Bloco PFLIPTB vota "sim", Sr. Presidente. O SR. PIMENTEL GOMES _ Sr. Presidente, peço a pala-

O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (BlocoIPSB-MA. Sem vra pela ordem.
revisão do orador.) - O PSB vota "não", Sr. Presidente. O SR. PRESIDENTE (Beta Mansui) _ Tem V. Ex· a pala-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs. Deputados
que não registraram os seus votos queiram fazê-lo nos postos avul- vra.
sos.

O SR. PRESIDENTE (Beta Mansur) - A Presidência in
forma que teremos possivelmente oito votações nominais; pedi
mos aos Srs. Parlamentares que permaneçam no plenário.

O SR. MARCELO DEDA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora
dor) - Sr. Presidente, o PT vota "não".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço um apelo aos Srs. Depu
tados para permanecerem em plenário, pois teremos, após esta vo
tação, mais ou menos três votações ainda.

Há necessidade de votarmos nesta noite. Portanto, peço aos
Srs. Deputados que fiquem em plenário, precisamos concluir essas
votações nesta noite.

O Sr. Luís Eduardo, Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Beta Mansur, 2°
Vice-Presidente.



VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DEPUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PTB - Sim
Elton Rohnelt - Bloco - PSC - Sim
Francisco Rodrigues - Bloco - PSD - Sim
Luciano Castro - PPR - Sim
Luis Barbosa - Bloco - PTB - Sim
Moises Lipnik - Bloco - PTB - Sim
Robério Araújo - PSDB - Sim
Salomão Cruz - Bloco - PFL - Sim.

Amapá

Antonio Feijão - Bloco - PTB - Sim
Eraldo Trindade - PPR - Sim
Fátima Pelaes - Bloco - PFL - Sim
GelVásio Oliveira - Bloco - PSB - Não
MuTilo Pinheiro - Bloco - PFL - Sim
Raquel Capiberibe - Bloco - PSB - Não
Sérgio Barcellos - Bloco - PFL - Sim
Valdenor Guedes - PP - Sim.

Pará

Ana Júlia - PT - Não
Anivaldo Vale - PPR - Sim
Antônio Brasil- PMDB - Não
Benedito Guimarães - PPR - Sim
Elcione Barbalho - PMDB - Sim
Gerson Peres - PPR - Sim
Giovanni Queiroz - PDT - Não
Hilário Coimbra - Bloco - PTB - Sim
José Priante - PMDB - Sim
Nicias Ribeiro - PMDB - Sim
O1ávio Rocha - PMDB - Sim
Paulo Rocha - PT - Não
Paulo Titan - PMDB - Não
Raimundo Santos - PPR - Sim
Socorro Gomes - PCdoB - Sím.
Ubaldo Corrêa - PMDB - Sim
Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Sim.

Amazonas

Arthur Virgílio Neto - PSDB - Sim
Átila Lins - Bloco - PFL - Sim
Carlos da Carbrás - Bloco - PFL - Sim
Euler Ribeiro - PMDB - Sim
João Thomé Mestrinho - PMDB - Não
Luiz Fernando - PMDB - Sim
Pauderney Avelino - PPR - Sim.

Rondônia

Carlos Camurça - PP - Sim
ConfficioMoma-PMDB-Sim
Emerson Olavo Pires - PSDB - Sim

O Sr. Beto Mansur, 2° Vice-Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Luís
Eduardo, Presidente.

vra.
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Deputados integrantes da bancada que permaneçam em plenário, O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Mesa vai pro-
porque haverá novas votações. clamar o resultado da votação.

O SR. LlMA NETTO - Sr. Presidente, peço a palavra pela VOTARAM:
ordem. SIM - 338

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem V. Ex' a pala- NÃO - 131
ABSTENÇÃO - 5
TOTAL-474
Aprovado o destaque. As experiências "Autorização" e "ou

Permissão" ficam mantidas no substitutivo.

o SR. LIMA NETTO (Bloco/PFL - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PFL/PTB encaminha o voto
"sim".

O SR. WAGNERSALUSTIANO (pPR-SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PPR encaminha o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - A Presidência pede
aos Srs. Parlamentares que se encontram nos gabinetes que ve
nham ao plenário votar, pois estamos em processo de votação.

, Lembramos aos Srs. Deputados que permaneçam no plená
rio. Teremos pelo menos seis a oito destaques para serem votados.

Com a palavra o Sr. Deputado Wagner Salustiano.
O SR. WAGNER SALUSTIANO (pPR - SP. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, o PPR encaminha o voto "sim".;
O SR. LIMA NETTO (Bloco/PFL - RJ. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, o Bloco/PFL/PTB encaminha o voto
"sim"..

-O SR. EDUARDO MASCARENHAS (pSDB - RJ. Sem
revisão do orÍUior.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha o voto
"sim.".

O SR. MALULY NETTO (Bloco/PFL - SP. Sem revisão
do orador.) - O PFL/PTB vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. WAGNER SALUSTIANO (pPR - SP. Sem revisão
do orador.) - O PPR vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. EDUARDO MASCARENHAS (pSDB - RJ. Sem
revisão do orador.) - O PSDB vota "sim", Sr. Presidente.

A SRA. MARIA ELVJRA (pMDB - MG. Sem revisão da
oradora.) - O PMDB vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. EDUARDO MASCARENHAS (pSDB - RJ. Sem
revisão do orador.) - O PSDB encaminha o voto "sim", Sr. Presi
dente.

O SR. WAGNER SALUSTIANO (pPR - SP. Sem revisão
do orador.) - O PPR encaminha o voto "sim", Sr. Presidente.

O SR. LIMA NETTO (BlocofPFL - RI. Sem revisão do
orador.) - O PFL encaminha o voto "sim", Sr. Presidente.

O SR. EDlNHO ARAÚJO (PMDB - SP. Sem revisão do
orador.) - O PMDB encaminha o voto "sim", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presidência per
gunta se ainda há algum Sr. Deputado que queira votar.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presidência rei
tera o pedido aos Srs. Deputados para que permaneçam no plená
rio. Teremos outras votações.

Vou encerrar as votações.
O SR. VADÃO GOMES - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa

lavra.
O SR. VADÃO GOMES (pP - SP. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, quero registrar o meu voto "sim". Acredito
que, por engano, tenha votado "não". O meu voto é "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou encerrar a vo
tação. (pausa.)

Está encerrada a votação.
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Eurípedes Miranda - PDT - Não
Expedito Júnior - Bloco - PL - Sim
Ildemar Kussler - PSDB - Sim
Marinha Raupp - PSDB - Sim
Silvernani Santos - PP - Sim.

Acre

Carlos Airton - PPR - Sim
Célia Mendes - PPR - Sim
Chicão Brígido - PMDB - Não
Francisco Diógenes- PMDB - Sim
João Maia - PP - Sim
Mauri Sérgio - PMDB - Sim
Ronivon Santiago - PPR - Sim
Zila Bezerra - PMDB - Sim.

Tocantins

Antônio Jorge - PPR - Sim
Do10res Nunes - PP - Não
Freire Júnior - PMDB - Sim
João Ribeiro - Bloco - PFL - Sim
Melquiades Neto - PPR - Sim
Osvaldo Reis - PP - Não
Paulo Mourão - PPR - Não
Udson Bandiera - PMDB - Não.

Maranhão

Albérico Filho - PMDB - Sim
Costa Ferreira - PP - Sim
César Bandeira - Bloco - PFL - Sim
Davi Alves Silva - Bloco - PMN - Sim
Domingos Dutra - PT - Não
Eliseu Moura - Bloco - PFL - Sim
Jayme Santana - PSDB - Sim
José Carlos Sabóia - Bloco - PSB - Não
Magno Bacelar- PDT - Sim
Márcia Marinho - PSDB - Sim
Mauro Fecury - Bloco - PFL - Sim
Nan Souza - PP - Sim
Remi Trinta- PMDB - Sim
Roberto Rocha - PMDB - Sim
Sarney Filho - Bloco - PFL - Sim
Sebastião Madeira - PSDB - Sim.

Ceará

Anibal Gomes - PMDB - Sim
Antônio Balbmann - PSDB - Sim
Antônio dos Santos - Bloco - PFL - Sim
Amon Bezerra - PSDB - Sim
Edson Queiroz - PP - Sim
Firmo de Castro - PSDB - Sim
Gonzaga Mota - PMDB - Não
Jackson Pereira - PSDB - Sim
José Linhares - PP - Sim
José Pimentel- PT - Não
Leônidas Cristino - PSDB - Sim
Marcelo Teixeira - PMDB - Sim
Nelson Otoch - PSDB - Sim
Paes de Andrade - PMDB - Não
Pimentel Gomes - PSDB - Sim
Pinheiro Landim - PMDB - Sim
Roberto Pessoa - Bloco - PFL - Sim
Rommel Feijó - PSDB - Sim
Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim

Vicente Arruda- PSDB - Sim
Zé Gerardo - PSDB - Sim.

Piauí

Alberto Silva - PMDB - Sim
B. Sá-PP- Sim
Ciro Nogueira - Bloco - PFL - Sim
Felipe Mendes - PPR - Sim
Heraclito Fortes - Bloco - PFL - Sim
JoãoHenri~e-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 - Não
Carlos Alberto - Bloco - PFL - Sim
Cipriano Correia - PSDB - Sim
Henrique Eduardo Alves - PMDB - Sim
Iberê Ferreira - Bloco - PFL - Sim
Laire Rosado - PMDB - Sim
Ney Lopes - Bloco - PFL - Sim.

Paraíba

Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Sim
Annando Abílio - PMDB - Sim
Cássio Cunha Lima - PMDB - Abstenção
Efraim Morais - Bloco - PFL - Sim
Enivaldo Ribeiro - PPR - Sim
Gilvan Freire - PMDB - Não
Ivandro Cunha Lima - PMDB - Não
José Aldemir- PMDB - Não
José Luiz C1erot - PMDB - Não
Ricardo Ri~e - PMDB - Sim
Wilson Braga - PDT - Não.

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL - Sim
Fernando Ferro - PT - Não
Fernando Lyra - Bloco - PSB - Não
Gonzaga Patriota - Bloco - PSB - Não
Humberto Costa - PT- Não
fuoc&cioO~eira-Bloco-PFL-Sim

João Colaço - Bloco - PSB - Sim
José Jorge - Bloco - PFL - Sim
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL - Sim
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Sim
Luiz Piauhylino - Bloco - PSB - Não
Mendonça Filho - Bloco - PFL - Sim
Nilson Gibson - Bloco - PMN - Não
Osvaldo Coelho - Bloco - PFL - Sim
Pedro Correa - Bloco - PFL - Sim
Ricardo Heráclio - Bloco - PMN - Não
Roberto Fontes - Bloco - PFL - Sim
Roberto Magalhães - Bloco - PFL - Sim
Salatiel Carvalho - PP - Sim
Sérgio Guerra - Bloco - PSB - Não
Severino Cavalcanti - Bloco - PFL - Sim
Wilson Campos - PSDB - Sim
Wolney Queiroz - PDT- Não.

Alagoas

Augusto Farias - Bloco - PSC - Sim
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Bahia

Aécio Neves - PSDB - Sim
Antônio Aureliano - PSDB - Sim
Antônio do VaIle- PMDB - Sim
Aracely de Paula - Bloco - PFL - Sim
Bonifácio de Andrada - Bloco - PTB - Sim
Carlos MeIles - Bloco - PFL - Sim

Sergipe

Adelson Ribeiro - PMDB - Sim
Bosco França - Bloco - PMN - Não
Carlos Magno - Bloco - PFL - Sim
Jerônimo Reis - Bloco - PMN - Não
José Teles - PPR - Sim
Marcelo Deda - PT - Não
Wilson Cunha - Bloco - PMDB - Sim.

Alcides Modesto - PT - Não
Aroldo Cedraz - Bloco - PFL - Sim
Benito Gama - Bloco - PFL - Sim
Beto Lelis - Bloco - PSB - Não
Claudio Cajado - Bloco - PFL - Sim
Coriolano Sales - PDT - Não
Domingos Leonelli - PSDB - Não
Eujácio Simões - Bloco - PL - Sim
Félix Mendonça - Bloco - PTB - Sim
Fernando Gomes - PMDB - Sim
Geddel Vieira Lima - PMDB - Sim
Haroldo Lima - PCdoB - Não
Jaime Fernandes - Bloco - PFL - Sim
Jairo Azi - Bloco - PFL - Sim
Jairo Carneiro - Bloco - PFL - Sim
Jaques Wagner- PT - Não
João Almeida - PMDB - Sim
João Leão - PSDB - Sim
Jonival Lucas - Bloco - PFL - Sim
José Carlos Aleluia - Bloco - PFL - Sim
José Rocha - Bloco - PFL - Sim
José Tude - Bloco - PTB - Sim
Leur Lomanto - Bloco - PFL - Sim
Luís Eduardo - Bloco - PFL - Abstenção
Luiz Braga - Bloco - PFL - Sim
Luiz Moreira - Bloco - PFL - Sim
Manoel Castro - Bloco - PFL - Sim
Marcos Medrado - PP - Sim
MmoNegro~nte-PSDB-Sim

Nestor Duarte - PMDB - Sim
Prisco Viana - PPR - Sim
Roberto Santos - PSDB - Sim
Roland Lavigne - Bloco - PL - Sim
Sérgio Carneiro - PDT - Não
Severiano Alves - PDT - Não
Simara EIlery - PMDB - Sim
Ubaldino Junior - Bloco - PSB - Não
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL - Sim.

Minas Gerais

Benedito de Lira - Bloco - PFL - Sim Carlos Mosconi - PSDB - Sim
Ceci Cunha - PSDB - Sim Chico Ferramenta - PT - Não
Fernando Torres - PSDB - Sim Danilo de Castro - PSDB - Sim
José Thomaz Nonô - PMDB - Sim Eduardo Barbosa - PSDB - Não
Moacyr Andrade - PPR - Sim Elias Murad - PSDB - Sim
Olavo Calheiros - PMDB - Não. Eliseu Resende - Bloco - PFL - Sim

Fernando Diniz - PMDB - Sim
Francisco Horta - Bloco - PL - Sim
Genésio Bernardino - PMDB - Sim
Herculano Anghinetti - PSDB - Sim
Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL - Sim
Humberto Souto - Bloco - PFL - Sim
Ibrahim Abi-Ackel- PPR - Sim
Jair Siqueira - Bloco - PFL - Sim
João FassareIla- PT - Não
José Rezende - Bloco - PTB - Sim
José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL - Sim
Lael VareIla - Bloco - PFL - Sim
Leopoldo Bessone - Bloco - PTB - Sim
Márcio Reinaldo - PP - Sim
Marcos Lima - PMDB - Não
Maria Elvira - PMDB - Sim
Mmo de Oliveira - PP - Sim
Mauricio Campos - PL - Sim
Mauro Lopes - Bloco - PFL - Sim
Nilmmo Miranda - PT - Não
Odel~Leão - PP - Sim
Osmânio Pereira - PSDB - Sim
Paulo Delgado - PT - Não
Paulo Heslander- Blobo PTB - Sim
Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Sim
Raul Belém - Sem Partido - Sim
Roberto Brant- Bloco - PTB - Sim
Romel Anízio - PP - Sim
Ronaldo Perim - PMDB - Sim
Sandra Starling - PT - Sim
Saraiva Felipe - PMDB - Sim
Sérgio Miranda - pcdoB - Não
Sérgio Naya - PP - Sim
Silas Brasileiro - PMDB - Sim
Sílvio Abreu - PDT - Não
Tilden Santiago - PT - Não
Vittorio Medioli - PSDB - Sim
Zaire Rezende - PMDB - Não.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PSB - Não
Feu Rosa - PSDB - Sim
João Coser - PT- Não
Jorge Anders - PSDB - Sim
Luiz Buaiz - Bloco - PL - Sim
Luiz Durão - PDT - Não
Nilton Baiano - PMDB - Sim
Rita Camata - PMDB - Não
Roberto Valadão - PMDB - Sim
Theodorico Ferraço - Bloco - PTB - Abstenção.

Rio de Janeiro

Agnaldo tim6teo - PPR - Sim
Alcione Athayde - PP - Sim
Alexandre Cardoso - Bloco - PSB - Não
Alexandre Santos - PSDB - Sim
Arolde de Oliveira - Bloco - PFL - Sim
Ayrton Xerez - PSDB - Sim
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Candinho Mattos - PMDB - Sim
Carlos Santana - PT - Não
Cidinha Campos - PDT - Não
Conceição Tavares - PT - Não
Edson Ezequiel- PDT - Não
Eduardo Mascarenhas - PSDB - Sim
Fernando Gabeira - PV - Não
Fernando Gonçalves - Bloco - PTB - Sim
Fernando Lopes - PDT - Não
Francisco Dornelles - PPR - Sim
Francisco Silva - PP - Sim
Itamar Serpa - PDT - Sim
Jair Bolsonaro - PPR - Sim
Jandira Feghali - PCdoB - Não
João Mendes - Bloco - PTB - Sim
Jorge Wilson - PMDB - Sim
José Carlos Coutinho - PDT - Sim
José Egydio - Bloco - PL - Sim
José Maurício - PDT - Não
Laprovita Vieira - PP - Sim
Laura Carneiro - PP - Sim
Lima Netto - Bloco - PFL - Sim
Lindbe~Farias-PCdoB-Não

Márcia Cibilis Viana - PDT - Não
Marcio Fortes - PSDB - Sim
Milton Temer- PT - Não
Miro Teixeira - PDT - Não
Moreira Franco - PMDB - Sim
Noel de Oliveira - PMDB - Não
Paulo Feijó - PSDB - Sim
Roberto Jefferson - Bloco - PTB - Sim
Rubem Medina - Bloco - PFL - Sim
Sérgio Arouca - PPS - Não
Simão Sessim - PPR - Sim
Sylvio Lopes - PSDB - Sim
Vanessa Felippe - PSDB - Sim.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PRP - Sim
AfuertoGoWman-PMDB-Sim
Aldo Rebelo - PCdoB - Não
Almino Affonso - PSDB - Sim
Aloysio Nunes Ferreira - PMDB - Sim
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Sim .
Antômo Kandir - PSDB - Sim
Arlindo Chinaglia - PT - Não
Arnaldo Fariá de Sá - PPR - Sim
Arnaldo Madeira - PSDB - Sim
Ary Kara- PMDB - Sim
Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Sim
Beto Mansur - PPR - Sim
Carlos Apolinário - PMDB - Sim
Carlos Nelson - PMDB - Sim
Celso Daniel- PT - Não
Celso Russomanno - PSDB - Sim
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL - Sim
Cunha Lima - PDT - Sim
De Velasco- Bloco'PSD-Sim
Delfim Netto - PPR - Sim
Duilio Pisaneschi - Bloco - PSB - Sim
EdinhoAroop-PMDB-Sim
Eduardo Jorge - PT - Não
Fausto Martello - PPR - Sim

Fernando Zuppo - PDT - Não
Franco Montoro - PSDB - Sim
Hélio Bicudo - PT - Não
Ivan Valente - PT - Não
João Mellão Neto - Bloco - PFL - Sim
João Paulo - PT - Não
Jorge Tadeu Mudalen - PMDB - Sim
José Aníbal- PSDB - Sim
José Augusto - PT - Não
José Coimbra - Bloco - PTB - Sim
José de Abreu - PSDB - Sim
José Genoíno - PT - Não
José Machado - PT - Não
Jurandyr Paixão - PMDB - Sim
Koyu lha - PSDB - Sim
Luciano Zica - PT - Não
Luiz Carlos Santos - PMDB - Sim
Luiz Gushiken - PT- Não
Marcelo Barbieri - PMDB - Não
Marquinho Chedid - Bloco - PSD - Sim
Mauricio Najar - Bloco - PFL - Sim
Michel Temer- PMDB - Sim
Nelson Marquezelli - Bloco - PTB - Sim
Régis de Oliveira - PSDB - Não
Ricardo Izar - PPR - Sim
Robson Tuma - Bloco - PL - Sim
Salvador Zimbaldi - PSDB - Sim
TeIma de Souza - PT - Não
Tuga Angerami - PSDB - Sim
Ushitaro Kamia - Bloco - PSB - Sim
Vadão Gomes - PP - Não .
Valdemar Costa Neto - Bloco - PL - Sim
Vicente Cascione - Bloco - PTB - Sim
Wagner Rossi - PMDB - Sim
Wagner Salustiano - PPR - Sim
Welson Gasparini - PPR - Sim
Zulaiê Cobra - PSDB - Sim.

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PDT - Não
Gilney Viana - PT - Não
Roberto França - PSDB - Não
Rodrigues Palma - Bloco - PTB - Sim
Rogério Silva - PPR - Sim
Tetê Bezerra - PMDB - Sim.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB - Não
Augusto Carvalho - PPS - Não
Benedito Domingos - PP - Sim
Chico Vigilante - PT - Não
Jofran Frejat - PP - Sim
Maria Laura - PT - Não
Osório Adriano - Bloco - PFL - Sim
Wigberto Tartuce - PP - Sim.

Goiás
Aldo Arantes - PCdoB - Não
João Natal- PMDB - Não
Jovair Arantes - PSDB - Sim
Lidia Quinan - PMDB - Sim
Marconi Perillo - PP - Não
Maria Valadão - PPR - Sim
Nair Xavier Lobo - PMDB - Sim
Orcino Gonçalves - PMDB - Sim
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Pedro Wilson - PT - Não
Rubens Cosac - PMDB - Sim
Sandro Mabel- PMDB - Sim
Vilmar Rocha - Bloco - PFL - Sim.

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - PMDB - Sim
Dilso Sperafico - PMDB - Sim
Flávio Derzi - PP - Sim
Marilu Guimarães - Bloco - PFL - Sim
Marisa Serrano - PMDB - Não
Nelson Trad - Bloco - PTB - Sim
Oscar Goldani - PDT - Sim
Saulo Queiroz - PSDB - Sim.

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL - Sim
Affonso Camargo - Sem Partido - Sim
Alexandre Ceranto - Bloco - PFL - Sim
Antonio Ueno - Bloco - PFL - Sim
Basílio Villani - PPR - Sim
O1ico da Princesa - PDT- Sim
Dilceu Sperafico - PP - Sim
Elias AbraMo - PMDB - Não
Flávio Aros - PSDB - Não
Hermes Parcianello - PMDB - Sim
Homero Oguido - PMDB - Sim
João Iensen - Bloco - PTB - Sim
José Borba - Bloco - PTB - Sim
José Janene - PP - Não
Luciano Pizzatto - Bloco - PFL - Sim
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Sim
Mauncio Requião - PMDB - Não
Max Rosenmann - PDT - Não
Nedson Micheleti - PT - Não
Odílio Balbinotti - PDT - Não
Padre Roque - PT - Não
Paulo Bernardo - PT - Não
Paulo Cordeiro - Bloco - PTB - Sim
Renato Johnsson - PP - Sim
Ricardo Barros - Bloco - PFL - Sim
Ricardo Gomyde - PCdoB - Não
Valdomiro Meger - PP - Sim
Vilson Santini - Bloco - PTB - Sim
Werner Wanderer - Bloco - PFL - Sim.

Santa Catarina

Edinho Bez-PMDB-Sim
Edison Andrino - PMDB - Sim
Hugo Biehl- PPR - Sim
João Pizzolatti - PPR - Sim
José Carlos Vieira- Bloco- PFL- Sim
José Fritsch - PT- Não
Leonel Pavan - PDT - Não
Luiz Henrique - PMDB - Abstenção
Mário Cavallazzi - PPR - Sim
Milton Mendes - PT - Não
Paulo Bauer - PPR - Sim
Paulo Bornhausen - Bloco - PFL - Sim
Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Sim
Rivaldo Macari - PMDB - Sim
Serafim Venzon - PDT - Sim
Valdir Colatto - PMDB - Não.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT - Não
Adroaldo Streck - PSDB - Sim
Adylson Motta - PPR - Sim
Carlos Cardinal- PDT - Não
Darcísio Perondi - PMDB - Sim
Enio Bacci - PDT - Não
Esther Grossi - PT - Não
Ezídio Pinheiro - PSDB - Não
Germano Rigotto - PMDB - Sim
Hugo Lagranha - Bloco - PTB - Sim
Ivo Mainardi - PMDB - Sim
Jair Soares - Bloco - PFL - Sim
Jarbas Lima - PPR - Não
José Fortunati - PT - Não
Júlio Redecker - PPR - Sim
Luís Roberto Ponte - PMDB - Sim
Luiz Mainardi - PT - Não
Miguel Rossetto - PT - Não
Nelson Marchezan - PPR - Sim
Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB - Abstenção
Paulo Paim - PT - Não
Paulo Rítzel- PMDB - Sim
Renan Kurtz - PDT - Não
Telmo Kirst - PPR - Sim
Waldomiro Fioravante - PT - Não
Wilson Branco - PMDB - Sim
Wilson Cignachi - PMDB - Sim
Yeda Crusius - PSDB - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Requerimento.

''Requeiro a V. ExR destaque para votação em se
parado da expressão nos termos da lei complementar,
constante de minha Emenda nO 1, apresentada na Comis
são Especial, incumbida de analisar a PE€ n° 3, de 1995,
de telecomunicações, para substituir, a expressão: nos
termos da lei, constante do substitutivo da Comissão"

Assinaram; Gerson Peres, Vice-Líder do PPR, Miro Tei·
xeira, Líder do PDT; e Marcelo Deda, Vice-Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao Sr. Deputado Gerson Peres.

O SR. GERSON PERES (pPR - PA.) - SR. Presidente,
duas pragas nocivas que perseguem à sociedade são os monopó
lios e os oligopólios. Hoje, praticamente extinguimos o monopólio
estatal das telecomunicações. Resta, agora, a este Congresso exa
minar como pode proteger a sociedade brasileira da formação dos
oligopólios, que são exatamente os monopólios privados.

Entrarei direto na redação da emenda que o ilustre Relator
nos proporcionou:

"Compete à União:

XI - explorar, diretamente ou mediante autoriza
ção, concessão ou permissão os serviços de telecomuni
cações, nos termos da lei, que disporá sobre a
organização dos serviços, a criação de um órgão regula
dor e outros aspectos institucionais..."

Vejam bem, Sr, Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Estamos
diante de uma emenda que insere em seu bojo uma expressão sub
jetiva que não sabemos se vai servir a Deus ou ao diabo: "outros
aspectos institucionais". Não sabemos o que isso significa.

Por outro lado, a lei ordinária ou comum que o Relator inse
riu ao texto nos deixa preocupados e duvidosos. Essas leis já exis-



11128 Quinta-feira 25 DIÁRIo DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Maio de 1995

tem: uma é a Lei n"8.031, que cria o Programa Nacional de Deses
tatização. Se V. Ex·s se derem o trabaJho de examiná-la, artigo por
artigo, não encontrarão um dispositivo que proteja a sociedade da
formação de oligopólios nas telecomunicações; a outra é a Lei das
Concessões dos SelViços Públicos, na qual não consta também a
proteção.

Finalmente, o que nos deixa mais em dúvida é que o Governo
insere na Medida Provisória n° 991 que editou em substituição à MP
966, no 3rt. 10" Sujeitam-se ao regime de concessão e de pennissão as
telecomunicações". Isso em medida provis6J.ia,que já está sendo apre
ciada e pode ser transfrnmada em lei antes de o Congresso Nacional,
através do Senado Federal, retirar o monopólio estatal. Além disso, na

•mesma medida provisória, no Capítulo m. o Governo estabelece auto
. rização para ele mesmo privatizar as telecomunicações.

Sras e Srs. Deputados, este Congresso Nacional, primeiro,
deve purificar o que acaba de aprovar. Segundo, se quer entrar
para a história, não como responsável pelo que possa ocorrer ante
uma legislação precária e falha nas concessões e privatizaçães,
deve, para proteger a própria imagem do Presidente da República
e não ser co-responsável por possíveis erros ou irregularidades,
votar uma lei complementar que, primeiramente, impeça qualquer
tipo de cónupção imediata, de venda sem critério e qualquer tipo
de transação que a tramitação da estatização para a privatização
possa determinar.

Isso, meus colegas, sem pretender conquistar preferências, é
nosso dever moral. Se porventura a legislação atual for violentada
ou abusiva, seremos co-responsáveis por esses atos.

A lei complementar possibilita, como disse o Líder do
PMDB, se não me falha a memória, não tornar enfraquecido no
futuro o que estamos fazendo hoje, porque uma mudança de Go
verno poderemos voltar a ver o que estamos presenciando.

Minha emenda tem fundo ético e objetiva o fortalecimento do
Congresso Nacional na transição da estatização para a privatização, e
mostra à Nação que estamos fazendo a privatização com responsabili
dade, com transparência e, sobretudo, com amor ao Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em votação o desta
que. Peço aos Srs. Líderes que orientem suas respectivas bancadas.

O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, quero relembrar a V.
Ex"s que há poucos minutos, ao votar o substitutivo do Relator,
vários Srs. Deputados fizeram questão de vir a tribuna fazer uma
declaração de voto. S. Ex's afirmavam que não qualificariam a vo
tação anterior como entrega do cheque em branco ao Governo. E
esses Deputados, particulannente os da bancada do PMDB, deixa
ram claro que a única forma de se negar ao Governo um cheque
em branco seria qualificar o instrumento infraconstucional que iria
regular a modificação aqui aprovada em primeiro turno.

QualifiClll' esse instrumento seria, em conseqüência, qualifi
car o Congresso Nacional e impedir que um quorum desqualifica
do viesse a aprovar uma lei ordinária que poderia, por seu
conteúdo, trair a atenção daqueles que com boa-fé votaram a
emenda em primeiro turno.

Portanto, esta é a oportunidade de os Srs. Deputados vota
rem pela lei complementar, pelo destaque, para que esta casa se
prestigie no momento de regulamentar a emenda aqui aprovada.

Sr. Presidente, ao indicar o voto da minha bancada, gostaria
de dizer ~os Srs. Deputados que se mesmo ass~ tentarem passar o
rolo compressor, se mesmo assim jogarem por terra a idéia da lei
complementar, só resta a V. Ex"s votarem "não" à emenda no se
gundoturno.

Nesse sentido, encaminhamos pela aprovação do destaque,
votando "sim".

Apelo à bancada do PT para que compareça ao plenário
porque precisamos de 308 votos.

O SR. EDUARDO MASCARENHAS (pSDB - RI. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, criou-se uma mística de que
tudo que não fosse constitucional estaria entregue à sanha do capi
tal estrangeiro para dilapidação do patrimônio nacional etc. Agora
que aprovamos no primeiro turno o rebaixamento do plano infra
constitucional, começa a surgir a idéia de que só a lei complemen
tar é capaz de trazer garantias.

Sr. Presidente, quero lembrar que a antiga e malfadada Lei
de Informática foi uma lei ordinária; que a Lei dos Portos, que
atravancou o comércio brasileiro durante sessenta anos, foi uma
lei ordinária; que a Lei das Patentes é uma lei ordinária; que a Lei
das Concessões é uma lei ordinária - leis extraordinariamente re
sistentes, sobretudo num País com um Congresso soberano, com
uma democracia exemplar e uma imprensa livre.

Por isso, o PSDB recomenda à sua bancada que vote contra
o estabelecimento da lei complementar e a favor da lei ordinária.

O SR. UBALDINO JÚNIOR (BlocoIPSDB - BA. Sem re
visão do oraaor.) - Sr. Presidente, o Bloco Parlamentar PSBIPMN
vota a favor da emenda.

O SR. FERNANDO GABEIRA (pV - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente a última intelVenção do Líder do PT mos
trou claramente ao Governo que não se trata de maiorias ocasio
nais, mas sim de algo de muita importância política. E é
fundamental caminhannos para u'ma lei complementar para que
um segundo turno a mesma coalizão que se formou em tomo da
proposta se reafmne neste momento. Portanto, o PV vota pela lei
complementar por uma questão de responsabilidade e argumenta
também com o Governo no sentido de que não se trata de uma lei
necessariamente lenta. Um Congresso que votou a toque de caixa
mudanças constitucionais tem capacidade também para votar rapi
damente leis complementares.

O SR. SÉRGIO AROUCA (pPS - RI. Sem revisão do
orador.) - O PPS é favorável, Sr. Presidente.

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, a regulamentação por lei complementar
exige um quorum mais qualificado para a sua aprovação. Sendo
coerente com o encaminhamento que fiz, dizendo que essas pro
postas praticamente têm sido debatidas no momento em que che
gam ao plenário, desejo o aprofundamento dessa discussão pela
possibilidade da sua regulamentação através de lei complementar.
O PDT vota "sim".

O SR. MICHEL TEMER (pMDB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, cumprindo o compromisso assumido
hoje em reunião da bancada, o PMDB libera seus Parlamentares
nesta votação.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (PCdoB - MG. Sem revisão
do orador.) - O PCdoB vota "sim", Sr. Presidente, pela lei comple
mentar.

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Partido Progressista libera sua bancada
para essa votação. (palmas.)

O SR. FRANCISCO DORNELLES (pPR - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a Emenda Geddel Vieira segue a
mesma determinação das demais emendas constitucionais. Regula
menta a matéria por lei ordinária e proíbe a utilização de medidas
provisórias. Nesse caso, se tivéssemos de seguir o' caminho de to
das as outras emendas, teríamos de votar pela legislação ordinária,
votando "não".

Entretanto, Sr. Presidente, considerando que a emenda do
ilustre Deputado Gerson Peres, 10 Vice-Líder do PPR - por quem
tenho o maior respeito, a maior admiração - reflete também a po-
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sição do Deputado Nelson Marchezan. O PPR deixa a questão em
aberto.

O SR. INOC:ftNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, precisamos usufruir dos gran
des beneficios que vamos ter com a quebra dos monopólios. Em
assim sendo, participamos, com todos os Líderes dos partidos que
dão apoio ao Governo, de uma reunião na qual ficou definido que
a regulamentação das PEC não seria feita através de medida provi
sória, para que o Congresso Nacional pudesse ter a sua participa
ção decisiva na regulamentação dessa proposta de emenda à
Constituição. No entanto, não utilizaríamos uma lei complemen
tar, porque tedamos de votar mais duas vezes em cada Casa, o que
perfazeria oito votações, quatro na Câmara dos Deputados e qua
tro no Senado Federal. Se houvesse uma emenda no Senado a
qualquer das peças da lei, votaríamos mais duas vezes em cada
Casa, Sr. Presidente, seriam dez o que é um absurdo.

Portanto, Sr. Presidente, para que o País possa usufruir dos
beneficios da flexibilização dos monopólios em todos os setores
da nossa atividade econômica, o Bloco PFL-PTB, considerando
que a lei ordinária atende aos interesses do Poder Legislativo do
Brasil, encaminha o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Com a palavra o
Relator, Deputado Geddel Vieira Lima.

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (pMDB - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, S:rAs e Srs. Deputados, desde o
início da tramitação desta proposta, como também das outras qua
tro, sobre o TItulo Vil, da Ordem Econômica e Financeira", tenho
dito que trazem na sua essência um princípio elementar básico, so
bre o qual há pouco a Casa se manifestou de forma inconteste.
Que princípio é esse? O de manter-se ou não o monopólio, a ex
clusividade de as empresas sob o controle acionário estatal explo
rarem os serviços de telecomunicações. A Casa já decidiu, de
forma inquestionável, que não devemos manter esse monopólio. A
partir daí, Sr. Presidente - e isso foi fundamental na elaboração do
nosso parecer -, temos a ampla convicção de que não é com ques
tionamentos a respeito de um quorum qualificado aqui ou acolá,
na elaboração da legislação regulamentadora dessa matéria, que se
fará com que o Congresso Nacional fique mais ou menos atento.
Ele ficará sempre atento a essa questão. Essa é a certeza que tenho.
Os Parlamentares estarão sempre, dada a importância da matéria e
sobretudo a polêmica demonstrada nesta Casa, atentos e presentes
em todas as Comissões Técnicas e certamente darão a sua contri
buição quando da elaboração da legislação ordinária que criará o
arcabouço legal para a implantação do novo modelo. Portanto, Sr.
Presidente, mantido o princípio, ou seja, quebrado o monop6lio de
exclusividade de as empresas sob controle acionário estatal presta
rem esses serviços na área de telecomunicações, tenho absoluta
convicção de que não podemos, agora, depois da grande conquis
ta, ceder aos que querem apenas criar dificuldades para implemen
tação dessa sábia decisão tomada pela Câmara dos Deputados,
procrastinando e tornando in6cua a aprovação que fizemos há
pouco. Portanto, fica a defesa do nosso relat6rio, do nosso objeti
vo e o pedido aos companheiros, que desejem efetivamente imple
mentar essas mudanças, que votem na proposta que apresentamos,
através de substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O Relator é con
trário.

Vamos à votação.
A Presidência solicita a todos os Srs. Deputados que to

mem seus lugares, a fim de dar início à votação pelo sistema
eletrônico.

Os Srs. Deputados que se encontram nas bancadas queiram
registrar os códigos de votação o que quiser aprovar a emenda vo-

tará "sim". O que quiser rejeitá-la votará ''não''. O que quiser man
ter o texto votará "não".

Os Srs. Deputados que se encontram nas bancadas queiram
acionar o botão preto do painel até que as luzes dos postos se apa
guem.

(Processo de votação)

O SR. UBALDINO JÚNIOR - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. UBALDINO JÚNIOR (BlocoIPSB - BA. Sem re
visão do orador.) - O Bloco PSBIPMN vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (pMDB - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, apenas de o Líder do meu parti
do ter liberado a bancada do PMDB, peço aos companheiros que
votem ''não''.

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (pDT - BA. Sem revisão do
orador.) - O PDT kvota "sim", Sr. Presidente.

O SR. EDUARDO MASCARENHAS (pSDB - RI. Sem
revisão do orador.) - O PSDB vota "não", Sr. Presidente.

O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora
dor.) - O PT vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PFUPTB encaminha
o voto "não". No entanto, o Líder do PTB deixou questão aberta
no seu parto. Faço essa ressalva: O Bloco, por intermédio do Parti
do da Frente Liberal, encaminha o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs. Deputados
que não registraram seus votos queiram fazê-Ios nos postos avul
sos.

O SR. EDUARDO MASCARENHAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. EDUARDO MASCARENHAS (pSDB - RI. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB indica o voto "não".

O SR. MARCELO DEDA (pT - SE. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente.. o Partido dos trabalhadores vota "sim".

O SR. INOCENCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço um apelo aos Srs. Depu
tados para permanecerem em plenário, porque, após esta votação,
haverá outra importante, que requer quorum qualificado. Precisa
mos permanecer em plenário, pois em todas as votações de desta
ques é necessário um mínimo de 308 Srs. Deputados. Faço este
apelo em nome dos partidos que apóiam o Governo.

O SR. LUIZ HENRIQUE - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

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

O SR. LUIZ HENRIQUE (pMDB - SC. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, desejo a lei complementar; tenho dúvida
quanto ao processo de votação. Meu voto é pela lei complementar.

O SR. EDUARDO MASCARENHAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. EDUARDO MASCARENHAS (pSDB - RI. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, o PSDB recomenda o voto "não".
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o SR. JOSÉ ANmAL (pSDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".

O SR. EDUARDO MASCARENHAS (pSDB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota "não".

O SR. JOSÉ ANmAL (pSDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não" nesta matéria.

O SR. NILTON BAIANO (PMDB - ES. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, a bancada do PMDB está liberada. En
tretanto, recomendamos o voto "sim".

O SR. EDUARDO MASCARENHAS (pSDB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a bancada do PSDB recomen
da que se vote "não."

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Pergunto se há
ainda algum dos Srs. Deputados que deseja votar.

O SR. NAN SOUZA - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. NAN SOUZA (pP - MA. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, quero registrar o meu voto "sim". Acionei equivo
cadamente abstenção, mas meu voto é "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Constará em o seu
voto, Deputado Nan Souza.

O SR. EDUARDO MASCARENHAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. EDUARDO MASCARENHAS (pSDB - RI. Sem re
visão do orador.) - O PSDB encaminha o voto "não", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Pergunto se ainda
há algum dos Srs. Deputados que deseja votar.

O SR. NILTON BAIANO - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. NILTON BAIANO (pMDB - ES. Sem revisão do
orador.) - A bancada do PMDB está liberada, mas o voto é "sim",
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)- Encerrada a votação.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Mesa vai pro

clamar o resultado da votação.
VOTARAM:
SINf-219
NÃO-240
ABSTENÇÃO - 5
TOTAL-464

Rejeitado o Destaque. Fica mantida a expressão: ''nos ter
mos da Lei", Constante do Substitutivo da Comissão Especial.

VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DEPUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PTB - Não
Elton Rohnelt - Bloco - PSC - Sim
Francisco Rodrigues - Bloco - PSD - Não
Luciano Castro - PPR - Sim
Luis Barbosa - Bloco - PTB - Sim
Moises Lipnik - Bloco - PTB - Não
Robério Araújo - PSDB - Não
Salomão Cruz - Bloco - PFL - Não.

Amapá

Antonio Feijão - Bloco - PTB - Sim
Eraldo Trindade - PPR - Sim
Fátima Pelaes - Bloco - PFL - Sim
GelVásio Oliveira - Bloco - PSB - Sim
Murilo Pinheiro - Bloco - PFL - Não
Raquel Capiberibe - Bloco - PSB - Sim
Sérgio Barcellos - Bloco - PFL - Não
Valdenor Guedes - PP - Sim,

Pará

Ana Júlia - PT - Sim
Anivaldo Vale - PPR - Sim
Antônio Brasil- PMDB - Sim
Benedito Guimarães - PPR - Sim
Elcione Barbalho - PMDB - Sim
Gerson Peres - PPR - Sim
Giovanni Queiroz - PDT - Sim
Hilário Coimbra - Bloco - PTB - Não
José Priante - PMDB - Sim
Nicias Ribeiro - PMDB - Não
Olávio Rocha - PMDB - Não
Paulo Rocha - PT - Sim
Paulo Titan - PMDB - Sim
Raimundo Santos - PPR - Sim
Socorro Gomes - PCdoB - Sim
Ubaldo Correa- PMDB - Não
Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Não.

Amazonas

Arthur Virgílio Neto - PSDB - Não
Átila Lins - Bloco - PFL - Não
Carlos da Carbrás - Bloco - PFL - Não
Euler Ribeiro - PMDB - Não
João Thomé Mestrinho - PMDB - Sim
Luiz Femando - PMDB - Não
Paudemey Avelino - PPR - Não.

Rondônia

Carlos Camurça - PP - Sim
Confúcio Moura - PMDB - Sim
Emerson Olavo Pires - PSDB - Sim
Eurípedes Miranda - PDT - Sim
Expedito Júnior - Bloco - PL - Não
Ildemar Kussler - PSDB - Sim
Marinha Raupp - PSDB - Sim

Silvemani Santos - PP - Sim.

Acre

Carlos Airton - PPR - Não
Célia Mendes - PPR - Não
Chicão Brígido - PMDB - Sim
Francisco Diógenes - PMDB - Não
João Maia - PP - Não
Mauri Sérgio - PMDB - Não
Ronivon Santiago - PPR - Não
Zila Bezerra - PMDB - Não.

Tocantins

Antônio Jorge - PPR - Não
Dolores Nunes - PP - Sim
Freire Júnior - PMDB - Não
João Ribeiro - Bloco - PFL - Não
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Melquiades Neto - Bloco-PMN - Não
Osvaldo Reis - PP - Sim
Paulo Moorão - PPR - Sim
Udson Bandiem - PMDB - Síni.

Maranhão

AIMricoF~o-PMDB-Sim

Costa Ferreira - PP - Não
César Bandeira - Bloco - PFL - Não
Davi Alves Silva - Bloco - PMN - Sim
Domingos Dutra - PT - Sim
Eliseu Moora - Bloco - PFL - Sim
Jayme Santana - PSDB - Não
José Carlos Sabóia - Bloco - PSB - Sim
Magno Bacelar- PDT - Não
Márcia Marinho - Bloco - PSC - Não
Mauro Fecury - Bloco - PFL - Não
Nan Souza - PP - Abstenção
Remi Trinta- PMDB - Sim
RoooooRocha-PMDB-Nw
Sarney F~o - Bloco - PFL - Não
Sebastião Madeira - PSDB - Não.

Ceará

Anibal Gomes - PMDB - Não
AnwmoBillwann-PSDB-Nw
Anwmo dos Santos - Bloco - PFL - Não
Amon Bezerra - PSDB - Não
Edson Queiroz - PP - Não
Firmo de Castro - PSDB - Sim
Gonzaga Mota - PMDB - Sim
!nacio Arruda - PCdoB - Sim
Jackson Pereira - PSDB - Não
José Linhares - PP - Sim
José Pimentel- PT - Sim
Loomdas Cristino - PSDB - Não
MarccloTh~eira-PMDB-Nw

Nelson Otoch - PSDB - Não
Paes de Andmde - PMDB - Sim
Pimentel Gomes - PSDB - Não
Pinheiro Landim - PMDB - Não
Rommel Feijó - PSDB - Não
Ubiratan Aguiar - PSDB - Nw
Vicente Arruda - PSDB - Não
Zé Gerardo - PSDB - Não.

Piauí

Aloorto Silva - PMDB - Não
B. Sá - PP - Não
Ciro Nogueira - Blbco - PFL - Não
Felipe Mendes - PPR - Não
João Henrique - PMDB - Não
Júlio Cesar - Bloco - PFL - Não
Mussa Demes - Bloco - PFL - Não
Paes Landim - Bloco - PFL - Não.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL - Não
Betinho Rosado - Bloco - PFL - Sim
Carlos Aloooo - Bloco - PFL - Não
Cipriano Correia - PSDB - Sim
Henrique Eduardo Alves - PMDB - Não
IOOrê Ferreira - Bloco - PFL - Não
Laire Rosado - PMDB - Sim

Ney Lopes - Bloco - PFL - Não.

Paraíba

Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Não
Armando Abílio - PMDB - Não
Cássio Cunha Lima - PMDB - Sim
Enivaldo Ríooiro - PPR - Não
Gilvan Freire - PMDB - Sim
Ivandro Cunha Lima - PMDB - Sim
José Aldemir- PMDB - Sim
José Luiz Clerot - PMDB - Sim
Ricardo Rique - PMDB - Não
Wilson Braga - PDT - Sim.

Pernambuco

Anwmo Geraldo - Bloco - PFL - Não
Fernando Ferro - PT - Sim
Fernando Lyra - Bloco - PSB - Sim
Gonzaga Patriota - Bloco - PSB - Sim
Humoooo Costa - PT - Sim
Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL - Não
José Jorge - Bloco - PFL - Não
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL - Nw
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Não
Luiz Piauhylino - Bloco - PSB - Sim
MendonçaF~o - Bloco - PFL - Não
Nilson Gibson - Bloco - PMN - Sim
Osvaldo Coelho - Bloco - PFL - Não
Pedro Correa - Bloco - PFL - Não
Ricardo Heráclio - Bloco - PMN - Sim
Rooooo Fontes - Bloco - PFL - Não
Rooooo Magalhães - Bloco - PFL - Não
Salatiel Carvalho - PP - Não
Severino Cavalcanti - Bloco - PFL - Não
Wilson Campos - PSDB - Não.

Alagoas

Augusto Farias - Bloco - PSC - Sim
Benedito de Lira - Bloco - PFL - Sim
Ceci Cunha - PSDB - Sim
Fernando Torres - PSDB - Sim
José Thomaz Nonô - PMDB - Sim
Moacyr Andrade - PPR - Sim
Olavo Calheiros - PMDB - Sim.

Sergipe

Adelson Ríooiro - PMDB - Não
Carlos Magno - Bloco - PFL - Não
Jerônimo Reis - Bloco - PMN - Sim
José Teles - PPR - Não
Marcelo Deda - PT - Sim
Wilson Cunha - Bloco - PMDB - Não.

Bahia

Alcides Modesto - PT - Sim
Aroldo Cedmz - Bloco - PFL - Não
Bemto Gama - Bloco - PFL - Não
Beto Lelis - Bloco - PSB - Sim
Claudio Cajado - Bloco - PFL - Não
Coriolano Sales - PDT - Sim
Domingos Leonelli - PSDB - Sim
Eujácio Simões - Bloco - PL - Não
Fél~ Mendonça - Bloco - PTB - Não
Fernando Gomes - PMDB - Não
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Geddel Vieira Lima - PMDB - Não
Haroldo Lima - PCdoB - Sim
Jaime Fernandes - Bloco - PFL - Não
Jairo Azi - Bloco - PFL - Não
Jairo Carneiro - Bloco - PFL - Não
Jaques Wagner- PT - Sim
João AImeida- PMDB - Não
João Leão - PSDB - Não
Jonival Lucas - Bloco - PFL - Não
José Carlos Aleluia - Bloco - PFL - Não
José Rocha - Bloco - PFL - Não
José Tude - Bloco - PTB - Não
Leur Lomanto - Bloco - PFL - Não
Luís Eduardo - Bloco - PFL - Abstenção
Luiz Braga - Bloco - PFL - Não
Luiz Moreira - Bloco - PFL - Não
Manoel Castro - Bloco - PFL - Não
Marcos Medrado - PP - Não
MmoNe~omoo~-~DB-Não

Nestor Duarte - PMDB - Não
Prisco Viana - PPR - Sim
Roberto Santos - PSDB - Não
Roland Lavigne - Bloco - PL - Não
Sérgio Carneiro - PDT - Sim
Severiano Alves - PDT - Sim
Simara Ellery - PMDB - Não
Ubaldino Junior - Bloco - PSB - Sim
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL...:. Não.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB - Não
Antônio Aureliano - PSDB - Não
Antônio do Valle- PMDB - Não
Aracely de Paula - Bloco - PFL - Não
Bonifácio de Andrada - Bloco - PTB - Sim
Carlos Melles - Bloco - pFL - Não
Carlos Mosconi - PSDB - Não
Chico Ferramenta - PT - Sim
Danilo de Castro - PSDB - Não
Eduardo Barbosa - PSDB - Sim
Elias Murad - PSDB - Não
Eliseu Resende - Bloco - PFL - Não
Fernando Diniz - PMDB - Não
Francisco Horta - Bloco - PL - Não
Herculano Anghinetti - PSDB - Não
Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL - Sim
Humberto Souto - Bloco - PFL - Não
Ibrahim Abi-Ackel- PPR - Sim
Jair Siqueira - Bloco - PFL - Sim
João Fassarella - PT - Sim
José Rezende - Bloco - PTB - Não
José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL - Não
Lael Varella - Bloco - PFL - Não
Leopoldo Bessone - Bloco - PTB - Sim
Márcio Reinaldo - PP - Não
Marcos Lima - PMDB - Sim
Mmo de Oliveira - PP - Não
Mauricio Campos - PL - Sim
Mauro Lopes - Bloco - PFL - Não
Newton Cardoso - PMDB - Não
Nilromo Miranda - PT - Sim
Odelmo Leão - PP - Não
Osmânio Pereira - PSDB - Não

Paulo Delgado - PT - Sim
Paulo Heslander - Blobo PTB - Não
Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Sim
Raul Belém - Sem Partido - Sim
Roberto Brant - Bloco - PTB - Não
Romel Anízio - PP - Não
Ronaldo Perim - PMDB - Sim
Saraiva Felipe - PMDB - Sim
Sérgio Miranda - PCdoB - Sim
Sérgio Naya - PP - Não
Silas Brasileiro - PMDB - Não
Sílvio Abreu - PDT - Sim
Tilden Santiago - PT - Sim
Vittorio Medioli - PSDB - Não
Zaire Rezende - PMDB - Sim.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PSB - Sim
Feu Rosa- PSDB - Não
João Coser- PT - Sim
Jorge Anders - PSDB - Sim
Luiz Buaiz - Bloco - PL - Sim
Luiz Durão - PDT - Sim'
Nilton Baiano - PMDB - Sim
Rita Carnata- PMDB - Sim
Roberto Valadão - PMDB - Sim.

Rio de Janeiro

Agnaldo Tim6~o - PPR - Sim
Alcione Athayde - PP - Sim
Alexandre Cardoso - Bloco - PSB - Sim
Alexandre Santos - ~DB - Não
Arolde de Oliveira - Bloco - PFL - Não
Ayrton Xerez - PSDB - Não
Candinho Mattos - PMDB - Não
Carlos Santana - PT - Sim
Cidinha Campos - PDT - Sim
Conceição Tavares - PT - Sim
Edson Ezequiel- PDT - Sim
Eduardo Mascarenhas - PSDB - Não
Fernando Gabeira - PV - Sim
Fernando Gonçalves - Bloco - PTB - Não
Fernando Lopes - PDT - Sim
Francisco Dornelles - PPR - Sim
Francisco Silva - PP - Sim
Jair Balsonaro - PPR - Sim
Jandira Feghali - PCdoB - Sim
João Mendes - Bloco - PTB - Sim
Jorge Wilson - PMDB - Não
José Carlos Coutinho - PDT - Não
José Egydio - Bloco - PL - Não
José Maurício - PDT- Sim
Laprovita Vieira - PP - Não
Laura Carneiro - PP - Sim
Lima Netto - Bloco - PFL - Não
Lindbe~Farias-PCdoB-Sim

Márcia Cibilis Viana - PDT- Sim
Marcio Fortes - ~DB - Não
Milton Temer- PT - Sim
Miro Teixeira - PDT- Sim
Moreira Franco - PMDB - Não
Noel de Oliveira - PMDB - Sim
Paulo Feijó - PSDB - Não
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Rubem Medina - Bloco - PFL - Não
Sérgio Arouca - PPS - Sim
Simão Sessim - PPR - Sim
Sylvio Lopes - PSDB - Não
Vanessa Felippe - PSDB - Não.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PRP - Sim
Alberto Go1dman - PMDB - Não
Aldo Rebelo - PCdoB - Sim
Aloysio Nunes Ferreira - PMDB - Não
Antônio Kandir - PSDB - Não
Arlindo Chinaglia - PT - Sim
Arnaldo Faria de Sá - PPR - Sim
Arnaldo Madeira - PSDB - Não
Ary Kara - PMDB - Sim
Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Não
Beto Mansur - PPR - Não
Carlos Apolinário - PMDB - Não
CarmsNcloon-PMDB-Sim
Celso Daniel- PT - Sim
Celoo Russomanno - PSDB - Sim
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL - Não
Cunha Lima - PDT - Sim
De Velasco - Bloco - PSD - Não
Delfim Netto - PPR - Sim
Duilio Pisaneschi - Bloco - PSB - Sim
Edinho Araújo - PMDB - Não
Eduardo Jorge- PT - Sim
Fausto Martello - PPR - Não
Fernando Zuppo - PDT - Sim
Franco Moniara - PSDB - Não
Hélio Bicudo - PT - Sim
Ivan Valente- PT - Sim
João Mellão Neto - Bloco - PFL - Não
João Paulo - PT - Sim
Jorge Tadeu Mudalen - PMDB - Não
José Aníbal- PSDB - Não
José Augusto - PT - Sim
JOS6 Coimbra - Bloco - PTB - Não
José de Abreu - PSDB - Não
José Genoíno - PT - Sim
José Machado - PT - Sim
Jurandyr Paixão - PMDB - Não
Koyu lha - PSDB - Não
Luciano Zica - PT - Sim
Luiz Carlos Santos - PMDB - Não
Luiz Gushiken - PT - Sim
Marcelo Barbieri - PMDB - Sim
Marquinho Chedid - Bloco - PSD - Não
Mauncio Najar - Bloco - PFL - Não
MírnclTem&-PMDB-Não
Neloon Marquezelli - Bloco - PTB - Sim
Paulo Lima - Bloco - PFL - Não
Régis de Oliveira - PSDB - Sim
Ricardo Izar - PPR - Não
Robson Tuma - Bloco - PL - Não
Salvador Zimbaldi - PSDB - Não
TeIma de Souza- PT - Sim
Tuga Angerami - PSDB - Sim
Ushitaro Kamia - Bloco - PSB - Não
Vadão Gomes - PP - Não
Valdemar Costa Neto - Bloco - PL - Não

Vicente Cascione - Bloco - PTB - Sim
Wagner Rossi - PMDB - Sim
Wagner Salustiano - PPR - Não
Welson Gasparíni - PPR - Não
Zulaiê Cobra - PSDB - Não.

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PDT - Sim
Gilney Viana - PT - Sim
Roberto França - PSDB - Sim
Rodrigues Palma - Bloco - PTB - Não
Rogério Silva - PPR - Não
Tetê Bezerra - PMDB - Sim.

Distrito Federal

Agnclo Queiroz - PCdoB - Sim
Augusto Carvalho - PPS - Sim
Benedito Domingos - PP - Sim
Chico Vigilante - PT - Sim
Jofran Frejat - PP - Sim
Maria Laura - PT - Sim
Osório Adriano - Bloco - Pl'L - Não
Wigberto Tartuce - PP - Sim.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB - Sim
Barbosa Neto - PMDB - Não
João Natal- PMDB - Sim
Jovair Arantes - PSDB - Não
Lidia Quinan - PMDB - Não
Marconi Perillo - PP - Sim
Maria Valadão - PPR - Sim
Nair Xavier Lobo - PPR - Sim
Pedrinho Abrão - Bloco - PTB - Não
Pedro Canedo - Bloco - PL - Sim
Pedro Wilson - PT - Sim
Rubens Cosac - PMDB - Não
Sandro Mabel- PMDB - Não
Vilmar Rocha - Bloco - PFL - Não.

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - PMDB - Sim
Dilso Sperafico - PMDB - Sim
Flávio Derzi - PP - Não
Marilu Guimarães - Bloco - PFL - Não
Marisa Serrano - PMDB - Sim
Nelson Trad - Bloco - PTB - Sim
Oscar Goldoni - PDT - Não
Saulo Queiroz - PSDB - Sim.

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL - Não
Affonso Camargo - Bloco-PFL - Não
Alexandre Ceranto - Bloco - PFL - Não
Antonio Ueno - Bloco - PFL - Não
Basílio Villani - PPR - Abstenção
Chico da Princesa - PDT - Não
Dilceu Sperafico - PP - Sim
Elias Abrahão - PMDB - Sim
Flávio Aros - PSDB - Sim
Hennes Parcianello - PMDB - Não
Homero Oguido - PMDB - Abstenção
João Iensen - Bloco - PTB - Não
José Borba - Bloco - PTB - Não
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Luciano Pízzatto - Bloco-PFL - Não
Luiz Carlos Hauly - PP - Não
Maurício Requião - PMDB - Sim
Max Rosenmann - PDT - Sim
Nedson Micheleti - PT- Sim
Padre Roque - PT - Sim
Paulo Bernardo - PT - Sim
Paulo Cordeiro - Bloco - PTB - Não
Renato Johnsson - PP - Não
Ricardo Barros - Bloco - PFL - Não
Ricardo Gomyde - PCdoB - Sim
Valdomiro Meger - PP - Não
Vilson Santini - Bloco - PTB - Não
Werner Wanderer - Bloco - PFL - Não.

Santa Catarina

Edinho Bez - PMDB - Sim
Edison Andrino - PMDB - Sim
Hugo Biehl- PPR - Sim
João Pizzolatti - PPR - Não
José Carlos Vieira - Bloco - PFL - Não
José Fritsch - PT - Sim
Leonel Pavan - PDT - Sim
Luiz Henrique - PMDB - Não
Mário Cavallazzi - PPR - Não
Milton Mendes - PT - Sim
Paulo Bauer - PPR - Não
Paulo Bornhausen - Bloco - PFL - Não
Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Não
Rivaldo Macari- PMDB - Abstenção
Serafim Venzon - PDT - Sim
Valdir Colatto - PMDB - Não.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT - Sim
Adroaldo Streck - PSDB - Não
Adylson Motta - PPR - Sim
Aírton Dipp - PDT - Sim
CarlosCardinal- PDT - Sim
Enio Bacci - PDT - Sim
Esther Grossi - PT - Sim
Ezídio Pinheiro - PSDB - Sim
Hugo Lagranha - Bloco - PTB - Sim
Ivo Mainardi - PMDB - Não
Jair Soares - Bloco - PFL - Não
Jarbas Lima - PPR - Sim
José Fortunati - PT - Sim
Júlio Redecker - PPR - Não
Luís Roberto Ponte - PMDB - Sim
Luiz Mainardi - PT - Sim
Miguel Rossetto - PT - Sim
Nelson Marehezan - PPR - Sim
Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB - Não
Paulo Paim - PT - Sim
Paulo Rítzel- PMDB - Não
Renan Kurtz - PDT - Sim
Telmo Kirst- PPR - Não
Waldomiro Fioravante - PT - Sim
Wilson Branco - PMDB - Sim
Wilson Cignachi - PMDB - Sim
Yeda Crusius - PSDB - Não.
A SRR LÍDIA QUJNAN - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.

o SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Exa a pa
lavra.

A SRR LÍDIA QUINAN (pMDB - 00. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, desejo apenas registrar o meu voto
"sim"..

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Constará em ata o
seu voto, Deputada.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a mesa o se
guinte requerimento:

''Requeremos a V. ExR, nos termos do art 161, in
ciso I do Regimento Interno desta Casa, destaque para
votação em separado da expressão ressalvado o diposto
na alínea a, do inciso seguinte, constante do inciso XI do
art. 21 do art. lodo substitutivo da Comissão Especial,
apresentada a Proposta de Emenda à Constituição nO
03/95."

Sala das Sessões, 24 de maio de 1995. - Assina o
Deputado Marcelo Deda, pela liderança do PT; e o De
putado Aldo Rebelo, Líder do PCdoB.

O SR. DARCísIO PERONDI - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

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

O SR. DARcíSIO PERONDI (PMDB - RS. Semrevisão
do orador) - Sr. Presidente, quero registrar meu voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Constará em ata o
seu voto, Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Quero advertir os
Srs. Deputados de que o procedimento a ser votado para esta vota
ção é o seguinte: aqueles que não querem retirar a expressão "res
salvado o disposto na alínea a, do inciso seguinte" devem votar
"sim". deverá haver 308 votos para a manutenção do texto. Quem
quer manter o texto deve votar "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em votação o des
taque. Como votam os Srs. Líderes?

O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o destaque apresentado retira do texto apro
vado uma ressalva que julgamos injustificada. Exibem-se de se
submeter ao órgão regulador, criado o serviço de radiodifusão de
sons e imagens, justamente a área de telecomunicações que está
mais a exigir a presença de tal órgão. Deixa-se solta essa área em
que existem, de fatos, os monopólios privados.

Nesse sentido, o objetivo do destaque é retirar a ressalva
colocada no inciso XI da emenda aprovada.

Portanto, a orientação para a bancada do Partido dos Traba
lhadores é o voto "não"

O SR. FRANCISCO DORNELLES (pPR - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPR vota "sim".

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Partido Progressista encaminha o voto
"sim", para manter o texto.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (pcdoB - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente o Relator já havia tratado dessa ques
tão no seu primeiro substitutivo, no qual incluía o setor de radiodi
fusão sonora e de imagens na lei a ser aprovada.

Poder-se-ia argumentar que era pela questão do regime de
outorga, mas no substitutivo [mal mantém-se esse regime. O argu
mento discutido aqui é de que as tecnologias modernas integram
os vários meios. Como ter uma lei que não trate da questão de te.
levisão e rádio no Brasil?

O PCdoB recomenda o voto ''não''.



O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Já está suficiente
mente esclarecido, nobre Deputado. Vou passar à decisão da
Mesa. Peço a V. Ex" que conclua.

O SR. MARCELO DEDA - Sr.Presidente, peço a palavra
pela ordem.
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O SR. SÉRGIO CARNEIRO (pDT - BA. Sem revisão do O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa-
orador.) - Sr. Presidente, pela possibilidade de o Congresso fazer lavra.
a revisão dessa legislação de radiodifusão, o PDT encaminha o O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora-
voto ''não''. dor.) Sr. Presidente, a questão é de mérito e não vejo prejudiciali-

O SR. MARQUINHO CHEDID (BlocoIPSD - SP. Sem dade.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PLIPSDIPSC vota Temos um encaminhamento diferente do Relator, é verda-
"sim". de. V. Ex' tem razão. Queremos que esse 6rgão regulador e essa

O SR SERGIO AROUCA (pPS - RI. Sem revisão do ora- nova lei não exsepcionem os selViços de radiodifusão sonora de
dor.)- Sr. Presidente, o PPS vota ''não'' sons e imagens. E uma avaliação do mérito!

O SR. EDUARDO MASCARENHAS (pSDB - RJ. Sem Queremos que haja uma nova regulamentação e um 6rgão
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim" regulador sobre essa área de atividade. Portanto. que se recomende

O SR. INOC:ftNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL - PE. Sem até enfrentar a questão do mérito. Mas não vale aqui o argumento
revisão do orador.) - Sr. Presidente, tendo havido acordo em tomo de que há prejudicialidade. A emenda persiste. Ela tem razão de
do texto do ilustre Relator, texto que foi discutido e votado através existir. Pode discordar-se do seu mérito, mas jamais utilizar-se do
de entendimento de todos os partidos que dão sustentação ao Go- argumento de que há prejudicialidade.
vemo nesta Casa,a Liderança do Bloco PFLIPTB encaminha o O SR. MICHEL TEMER - Sr. Presidente, peço a palavra
voto "sim" dizendo aos nobres pares que precisamos atingir 308 pela ordem.
votos para manter o texto. '. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) -" O Bloco PF1JPTB lavra.
vota "sim". " O SR. MICHEL TEMER (pMDB - SP. Sem revisão do

O SR. JACKSON PEREIRA (pSDB - CE. Sem revisão orador.) - Sr. Presidente, acho quehá um equívoco neste destaque.
do orador.) - Sr. Presidente, o Governo encaminha o voto para Vejam V. Ex"s, o inciso XI ressalva o "disposto na alínea a
que se mantenha o texto, portanto "sim".. o.. . do inciso seguinte", ou seja, aquilo que trata dos selViços de radio-

Alerta para o fato de que essa maténa s6 tena Significado se difusão sonora de sons e imagens. Ora, se retirarmos essa expres
tivesse sido aprovado a lei complementar. Já que ela não foi apro- são do art. 21, inciso XI as coisas não mudarão! A Constituição
vada, essa matéria perde inclusive o sentido. Por isso, o Governo demanda interpretação sistemática e não uma interpretação literal.
recomenda o voto "sim" . Na interpretação sistemática o que se exige e a lei, e o disposto no

O SR. FRANCISCO DORNELLES - Sr. PreSidente, inciso XI. Portanto, ressalva-se o disposto no inciso seguinte.
peço a palavras para uma questão de ordem. Tendo sido colocada a exploração diretamente ou mediante

O SR. PRESIDENTE (B~to Mansur) - Tem V. Ex" a pala- autorização, a concessão ou pennissão dos selViços de radiodifu-
vra. são sonora de sons e imagens em outro dispositivo, o que se quis é

O SR FRANCISCO DORNELLES (pPR - RJ. Sem revi- que a lei que contém o inciso XI não fosse mesma do inciso XII.
são do orador.) - Sr. Presidente, mesmo não sendo grande conhe- Então, Sr. Presidente, manter essa parte [mal tem na Constituição
cedor de Regimento, queria aletar para o seguinte: a emenda um sentido didático.
propõe retomar do inciso XI do arl 21 do art. lOdo Substitutivo Isto é, não se aplica o disposto no inciso XI ao inciso XII.
da Comissão Especial a expressão ''ressalvado o disposto na alínea Como a lei deve ter sempre uma linguagem popular, essa ressalva
a do inciso seguinte' '. Mas, mesmo que se retire, o inciso XII man- didática é importante e há de ser mantida nos tennos do parecer do
terá a alínea a. , Relator.

Acho que a emenda não tem sentido, está prejudicada. E O SR. SÉRGIO MIRANDA _ Sr. Presidente, peço a pala-
quase uma emenda de redação que está prejudicada. vra pela ordem.

O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora- O SR.PRESIDENTE (Luís Eduardo)-Temapalavra V.Ex"
dor.) - Sr. Presidente, não há prejudicialidade. O fato de ser lei
complementar ou ordinária não interfere. O SR, SÉRGIO MIRANDA (pCdoB-MG. Sem revisão do

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Quero ouvir o Re- orador.) - Sr. Presidente, o Relator é contraditório. No seu primei-
lator da matéria. ro substitutivo...

O SR. GEDDEL VlEIRA LIMA (pMDB - BA. Sem re- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não está sendo
visão do oradm:.) - Sr. Presidente, o destaque que se discute, na discutido o primeiro substitutivo.
minha visão, está prejudicando. A matéria está prejudicada. E por O SR. SÉRGIO MIRANDA _ Mas há relação, Sr. Presi
quê? O espírito é claro. Quando falamos no inciso XXII que "dis- dente, O Relator inclui todos os selViços de telecomunicações, in
porá diretamente ou mediante autorização, concessão ou permis- clusive o de radiodifusão sonora e sons e imagens.
são alínea a, os selViços de radiodifusão sonora, sons e imagens, Vamos elaborar praticamente um novo Código Nacional de
mantemos o statur quo que hoje já existe na Constituição e 00- Telecomunicações, o selViço de radiodifusão sonora de sons e
plantado em 1988. Já deixava esses selViços fora do monopólio imagens, não nos aspectos de outorga, que já estão deliberados
das empresas estatais. Portanto, já existia toda uma regulamenta- pelo inciso xn, mas nos aspectos gerais. Será que não vamos deli
ção respaldando as concessões feitas nesse setor há anos. berar sobre questões de monopólio sem discutirmos o conteúdo

Ora, na medida em que já votamos o texto o substitutivo, dentro de uma quase nova lei geral do Código Nacional de Teleco
ressalvado exatamente que setor já está regulamentado e que municaçães? Essa exclusão não faz sentido. O Relator fez essa ex
portanto, não será alvo de nova regulamentação, evidentemente clusão na lei que estava nas Disposições Constitucionais
o destaque se encontra prejudicado e não deve ir, portanto, a Transitórias.
voto.



o Sr.Luís Eduardo, Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ronaldo Perim,
10Vice-Presidente.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem. .

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem V. Ex· tem
a palavra. •

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL-PE. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, após esta votação ainda tere
mos ootra de destaque?

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Sr. Deputado,
após essa votação, ainda temos mais uma nominal.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Então, faço um apelo
aos membros do Bloco PFL!PTB para que permaneçam em plená
rio, bem como aos membros dos partidos que dão sustentação ao
Governo, para que possamos concluir nesta noite a votação de
toda essa matéria da mais alta importância para o nosso País.

Repito Sr. Presidente: apelo aos membros do Bloco
PFUPTB para que permaneçam em plenário, pois após esta vota
ção teremos mais uma que requer o quorum qualificado para
aprovar a matéria. Portanto, há necessidade de os Srs. Deputados
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o SR. SÉRGIO MIRANDA - Vou concluir, Sr. Presiden- O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora-
te. Se V. Ex' não permitir a votação desse destaque estará excluin- dor.) - O Partido Progressista encaminha o voto "sim", Sr. Presi
do da regulamentação das telecomunicações, do poder regulador dente.
forte, o serviço de radiodifusão sonora de sons e imagens. O SR. WOLNEY QUEIROZ (pDT - PE. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota ''não''.
Esta questão entra em contradição com todos os discursos O SR. MICHEL TEMER (pMDB _ SP. Sem revisão do

aqui afirmados, nos quais se relacionam as tecnologias, e não é orador.) _ Sr. Presidente, o PMDB vota "sim".
apenas um regime de outorga. Então, defendo a manutenção. O SR. EDUARDO MASCARENHAS (pSDB _ RI. Sem

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Agradeço a V. revisão do orador.) _ Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".
Ex', Deputado Sérgio Miranda, e lhe peço que conclua, pois a A SRA. RAQUEL CAPmERmE (BlocoIPSB _ AP. Sem
Mesa quer decidir. revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PSB vota ''não''.

O SR. SÉRGIO MIRANDA - Está concluído, Sr. Presi- O SR. SÉRGIO MIRANDA (pcdoB _ MG. Sem revisão
dente. Quero ouvir a decisão de V. Ex· do orador.) _ Sr. Presidente, o PCdoB vota ''não''.

O SR. JACKSON PEREIRA - Sr. Presidente, peço a pa- O SR. JACKSON PEREIRA (pSDB _ CE. Sem revisão
lavra pela ordem. do orador.) _ O Governo vota "sim", lembrando que precisamos de

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa- 308 votos. Épreciso que os Srs. Parlamentares venham ao plenário.
lavra. O SR. FRANCISCO DORNELLES (pPR - RI. Sem revi-

O SR. JACKSON PEREmA (pSDB - CE. Sem revisão são do orador.) _ Sr. Presidente, o PPR, mesmo entendendo que a
do orador.) - Sr. Presidente, o nobre Deputado Michel Temer foi matéria está prejudicada vota "sim".
muito claro na sua apreciação. S. Ex' deixou muito transparente O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Srs. Deputados,
que esta matéria está prejudicada. Em razão desse fato, gostaria de queiram selecionar seus votos.
pedir a V. Ex· que não submetesse essa matéria a votos. Os Srs. Deputados que se encontram nas bancadas queiram

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço a palavra acionar o botão preto do painel até que as luzes do posto se apaguem.
pela ordem. Os Srs. Deputados que não registraram seus votos queiram

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa- fazê-lonos postos avulsos.
lavra. (Processo de vota~.)

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão do ora- O SR. JOSÉ ANíBAL _ Sr. Presidente, peço a palavra
dor.) - Sr. Presidente, independente do mérito em que essa matéria pela ordem.
deve ser decidida, em que circunstâncias aplica-se a prejudiciali- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Tem V. Ex· a pa-
dade do destaque? Em duas circunstâncias muito claras: quando se lavra.
vota um destaque de matéria semelhante ou quando o destaque al- O SR. JOSÉ ANÍBAL (PSDB _ SP. Sem revisão do ora-
tera o conteúdo da primeira votação. Só existem essas duas hipóte- dor) _ Sr. Presidente, O PSDB vota "sim".
ses de prejudicialidade. O SR. MARQUlNHO CHEDID - Sr. Presidente, peço a

Portanto, Sr. Presidente, o Plenário tem de se pronunciar. No palavra pela ordem.
meu ponto de vista, a prejudicialidade só incide nessas duas situações, O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Tem V. Ex· a pa-
em se tratando de destaque nos termos em que V. Ex· anunciou. Essa lavra.
é a minha contribuição para que a Mesa tome sua decisão. O SR. MARQUlNHO CHEDID (Bloco PSD _ SP. Sem

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Contribuição valiosa. revisão do orador.) - Sr. Presidente, Bloco PSDIPL votam "sim".
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou submeter a O SR. WAGNERSALUSTIANO (pPR-SP. Sem revisão

votos. do orador.) - Sr. Presidente, o PPR encaminha <? voto "sim".
O SR. MARCELO DEDA - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa

lavra.
O SR MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Pre;idente, bela decisão.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presidência so

licita a todos os Srs. Deputados que tomem seus lugares a fim de
dar início à votação pelo sistema eletrônico.

O SR. MARCELO DEDA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, gostaria que V. Ex' abrisse um espaço para
se repetir a orientação às bancadas, haja vista a confusão criada
com relação a esse item.

OPTvota ''não''.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como votam os

Srs. Líderes?
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco PFL - PE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PFLIPTB vota "sim".



Maio de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Quinta-feira 25 11137

pannanecerem em plenário para que possamos concluir, nesta noi
te, esta votação.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem V. Ex" a a
palavra

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Partido Progressista encaminha o voto
"sim" e solicita a sua bancada que permaneça em plenário, porque
temos mais uma votação. Encaminhamos o voto "sim".

O SR. JOSÉ ANmAL (pSDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Partido Progressista encaminha o voto
"sim" e solicita a sua bancada que permaneça em plenário, porque
temos mais uma votação. Encaminhamos o voto "sim".

O SR. JOSÉ ANmAL (psDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha o voto "sim".

O SR. WOLNEY QUEIROZ (pDT - PÉ. Sem versão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT encaminha o voto "não".

O SR. JURANDYR PAlXÂO (pMDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB encaminha o voto "sim".

O SR. FRANCISCO DORNELLES (pPR - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPR pede aos seus membros
que votem "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço um apelo aos Srs. Depu
tados que estão nas diferentes dependências da Casa para que
acorram imediatamente ao plenário, pois estamos em pleno perío
do de votação nominal, pelo sistema eletrônico, de um destaque da
mais alta importância para esta Proposta de Emenda à Constitui
ção.

Haverá mais uma votação de destaque, a fim de concluir
mos essa votação, para que a Câmara dos Deputados possa mos
trar, nesta noite, seu trabalho, sua eficiência.

Portanto, fazemos esse apelo. Para aprovar a matéria há ne
cessidade de 308 votos. Assim, mostraremos que o texto da Emen
da que estamos votando, fruto de um trabalho da Comissão
Especial, que teve como Presidente o ilustre Deputado Humberto
Souto e como Relator o nobre Deputado Geddel Vieira Lima, que
fIzeram um trabalho exemplar, foi decisão de acordo entre todos
os p,artidos que dão sustentação ao Governo. É necessário manter
mos esse texto que é muito bom para o País e para o projeto das
telecomunicações no Brasil.

Faço um apelo para que votemos "sim", a fim de se manter
o texto e flexibilizar o monoyólio das telecomunicações, permitin
do que, além da TELEBRAS, outras empresas possam explorar
esses serviços em nosso País, mediante concessão, permissão ou
autorização da União. O monopólio continuará com a União. Seus
temos serão defmidos através de lei a ser elaborada por este Po
der. As informações de que estamos entregaildo esse setor a em
presas estrangeiras não procedem. Ao contrário, o monopólio
continuará com a União que poderá, através de autorização, per
missão ou concessão, fazer com que outras empresas atuem em
nosso País.

Nos próximos quatro anos, precisaremos investir cerca de
35 bilhões de reais. O setor público dispõe apenas de 14 bilhões de
reais, faltando 21 bilhões de reais. Só poderemos conseguir essa
quantia através da abertura, a fim de que outras empresas possam aqui
atuar, e o Brasil possa se igualar aos países do Primeiro Mundo, so
bretudo nesse setor de telecomJmicações, fundamental não só para a
Nação, mas para todo o mundo. Essa vitória não será dos que defen
deram a quebra do monopólio~uma empresa, mas de nosso País.

O SR. EDINHO ARAUJO (pMDB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "sim" e lembra aos Srs.

Deputados da bancada que pemaneçam em plenário porque tere
mos outras votações e há necessidade de se obter 308 votos.

O SR. FRANCISCO DORNELLES - (pPR - RJ. Sem re
visão do orador.) -Sr. Presidente, o PPR pede aos Deputados da
bancada que estão em seus gabinetes para que voltem ao plenário
porque a votação é importante. E pede a todos os Deputados pre
sentes que votem "sim".

O SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

O SR. ALDO REBELO (pcdoB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, infomo à Casa que tomamos conheci
mento há poucos instantes de que a Federação Única do~Petrolei
ros, reunida na noite de hoje com a direção da Central Unica dos
Trabalhadores, com a presença do Vicentinho, resolveu dar conti
nuidade à justa greve dos petroleiros como forma de responder à
intransigência autoritária do Poder Executivo.

Segundo infomações que recebemos, os trabalhadores que
fazem greve nas refmarias de todo o País, de forma ordeira e pací
fica, estão dispostos a não se submeterem à chantagem e à violên
cia patrocinadas pelo Governo do Presidente Fernando Henrique
Cardoso. Os Parlamentares que nesta Casa têm manifestado apoio
à histórica luta dos trabalhadores, e que neste momento apoiam os
trabalhadores petroleiros, têm razão para manter elevado ânimo,
porque a resistência desses trabalhadores ao Governo Federal é
uma questão decisiva para a manutenção da democracia em nosso
País. Todo apoio aos combativos trabalhadores da Petrobrás!

O Sr. Ronaldo Perim, 1°Vice-Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Luís
Eduardo, Presidente.

O SR. WAGNER SALUSTIANO- Sr, Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. WAGNER SALUSTIANO (pPR - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PPR pede a presença dos Srs. Depu
tados ao plenário, para que votem "sim".

O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente peço a pala
vra pela ordem.

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, esta manhã encaminhamos um requeri
mento solicitando a formação de uma Comissão para acompanhar
o movimento de ocupação das refinarias pelo Exército. E. agora,
solicito a V. Ex' que o encaminhe aos Líderes dos diversos parti
dos para que analisem a proposta que visa acompanhar a situação
de tensão reinante nessas áreas. Esta Casa não pode se omitir dian
te desses acontecimentos. Caso eles não sejam devidamente acom
panhados, poderão trazer conseqüências gravíssimas.

Peço, portanto, V. Ex" que encaminhe às lideranças o reque
rimento para apreciação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputado, V. Ex'
será atendido.

O SR. AGNALDO TIMÓTEO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. AGNALDO TIMÓTEO (pPR - RJ. Sem revisão
do orador). - Sr. Presidente, quero reiterar que em y.enhum mo
mento votariamos contra os interesses deste País. E importante
deixar claro a necessidade de que empresas com essa especialida
de, de qualquer parte do mundo, que sejam poderosas, venham in-
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vestir no Brasil para que o trabalhador especializado seja melhor
remunerado e melhor aproveitado. Evidentemente, os baderneiros
serão dispensados.

O SR. JOSÉ ANíBAL - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem. .

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) Tem V. Ex' a pala-
vra.

o SR. JOSÉ ANíBAL (psDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Peço aos Deputados do PSDB que estão na Casa que ve
nham votar. O voto do nosso partido é 'sim".

O SR. WAGNER SALUSTIANO (pPR - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr Presidente, o PPR vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Reitero o pedido
aos Srs. Deputados para que permaneçam em plenário, pois ainda
teremos algumas votações.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR• .,kESlDJj;NTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (BlocoIPFL - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr.Presidente, a Petrobras, tendo ontem
atingido um valor inferior a 200 mil barris processados. encerra o
dia hoje processando mais de 650 mil barris. Isso significa que
uma parcela dos trabalhadores de empresa entendeu que era o mo
mento de encerrar uma greve equivocada, que pretendia desrespei
tar decisão judicial do Tribunal Superior do Trabalho.

No dia de hoje. Sr. Presidente, também a produção de pe
tróleo já é superior à nonnal. Entendemos que neste momento, não
devemos apontar vencidos ou vencedores. O importante é que a
produção volta à normalidade, e logo que a Frente Única dos Pe
troleiros revogue a decisão que hoje segundo foi informado a este
plenário, ainda pretend anter. seguramente a direção da Petro
brãs sentam para negociar com seus trabalhadores, evidentemente
sempre nos limites da decisão do Tribunal Superior do Trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo). - A Presidência vai
encerrar a votação.

O SR. FRANCISCO DORNELLES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (pPR-RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, fui informado que há Deputados
do PPR a caminho do plenário. Se V. Ex' pudesse dar mais cinco
minutos, ficaria extremamente agradecido.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - À medida que haja
fluxo sim, caso contrário, não.

O SR. PAUDERNEY AVELINO Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a palavra.
O SR. PAUDERNEY AVELINO (pPR.AM Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente vamos encerrar a votação, porque ain
da temos mais dois destaques para serem votados.

O SR. JAQUES WAGNER - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. JAQUES WAGNER (VI' - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, quero chamar a atenção da Casa, mais
uma vez, e também do Executivo, na pessoa do Presidente Fernan
do Henrique Cardoso: quem sabe tendo conquistado o Governo e
a sua base parlamentar de apoio a vit6ria na emenda das telecomu
nicações, seja a hora de aproveitar eventuais comemorações, para,
também, buscar uma saída negociada para a greve dos petroleiros.

Não é salutar para a democracia brasileira que conflito trabalhista
se resolva ou pela força - o que espero não aconteça - ou por uma
eventual tragédia, conseqüência de um acidente, ou pela tentativa
de aniquilamento d~ qualquer uma das partes.

A democracia é uma história, é uma construção, e essa
construção depende das partes. Vou insistir na tese porque saí da
.qui na quinta-feira da semana passada, com Lideranças de todos os
partidos, para, um encontro com o Presidente Fernando Henrique
Cardoso, deixar claro que esta Casa se oferece para ser a interme
diária, uma Comissão de armistício para o conflito que se instalou
em um setor estratégico como o de petróleo.

Quero crer que - vou insistir na tese - no momento da co
memoração que o Governo seguramente terá com seus pares pela
vitória conquistada aqui, nada melhor aos vencedores do que a
compreensão de que a vitória não nos transforma em mesquinhos;
ao contrário, faz com que cada um cresça na busca de uma solução
negociada.

Deixo público, mais uma vez, ao Líder do Governo; ao
companheiro Michel Temer, Líder do PMDB; a Inocêncio Olivei
ra; à sua pessoa, Presidente, que sei que tem interesse na saída ne
gociada; à Liderança do PSDB, que esta Liderança - e sei que
outros também o farão - se oferece para fazer aquilo que os Líde
res políticos devem fazer: arriscar-se politicamente, para encontrar
uma saída negociada. As saídas fáceis não são próprias dos gran
des políticos, e, sem falsa modéstia, pretendo construir na Casa a
hist6ria daqueles que se arriscam para buscar, nos momentos difi
ceis, as saídas negociadas.

Portanto, apelo às Lideranças que apóiam o Governo para
que aproveitem o momento de regozijo e busquem uma saída ne
gociada para o conflito.

O SR. MICHEL TEMER - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

• O SR. MICHEL TEMER (pMDB-SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, permita-me secundar as palavras do Lí
der Jaques Wagner. Há realmente uma angUstia nacional em rela
ção ao problema Em brevissimas palavras, esclareço que as
Lideranças já tomaram o primeiro passo, tendo em vista que acima
do interesse das partes há um valor a ser examinando: o interesse
da população.

Afora o interesse dos petroleiros, as posições manifestadas
pelo Poder Executivo e pelo Judiciário Trabalhista, este poder Le
gislativo não pode omitir-se. Ele há de trabalhar em favor, repito,
dos consumidores e especialmente daqueles que hoje sofrem, ou
seja, os trabalhadores de mais baixa renda, que permanecem em fi
las tentando obter gás ou combustível.

Quero congratular-me com o Deputado Jaques Wagner, que
com sua palavra, manifesta aquilo que é tradicional na sua fala: a
preocupação com os grandes interesses do País. E este é um gran
de interesse, que há de ser patrocinado por todas as Lideranças e
por todos os membros desta Casa.

O SR. INOCítNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. INOCítNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr:Presidente, fui citado pelo nobre Deputa
do Jaques Wagner. Ouvi seu apelo para que com os Líderes José
Aníbal, Luiz Carlos Santos, Michel Temer e todos os partidos que
dão apoio ao Governo, interfeJÍssemos junto ao Presidente da re
pública a fim de encontrarmos uma solução para esse grave pro
blema da grave.
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Sr. Presidente, nós já o fizemos, desde a primeira hora esta
mos abertos a esse entendimento, e para isso procuramos o Exmo.
Sr. Presidente da república, junto com essas lideranças. prontífica
mo-nos, mais uma vez, a encontrar um caminho, mas um caminho
dentro da lei, dentro da legalidade, dentro das normas que devem
defmir as relações de harmonia e independência entre os três Po
deres da república.

Portanto, Sr. Presidente, em respeito a esse desiderato, que
é a harmonia e sobretudo, a independência dos Poderes, em respei
to as decisões emanadas de um dos Poderes, que não devem ser
contestadas por nenhum dos dois outros, é que estamos buscando
o entendimento segundo critério que não prejudique os mais sacri
ficados, os mais humildes mas, ao contrário, venha em beneficio
daNação.

Portanto, nesse caminho, na busca do entendimento, dentro
da lei e da ordem dentro da normalidade, da legalidade é que con
tinuamos abertos a esse entendimento, na certeza de que essa que
da de braço não interessa a ninguém sobretudo para que possa
realmente voltar a normalidade esse setor fundamental para a nos
sa população.

Portanto Sr. Presidente, neste sentido, desde que fui convo
cado pelo Líder do PT, nobre Deputado Jaques Wagner, prontífi
co-me a continuar a buscar o entendimento, uma solução para esse
problema que não é de partido, é de todo o País.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Peço aos Srs. Lí
deres que sejam muito breves pois o Plenário deseja votar.

Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Luiz Carlos
Santos.

O SR. LUIZ CARLOS SANTOS (pMDB-SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, em poucas palavras, para deixar
claro, já que o Governo foi citado, devo dizer que o Governo não
quer confronto algum, nunca quis. Esse confronto, Deputado Ja
ques Wagner, não serve à categoria, descreve à Nação, angustiada
hoje, com essa crise. A categoria recorreu ao judiciário, através de
embargos infringentes, e deve respeitar a decisão judicial. Esse é o
princípio da legalidade, e o Governo está estará aberto à negocia
ção, no foro competente, que é a empresa Petrobrás. Quero, daqui,
elogiar, V. Ex' pelo esforço no sentido do entendimento e da con
ciliação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vamos ao resultado.
Esta encerrada a votação.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Mesa vai pro

clamar o resultado da votação.
VOTARAM:

SIM-305
NÃO-122
ABSTENÇÃO - 3
TOTAL-430

Rejeitado o destaque. A expressão "ressalvado o disposto
na alínea a do inciso seguinte" foi retirada do substitutivo da Co
missão Especial.

VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DEPUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PTB - Sim
Elton Rohnelt - Bloco - PSC - Sim
Francisco Rodrigues - Bloco - PSD - Sim
Luciano Castro - PPR - Sim
Luís Barbosa - Bloco - PTB - Sim
Moises Lipnik - Bloco - PTB - Sim
Robério Araújo - PSDB - Sim
Salomão Cruz - Bloco - PFL - Sim

Amapá

Antonio Feijão - PSDB - Sim
Eraldo Trindade - PPR - Sim
Fátima Pelaes - Bloco - PFL - Sim
Gervásio Oliveira - Bloco - PSB - Não
Raquel Capiberibe - Bloco - PSB - Não
Sérgio Barcellos - Bloco - PFL - Sim
Valdenor Guedes - PP - Sim

Pará

Ana Júlia - PT - Não
Anivaldo Vale - PPR - Sim
Antônio Brasil- PMDB - Não
Benedito Guimarães - PPR - Sim
Elcione Barbalho - PMDB - Sim
Hilário Coimbra - Bloco - PTB - Sim
José Priante - PMDB - Sim
Nicias Ribeiro - PMDB - Sim
Olávio Rocha - PMDB - Sim
Paulo Rocha - PT - Não
Paulo Titan - PMDB - Não
Raimundo Santos - PPR - Não
Socorro Gomes - PCdoB - Não
Ubaldo Corrêa - PMDB - Sim
Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Sim

Amazonas

Arthur Virgílio Neto - PSDB - Sim
Átila Lins - Bloco - PFL - Sim
Carlos da Carbrás - Bloco - PFL - Sim
Euler Ribeiro - PMDB - Sim
João Thomé Mestrinho - PMDB - Não
Luiz Fernando - PMDB - Sim
Pauderney Avelino - PPR - Sim

Rondônia

Carlos Camurça - PP - Sim
ConfficioMoura-PMDB-Sim
Emerson Olavo Pires - PSDB - Sim
Euripedes Miranda - PDT - Não
Expedito Júnior - Bloco - PL - Sim
lldemar Kussler - PSDB - Sim
Marinha Raupp - PSDB - Não
Silvemani Santos - PP - Sim

Acre

Carlos Airton - PPR - Sim
Célia Mendes - PPR - Sim
Francisco Diógenes - PMDB - Sim
Mauri Sérgio - PMDB - Sim
Zila Bezerra- PMDB - Sim

Tocantins

Antônio Jorge - PPR - Sim
Dolores Nunes - PP - Não
Freire Júnior- PMDB - Sim
João Ribeiro - Bloco - PFL - Sim
Melquiades Neto - PPR - Sim
Osvaldo Reis - PP - Não
Udson Bandiera - PMDB - Não

Maranhão

AlbéricoF~o-PMDB-Sim

Costa Ferreira - PP - Sim
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César Bandeira - Bloco - PFL - Sim
Davi Alves Silva - Bloco - PMN - Sim
Domingos Dutra - PT - Não
Eliseu Moura - Bloco - PFL - Sim
Jayme Santana - PSDB - Sim
José Carlos Sabóia - Bloco - PSB - Não
Magno Bacelar- PDT - Sim
Márcia Marinho - PSDB - Sim
Mauro Fecury - Bloco - PFL - Sim
Nan Souza - PP - Sim
Remi Trinta - PMDB - Sim
Roberto Rocha - PMDB - Sim
Sarney Filho - Bloco - PFL - Sim
Sebastião Madeira - PSDB - Sim

Ceará

Anibal Gomes - PMDB - Sim
Antônio Balhmann - PSDB - Sim
Antônio dos Santos - Bloco - PFL - Sim
Amon Bezerra - PSDB - Sim
Edson Queiroz - PP - Sim
Firmo de Castro - PSDB - Sim
Gonzaga Mota - PMDB - Não
Inacio Arruda - PCdoB - Não
JaclcsonPereira- PSDB- Sim
José Linhares - PP - Sim
José Pimentel- PT - Não
Leônidas Cristino - PSDB - Sim
MarccloTeuem-PMDB-Sim
Nelson Otoch - PSDB - Sim
Pimentel Gomes - PSDB - Sim
Roberto Pessoa - Bloco - PFL - Sim
Rommel Feijó - PSDB - Sim
Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim
Vicente Arruda - PSDB - Sim
Zé Gerardo - PSDB - Sim

Piauí

Alberto Silva - PMDB - Sim
B. Sá - PSDB - Sim
Ciro Noguem - Bloco - PFL - Sim
Felipe Mendes - PPR - Sim
Heraclito Fortes - Bloco - PFL - 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 - Não
Carlos Alberto - Bloco - PFL - Sim
Cipriano Correia - PSDB - Sim
Henrique Eduardo Alves - PMDB - Sim
Iberê Ferreira - Bloco - PFL - Sim
Laire Rosado - PMDB - Sim
Ney Lopes - Bloco - PFL - Sim

Paraíba

Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Sim
Armando Abílio - PMDB - Sim
Cássio Cunha Lima - PMDB - Não
Efraim Morais - Bloco - PFL - Sim
Enivaldo Ribeiro - PPR - Sim
Gilvau Freire - PMDB - Não

Ivandro Cunha Lima - PMDB - Não
José Aldemir- PMDB - Não
JoséLuizClerot- PMDB- Não
Ricardo Rique - PMDB - Sim

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL - Sim
Fernando Ferro - PT - Não
GonzagaPMoota-Bloco-PSB-Nw
Humberto Costa - PT - Não
Inocêncio Olivem - Bloco - PFL - Sim
José Jorge - Bloco - PFL - Sim
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL - Sim
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Sim
Luiz Piauhylino - Bloco - PSB - Sim
Mendonça Filho - Bloco - PFL - Sim
Nilson Gibson - Bloco - PMN - Sim
Osvaldo Coelho - Bloco - PFL - Sim
Pedro Correa - Bloco - PFL - Sim
Ricardo Heráclio - Bloco - PMN - Não
Roberto Fontes - Bloco - PFL - Sim
Roberto Magalhães - Bloco - PFL - Sim
Severino Cavalcanti - Bloco - PFL - Abstenção
Wilson Campos - PSDB - Sim
Wolney Queiroz - PDT - Não

Alagoas

Ceci Cunha - PSDB - Sim
Fernando Torres - PSDB - Sim
Moacyr Andrade - PPR - Sim
Olavo Calheiros - PMDB - Não

Sergipe

Adelson Ribeiro - PMDB - Sim
Carlos Magno - Bloco - PFL - Sim
José Teles - PPR - Sim
Marcelo Deda - 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
Domingos Leonelli - PSDB - Abstenção
Eujácio Simões - Bloco - PL - Sim
Félix Mendonça - Bloco - PTB - Sim
Fernando Gomes - PMDB - Sim
Geddel Vieira Lima - PMDB - Sim
Haroldo Lima - PCdoB - Não
Jaime Fernandes - Bloco - PFL - Sim
Jairo Azí - Bloco - PFL - Sim
Jairo Carneiro - Bloco - PFL - Sim
Jaques Wagner- PT - Não
João Almeida- PMDB - Sim
João Leão - PSDB - Sim
Jonival Lucas - Bloco - PFL - Sim
José Carlos Aleluia - Bloco - PFL - Sim
José Rocha - Bloco - PFL - Sim
José Tude - Bloco - PTB - Sim
Leur Lomanto - Bloco - PFL - Sim
Luís Eduardo - Bloco - PFL - Abstenção
Luiz Braga - Bloco - PFL - Sim
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Luiz Moreira - Bloco - PFL - Sim
Manoel Castro - Bloco - PFL - Sim
Marcos Medrado"": PP - Sim
Mário Negromonte - PSDB - Sim
Nestor Duarte- PMDB - Sim
Roberto Santos - PSDB - Sim
Sérgio Carneiro - PDT - Não
Severiano Alves - PDT - Não
Simara Elle1.Y - PMDB - Sim
Ubaldino Junior - Bloco - PSB - Não
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL - Sim

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB - Sim
Antônio Aureliano - PSDB - Sim
Antônio do Valle - PMDB - Sim
Bonifácio de Andrada - Bloco - PTB - Não
Carlos Melles - Bloco - PFL - Sim
Carlos Mosconi - PSDB - Sim
Chico Ferramenta - PT - Não
Danilo de Castro - PSDB - Sim
Eduardo Barbosa - PSDB - Não
Elias Murad - PSDB - Sim
Eliseu Resende - Bloco - PFL - Sim
Fernando Diniz - PMDB - Sim
Francisco Horta - Bloco - PL - Sim
Genésio Bernardino - PMDB - Sim
Herculano Angbinetti - PSDB - Sim
Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL - Sim
Humberto Souto - Bloco - PFL - Sim
Ibrahim Abi-Ackel- PPR - Sim
Jair Siqueira - Bloco - PFL - Sim
João Fassarella- PT - Não
José Rezende - Bloco - PTB - Sim
José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL - Sim
Lael Varella - Bloco - PFL - Sim
Márcio Reinaldo - PP - Sim
Marcos Lima - PMDB - Não
Mário de Oliveira - PP - Sim
Mauócio Campos - PL - Sim
Mauro Lopes - Bloco - PFL - Sim
Newton Cardoso - PMDB - Sim
Nilmário Miranda - PT - Não
Odelmo Leão - PP - Sim
Paulo Delgado - PT - Não
Paulo Heslander - Bloco - PTB - Sim
Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Sim
Raul Belém - Bloco - PFL - Sim
Roberto Brant - Bloco - PTB - Sim
Romel Anízio - PP - Sim
Ronaldo Perim - PMDB - Sim
Saraiva Felipe - PMDB - Sim
Sérgio Miranda - PCdoB - Não
Sérgio Naya - PP - Sim
Silas Brasileiro-PMDB-Sim
Sílvio Abreu - PDT - Não
Tilden Santiago - PT - Não
Vittorio Medioli - PSDB - Sim
Zaire Rezende - PMDB - Não

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PSB - Não
Feu Rosa- PSDB - Sim

João Coser- PT - Não
Jorge Anders - PSDB - Sim
Luiz Buaiz - Bloco - PL - Sim
Luiz Durão - PDT - Não
Rita Camata- PMDB - Não
Roberto Valadão - PMDB - Sim

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - PPR - Sim
Alcione Athayde - PP - Sim
Alexandre Santos - PSDB - Sim
Arolde de Oliveira - Bloco - PFL - Sim
Ayrton Xerez - PSDB - Sim
Candinho Mattos - PMDB - Sim
Cidinha Campos - PDT - Não
Conceição Tavares - PT - Não
Edson Ezequiel- PDT - Não
Eduardo Mascarenhas - PSDB - Sim
Fernando Gabeira - PV - Não
Fernando Gonçalves - Bloco - PTB - Sim
Fernando Lopes - PDT - Não
Francisco Dornelles - PPR - Sim
Francisco Silva - PP - Sim
Jair Balsonaro - PPR - Sim
Jandira Fegbali - PCdoB - Não
João Mendes - Bloco - PTB - Sim
Jorge Wilson - PMDB - Sim
José Carlos Coutinho - S/P - Sim
José Egydio - Bloco - PL - Sim
Laprovita Vieira - PP - Sim
Laura Carneiro - PP - Sim
Lima Netto - Bloco - PFL - Sim
Lindberg Farias - PCdoB - Não
MárcffiCiliilis~ana-PDT-Não

Marcio Fortes - PSDB - Sim
Milton Temer - PT - Não
Miro Teixeira- PDT - Não
Moreira Franco - PMDB - Sim
Noel de Oliveira - PMDB - Não
Paulo Feijó - PSDB - Sim
Rubem Medina - Bloco - PFL - Sim
Sérgio Arouca - PPS - Não
Simão Sessim - PPR - Sim
Sylvio Lopes - PSDB - Sim
Vanessa Felippe - PSDB - Sim

São Paulo

Alberto Goldman - PMDB - Sim
Aldo Rebelo - PCdoB - Não
Almino Affonso - PSDB - Sim
Aloysio Nunes Ferreira - PMDB - Sim
Antônio Kandir - PSDB - Sim
Arlindo Chinaglia - PT - Não
Arnaldo Faria de Sá - PPR - Sim
Arnaldo Madeira- PSDB - Sim
Ary Kara- PMDB - Sim
Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Sim
CarillsApolinário-PMDB-Sim
CarillsNclson-PMDB-Sim
Celso Daniel- PT - Não
Celso Russomanno - PSDB - Sim
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL - Sim
Cunha Lima - PDT - Sim
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De Velasco - Bloco - PSD - Sim
Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB - Não
Edinho Araújo - PMDB - Sim
Eduardo Jorge - PT - Não
Fernando Zuppo - PDT - Não
Hélio Bicudo - PT - Não
Ivan Valente- PT - Não
João Paulo - PT - Não
Jorge Tadeu Mudalen - PMDB - Sim
José Aníbal- PSDB - Sim
José Augusto - PT - Sim
José Coimbra - Bloco - PTB - Sim
José de Abreu - PSDB - Sim
José Genoíno - PT - Não
José Machado - PT - Não
Jurandyr Paixão - PMDB - Sim
Koyu Tha - PSDB - Sim
Luciano Zica - PT - Não
Luiz Carlos Santos - PMDB - Sim
Marcelo Barbieri - PMDB - Não
Marquinho Chedid - Bloco - PSD - Sim
Maurício Najar - Bloco - PFL - Sim
Michel Temer- PMDB - Sim
Nelson Marquezelli - Bloco - PTB - Sim
Paulo Lima - Bloco - PFL - Sim
Régis de Oliveira - PSDB - Não
Ricardo Izar - PPR - Sim
Robson Tuma - Bloco - PL - Sim
Salvador Zimbaldi - PSDB - Sim
TeIma de Souza - PT - Não
Tuga Angerami - PSDB - Não
Ushitaro Kamia - Bloco - PSB - Sim
Vadão Gomes - PP - Sim
Valdemar Costa Neto - Bloco - PL - Sim
Vicente Cascione - Bloco - PTB - Não
Wagner Salustiano - PPR - Sim
Welson Gasparini - PPR - Sim
Zulaiê Cobra - PSDB - Sim

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PDT - Não
Gilney Viana - PT - Não
Roberto França - PSDB - Sim
Rodrigues Palma - Bloco - PTB - Sim
Rogério Silva - PPR - Sim
Tetê Bezerra-PMDB- Sim

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB - Não
Augusto Carvalho - PPS - Não
Benedito Domingos - PP - Sim
Chico Vigilante - PT - Não
Jofran Frejat - PP - Sim
Osório Adriano - Bloco - PFL - Sim
Wigberto Tartuce - PP - Sim

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB - Não
Barbosa Neto - PMDB - Não
João Natal- PMDB - Não
Jovair Arantes - PSDB - Sim
Lidia Quinan - PMDB - Sim
Marconi Perillo - PP - Não

Maria Valadão - PPR - Sim
Nair Xavier Lobo - PMDB - Sim
Orcino Gonçalves - PMDB - Sim
Pedrinho Abrão - Bloco - PTB - Sim
Pedro Canedo - Bloco - PL - Sim
Pedro Wilson - PT - Não
Rubens Cosac - PMDB - Sim
Sandro Mabel- PMDB - Sim
Vilmar Rocha - Bloco - PFL - Sim

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - PMDB - Sim
Dilso Sperafico - PMDB - Sim
Flávio Derzi - PP - Sim
Marilu Guimarães - Bloco - PFL - Sim
Marisa Serrano - PMDB - Não
Nelson Trad - Bloco - PTB - Sim
Oscar Goldoni - PDT - Sim
Saulo Queiroz - PSDB - Sim

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL - Sim
Affonso Camargo - Bloco - PFL - Sim
Alexandre Ceranto - Bloco - PFL - Sim
Antonio Ueno - Bloco - PFL - Sim
Basílio Villani - PPR - Sim
Chico da Princesa - PDT - Sim
Dilceu Sperafico - PP - Sim
Elias Abrahão - PMDB - Não
Flávio Aros - PSDB - Não
HelDles Parcianello - PMDB - Sim
Homero Oguido - PMDB - Sim
José Borba"':' Bloco - PTB - Sim
Luciano Pizzatto - Bloco - PFL - Sim
Luiz Carlos Hanly - PSDB - Sim
Maurício Requião - PMDB - Não
Max Rosenmann - PDT - Não
Nedson Micheleti - PT - Não
Padre Roque - PT - Não
Panlo Bernardo - PT - Não
Paulo Cordeiro - Bloco - PTB - Sim
Ricardo Barros - Bloco - PFL - Sim
Ricardo Gomyde - PCdoB - Não
Valdomiro Meger - PP - Sim
Vilson Santini - Bloco - PTB - Sim
Werner Wanderer - Bloco - PFL - Sim

Santa Catarina

EdisonAndrino-PMDB-Sim
Hugo Biehl- PPR - Sim
João Pizzolatti - PPR - Sim
José Carlos Vieira - Bloco - PFL - Sim
José Fritsch - PT- Não
Leonel Pavan- PDT - Não
Luiz Henrique - PMDB - Sim
Mário Cavallazzi - PPR - Sim
Milton Mendes - PT - Não
Paulo Bornhausen- Bloco - PFL - Sim
Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Sim
Rivaldo Macari - PMDB - Sim
Serafun Venzon - PDT - Não
Valdir Colatto - PMDB - Não
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Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT - Não
Adroaldo Streck - PSDB - Sim
Adylson Motta - PPR - Sim
Aírton Dipp - PDT - Não
Augusto Nardes - PPR - Sim
Carlos Cardinal- PDT - Não
Darcísio Perondi - PMDB - Sim
Enio Bacci - PDT - Não
Esther Grossi - PT - Não
Ezídio Pinheiro - PSDB - Não
GeImano Rigotto - PMDB - Sim
Hugo Lagranha - Bloco - PTB - Sim
Ivo Mainardi - PMDB - Sim
Jair Soares - Bloco - PFL - Sim
Jarbas Lima - PPR - Não
Júlio Redecker - PPR - Sim
Luís Roberto Ponte - PMDB - Sim
Luiz Mainardi - PT - Não
Miguel Rossetto - PT - Não
Nelson Marcbezan - PPR - Sim
Paulo Paim - PT - Não
Paulo Rítzel - PMDB - Sim
Renan Kurtz - PDT - Não
Telmo Kirst - PPR - Sim
Waldomiro Fioravante - PT - Não
Wilson Branco - PMDB - Sim
Wilson Cignacbi - PMDB - Sim
Yeda Crusius - PSDB - Sim
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - requerimento de

destaque para votação em separado.

''Requeremos, nos teImOS regimentais, destaque
para votação em separado da expressão "assegurada a
prestação de serviços de infoImações por entidades de
telecomunicações explorada pela União" da Proposta de
Emenda à Constituição n° 003 de 1995 para ser incluída
no substitutivo da Comissão Especial, na parte final do
inciso XI do art. 21 logo após a expressão" outros as
pectos constitucionais".

Sala das Sessões, 24 de maio de 1995 - Assinam: Miro
Teixeira Líder do PDT; Sérgio Miranda Vice-Líder do PCdoB;
Ubaldino Júnior, Vice-Líder do Bloco Parlamentar (psB/PMN);
e Sérgio Carneiro, Vice-Líder do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em votação o des
taque

Quem quiser aditar a expressão terá que votar "sim", quem
quiser manter o texto votará ''não''.

A Presidência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter início o processo de votação pelo sis-
tema eletrônico. .

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduárdo) - Para se aprovar a
emenda, é preciso ~e baja 308 votos "sim".

O SR. JOSÉ ANíBAL - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. JOSÉ ANÍBAL (pSDB-SP. Sem revisão do ora
dor.) - O PSDB encaminha o voto ''não'', Sr. Presidente.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL-PE. Sem
revisão do orador.) - O Bloco PFLIPTB encaminha o voto "não",
Sr. Presidente.

O SR. ODELMO LEÃO (pP-MG. Sem revisão do ora
dor.) - O Partido Progressista encaminha o voto "não", Sr. Presi
dente.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (pcDOB-MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, encaminhamos o voto "sim" e consi
deramos essa uma questão fundamental. No projeto original do
Governo, manteve-se a expressão rede pública. Estamos retornan
do a essa expressão. A rede pública pode ser, inclusive, operada
por setores privados, mas é essencial que baja uma rede pública de
telecomunicações.

O SR. MICHEL TEMER (pMDB-SP. Sem revisão do
orador.) - Estamos votando "sim" Sr. Presidente.

O SR. WAGNER SALUSTIANO (pPR-SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, O PPR encaminha o voto ''Não''.

A SRA RAQUEL CAPmERIBE (Bloco/PSB-AP. Sem
revisão da oradora.) - Encaminho o voto "sim", Sr. Presidente.

O SR. MARQUINHO CHEDID (Bloco/PSD-SP. Sem re
visão do orador.) - Encaminho o voto ''não'', Sr. Presidente.

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (pDT-BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente. o PDT está fazendo uma pequena reu
nião. Vou declarar que o partido, por enquanto, está em obstrução.

O SR. LUIS CARLOS HAULY - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. LUIS CARLOS HAULY (pP - PRo Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o autor do requerimento está presente
para confirmar o requerimento?

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - É muito importan
te que o autor esteja presente. Entretanto, o Deputado Sérgio Mi
randa é co-autor e está presente.

O SR. SÉRGIO AROUCA - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. SÉRGIO AROUCA (pPS - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "sim".

O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora
dor.) - O PT vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Srs. Deputados
que se encontram nas bancadas, queiram registrar os seus códigos
de votação, selecionar os seus votos e acionar o botão preto do
painel até que as luzes do posto se apaguem.

Os Srs. Deputados que não registraram seus votos queiram
fazê-Io nos postos avulsos.

O SR. JURANDYR PAlXÃO - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. JURANDYR PAlXÃO (PMDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota ''não''.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero dizer aos nossos com
panheiros do Bloco'PFL - PTB que, nessa votação anterior, enca
minhamos o voto "sim" para manter o texto, mas esse problema
não tem muita importância. A única importância, Sr. Presidente, é
que trata os serviços de rádio e tevê em dispositivos separados.
Isso vai fazer com que, no segundo turno, unifiquemos todos esses
em um texto só. Não tem muita importância essa votação. Digo
isto antes que esse dê uma conotação de que bouve uma grande vi
tória do outro lado; nada disso. O problema de retirar expressão,
também, não tem mais nenhuma importância, porque o vamos fa-
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zer é tornar o texto mais sintético, tratando dos problemas das tele
comunicações em um só dispositivo. Nada mais do que isso. Sr.
Presidente,. Portanto, faço esta ressalva para que os companheiros
do Bloco não tenham qualquer preocupação de que possamos ter
tirado uma expressão que era importante para a queda do monopó
lio das telecomunicações em nosso País. Então, gostaria de dizer
que nessa votação o voto é "não".

O SR. oSMÂNIO PEREIRA - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. oSMÂNIo PEREIRA (pSDB - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, só para fazer o registro de que, na vo
tação anterior, o meu voto é "sim". Estava cuidando de assuntos da
Saúde. Seria bom que o Presidente da República resolvesse o pro
blema dessa área para que os Parlamentares pudessem ficar em
plenário.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O voto de V. Ex'
vai constar em ata.

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

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. SÉRGIO ,MIRANDA (pcdoB - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, ao contrário do que disse o Líder do
PFL, Deputado Inocêncio Oliveira, esta foi uma grande vitória.
Não se trata de uma questão secundária. Incluímos na legislação
que regulará o setor de telecomunicações todas as áreas envolvi
das. Televisão e rádio não ficaram fora da regulação do setor. Foi
uma grande vitória - repito.

Chamo a atenção dos Srs. Deputados para esta votação, que
trata de tema importante. Aproveito para citar o Vice-Presidente
dos Estados Unidos, AI Gore, que, ao tratar de um a rede pública,
disse que ela tinha que ser pública, pois, se fosse privada, haveria
a cobrança de pedágio. Essa rede pública pode ser explorada por
empresas privadas, mas é essencial que se mantenha a concepção
de uma rede pública de telecomunicações.

Nesse sentido, Sr. Presidente, para que tenhamos a segunda
vitória da noite, peço aos Srs. Deputados que analisem a emenda e
votem "sim", pela rede pública de telecomunicações.

Lembro que esta emenda é do Deputado Paulo Bonhausem,
do PFL. O PCdoB, o PT e do PDT demonstram visão ao apoiar
uma e~endacorreta e de um Deputado do PFL. Espero que o Par
tido da Frente Liberal também se sensibilize e vote "sim" para esta
emenda.

O SR. CELSO RUSSOMANNO (pSDB - SP. Sem revi
são do orador.}- Sr. Presidente, o PSDB encaminha o voto "nao".

O SR. ODELMO LEÃO (pP - MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Partido Progressista encaminha o voto
"não'\

O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim" e subscreve as palavras do
ilustre Deputado do PCdoB, Sérgio Miranda, que falou há pouco.

O SR. WAGNER SALUSTIANO (pPR - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PPR encaminha seu voto "não".

O SR. JOÃO COSER - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. JOÃO COSER (pT - ES. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, gostaria de aproveitar o momento para registrar mi
nha indignação contra o Governo Federal, particularmente contra

o Ministério dos Transportes, que faz publicar hoje, no Diário
Oficial, o contrato de adesão do Porto de Praia Mole, retirando da
área de porto organizado e passando recursos públicos, bens públi
cos para a iniciativa privada sem qualquer ressarcimento.

Portanto, aqui fica o nosso protesto contra mais essa atitude
do Governo Federal, que privilegia a iniciativa privada em detri
mento do Estado brasileiro.

O SR. WOLNEY QUEIROZ - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. WOLNEY QUEIROZ (pDT - PE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "sim".

O SR. PAULO BORNHAUSEN (BlocoIPFL - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, fui citado há poucos minutos
quanto à minha emenda à PEC nO 3.

Gostaria de esclarecer que o voto do PFL, nesta votação, é
"não", pois o Parlamentar, em seu relatório, evoluiu da minha
emenda, e tenho de considerar que o relatório ficou melhor do que
o que propus.

Portanto, o voto do PFL é "não".
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Quero agradecer a

todos os Srs. Deputados que permaneceram até esta hora votando,
o que é muito importante para a recuperação da imagem do Poder
Legislativo.

Houve várias votações nominais, vários destaques, debates,
às vezes acalorados, mas foi extremamente importante para a Casa
o dia de hoje.

O SR. SEVERIANO ALVES - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex' a pa
lavra.

O SR. SEVERIANO ALVES (pDT - BA. Sem revisão do
orador.) - O voto deste Deputado é "sim", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Está encerrada a
votação.

O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - A Mesa vai pro
clamar o resultado da votação.

VOTARAM:
Sim-98
NÃO-262
ABSTENÇÃO - I
TOTAL-361
O Destaque foi rejeitado. Fica mantido o texto do substituti

vo da Comissão Especial.
Prejudicados os demais destaques.

VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DEPUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PTB - Sim
Elton Rohnelt - Bloco - PSC - Não'
Luciano Castro - PPR - Não
Luis Barbosa - Bloco - PTB - Não
Moisés Lipnik - Bloco - PTB - Sim
Robério Araújo - PSDB - Não
Salomão Cruz - Bloco - PFL - Não

Amapá

Antonio Feijão - Bloco - PTB - Não
Eraldo Trindade - PPR - Não
Fátima Pelaes - Bloco - PFL - Não
Gervásio Oliveira- Bloco - PSB - Sim
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Sérgio Barcellos - Bloco - PFL - Não
Valdenor Guedes - PP - Não

Pará

Ana Júlia - PT - Sim
Anivaldo Vale - PPR - Não
Antônio Brasil- PMDB - Sim
Benedito Guimarães - PPR - Não
Elcione Barbalho - PMDB - Não
Nicias Ribeiro - PMDB - Não
Olávio Roch'l - PMDB - Não
Paulo Rocha - PT - Sim
Paulo Titan - PMDB - Sim
Raimundo Santos - PPR - Sim
Socorro Gomes - PCdoB - Sim
Ubaldo Corrêa - PMDB - Não
Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Não

Amazonas

Arthur Virgílio Neto - PSDB - Não
Carlos da Carbrás - Bloco - PFL - Não
Euler Ribeiro - PMDB - Não
Luiz Fernando - PMDB - Não
Pauderney Avelino - PPR - Não

Rondônia

Carlos Camurça - PP - Não
Confúcio Moura - PMDB - Não
Emerson Olavo Pires - PSDB - Não
Expedito Júnior - Bloco - PL - Não
Ildemar Kussler - PSDB - Não
Marinha Raupp - PSDB - Não
Silvernani Santos - PP - Sim

Acre

Carlos Airton - PPR - Não
Célia Mendes - PPR - Não
Chicão Brígido - PMDB - Sim
Mauri Sérgio - PMDB - Não
Zila Bezerra - PMDB - Não

Tocantins

Antônio Jorge - PPR - Não
Dolores Nunes - PP - Sim
Freire Júnior- PMDB - Não
João Ribeiro - Bloco - PFL - Não
Melquiades Neto - PPR - Não
Osvaldo Reis - PP - Sim
Udson Bandeira - PMDB - Sim

Maranhão

Costa Ferreira - PP - Não
Nan Souza - PP - Sim
Sebastião Madeira - PSDB - Não

Ceará

Anibal Gomes - PMDB - Não
Antônio Balhmann - PSDB - Não
Antônio dos Santos - Bloco - PFL - Não
Edson Queiroz - PP - Não
Firmo de Castro - PSDB - Não
Gonzaga Mota - PMDB - Sim
Inácio Arruda - PCdoB - Sim
Jackson Pereira- PSDB - Não

José Linhares - PP - Não
José Pimentel- PT - Sim
Leônidas Cristino - PSDB - Não
Marcelo Teixeira - PMDB - Não
Nelson Otoch - PSDB - Não
Pimentel Gomes - PSDB - Não
Pinheiro Landim - PMDB - Não
Rommel Feij6 - PSDB - Não
Ubiratan Aguiar - PSDB - Não
Vicente Arruda - PSDB - Não
Zé Gerardo - PSDB - Não

Piauí

Alberto Silva - PMDB - Não
Ciro Nogueira - Bloco - PFL - Não
Felipe Mendes - PPR - Não
Júlio Cesar - Bloco - PFL - Não
·Mussa Demes - Bloco - PFL - Não
Paes Landim- Bloco - PFL - Não

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL - Não
Carlos Alberto - Bloco - PFL - Não
Cipriano Correia - PSDB - Não
Iberê Ferreira - Bloco - PFL - Não
Laire Rosado - PMDB - Não
Ney Lopes - Bloco - PFL - Não

Paraíba

Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Não
Armando Abílio - PMDB - Não
Cássio Cunha Lima - PMDB - Sim
Efraim Morais - Bloco - PFL - Não
Enivaldo Ribeiro - PPR - Não
Gilvan Freire - PMDB - Sim
Ivandro Cunha Lima - PMDB - Sim
José Aldemir - PMDB - Sim
Ricardo Rique - PMDB - Não

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL - Não
Fernando Ferro - PT - {)im
Humberto Costa - PT - Sim •
Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL - Não
José Jorge - Bloco - PFL - Não
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL - Não
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Não
Luiz Piauhylino - Bloco - PSB - Sim
Mendonça Filho - Bloco - PFL - Não
Osvaldo Coelho - Bloco - PFL - Não
Pedro Correa - Bloco - PFL - Não
Ricardo Heráclio - Bloco - PMN - Sim
Roberto Fontes - Bloco - PFL - Não
Roberto Magalhães - Bloco - PFL - Não
Severino Cavalcanti - Bloco - PFL - Não
Wilson Campos - PSDB - Não
Wolney Queiroz - PDT- Sim

Alagoas

Ceci Cunha - PSDB - Não
Moacyr Andrade - PPR - Não

Sergipe

Adelson Ribeiro - PMDB - Não
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Carlos Magno - Bloco - PFL - Não
José Teles - PPR - Não
Marcelo Deda - PT - Sim
Wilson Cunha - Bloco - PMDB - Não

Bahia

Alcides Modesto - PT- Sim
Aroldo Cedraz - Bloco - PFL - Não
Benito Gama - Bloco - PFL - Não
Claudio Cajado - Bloco - PFL - Não
Coriolano Sales - PDT - Sim
Domingos Leonelli - PSDB - Sim
Eujácio Simões - Bloco - PL - Não
Félix Mendonça - Bloco - PTB - Não
Fernando Gomes - PMDB - Não
Geddel Vieira Lima - PMDB - Não
Haroldo Lima - PCdoB - Sim
Jaime Fernandes - Bloco - PFL - Não
Jairo Azi - Bloco - PFL - Não
Jairo Carneiro - Bloco - PFL - Não
João Almeida - PMDB - Não
João Leão- PSDB - Não
Jonival Lucas - Bloco - PFL - Não
José Rocha - Bloco - PFL - Não
José Tude - Bloco - PTB - Não
Leur Lomanto - Bloco - PFL - Não
Luís Eduardo - Bloco - PFL - Abstenção
Luiz Braga - Bloco - PFL - Não
Luiz Moreira - Bloco - PFL - Não
Manoel Castro - Bloco - PFL - Não
Marcos Medrado - PP - Não
Mm0Ne~omoote-PSDB-Nw

Roberto Santos - PSDB - Não
Sérgio Carneiro - PDT - Sim
Simara Ellery - PMDB - Não
Ursicino Queiroz- Bloco - PFL - Não

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB - Nw
Antônio Aureliano - PSDB - Não
Antônio do Valie - PMDB - Não
Bonifácio de Andrada - Bloco - PTB - Não
Carlos Melles - Bloco - PFL - Não
Carlos Mosconi - PSDB - Não
Chico Ferramenta - PT - Sim
Danilo de Castro - PSDB - Não
Eduardo Barbosa - PSDB - Sim
Elias Murad - PSDB - Não
Eliseu Resende - Bloco - PFL - Não
Fernando Diniz - PMDB - Não
Francisco Horta - Bloco - PL - Nw
Genésio Bernardino - PMDB - Não
Herculano Anghinetti - PSDB - Não
Hugo Rodrignes da Cunha - Bloco - PFL - Não
Humberto Souto - Bloco - PFL - Não
Ibrahim Abi-Ackel- PPR - Não
Jair Siqueira - Bloco - PFL - Não
João Fassarella - PT - Sim
José Rezende - Bloco - PTB - Não
José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL - Não
Lael Varella - Bloco - PFL - Não
Márcio Reinaldo - PP - Não
Maria Elvira - PMDB - Não

Mmo de Oliveira - PP - Não
Mauricio Campos - PL - Sim
Mauro Lopes - Bloco - PFL - Não
Newton Cardoso - PMDB - Não
Nilmário Miranda - PT - Sim
Odelmo Leão - PP - Não
Osmânio Pereira - PSDB - Não
Paulo Delgado - PT- Sim
Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Não
Raul Belém - Sem Partido - Não
Roberto Brant - Bloco - PTB - Não
RomeI Anízio - PP - Não
Ronaldo Perim- PMDB - Não
Saraiva Felipe - PMDB - Não
Sérgio Miranda - PCdoB - Sim
Sérgio Naya - PP - Não
Silas Brasileiro - pMDB - Não
Tilden Santiago - PT - Não
Vittorio Medioli - PSDB - Não
Zaire Rezende - PMDB - Sim

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PSB - Não
Feu Rosa - PSDB - Não
Jorge Anders - PSDB - Não
Luiz Buaiz - Bloco - PL - Não
Nilton Baiano - PMDB - Não
Roberto Valadão - PMDB - Sim

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo PPR - Não
Alcione Athayde - PP - Não
Alexandre Santos - PSDB - Não
Álvaro Valie - Bloco - PL - Não
Ayrtoo Xerez - PSDB - Não
Candinho Mattos - PMDB - Nw
Conceição Tavares - PT - Sim
Fernando Gabeira - PV- Sim
Fernando Gonçalves - Bloco - PTB - Não
Francisco Dornelles - PPR - Não
Francisco Silva - PP - Sim
Jair Bolsonaro - PPR - Não
Jandira Feghali - PCdoB - Sim
João Mendes - Bloco - PTB - Não
Jorge Wilsoo-PMDB- Não
José Carlos Coutinho - PDT - Nw
Laprovita Vieira - PP - Não
Laura Carneiro - PP - Não
Lindberg Farias - PCdoB - Sim
Mareio Fortes - PSDB - Não
Milton Temer- PT - Sim
Moreira Franco - PMDB - Não
Noel de Oliveira - PMDB - Sim
Paulo Feijó - PSDB - Não
Rubem Medina - Bloco - PFL - Não
Sérgio Arouca - PPS - Sim
Simão Sessim - PPR - Não
Sylvio Lopes - PSDB - Não
Vanessa Felippe - PSDB - Não

São Paulo

Alberto Goldman- PMDB - Sim
Aldo Rebelo - PCdoB - Sim
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Almino Affonso - PSDB - Não
Aloysio Nunes Ferreira - PMDB - Não
Arlindo Chinaglia - PT - Sim
Arnaldo Faria de Sá - PPR - Não
Arnaldo Madeira- PSDB - Não
Ary Kara - PMDB - Não
Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Não
CarillsA~lmmo-PMDB-Noo

Carlos Nelson - PMDB - Não
Celso Daniel- PT - Sim
Celso Russomanno - PSDB - Não
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL - Não
Cunha Lima - PDT - Não
De Velasco - Bloco - PSD - Não
Duilio Pisaneschi - Bloco - PSB - Não
EdIDho Araújo - PMDB - Não
Eduardo Jorge - PT- Sim
Fernando Zup~ - PDT - Sim
Hélio Bicudo - PT - Sim
Ivan Valente-PT-Sim
João Paulo - PT - Sim
Jorge Tadeu Mudalen - PMDB - Não
José Aníbal- PSDB - Não
José Augusto - PT - Sim
José Coimbra - Bloco - PTB - Não
José de Abreu - PSDB - Não
José Genoíno - PT - Sim
José Machado - PT - Sim
Jurandyr Paixão - PMDB - Não
Koyu Iha - PSDB - Não
Luciano Zica - PT - Sim
Luiz Carlos Santos - PMDB - Não
MarquIDho Chedid - Bloco - PSD - Não
Mauricio Najar - Bloco - PFL - Não
Michel Temer- PMDB - Noo
Nelson Marquezelli - Bloco - PTB - Não
PanillLima-Bloco-PFL-Noo
Régis de Oliveira - PSDB - Não
Ricardo Izar - PPR - Sim
Robson Tuma - Bloco - PL - Não
Salvador Zimbaldi - PSDB - Não
TeIma de Souza - PT - Sim
Ushitaro Kamia - Bloco - PSB - Não
Valdemar Costa Neto - Bloco - PL - Não
Vicente Cascióne - Bloco - PTB - Sim
Welson Gasparíni - PPR - Não
ZuIaiê Cobra - PSDB - Não

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PDT - Sim
Gílney Viana - PT - Sim
Roberto França - PSDB - Sim
Rodrigues Palma - Bloco - PTB - Não
Rogério Silva - PPR - Não
Tetê Bezerra - PMDB - Não

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB - Sim
Benedito Domillgos - PP - Não
Chico Vigilante - PT - Sim
Jofran Frejat - PP - Não
OsOOo Adriano - Bloco - PFL - Não
Wigberto Tartuce - PP - Não

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB - Sim
Barbosa Neto - PMDB - Não
Jovair Arantes - PSDB - Não
Lidia Quman - PMDB - Não
Marconi Perillo - PP - Sim
Maria Valadão - PPR - Noo
Nair Xavier Lobo - PMDB - Não
Pedro Wilson - PT - Sun
Rubens Cosac - PMDB - Não
Sandro Mabel- PMDB - Não

Mato Grosso do Sul

Dilso Sperafico - PMDB - Não
Marilu Guimarães - Bloco - PFL - Não
Marisa Serrano - PMDB - Sim
Nelson Trad - Bloco - PTB - Não
Saulo Queiroz - PSDB - Não

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL - Não
Alexandre Ceranto - Bloco - PFL - Não
Basílio Villani - PPR - Não
Chico da Princesa - PDT- Não
Dilceu Sperafico - PP - Não
Elias Abrahão - PMDB - Sim
Flávio Aros - PSDB - Sim
Homero Oguido - PMDB - Não
João Iensen - Bloco - PTB - Noo
José Borba- Bloco - PTB - Não
Luciano Pizzatto - Bloco - PFL - Não
Luiz Carlos Hauly - PP - Noo
Mauricio Requião - PMDB - Sim
Nedson Micheleti - PT - Sim
Padre Roque - PT - Sim
Panlo Bernardo - PT - Sim
Paulo Cordeiro - Bloco - PTB - Não
Renato Johnsson - PP - Não
Ricardo Barros - Bloco - PFL - Não
Rícardo Gomyde - PCdoB - Sim
Valdomiro Meger - PP - Não
Vilson Santini - Bloco - PTB - Não
Werner Wanderer - Bloco - PFL - Não

Santa Catarina

EdIDho Bez - PMDB - Sim
João Pizzolatti - PPR - Não
José Carlos Vieira - Bloco - PFL - Não
José Fritsch - PT - Sim
Mmo Cavallazzí - PPR - Não
Milton Mendes - PT - Sim
Paulo Bornhausen - Bloco - PFL - Não
PanillGoov~-Bloco-PFL-Noo

Rivaldo Macari - PMDB - Não
Valdir Colatto - PMDB - Sim

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT - Sim
Adroaldo Streck - PSDB - Noo
Adylson Motta - PPR - Não
Augusto Nardes - PPR - Sim
Darcísio Perondí - PMDB - Não
Enio Bacci - PDT - Sim
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Esther Grossi - PT - Sim
Ezídio Pinheiro - PSDB - Sim
Germano Rigotto - PMDB - Não
Hugo Lagranha - Bloco - PTB - Não
Ivo Mainardi - PMDB - Não
Jair Soares - Bloco - PFL - Não
Jarbas Lima - PPR - Sim
Júlio Redecker - PPR - Não
Luís Roberto Ponte - PMDB - Não
Luiz Mainardi - PT - Sim
Miguel Rossetto - PT - Sim
Nelson Marchezan - PPR - Sim
Paulo Paim - PT - Sim
Paulo Rítzel- PMDB - Não
Waldomiro Fioravante - PT - Sim
Wilson Branco - PMDB - Não
Wilson Cignachi - PMDB - Não
Yeda Crusius - PSDB - Não
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A matéria irá à

Comissão Especial para elaboração da Redação para o Segundo
Tumo.

O SR. ARNON BEZERRA - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex· a pa
lavra.

O SR. ARNON BEZERRA (pSDB - CE. Sem revisão do
orador.) - O meu voto é "não", Sr. Presidente.

O SR. VILMAR ROCHA (Bloco!PFL - 00. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Só para registrar o meu voto "não".
Eu não o marquei no momento oportuno.

O SR. TUGA ANGERAMI (pSDB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, quero deixar registrado o meu voto. O
meu voto era "sim". Lamento, apenas, não ter tido oportunidade de
votar na hora devida.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há sobre a mesa
as seguintes;

DECLARAÇÃO DE VOTO

A minha manifestação, através do voto contra a Emenda à
Constituição n° 3-B, de 1995, não significa desatenção à maioria
da Bancada do PMDB que apoiou o Substitutivo apresentado pelo
Relator - nobre Deputado Geddel Vieira Lima, do nosso Partido.
Deixo de oferecer o meu voto favorável por uma questão de enten
dimento próprio, de convicção da inoportunidade, da inconveniên
cia das alterações constitucionais propostas pelo Excelentíssimo
Senhor Presidente da República, uma vez que não ficaram estabe
lecidos critérios nessa abertura ao capital privado nesse setor das
telecomunicações, estratégico para a Nação brasileira. Não está
configurado o que será explorado pela iniciativa privada e o que
será cuidado pelo Poder Público, através de suas estatais.

Tudo ainda será regulamentado por Lei Ordinária o que nos
deixa inseguros, preocupados. Tentamos na reunião da Bancada
estabelecer a regulamentação através de Lei Complementar. Com
esse compromisso votaríamos o Substitutivo aprovado pela Co
missão Especial. Inaceita a sugestão, votamos contra o Substituti
vo, apresentando esta declaração de voto.

Brasília, 24 de maio de 1995. - Deputado Ivandro Cunha
Lima.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 3, DE 1995
(Do Poder Executivo)

Altera o inciso XI do arte 21 da Constituição
FederaL

Senhor Presidente.
Nos termos regimentais, solicito a Vossa Excelência a pu

blicação da seguinte

DECLARAÇÃO DE VOTO
(Do Sr. Nelson Marchezan)

Em assunto .de tão grande importância e complexidade com
o setor das telecomunicações, parece lógico supor que o Congres
so Nacional, e através dele a sociedade, queiram opinar a respeito
do modelo que se estabelecerá e como será feita a fiscalização e o
controle do sistema, uma vez aprovada a Emenda Constitucional
que altera o inciso XI do art. 21.

Longe de ser um fim em sim mesma, a flexibilização pre
tendida é parte de um projeto de redesenho institucional do setor
de telecomunicações, onde ao Estado, a par de se abrir oportunida
de para a participação do setor privado e introduzir o regime de
competição na prestação de serviços, será permitido reduzir seus
custos de expansão e operação, ao tempo em que continuará a
exercer, com mais força e objetividade, o seu papel de poder con
cedente, regulamentador e fiscalicador. Por outro lado, é inques
tionável que, ensejando o aumento dos investimentos no setor e a
possibilidade de competição na prestação dos serviços, a mudança
na Constituição promoverá também oportunidade de cooperação
entre os novos exploradores dos servidos e os que já estão no mer
cado, otimizando os recursos e permitindo redução de custos para
os consumidores,

Creio, no entanto, que seria uma temeridade flexibilizar um
serviço de natureza monopoIística como o das telecomunicações,
sem definir antes um rigoroso e poderoso órgão de controle e fis
calização. É preciso estabelecer salvaguardas, diretrizes claras,
através de uma lei reguladora específica que, de forma transparen
te, estabeleça as etapas futuras do Governo, de flexibilização e, se
for o caso, as formas de participação da iniciativa privada no setor.

Muito embora a Constituição já atribua à União "legislar
sobre telecomunicações e radiodifusão" (art. 23, IV), e ser da ini
ciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham
sobre "serviços públicos" (art. 61, §1°, alínea b)tituição alínea b),
cabendo ao Congresso Nacional "dispor sobre todas as matérias de
competência da União, especialmente sobre telecomunicações e ra
diodifusão (art. 48, II), é imprescindível a elaboração de uma lei espe
cífica para a flexibilização ou quebra do monopólio de execução dos
serviços públicos de telecomunicações. Isto é inquestionável.

Defensor da idéia de que a regulamentação do disposto no
inciso XI do art. 21 fosse feito via lei complementar, na concepção
de que o Governo e o Congresso Nacional conjuntamente estabe
lecessem diretrizes sobre a criação de um 6rgão de fiscalização e
controle do sistema e um esboço do modelo que resultaria ao fmal
do processo, nesse sentido encaminhei Emenda à Comissão Espe
cial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constitui
ção nO 3, de 1995.

Posteriormente, durante a discussão da matéria ainda no
âmbito da Comissão Especial, e tendo em vista a resistência à
idéia de que a regulamentação da matéria fosse feita através de lei
complementar, acedi às ponderações de que a lei ordinária - veda
da a edição de medida provisória - teria uma tramitação mais fácil
e rápida. Mas não abri mão de que o texto constitucional remeta à
regulamentação, nos termos da lei, não nas disposições transitó
rias, como estabelecia o primeiro Substitutivo do Relator, mas no
corpo permanente da Constituição.

O que não se pode admitir, de forma alguma, é que se pro
mova a flexibilização do sistema sem a existência de uma lei espe
cífica para o setor das telecomunicações. Existe hoje a Lei nO
8.987. de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de
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concessão e permissão de serviços públicos, e as Medidas Provis6
rias n° 991, de 11 de maio de 1995 (reedição das MPs 966, 937 e
890), que estabelece normas para as concessões e pennissões de
serviços públicos, e nO 995, de 11 de maio do corrente ano (reedi
ção das MPs 970, 945 e 901), que estabelece normas sobre as pri
vatizações. Nada específico, porém, foi estabelecido sobre o
modelo que se pretende para explorar os serviços de telecomuni
cações do País, nem sobre um 6rgão controlador e fiscalizador do
sistema. Portanto, se porventura fosse aprovada e proposta do
Executivo tal como foi enviada ao Congresso Nacional, e sem que
se disponha, com clareza, no dispositivo constitucional que se pre
tende alterar, a necessidade de regulação, na fotroa da lei, com
base na Lei n° 8.987/95 o Governo poderá fazer as privatizações e
as concessões que desejar.

Em vista do exposto, e com ressalvas, visto que minha pro
posta previa a exigência de lei complementar para regular a maté
ria, o meu voto é pela aprovação da PEC nO 3/95, na fotroa do
Substitutivo aprovado pela Comissão Especial, que prevê a exi
gência de lei, embora ordinária, para regular o disposto no inciso
XI do art. 21 da Constituição Federal.

Sala das Sessões, de de 1995. - Deputado Nelson Mar-
chezan

.O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)
Apresentação de Proposições
Os Senhores Deputados que tenham proposições a apresen

tar poderão fazê-Io.

APRESENTAMPROPOSIÇÕES OS SENHORES:

ROMEL ANÍZIo - Projeto de lei que cria a Loteria Salve
Saúde.

CUNHA BUENO - Requerimento de informações ao Tri
bunal de Contas dij. União sobre relatório resultante de fiscalização
no Instituto de Resseguros do Brasil- IRB.

Requerimento de informações ao Tribunal de Contas da
União sobre relatório resultante de fiscalização no Serviço Federal
de Processamento de Dados - SERPRO.

Requerimento de informações ao Tribunal de Contas da
União sobre relat6rio resultante de fiscalização na Empresa Brasi
leira de Correios e Telégrafos - ECT.

Requerimento de informações ao Tribunal de Contas da
união sobre relatório resultante de fiscalização na Rede Ferroviária
Federal SIA - RFFSA.

Requerimento de informações ao Tribunal de Contas da
União sobre relatório resultante eje fiscalização nas Telecomunica
ções Brasileiras SiA - TELEBRAS.

Requerimento de infonnações ao Ministério da Fazenda so
bre dívidas de fmanciamento agrícola.

Requerimento de infonnações ao Ministério da Justiça so
bre a atuação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
CADE.

Requerimento de infotroações ao Ministério da Fazenda so
bre o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o Banco Me
ridional, suas empresas controladas e coligadas.

PAULO RITZEL - Projeto de lei que concede isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados -IPI, na aquisição de ca
minhões para o transporte autônomo de carga.

Projeto de lei que dispõe sobre a concessão de Carteira Na
cional de Habilitação a brasileiro maior de dezesseis e menor de
dezoito anos e dá outras providências.

PEDRO WILSON - Requerimento de informações ao Mi
nistério das Relações Exteriores sobre situação de brasileiros pre
sos no exterior.

GONZAGA PATRIOTA - Projeto de resolução que esten
de os benefícios da Resolução n° 21, de 1992, aos enquadrados no
art. 93 da Lei n° 8.112, de 1990.

PAULO ROCHA - Requerimento de infonnações ao Mi
nistério da Educação e do Desporto sobre a posição de diversos
convênios fmnados com a Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará,
Estado do Pará.

Requerimento de informações ao Ministério da Previdência
e Assistência Social sobre a posição de diversos convênios fuma
dos com a Prefeitura de Oeiras do Pará, Estado do Pará.

FERNANDO ZUPPO -Indicação ao Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo de elevação do Município de Carapicuíba,
naquele Estado, à categoria de Comarca, deixando de pertencer à
Circunscrição Judiciária de Baroeri.

Indicação ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo de
elevação do Município de Jandira, naquele Estado, à categoria de
Comarca, deixando de pertencer à Circunscrição Judiciária de Ba
rueri.

Indicação ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo de
elevação do Município de Itapevi, naquele Estado, à categoria de
Comarca, deixando de pertencer à Circunscrição Judiciária de Ba
rueri•.

JAQUES WAGNER - Projeto de lei que determina revisão
de beneficios de prestação continuada mantidos pela Previdência
Social, e dá outras providências.

JOSÉ FORTUNATI - Requerimento de informações ao
Ministério da Fazenda acerca de irregularidades em concurso pú
blico em 1994.

Requerimento de infotroações ao Ministério das Comunica
ções acerca do Fundo de Pensão dos Trabalhadores dos Correios e
Telégrafos.

PAUDERNEY AVELINO - Projeto de lei que dispõe sobre
a comercialização, por remessas postais, de bens de origem estran
geira, adquiridos sob o regime aduaneiro especial da Zona Franca
de Manaus.

FERNANDO GABEIRA - Requerimento de infonnações
ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
AmazÔnia Legal sobre o monitoramento do desmatamento na
AmazôDÍa.

SÉRGIO AROUCA - Projeto de lei que dispõe sobre o re
gistro civil e o documento único de identificação da pessoa natural
em todo o território nacional e dá outras providências.

JAIR BOLSONARO - Requerimento de informações ao
Ministério do Trabalho sobre a não-utilização de providência con
tida no que dispõe o art. 528 da Consolidação das Leis do Traba
lho - CLT (Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de maio de 1943), que
permite a intervenção nas entidades sindicais quando ocorrerem
circunstâncias ou motivos relevantes de segurança nacional, diante
do grevismo deflagrado pelos petroleiros.

ANA JULIA - Requerimento de infonnações a Exma.
Sra. Ruth Cardoso, por intermédio do Ministro do Gabinete Ci
vil da Presidência da República, a respeito dos MUDÍcípios atin
gidos pelo Programa Comunidade Solidária no Estado do Pará,
critérios de escolha, ações desenvolvidas e verbas destinadas a
cada um deles.

SANDRO MABEL - Projeto de lei que dá nova redação ao
art. 95 da Lei nO 4.737, de 15 de julho de 1965, que institui o C6dí
go Eleitoral e dá outras providências.

Indicação ao Poder Executivo, por intennédio do Ministério
dos Transportes, do exame da oportunidade e conveniência de
prioridade na conclusão das obras de ponte sobre o rio Paranaíba.
no Município de Davin6polis, Estado de Goiás.
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JOsÉ CARLOS COUTINHO - Projeto de lei que dispõe
sobre a jornada de trabalho dos mecanógrafos, operadores de com
putadores, taquígrafos e estenógrafos.

Projeto de lei que dispõe sobre o salário profissional do se
cretário.

Projeto de lei que acrescenta dispositivo à Consolidação das
Leis do Trabalho, assegurando ao acidentado no trabalho e ao por
tador de doença profissional o direito de exercer funções compatí
veis com seu estado físico.

ÁLVARO VALLE E ournos - Proposta de emenda à
Constituição que altera o art. 14 a partir do § 2°.

DAVI ALVES SILVA E oumos - Indicação ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Agricultura, do Abas
tecimento e da Reforma Agrária, de implementação do Programa
de Reestruturação da Agropecuária Brasileira.

HERCULANO ANGHlNETTI - Requerimento de infor
mações ao Ministério da Fazenda sobre o funcionamento do Plano
de Conversão da Dívida Externa para Fins Ambientais.

RICARDO HERÁCLIO - Requerimento de informações ao
Ministério das Comunicações sobre contratos com a Empresa Bra
sileira de Correios e Telégrafos - ECT, para venda dos títulos
Papa-Tudo e Tele-Sena.

Requerimento de informações ao Ministério da Fazenda so
bre a constituição pela Caixa Econômica Federal - CEF, através
da SASSE Seguros -A Seguradora da Caixa, de sociedade de ca
pitalização.

Requerimento de informações ao Ministério da Fazenda so
bre contratos entre a Interunion Capitalização e a Liderança Capi
talização com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
ECT, para venda dos títulos Papa-Tudo e Tele-Sena.

ANTÔNIO DO VALLE - Projeto de lei que altera o art.
5°, inciso m, da Lei nO 8.436, de 25 de junho de 1992, que ins
titucionaliza o Programa de Crédito Educativo para estudantes
carentes.

FRANCO MONTORO - Projeto de lei que assegura aos
trabalhadores e empregadores participação na direção da Previ
dência Social e IJ1:"omove sua descentralização.

JÚLIO CÉSAR - Requerimento de informações ao Minis
tério do Planejamento e Orçamento relativas a recursos anuncia
dos pelo Presidente da República para o Nordeste, por ocasião da
reunião ordinária da Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste - SUDENE, do dia 19 de maio de 1995, em Recife, Es
tado de Pernambuco.

GILNEY VIANA - Projeto de lei que dispõe sobre a obri
gatoriedade da inclusão, nos anúncios publicitários de veículos au
tomotores, de mensagem educativa alertando para os perigos do
excesso de velocidade.

VII - ENCERRAMENTO

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

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Amazonas

Carlos da Carbrás - Bloco - PFL.

Maranhão

Nan Souza - PP.

Pernambuco

Ricardo Heráclio - Bloco - PMN.

Alagoas

Olavo Calheiros - PMDB.

Bahia

Jaime Fernandes - Bloco - PFL; José Tude - Bloco - PTB.

Minas Gerais

Antônio Aureliano - PSDB; Francisco Horta - Bloco
-PL.

Rio de Janeiro

Álvaro Valle - Bloco - PL; Arolde de Oliveira - Bloco
PFL; Candinho Mattos - PMDB; Carlos Santana - PT; Cidinha
Campos - PDT; Conceição Tavares - PT; Edson Ezequiel- PDT;
Eduardo Mascarenhas - PSDB; Eurico Miranda - PPR; Fernando
Gabeira - PV; Fernando Gonçalves - Bloco - PTB; Fernando
Lopes - PDT; Francisco Dornelles - PPR; Francisco Silva 
PP; Itamar Serpa - PDT; Jair Bolsonaro - PPR; Jandira Fegbali
- PCdoB; João Mendes - Bloco - PTB; Jorge Wilson - PMDB;
José Carlos Coutinho - S/P; José Carlos Lacerda - PPR; José
Egydio - Bloco - PL; José Maurício - PDT; Laprovita Vieira
PP; Laura Carneiro - PP; Lima Netto - Bloco - PFL; Lindberg
Farias - PCdoB; Márcia Sibilis Viana - PDT; Mareio Fortes 
PSDB; Milton Temer - PT; Miro Teixeira - PDT; Moreira
Franco - PMDB; Noel de Oliveira - PMDB; Roberto Jefferson
- Bloco - PTB; Rubem Medina - Bloco - PFL; Sérgio Arouca
- PPS; Simão Sessim - PPR; Sylvio Lopes - PSDB; Vanessa
Felippe - PSDB.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PRP; Alberto Goldman 
PMDB; Aldo Rebelo - PCdoB; Almino Affonso - PSDB; Aloysio
Nunes Ferreira - PMDB; Antonio Carlos Pannunzio - PSDB; An
tônio Kandir - PSDB; Arlindo Chinaglia - PT; Arnaldo Faria de
Sá - PPR; Arnaldo Madeira - PSDB; Ary Kara - PMDB; Ayres
da Cunha - Bloco - PFL; Carlos Apolinário - PMDB; Carlos Nel
son - PMDB; Celso Daniel - PT; Celso Russomanno - PSDB;
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL; Cunha Bueno - PPR; Cunha
Lima - S/P; De Velasco - Bloco'PSD; Delflm Netto - PPR; Dui
lio Pisaneschi - Bloco - PTB; Edinho Araújo - PMDB; Eduardo
Jorge - PT; Fausto Martello - PPR; Fernando Zuppo - PDT; Fran
co Montoro - PSDB; Hélio Bicudo - PT; Hélio Rosas - PMDB;
Ivan Valente - PT; João Mellão Neto - Bloco - PFL; João Panlo
PT; Jorge Tadeu Mudalen - PMDB; José Aníbal - PSDB; José
Augusto - PT; José Coimbra - Bloco - PTB; José de Abreu 
PSDB; José Genoíno - PT; José Machado - PT; José Pinotti 
PMDB; Jurandyr Paixão - PMDB; Koyu Iha - PSDB; Luciano
Zica - PT; Luiz Carlos Santos - PMDB; Luiz Gushiken - PT; Ma
luly Netto - Bloco - PFL; Marcelo Barbieri - PMDB; Marquinho
Chedid - Bloco - PSD; Marta Suplicy - PT; Maurício Najar 
Bloco - PFL; Michel Temer - PMDB; Nelson Marquezelli - Blo
co - PTB; Paulo Lima - Bloco - PFL; Régis de Oliveira - PSDB;
Ricardo Izar - PPR; Robson Tuma - Bloco - PL; Salvador Zim
baldi - PSDB; Tebna de Souza - PT; Tuga Angerami - PSDB;
Ushitaro Kamia - Bloco - PSB; Vadão Gomes - PP; Valdemar
Costa Neto - Bloco - PL; Vicente Cascione - Bloco - PTB; Wag
ner Rossi - PMDB; Wagner Salustiano - PPR; Welson Gasparini
- PPR; Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PDT; Gilney Viana - PT; Roberto Fran
ça - PSDB; Rodrigues Palma - Bloco - PTB; Rogério Silva 
PPR; Tetê Bezerra - PMDB.
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Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvalho - PPS; Bene
dito Domingos - PP; Chico Vigilante - Pf; Jofran Frejat - PP;
Maria Laura - Pf; Osório Adriano - Bloco - PFL; Wigberto Tar
tuce-PP.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; Barbosa Neto - PMDB; João Natal
- PMDB; Jovair Arantes - PSDB; Lidia Quinan - PMDB; Marco
ni Perillo - PP; Maria Valadão - PPR; Orcino Gonçalves 
PMDB; Pedrinho Abrão - Bloco - PfB; Pedro Canedo - Bloco 
PL; Pedro Wilson - Pf; Rubens Cosac - PMDB; Sandro Mabel
PMDB; Vilmar Rocha - Bloco - PFL; Zé Gomes da Rocha - Blo
co-PSDD.

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - PMDB; Dilso Sperafico - PMDB; Flá
vio Derzi - PP; Marilu Guimarães - Bloco - PFL; Marisa Serrano
- PMDB; Nelson Trad - Bloco - PTB; Oscar Goldoni - PDT;
Saulo Queiroz - PSDB.

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Affonso Camargo - Blo
co - PFL; Alexandre Ceranto - Bloco - PFL; Antonio Deno 
Bloco - PFL; Basilio VilIani - PPR; Chico da Princesa - S/P; Dil
ceu Sperafico - PP; Elias Abrahão - PMDB; Flávio Ams - PSDB;
Hennes ParcianeIlo - PMDB; Homero Oguido - PMDB; João
Iensen - Bloco - PTB; José Borba - Bloco - PTB; José Janene 
PP; Luciano Pizzatto - Bloco - PFL; Luiz Carlos Hauly - PSDB;
Mauncio Requião - PMDB; Max Rosenmann - PDI; Nedson Mi
cheleti - PT; Odílio Balbinotti - PDT; Padre Roque - PT; Paulo
Bernardo - PT; Paulo Cordeiro - Bloco - PTB; Renato Johnsson
PP; Ricardo Barros - Bloco - PFL; Ricardo Gomyde - PCdoB;
Valdomiro Meger - PP; Vilson Santini - Bloco - PTB; Werner
Wanderer - Bloco - PFL.

Santa Catarina

Maranhão

Antônio Joaquim Araújo - Bloco - PFL.

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL.

Pernambuco

José Chaves - Bloco - PSB; Vicente André Gomes - PDT.

Alagoas

Talvane Albuquerque - PP.

Sergipe

Cleonâncio Fonseca - PSDB.

Minas Gerais

Annando Costa - PMDB; Jaime Martins - Bloco - PFL.

Rio de Janeiro

Roberto Campos - PPR.

São Paulo

Jair Meneguelli - PT; Silvio Torres - PSDB.

Mato Grosso

Augustinho Freitas - PP; Welinton Fagundes - Bloco - PL.

Goiás

Roberto Balestra - PPR.

Paraná

Nelson Meurer- PP.

Rio Grande do Sul

Matheus Schmidt - PDT.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerro a Sessão.

designando para amanhã, quinta-feira, dia 25, às 14 horas, a se
guinte

URGtNCIA
(Art. 155 do Regimento Interno)

Discussão

ORDEM DO DIA
(Às 16 horas)

MATÉRIA SOBRE A MESA

Edinho Bez - PMDB; Edison Andrino - PMDB; Hugo
Biehl - PPR; João PizzoIatti - PPR; José Carlos Vieira - Bloco-
PFL; José Fritsch - PT; Leonel Pavan - PDT; Luiz Henrique 
PMDB; Mário CavalIazzi - PPR; Milton Mendes - PT; Paulo
Bauer - PPR; Paulo Bornhausen - Bloco - PFL; Paulo Gouvea 
Bloco - PFL; Rivaldo Macari - PMDB; Serafim Venzon - PDT;
Valdir Colatto - PMDB.

Rio Grande do Sul I - Mensagem nO 530/95, dO°I Pdoder199E2xecutiv~di" so?citanobredo a
retirada do Projeto de Lei n° .3.2 • e • que spoe s a

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB; Adylson aposentadoria especial de que trata o artigo 57 da Lei n° 8.213. de 24 de
Motta - PPR; Aírton Dipp - PDT; Augusto Nardes - PPR; julho de 1991".
Carlos Cardinal - PDT; Darcísio Perondi - PMDB; Enio
Bacci - PDT; Esther Grossi - PT; Ezídio Pinheiro - PSDB;
Germano Rigotto - PMDB; Hugo Lagranha - Bloco - PTB;
Ivo Mainardi - PMDB; Jair Soares - Bloco - PFL; Jarbas
Lima - PPR; José Fortunati - PT; Júlio Redecker - PPR; 1
Luís Roberto Ponte - PMDB; Luiz Mainardi - PT; Miguel PROJETO DE LEI N° 10-B, DE 1995
Rossetto - PT; Nelson Marchezan - PPR; Osvaldo Biolchi - (DO SR. ALDO REBELO)

Bloco - PTB; Paulo Paim -:- PT; Paulo Rítzel -. PM~B; Re- Discussão, em turno único. do Projeto de Lei n° 10. de 1995,
nan Kurtz - PDT; Telmo KIrst - PPR; WaldomIro FlOravan- d' - b insftu'ção do ano de 1995 como o "Ano Zumbi
te _ PT; Wilson Branco _ PMDB; Wilson Cignachi _ que ISpoe so re ali ,
PMDB; Yeda Crusius - PSDB.

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Amazonas

Alzira Éwerton - PPR. (Encerra-se a Sessão às 21 horas e 20 minutos.)
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dos Palmares", em homenagem ao tricentenário de sua morte; tendo
parecer da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, pela aprovação
(Relator. Sr. Álvaro Vale). Pendente de parecer da Constituição e
Justiça e de Redação.

URG~NCIA
(Art. 151, L 'T', do Regimento Interno)

Discussão

2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 434-A, DE 1994

(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES)

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n°
434, de 1994, que aprova o texto das Emendas ao Protocolo de Montreal
sobre Substâncias que destroem a Camada de Ozônio, adotadas em
Copenhague, em 25 de novembro de 1992; tendo pareceres das Comis
sões de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, pela
aprovação (Relator: Sr. Gervasio de Oliveira); de Economia. Indústria
e Comércio, pela aprova~o(Relator: Sr. Paulo Ritzel); e da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, j.Jri
dicidade e técnica legislativa (Relator. Sr. Milton Mendes).

(Art. 151, I, "j". c/c art. 52. § 6°, do Regimento Interno)
Discussão

3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 57-A, DE 1995

(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES)

Discussão, em turno único do Projeto de Decreto Legislativo nO
57.de 1995,queaprovaotexto do Aeordo para a Manutenção do Centro
Interamericano de Comercialização, entre o Governo da República
Federativa do Brasil e a Secretaria-Geral da Organização dos Estados
Americanos, celebrado em Belémdo Pará, em 9 de junho de 1994; tendo
parecer da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, pela aprovação
(Relator. Sr. Álvaro Valle); e da Comissão de Economia, Indústria e
Comércio, pela aprovação (Relator: Sr. Antônio do Vale). Pendente de
parecer da ~ssiode Constituição e Justiça e~ RedaÇ,ão.

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE EMENDAS OU RECURSOS

I -Recursos

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DF: COMISSÃO 
ART. 24, II PRAZO PARA AP~ESENTAÇAODE RECUR
SO: ART. 58. § 1° INTERPOSIÇAO DE RECURSO: ART. 58.
§ 3° combinado com ART. 132. § 2°

101 COM PARECERES FAYORÁVEIS;

PROJETOS DE LEI:

N0 4.4l9.C194 (pODER EXECUTIVO)- Dispõe sobre a transof~rên
cia de Oficiais entre os diversos Corpos e Quadros de OfiCiaiS da
Marinha e dá outras providências.

Prazo - l° dia: 25-5-95
Último dia: 31-5-95
N0 4.588-BJ94 (pODER EXECUTIVO) - Autoriza a reversão ao

município de Mamboré, Estado do Paraná, do imóvel que men

ciona.
Prazo - 1° dia: 25-5-95
Último dia: 31-5-95

N°4.434·BJ94 (TRmUNAL SUPERIOR DO TRABALHO)-Altera
a I'lldação do art. 12 da Lei n° 7.520, 15 de julho de 1986.

Prazo - 1° dia: 25-5-95
Último dia: 31-5-95
N° 2.329·B191 (ALCESTE ALMEIDA) - Estabelece participação

minima de 50% (cinqüenta por cento) para o músico ou grupo
musical, da renda proveniente de couvert artístico, sobreposta ao

contrato salarial rlXO estabelecido entre contratante e contrata
do(s).

Prazo - 1° dia: 25-5-95
Último dia: 31-5-95
N° 4.087·B193 (JAQUES WAGNER) - Dispõe sobre o trahalho

temporário nas empresas urbanas, altera dispositivos da Lei n°
6.019. de 3 de jalleiro de 1974 e dá outras providências.

Prazo - 1° dia: 25-5-95
Último dia: 31-5-95
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°·354-AJ93 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CO

MUNICAÇÃO E llIo"FORMÁTICA) - Aprova o ato que outor
ga permissão à Rádio Panema Ltda. para explorar serviço de
radiodifusãõ sonora em freqüência modulada, na cidade de An
dirá. Estado do Paraná.

Prazo - 1° dia: 25-5-95
Último dia: 31-5-95
N° 395·..vqs (COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CO

MUNlCAÇÃOEINFORMÁTICA)-Aprovaoatoquerenova
a permissão outorgada à Rádio Canoinhas Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada. na
cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina.

Prazo - l° dia: 25-5-95
Vitimo dia: 31-5-95
N° 40l·AJ94 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CO

MUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)- Aprova o ato que renova
permissão outorgada à Rádio Pioneira Ltda. para explorarserviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada. na cidade de
Salto, Estado de São Paulo.

Prazo - l° dia: 25-5-95
Último dia: 31-5-95
N° 6.AJ95 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,COMU·

NICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outor,ilada à Rádio Missioneira Sete Povos Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de São Luiz Gonzaga, Estado do Rio Grande do Sul.

Prazo - 1° dia: 25-5-95
Último dia: 31-5-95
N° 7·AJ95 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMU

NICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada a Rádio e Televisão Atalaia Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de õbidos. Estado do Pará.

Prazo - l° dia: 25-5-95
Último dia: 31-5-95

.LI. COM PARECERES QUANTO AO MÉR rol CONTRÁRIOS
(Art. J}3)

PROJETO DE LEI:

N° 4.579190 (SENADO FEDERAL) - Dispõe sobre a propaganda
comercial de agrotóxicos, pesticidas e produtos congêneres.
(Apensado: PL na 1.112/88. Dep Francisco Amaral).

Prazo -:r' dia: 25-5-95
Último dia: 29-5-95
N° 2.709192 (LUIZ GUSHIKEN) - Torna obrigatória a instalação de

porta de segurança nas agências bancárias e dá outras providên
cias.

Prazo - :r' dia: 25-5-95
Último dia: 29-5-95
N° 73195 (JAIR BOLSONARO) - Dispõe sobre a instituição do Dia

do Desportista Nacional.
Prazo - :r' dia: 25-5-95
Último dia: 29-5-95
N° 4.88&'95 (SENADO FEDERAL)- Acrescenta parágrafos ao artigo

2° da Lei n° 8.742. de 7 de dezembro de 1993, que "dispõe sobre
a organização da Assistência Social e dá outras providências".

Prazo -:r' dia: 25-5-95
Último dia: 29-5-95
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Nome

João Leão
Augusto Carvalho
Valdenor Guedes
Edinho Bez
Ricardo Barros
Nelson Marchezan
Fernando Torres
Roberto Valadão
Paulo Cordeiro
Luciano Zicca
José Priante
Confúcio Moura

Luiz Carlos Hauly
Tete Bezerra

Hora

15:00
15:25
10:00
10:25
10:50
11:15
11:40
12:05
12:30
12:55
13:20

15:00
15:25
15:50

Dia

2'-feira

6'-feira

5'-feira

RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCRITOS
NO GRANDE EXPEDIENTE DO Mts DE MAIO

25

29

Data

26

2.CONTRAPARECERTERMINATIVO DECOMISSÃO-ART. PROJETO DE LEI:
54 (SUJEITAS A DELmERAçÃO DO PLENÁRIO EM APRE- N° 327195 (GONZAGA PATRIOTA) - Concede prioridade para a
CIAçÃO PREUMINAR. NOS TERMOS DO ART. 144. § 1°) obra que especifica.
PRAZO PARA APRESENTAÇAO DE RECURSO: ART. 58. § Prazo - 3" dia: 25-5-95
16 INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: ART. 58. § 3° combmado Último dia: 29-5-95
com ART. 132, § 2° N° 402./95 (MARISA SERRANO) - Dispõe sobre o Fundo Constilll-

2' ! rEI A INCONSlIDJCIONALIDADE FiOU INnJRIDICIDADE cional de Financiamento do Centro-Ceste. regulamentar o artigo
34. § 11. do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e

PROJETO DE l.EI: dá outras providências.
N° 4.914190 (FÁBIO FELDMANN E HERMES ZANETI) - Institui Prazo - 3" dia: 25-5-95

o Dia da Terra. a ser comemorado em todo o território nacional Último dia: 29-5-95
no dia 22 de abril de cada ano. N° 41319S (UBALDINO JÚNIOR) - Autoriza o Poder Executivo a

Prazo -:r' dia: 25-5-95 instituir a Fundação Universidade de Santa Cruz. no Município"
Último dia: 29-5-95 de Porto Seguro. Estado da Bahia e dá outras providências.

TAR Prazo - 3" dia: 25-5-95
PROJETO DE LEI COMPLEMEN Último dia: 29-5-95

N° 19188 (PODER EXECUTIVO) - Dispõe sobre a aposentadoria N0 414195 (HUMBERTO COSTA) - Altera a redação do ar!. 4°. e
voluntária dos servidores civis da União, com proventos propor- regula a contratação de auditoria externa. de que trata o ar!. 78"
cionais ao tempo de serviço e dá outras providências. ambos da Lei nO 8.213. de 1991. que "dispõe sobre os Planos dei

Prazo - 3" dia: 25-5-95 Benefícios da Previdência Social e dá outras providências".
Último dia: 29-5-95 Prazo - 3" dia: 25-5-95
22 PElA (NAOOQUAÇÃO FINANCEIRA FiOU ORÇAMENTÁRIA Último dia: 29-5-95

N° 433195 (CELSO RUSSOMANNO) - Dispõe sobre a organização
PROJETOS DE LEI: do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor- PROCON, at
N° 3.489192 (SENADO FEDERAL) - Dispõe sobre a concessão de Comissão Municipal Permanente de Normatização - CMPN)

subvenção econômica nas operações de crédito rural realizadas Conselho Municipal de Defesa do Consumidor - CONDECON
com produtores lurais do semi·árido do Nordeste. e institui o Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos _

Prazo - 3" dia: 25-5-95 FMDD e dá outras providências. .
Último dia: 29-5-95 Prazo -:r' dia: 25-5-95

Último dia: 29-5-95
N° 429195 (ROBERTO PAULINO) - Dispõe sobre a criação de uma

unidade da Escola Técnica Federal. no município de Garabira.
Estado da Paraíba e dá outras providências.

Prazo - 3" dia: 25-5-95
Último dia: 29-5-95

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

N° 24J95 (JOSÉ DE CASTRO COIMBRA E OUTROS) - Dispõe
sobre reforma tributária e dá ootras providências.

Prazo - 3" dia: 25-5-95
Último dia: 29-5-95
N° 26195 (AUGUSTO CARVALHO) - Estabelece a Região Metropo

litana de Brasília e disciplina o respectivo Sistema Administrati
vo Metropolitano.

Prazo -:Y' dia: 25-5-95
Último dia: 29-5-95

N° 4.105/93 (SENADO FEDERAL) - EquiPllIll: o benefíci~ de pensão
por morte e o provento de aposen~dcna dos :-ervldores qu~

menciona, aos dos servidores abrangidos pelo artlgo 243. da lei
nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Pnl7.o - 3" dia: 25-5-95
Último dia: 29-5-95
N° 2SIIJ5 (JAIR BOLSONARO) - Regulamenta o artigo 53. inciso~.

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. da C~sti
tuição Federal - assistência médica, hospitalar e educacional
gralllita aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, exten
siva aos seus dependentes.

Prazo - 3" dia: 25-5-95
Último dia: 29-5-95

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO:

N° 30195 (PODER EXECUTIVO) - Estabelece alteração no processo
legislativo.

Prazo - 3" dia: 25-5-95
Último dia: 29-5-95
N0 31195 (PODER EXECUTIVO) - Altera a redação do parágrafo 1°

do artigo 145 da Constituição Federal.
Prazo -:r' dia: 25-5-95
Último dia: 29-5-95

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PRE,JUDIÇIALIDADE - ART.
164 § 1° (SUJEITOS A DELmERAçAO DO PLENARIO.
APÓs OUVIDA A CCJR. NOS TERMO~DO ART. 164. § 2°
E § 3") PRAZO PARA APRESENTAÇAO DE RECURSO:
ART. 164. § 2°

PROJETO ...~ LEI:

N° 8.602J86 (SENADO FEDERAL) - Proíbe e pune a derrubada de
seringueiras nativas. obrigando o seu replantio respeitadas as
condições ecológicas.

Prazo - 3" dia: 25-5-95
Último dia: 29-5-95 .
SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR. nos temos do artigo 137.

§ 1° do RL Prazo para apresentação de recurso artigo 137. § 2°
(5 sessões)
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16:15
16:40
17:05
17:30
17:55
18:20

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Jaime Martins 30 3a-feira 15:00

Rommel Feij6 15:25

Manoel Castro 31 4a-feira 15:00
Gilney Viana 15:25
Ddemar Kussler

Maio de 1995

Wagner Rossi
Adhemar de Barros Filho

Helio Rosas
Carlos Mosconi

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I - COMISSÕES PERMANENTES:

COMISSÃO DE AGRICULTURA EpOLíTICA RURAL

Sala 116, Bloco das Lideranças

Local: Plenário 20 - Bloco das Lideranças
Horário: 10 horas

PAU T A N° 10/95

A) Requerimentos:

1 - Requerimento nO 30 - dos Srs. Deputados Antônio Aureliano e Roberto
Pessôa, que "Solicitam seja criada Subcomissão Especial, no âmbito' da
Comissão de Agricultura e Política Rural, para acompanhar e estudar
Projetos de Irrigação e Recursos Hídricos".

2 - Requerimento nO 31 - do Sr. Deputado Luiz Durão, que "Solicita seja
convidado o Senhor Paulo Augusto Vivácqua, Diretor-Presidente do
Consórcio Operacional. do· Corredor de Transportes Centroleste, para
proferir palestra sobre o Projeto do Corredor de Transportes Centroleste,
que, economicamente, integra os Estados do Espírito Santo, Minas Gerais,
Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Tocantins",
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B) Proposi~lo Sujeita à Apreciação do Plenário da Casa:

URGÊNCIA

3 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 68/95 - da Comissão de
Relações Exteriores (Mensagem nO 582/94) - que "Aprova o texto do
Convênio Internacional do Café de 1994, adotado em 31 de março de
1994, na sede da Organização das Nações Unidas".
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO
PARECER: favorável

C) Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINARIA

4 - PROJETO DE LEI N° 17/95 - do Sr. Nilson Gibson - que "Acrescenta
parágrafo ao artigo 46 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, que
'dispõe sobre o Estatuto da Terra', e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ FRITSCH
PARECER: contrário

5 - PROJETO DE LEI N° 97/95 - do Sr. Odelmo Leão - que "Acrescenta artigo
à Lei nO 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que 'dispõe sobre a política
agrícola"'.
RELATOR: Deputado ODíuo BALBINOITI
PARECER: favorável, com substitutivo

6 - PROJETO DE LEI N° 105/95 - do Sr. Odelmo Leão - que "Dispõe sobre a
obrigatoriedade da preparação de carne bovina em corte, por matadouros
frigoríficos e entrepostos frigoríficos, em carcaças tipificadas e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO
PARECER: favorável a este e contrário às quatro emendas apresentadas
na Comissão

7 - PROJETO DE LEI N° 113/95 - do Sr. Odelmo Leão - que "Acrescenta inciso
I ao artigo 6° da Lei nO 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que 'dispõe sobre a
política agrícola"'.
RELATOR: Deputado HUGO RODRIGUES DA CUNHA
PARECER: favorável
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A) Expediente:

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

PAU T A N° 11/95

Maio de 1995

1 - Proposta de linhas de trabalho para o ano de 1995, elaborada pela
Assessoria Legislativa da Câmara dos Deputados.

B) Requerimentos:

2 - Requerimento n° 32 - do Sr. Deputado Domingos Dutra, que "Solicita seja
realizada sessão conjunta com as Comissões de Trabalho, Administração e
Serviço Público, de Direitos Humanos e de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias para ouvir e debater com os Ministros do Trabalho,da
Justiça e da Agricultura, Abastecimento e Reforma Agrária a questão do
trabalho escravo".

3 - Requerimento nO 33 - dos Srs. Deputados José Fritsch, Domingos Dutra,
Padre Roque e Adão Pretto, que "Solicitam seja realizada Reunião de
Audiência Pública, nesta Comissão, dia 24 de maio do corrente, às 14
horas, para lançamento do Ato "Grito da Terra Brasil".

C) Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário da Casa:

PRIORIDADE

4 - PROJETO DE LEI N° 189/83 - do Poder Executivo (Mensagem nO 093/83) 
que "Altera o art. 24 do Decreto-Lei nO 73, de 21 de novembro de 1966, que
regula o Sistema Nàcional de Seguros Privados".
.RELATOR: Deputado ADÃO PRETTO
PARECER: favorável, com substitutivo

D) Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

5 - PROJETO DE LEI N° 1.550/91 - do Sr. Hilário Coimbra - que "Dispõe sobre
a redução de 50% (cinqüenta por cento) do Imposto Territorial Rural - ITR,
incidente nos imóveis rurais, localizados em áreas de várzeas na Amazônia
Legal e dá outras providências". .
RELATOR: Deputado ADÃO PRETTO
PARECER: favorável, com substitutivo
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6 - PROJETO DE LEI N° 3.822/93 - do Sr. Giovanni Queiroz - que "Autoriza o
Poder Executivo a suprimir a Reserva Florestal Gorotire, no Estado do
Pará, criada pelo Decreto nO 51.029, de 25 de julho de 1961".
RELATOR: Deputado ORCINO GONÇALVES
PARECER: favorável

7 - PROJETO DE LEI N° 07/95 - do Sr. Hugo Biehl - que "Dispõe sobre a
obrigatoriedade de aplicação de recursos do crédito rural em operações
com mini e pequenos produtores rurais".
RELATOR: Deputado IVO MAINARDI
PARECER: favorável a este, com subemenda à emenda nO 01, e a emenda
nO 02, ambas apresentadas na Comissão
VISTA: Deputado CARLOS MELLES
Voto em separado contrário

8 - PROJETO DE LEI N° 90/95 - do Sr. Aldo Arantes - que "Dispõe sobre o
transporte de trabalhadores rurais ao local de trabalho".
RELATOR: Deputado ANDRÉ PUCCINELU
PARECER: favorável a este, com emendas, e à emenda nO 02 e,
parcialmente, à emenda nO 01, ambas apresentadas na Comissão

9 - PROJETO DE LEI N° 106/95 - do Sr. Odelmo Leão - que "Dispõe sobre
instalações de captação de água para irrigação nas barragens".
RELATOR: Deputado CARLOS MELLES
PARECER: contrário

10 - PROJETO DE LEI N° 192/95 - do Sr. Adão Pretto e outros 7 - que
"Estabelece mecanismos para os financiamentos agrícolas e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ALCIDES MODESTO (Avocado)
PARECER: favorável, com 2° substitutivo, a este e contrário às emendas de
nOs. 01, 02, 03, 04, 05 e 06, apresentadas na Comissão ao 1° substitutivo.

A V I S O N° 15/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.:18/05/95 Prazo.: 5 Sessões
Horário.:9 às 12 e 14 às 18 h Decurso: 58 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 257/95 - do Sr. José Fritsch e outros 6 - que "Corrige
distorções na correção dos financiamentos passados, regula suas
execuções e dá outras providências".
RELATOR: Deputado BETO LÉUS
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COMISSÃO'. DE CONSTITU!ÇÃO EJUSTiÇA EDE
REDAÇAO

Sala 1, Anexo "

PAU T A N° 14/95

A • Proposição sujeita a disposições especiais (art. 202 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 172/93 - do Sr. Eduardo
Jorge e outros - que "institui regime básico unificado de previdência social
e dispõe sobre regime complementar, dando nova redação aos artigos 7°,
39, 61, 73, 129, 194, 195, 201 e 202 da Constituição Federal, aos artigos
58 e 59 do Ato das' Disposições Constitucionais Transitórias e revógando o
artigo 40, o § 10 do artigo 42, O inciso VI do artigo 93, o parágrafo único do
artigo 149 e o § 8° do artigq 195" (apensada a esta a PEC 45/95).
RELATOR: Deputado JOSE GENOINO
PARECER: pela admissibilidade

PAU T A N° 21/95
(Remanescente)

A • Proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Casa:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1 - EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO Ao PL N° 1.706-8/89 - que
"dispõe sobre as sociedades cooperativas".
RELATOR: Deputado ADHEMAR DE BARROS FILHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
das emendas de nOs 8,9,13,15,18,19,20,21,24,25,26,27,31,33,35,36,44,47
e 48; e pela prejudicialidade das emendas de nOs
1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,14,
16,17,22,23,28,29,30,32,34,37,38,39,40,41,42,43,45,46 e 49
VISTA: Concedida em 25.04.95 ao Deputado Hélio Bicudo.
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P A't.;lj T A N° 30/95

(Remanescente)

A • Proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Casa:

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - OFíCIO N° 1.000-P/92 - do Supremo Tribunal Federal - que "solicita
licença prévia, nos termos do art. 53, §1°, da Constituição Federal, para
apreciar a denúncia oferecida contra o Deputado Federal Francisco
Rodrigues".
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela não concessão da licença
VISTA: Concedida em 09.05.95 ao Deputado Milton Mendes.

PAU T A N° 31/95
(Remanescente)

A • Proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Casa:

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - OFíCIO N° 107-P/94 - do Supremo Tribunal Federal - que "solicita licença
prévia, nos termos do art. 53, §1°, da Constituição Federal, para apreciar
denúncia oferecida contra o Deputado Federal Francisco Dornelles".
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela não concessão da licença
VISTA: Concedida em 09.05.95 ao Deputado Milton Mendes.

2 - OFíCIO N° 232-P/94 - do Supremo Tribunal Federal - que "solicita licença
prévia, nos termos do art. 53, §1°, da Constituição Federal, para
apreciar queixa-crime oferecida contra o Deputado Francisco Dornelles".
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela não concessão da licença
VISTA: Concedida em 09.05.95 ao Deputado Milton Mendes.

3 - OFíCIO N° 319-P/94 - do Supremo Tribunal Federal - que "solicita licença
prévia,' nos termos do .art. 53, §1°, da Constituição Federal, para apreciar
queixa oferecida contra o Deputado Federal Francisco Dornelles".
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela não concessão da licença
VISTA: Concedida em 09.05.95 ao Deputado Milton Mendes.
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PAU T A N° 41/95
(Remanescente)

A • Proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 - EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO PL N° 4.580-B/90 - que
"dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados
da empresa, define sua participação nos ganhos econômicos resultantes
da produtividade. do trabalho para efeitos do § 4°, do art. 218 da
Constituição e dá outras providências".
RELATOR: Deputado DANILO DE CASTRO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
das Emendas, com subemendas
VISTA: Concedida em 16.05.95 aós Deputados Aldo Arantes, Marcelo
Déda e Matheus Schmidt

2 - PROJETO DE LEI N° 4.583/90 - do Senado Federal (PLS nO 286/89)
que "altera e acrescenta disposições à Lei nO 6.815, de 19 de agosto de
1980, alterada pela Lei nO 6.964, de 9 de dezembro de 1981, que define
a situação jurídica do estrangeiro no Brasil e dá outras
providências". (apensos os Projetos de Lei nOs 1.601, 2.322, 2.421 e
4.260, de 1989, 4.692/90,1.159/91 e 3.644/93)
RELATOR: Deputado RODRIGUES PALMA
PARECER: pela prejudicialidade do projeto e dos apensos de nOs 2.322/89,
4.692/90, 1.601/89 e do Substitutivo da CCJR apresentado a este último;
pela inconstitucionalidade do PL 1.159/91, apensado; pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
rejeição do PL 3.644/93, apensado; e pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do PL
4.260/89, apensado, nos termos do Substitutivo apresentado.

3 - PROJETO DE LEI N° 2.699/92 - do Senado Federal (PLS nO 70/91) - que
"dispõe sobre os crimes de sonegação fiscal, de apropriação indébita
de tributo ou de contribuição social, modifica a Lei nO 8.137, de 27 de

dezembro de 1990, e dá oufras providências".
RELATOR: Deputado JAIR SIQUEIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação. do projeto e das emendas adotadas pela CFT
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B Proposições sujeitas à apreciação
Comissões:

PRIORIDADE

conclusiva das

4 - PROJETO DE LEI N° 4.293/93 - do Senado Federal (PLS nO 89/92) - que
lIaltera dispositivos da Lei nO 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que
1I1nstitui o Código de Processo Civil", que tratam do agravo de
instrumentoll

•

RELATOR: Deputado HÉLIO BICUDO
PARECER: pela constitucionálidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela rejeição do projeto e da emenda apresentada na CCJR
VISTA CONJUNTA: Concedida em 20.04.95 aos Deputados Régis de
Oliveira, Ibrahim Abi-Ackel e Nilson Gibson.

TRAMJTAÇÃO ORDINÁRIA

5 - PROJETO DE LEI N° 4.676-A/90 - do Sr. Paulo Paim - que "dispõe sobre
a capacidade civil do maior de- 16 (dezesseis) anos e menor de 18
(dezoito) anos para o fim específico de movimentação dos depósitos em
Caderneta de Poupança".
RELATOR: Deputado ADYLSON MOTTA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação, com emenda
VISTA: Concedida em 23.05.95 ao Deputado Marconi Períllo.

PAUTA N° 43/95
A • Proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Casa:

URGêNCIA

1 - EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO PDL N° 214-A/92 - que "aprova
o texto da Convenção sobre o Direito dos Tratados, concluída em
Viena, em 23 de maio de 1969, ressalvados os artigos 25 e 26".
'RELATOR: Deputado EDINHO ARAÚJO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

2 - PROJETO DE DECRETO LEGI8LATIVO N° 32195 - da Comissão de
Relações Exteriores (Mensagem nO 493/94-PE) - que "aprova o texto
do Acordo, por Troca de Notas, relativo ao Exercício de Atividades
Remuneradas por parte de Dependentes do Pessoal Diplomático,
Consular, Administrativo e Técnico, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Dinamarca, em
Brasília, em 22 de março de 1994".
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
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3 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 60/95 - da Comissão de
Relações Exteriores (Mensagem nO 758/94-PE) - que "aprova o texto
do Protocolo, celeorado em Brasília, em 12 de julho de 1994, Suplementar
à Convenção destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão
Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda e o Capital, assinada em
Brasília; em 21 de agosto de 1980, entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da Noruega".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

4 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 53/91 - do Sr. Eduardo Jorge 
que "susta o Decreto nO 38.324, de 19 de dezembro de 1955, que
concede à ABIFARMA condição de órgão técnico consultiyo
governamental e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade

5 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 439/94 - do Sr. Paes Landim
- que "dispõe sobre a realização de plebiscito para a criação do Estado
do Gurguéia".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação

6 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 55/95 - do Sr. Welinton
Fagundes - que "dispõe sobre a realização de plebiscito para a criação
do Estado do Mato Grosso do Norte".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação

B • Proposição sujeita à apreciação conclusiva das Comissões:

URGêNCIA CONSTITUCIONAL
(Art. 223, §1°)

7 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 14/95 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem nO
413/92-PE) - que "aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Cultura de Foz do Iguaçu Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em ondas curtas, na cidade de Foz do Iguaçu, Estado do
Paraná".
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RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

PAU T A N° 44/95
2A • Proposições sujeitas a disposições especiais (Art. 202 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 24/95 - do Sr. Adylson
Motta e ·outros - que "dispõe sobre requisitos para a escolha dos
membros da Diretoria do Banco Central".
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO
PARECER: pela admissibilidade

2 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 25/95 - do Sr. Severino
Cavalcanti e outros - que "dá nova redação ao "caput" do art. 5° da
Constituição Federal". I

RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela admissibilidade

3 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 27/95 - do Sr. Antonio
Brasil e outros - que "altera a redação da alínea "c", do inciso I, do art.
159 da Constituição Federal."
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: pela admissibilidade

4 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 57/95 - do Sr. Emerson
Olavo Pires e outros - que "dá nova redação ao artigo 14, parágrafos 1°e
2° e· acrescenta inciso".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela admissibilidade

PAUTA N° 50/95
A • Proposições sujeitas a disposições especiais (art. 202 e seguintes
do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 156/93 - do Sr. Nicias
Ribeiro - que "dá nova redaçã9 ao §4° do art.18 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela admissibilidade
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2 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 171/93 - do Sr. Benedito
Domingos - que "altera a redação do art., 228 da Constituição Federal
(imputabilidade penal do maior de dezesseis anos).(apensa a Proposta de
Emenda à Constituição nO 37/95)
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ GLEROT
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC nO 37/95, apensada

dasconclusiva

3 _ PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 12/95 - do Sr. Adylson
Motta e outros - que "veda o voto simbólico e o de liderança".
RELATOR: Deputado PAES LANDIM
PARECER: pela admissibilidade

4 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 29/95 - do Sr. Mendonça
Filho e outros - que "dá nova redação aos artigos 17, 45 e 55 da
Constituição Federal",
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT
PARECER: pela admissibilidade

PAUTA N° 51/95
sujeitas à apreciaçãoA Proposições

Comissões:

URGÊNCIA CONSTITUCIONAL
(art. 223, §1°)

1 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 276/93 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem nO
383/92-PE) - que "aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Eldorado de Mineiros Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
ém onda média, na cidade de Mineiros, Estado de Goiás".
RELATOR: Deputado MARCONI PERILLO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

2 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 312/93 - da Comissão ·de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem n°
363/92-PE) - que "aprova o ato que renova a outorga da empresa Rádio
Difusora São Patrício Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Ceres, Estado de Goiás",
RELATOR: Deputado MARCONI PERILLO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

3 - PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N° 10/95 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem nO
340/93-PE) - que "aprova o ato que autoriza o Governo do Estado da
Paraíba a executar, por intermédio da Rádio Tabajara
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Superintendência de Radiodifusão, serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba".
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

4 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 12/95 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem nO
336/92-PE) que - "aprova o ato que renova a permissão da Rádio Caiuá
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, na cidade de Paranavaí, Estado do Paraná".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

5 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 13/95 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem nO
352/92-PE) - que "aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio
FM Vale do Sol Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, na cidade de Santo Antônio da Platina, Estado do
Paraná".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

6 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 15/95 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem nO
348/92-PE) - que "aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio
A Tribuna de Santos Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada, na cidade de Santos, Estado de São
Paulo".
RELATOR: Deputado ZULAIÊ COBRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

7 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 23/95 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem nO
349/92-PE) que "aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio
e TV Correio Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, na cidade de Campina Grande, Estado da
Paraíba".
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

8 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 27/95 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem n°
597/94-PE) - que "aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
e TV Portovisão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão), na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do
Sul".



11166 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção n Maio de 1995

RELATOR: Deputado JARBAS UMA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

9 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 40/95 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem nO
435/92-PE) - que "aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
e Televisão Gazeta de Tapera Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Tapera, Estado do Rio Grande do
Sul".
RELATOR: Deputado ADYLSON MOTIA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

10 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 41/95 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem nO
448/92-PE) - que "aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
e TV Correio Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba".
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

11 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 44/95 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem nO
549/92-PE) - que "aprova o ato que -renova permissão outorgada à
Rádio Patamuté Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, na cidade de Cajazeiras, Estado da Paraíba".
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

12 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 49/95 - da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem nO
862194-PE) - que uaprova o ato que renova concessão outorgada à
Rádio Tapejara Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em

. onda média, na cidade de Tapejara, Estado do Rio Grande do Sul".
RELATOR: Deputado MATHEUS SCHMIDT
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

PAUTA N° 53/95
A • Proposições sujeitas a disposições especiais (art. 202 e seguintes
do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 15/95 - do Sr. Adylson
Motta e outros - que "dispõe sobre as sessões conjuntas".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA



Maio de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 25 11167

PARECER: pela admissibilidade

2 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 16/95 - do Sr. Adylson
Motta e outros - que "revoga o poder terminativo das Comissões ao
apreciarem projeto de lei".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER. pela admissibilidade

3 - PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 23/95 - do Sr. Adhemar
de Barros Filho e outros - que "revoga os parágrafos 1° e 3° do art.
199, e altera a redação do inciso I do art. 200, da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO
PARECER: pela admissibilidade, com emenda

4 - PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 40/95 - do Sr. Marguinho
Chedid e outros - que "altera a redação do §2° do art. 230 da Constituição
Federal, a fim de reduzir limite de idade dos idosos para efeito de
gratuidade dos transportes coletivos urbanos e dos serviços de diversão
pública"..
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: pela admissibilidade

5 - PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 56/95 - do Sr. Milton
Temer e outros - que "dá nova redação ao parágrafo 4° do artigo 223
da Constituição Federal, que trata do cancelamento de concessões e
permissões para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens".
RELATOR: Deputado MARCELO DÉDA
PARECER: pela admissibilidade

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE EMINORIAS

PAUTA N°23/95
Horário: 10:00h
Local: Plenário nO 17, Anexo li, Pavimento Superior

A - Discussão e Votação de Requerimentos e Relatórios em Geral:

1 - Requerimento do Deputado Inácio Arruda propondo realização de Reunião
de Audiência Pública para dirimir dúvidas e acompanhar todo o polêmico
processo de construção do açude Castanhão, localizado no Estado do
Ceará.
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2 - Requerimento do Deputado Gilney Viana propondo realização de Reuniãü
de Audiência Pública, conjunta com as Comissões de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, de Agricultura e Política Rural e de
Direitos Humanos, com a presença dos Srs. Pauló de Tarso Almeida
Paiva, Ministro de Estado do Trabalho; Nelson Azevedo Jobim, Ministro de
Estado da Justiça; José Eduardo de Andrade Vieira, Ministro de Estado da
Agricultura, Abastecimento e Reforma Agrária; e Gustavo Krause, Ministro
de Estado do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia, para
prestarem esclarecimentos sobre a questão do trabalho escravo no Brasil e
instrumentos que viabilizem a coibição do mesmo.

3 - Requerimento do Deputado Inácio Arruda propondo realização de Reunião
de Audiência Pública com a presença do representante do Ministério do
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e Amazônia Legal, dos Secretários
de Indústria e Turismo dos Estados envolvidos no Projeto, do Banco do
Nordeste do Brasil, do Banco Interamericano de Desenvolvimento e
Organizações Não Governamentais representativas da spciedade civil,
envolvidas na questão, para discutir o Programa de Desenvolvimento do
Turismo no Nordeste - PRODETUR/NE.

8 • Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário da Casa:

URGÊNCIA

4 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 61/95 - da Comissão de
Relações Exteriores - (MSC 895/95) - que "aprova o texto do Acordo sobre
Cooperação para o Combate ao Tráfico Ilícito de Madeira, celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do
Paraguai, em Brasília, em 01 de setembro de 1994".
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO
PARECER: FAVORÁVEL

C • Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

5 - PROJETO DE LEI N° 1.826/91 - do Senado Federal - (PLS 72/91) - que
"cria o Bônus para Proteção Ambiental - BPA, com o fim de proporcionar
aporte adicional de recursos ao Fundo Nacional de Meio Ambiente,
instituído pela Lei nO 7.797, de 10 de julho de 1989, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO
PARECER: Favorável, com emenda.
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6 - PROJETO DE LEI N° 319/91 - do Sr. Fábio Feldmann - que "disciplina a
prestação alternativa de serviços pelos que se eximirem da obrigação da
prestação de serviço militar, por motivo de convicção religiosa, filosófica ou
política, nos termos do inciso VIII do artigo 5° da Constituição Fede~al".

RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA
PARECER: Favorável, com substitutivo.

7 - PROJETO DE LEI N° 330/91 - do Sr. Telmo Kirst - que "altera a redação
do artigo 45 da Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965, que 'institui o
Novo Código Florestallll •

RELATOR: Deputado VILSON SANTINI
PARECER: FAVORÁVEL

8 - PROJETO DE LEI N° 1.297/91 - do Sr. João Mendes - que "dispõe sobre a
criação do Centro de Tecnologia Ambiental- CTA".
RELATOR: Deputado SILVERNANI SANTOS
PARECER: FAVORÁVEL

A V I S O N° 19/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início: 22/05/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo: 5 Sessões
Decurso 38 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 13-A/95 - do Sr. Zaire Rezende - que "estabelece
requisitos para a concessão de benefício de incentivo fiscal nas áreas de
atuação da SUDAM e SUDENE."
RELATOR: Deputado GILNEY VIANA

2 - PROJETO DE LEI N° 21-A/95 - do Sr. Nilson Gibson - que "regulamenta os
parágrafos 2° e 3° do artigo 49, do Ato das Disposições Transitórias da
Constituição Federal, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado GERVASIO OLIVEIRA

3 - PROJETO DE ,.LEI N° 354/95 - do Sr. José Coimbra - que "determina a
explicitação de quantitativo calórico no rótulo dos alimentos
industrializados."
RELATORA: Deputada ZULAI~ COBRA

4 - 2PROJETO DE LEI N° 420/95 - do Sr. Raimundo Santos - que "obriga as
empresas distribuidoras de GLP - gás liquefeito de petróleo a colocarem
plaquetas nos botijões, indicando a data de engarrafamento, validade do
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produto acondicionado e data da última revisão do referido recipiente e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado ITAMAR SERPA

5 - PROJETO DE LEI N° 3.403-B/92 - do Senado Federal - (PLS 297/91) - que
"dá prioridade de atendimento à clientela que específica, e dá outras

providências."
RELATOR: Deputado ALBÉRICO FILHO

6 - PROJETO DE LEI N° 401/95 - do Sr. Rivaldo Macari - que "altera incisos I
e lI,do parágrafo 1°, do artigo 2°, da Lei nO 8.001, de 13 de março de 1990,
que 'define os percentuais da distribuição dá compensação financeira de
que trata a Lei nO 7.990, de 28 de dezembro de 1990, e dá outras
providências'''.
RELATOR: Deputado FREIRE JÚNIOR

A V I S O N° 20/95
RECEBIMENTO DE DESTAQUES

Início: 25/05/95 Prazo: 3 Sessões
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h Decurso -

1 - PROJETO DE LEI N° 3.160/92 - do Sr. Fábio Feldmann - que "dispõe sobre
obrigatoriedade de realização de auditorias ambientais nas instituições
cujas atividades causem impacto ambientaL"
RELATORA: Deputada MARIAVALADÃO

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

Sala 16-A, Anexo II

P A OT A N° 11/95

Local: Plenário 15, Anexo 11
Data: 25.05.95
Horário: 10h

A· Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:

1 - PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N° 07/95 - dos Senhores
Aldo Arantes e Socorro Gomes - que "propõe realização de fiscalização na
Secretaria de Assuntos Estratégicos - SAE relativa à licitação efetuada
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para aquisição de equipamentos para o projeto do Sistema de Vigilância da
Amazônia - SIVAM".
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO
CONCLUSÓES: Recomendações (dezesseis) expressando sua convicção
de que o SIVAM mereça uma permanente discussão, fiscalização e
controle por parte da Câmara dos Deputados, visando ao seu constante
aprimoramento, e que o contrato para sua execução deva ser firmado com
a mais ampla garantia do rigoroso cumprimento da legislação em vigor, em
especial no que respeita ao cumprimento de todas as obrigações
tributárias por parte das duas 'empresas selecionadas - Raytheon e ESCA.
VISTA: aos Deputados Hélio Rosas e WERNER WANDERER.
Devolução da vista pelo Deputado WERNER WANDERER, sem
manifestação escrita e pelo Deputado HÉLIO ROSAS, apresentando voto
em separado, contrário.,

A V I S O N° 11/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 19.05.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18 h

Prazo,: 5 Sessões
Decurso: 4· Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 4.380-A/94 - do Poder Executivo (Mensagem nO
1069/94 - que "fixa as condições para participação do Brasil em operações
patrocinadas por organismos internacionais intergovernamentais".
RELATOR: Deputado ARNALDO MADEIRA

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

Plenário 19 - Bloco das lideranças

PAU T A N° 19/95

Horário: 10 h

A • Requerimento:

1- - REQUERIMENTO s/no/95 - do Si". Deputado Pauderney Avelino - que
"solicita seja convidado o Senhor Presidente da Companhia Vale do Rio
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Doce a comparecer a esta Comissão, para tecer considerações sobre a
possível privatização da Companhia".

B • Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário da Casa:

URGêNCIA

2 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 61/95 (da Comissão de
Relações Exteriores - Mensagem n° 895/95) - que "aprova o texto do
Acordo sobre Cooperação para o Combate ao Tráfico Ilícito de Madeira,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República do Paraguai, em Brasília, em 01 de setembro de 1994",

RELATOR: Deputado VITTORIO MEDIOU
PARECER: favorável

3 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 68/95 (da Comissão de
Relações Exteriores - Mensagem n° 582/94) - que "aprova o texto do
Convênio Internacional do Café de 1994, adotado em 31 de março de
1994, na sede da Organização das Nações Unidas".

RELATOR: Deputado JÚLIO REDECKER
PARECER: favorável

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

4 - PROJETO DE LEI N° 3.583/89 - do Sr. Paulo Paim - que "dispõe sobre a
devolução das parcelas pagas no caso de desistência dos consórcios e dá
outras providências".

RELATOR: Deputado LUIZ MAINARDI
PARECER: favorável, com substitutivo

C· Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

5 - PROJETO DE LEI N° 276/95 - do Poder Executivo - (Mensagem n° 374/95)
- que "dispõe sobre a transferência do controle acionário da Companhia
Siderúrgica da Amazônia - SIDERAMA e dá outras providências".

RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVEUNO
PARECER: favorável

6 - PROJETO DE LEI N° 4.512/94 - do Senado Federal- (PLS n° 224/91) - que
"determina a atualização monetária dos dividendos a pagar aos acionistas
das sociedades anônimas, e dá outras providências",
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(Apenso o Projeto de Lei n° 1.145/91)
RELATOR: Deputado PAULO RITZEL

PARECER: favorável ao Projeto de Lei n° 4.512/94, principal, e ao
Projeto de Lei n° 1.145/91, apenso.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO

Sala 120-8, Anexo 11

AVISO N° 26/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 19/05/95
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 48 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 330/95 - do Sr. Eduardo Mascarenhas - que "dispõe
sobre a regulamentação do Profissional de Educação Física e cria seus
respectivos conselhos federal e regionais".
RELATOR: Deputado Maurício Requião

AVISO N°28/95
RECEBIMENTO DE DESTAQUES

Início.: 23/05/95
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo.: 2 Sessões
Decurso: 28 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ DESTAQUES APRESENTADOS
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO. '

1 - PROJETO DE LEI N° 217/95 - do Sr. Jorge Wilson - que "veda a cobrança
de taxa de matrícula, nos estabelecimentos de 'ensino de 1° e 2° graus, nos
casos que especifica".
RELATORA: Deputada Lydia Quinan
PARECER: contrário

AVISO N°29/95
RECEBIMENTO DE DESTAQUES

Início.: 24/05/95
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo.: 2 Sessões
Decurso: 18 Sessão
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AS PROPOSIÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO DESTAQUES APRESENTA
DOS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 162/95 - do Sr. Alexandre Ceranto - que "estabelece
exigência para a expedição dos certificados de conclusão dos cursos de 2°
grau e de bacharel em Letras e Ciências Pedagógicas".
RELATORA: Deputada Marisa Serrano
PARECER: contrário

2 - PROJETO DE LEI N° 173/95 - do Sr. Fernando Diniz - que ''torna
obrigatória a realização de exame de acuidade visual nos pré-escolares e
escolares de 2 (dois) a 12 (doze) anos".
RELATORA: Deputada Lydia Quinan
PARECER: favorável, com substitutivo

3 - PROJETO DE LEI N° 197/95 - do Sr. Roberto Rocha - que "determina a
inclusão, no currículo pleno dos estabelecimentos de 1° e 2° graus, da
disciplina 'Introdução às Normas de Trânsitolll

•

RELATOR: Deputado Augusto Nardes
PARECER: favorável, com substitutivo

AVISO N°30/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 25/05/95
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -

1 - PROJETO DE LEI N° 383/95 - do Sr. Marquinho Chedid - que "dispõe
sobre incentivos fiscais nas áreas dos Impostos sobre a Renda e Provento
de Qualquer Natureza - IR, sobre Produtos Industrializados - IPI, e sobre
Operações Financeiras - IOF, concedidos a empresas que mantenham
escolas para a formação de atletas".
RELATOR: Deputado Flávio Arns

A V I S O N° 31/95
RECEBIMENTO DE DESTAQUES

Início.: 25/05/95
Horário.~ 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo.: 2 Sessões
Decurso: -

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ DESTAQUES APRESENTADOS
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 3.334192 - do Sr. Jackson Pereira - que "denomina
'Aeroporto Internacional Ulysses Guimarães' o aeroporto internacional
localizado na cidade de Guarulhos, no Estado de São Paulo".
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RELATOR: Deputado Mário de Oliveira
PARECER: favorável
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COMI~~SÃO DE FINANÇAS ETRIBUTAÇÃO

Sala 361, Anexo 11

lOCAL: PLENÁRIO 10 ANEXO 11
HORÁRIO: 10:00h

AUDIÊNCIA PÚBLICA

CONVIDADO: SENHOR SÉRGIO CUTOlO SANTOS, PRESIDENTE DA
CAIXA ECONOMICA FEDERAl.
TEMA: INFORMAÇÓES SOBRE A PROPOSTA DE REESTRUTURAÇÃO
ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL DA CAIXA ECONOMICA
FEDERAL

AVISO N° 9/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 22/05/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 3- Sessão

A· ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA:

1 - PROJETO DE LEI N° 3.301-AJ92 - do Sr. Virmondes Cruvinel - que "altera
dispositivos da Lei nO 8.460, de 17 de setembro de 1990, que concede
antecipação de vencimentos e de soldos dos servidores civis e militares do
Poder Executivo e dá outras providências".
RELATOR: Deputado FERNANDO TORRES

2 - PROJETO DE LEI N° 3.953-A/93 - do Sr. Jackson Pereira - que ':concede
pensão especial a AntÔnio Gonçalves da Silva, o Patativa do Assaré".
RELATOR: Deputado GONZAGA MOTA (avocado)

3 - PROJETO DE LEI N° 4.061-A/93 - do Sr.Virmondes Cruvinel - que "dispõe
sobre a obrigatoriedade do fornecimento de tíquetes refeição a
trabalhadores".
RELATOR: Deputado JOSÉ FORTUNATI
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B· MÉRITO:

4 - PROJETO DE LEI N° 1.326-A/91 - do Sr. Elias Murad e outros 2 - que
"estende aos portadores das doenças difusas do tecido conjuntivo
(colagenoses) os benefícios que especifica e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ CHAVES

5 - PROJETO DE LEI N° 2.323-A/91 - do Sr. Virmondes Cruvinel - que "dispõe
sobre incentivos fiscais nas Áreas dos Impostos sobre Renda e Proventos
de Qualquer Natureza - IR, sobre Produtos Industrializados IPI, e sobre
Operações Financeiras - IOF, concedidos a empresas que mantenham
escolas para a formação de atlestas".
RELATOR: Deputado MANOEL CASTRO

6 - PROJETO DE LEI N° 3.100-A/92 - da Sra. Rita Camata - que "dá nova
redação aos artigos 2° e 7° da Lei n° 7.990, de 28 de dezembro de 1989,
que institui, para os Estados, Distrito Federal e Municípios, compensação
financeira pelo resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de
recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, de recursos
minerais em seus respectivos territórios, plataforma continental, mar
territorial ou zona econômica exclusiva, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado EUJÁCIO SIMCES

7 - PROJETO DE LEI N° 2.732192 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre
prazos de compensação de cheques e documentos".
RELATOR: Deputado ANTONIO KANDIR

8 - PROJETO DE lEI N° 378/95 - do Sr. Júlio César - que "estabelece critérios
para distribuição entre os Estados dos percentuais regionais dos Fundos
Constitucionais de Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste".
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES

9 - PROJETO DE lEI N° 435/95 - do Senado Federal (PlS nO 22/95) - que
"dispõe sobre o resgate de quotas da União pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento - FND, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES

COMISSÃO DE FISOALIZAÇÃO FINANCEIRA E
CONTROLE

Sala 125-A - Anexo 11

PAUTA N° 14/95
Data: 25/05/95
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Local: Plenário n° 13 - Anexo 11
Horário: 10:00 h
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A) REQUERIMENTqS

1 - Requerimento nO 38195 • Do Deputado JACKSON PEREIRA, que "sugere
a realização de Audiências Públicas com as seguintes autoridades:
Ministro Carlos Átila, do Tribunal de Contas da União; Dr. Domingos
Poubel de Castro, Secretário Federal de Controle; Dr. Ary Braga Pacheco,
Secretário de Controle Interno do Ministério da Ciência e Tecnologia· e
Presidente da Regional do IAIB - Instituto dos Auditores Internos do Brasil;
Dr. Harry Conrado Schüler, Consultor do Senado Federal e Diretor da
Ordem dos Contadores do Brasil, para prestarem esclarecimentos sobre o
Sistema de Controle Interno do Poder Executivo".

2 - Requerimento nO 42195 - Do Deputado WALDOMIRO FIORAVANTE, que
"solicita seja encaminhado ao Tribunal de Contas da União, pedido de
realização de auditoria, junto ao Ministério dos Transportes e demais
Entidades ou Órgãos Governamentais envolvidos no Processo de
consturção da ponte que liga o Estado do Rio Grande do Sul ao Estado de
Santa Catarina, sobre o Rio Pelotas, na BR 470, no Município de
Barracão/RS".

3 - Requerimento nO 44195 • do Deputado WALDOMIRO FIORAVANTE, que
"solicita ao Ministério da Previdência e Assistência Social, através desta
Comissão, informações sobre os acordos de parcelamento ou quitação de
dívidas previdenciárias entre empresas privadas ou pessoas físicas
particulares e o Ministério da Previdência e Assistência Social,
compreendido entre 1990 e 1994".

4 - Requerimento nO 47/95 - do Deputado JAQUES WAGNER, que "solicita,
através desta Comissão, sejam convidados os Governadores dos
seguintes Estados: Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Pernambuco,
Bahia, Alagoas, Santa Catarina, Paraíba, Sergipe, Ceará e Paraná, para
prestarem depoimentos sobre matéria publicada no Jornal Folha de São
Paulo, edição do dia 11.05.95, intitulada "Emenda do gás favorece OAS e
Petrobrás", onde várias empreiteiras de obras públicas são associadas às
empresas estatais em vários Estados da Federação, para a exploração do
serviço de distribuição de gás natural".

5 - Requerimento nO 48195 - Do Deputado JACKSON PEREIRA, que "solicita
através desta Comissão, a realização de Audiência Pública com a
participação da Ora. Nadja Maria Mehmeri Lordelo, Chefe do Sistema
Nacional de Auditoria do Ministério da Saúde, do Dr. José Queiroz Silveira,
Presidente da Associação Nacional dos Auditores Médicos do Ministério
da Saúde, da Dr. Marília Zinn Salvucci, Secretária da 48 Inspetoria do
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Tribunal de Contas da União e do Dr. Márcio de Souza, Chefe da
Secretaria de Controle Interno do Ministério da Saúde, sobre o Sistema de
Fiscalização das Verbas do SUS".

COMISSÃO DE MINAS EENERGIA

Sala 15-B - Anexo 11

AVISO N°06/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 19.05.95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 05 Sessões
Decurso: 4- Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 4.169/93 - do Sr. Virmondes Cruvinel - que "dispõe
I

sobre a utilização de gás liquefeito de petróleo GLP, como combustívet,
nos veículos automotores destinados a serviços em propriedades rurais de
agricultura alimentar.
RELATOR: Deputado BOSCO FRANÇA

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL EFAMíLIA

Sala 107 A - Anexo 11
Reunião: Plenário 9 - Anexo 11
Data: 25/05/95 - Horário: 10h

REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA: 'j\ POLITICA DE ASSIST~NCIA SOCIAL E A
ATUAÇAO DA SECRETARIA DE ASSIST~NCIA
SOCIAL - SAS (EXTINTA LBA)"

CONVIDADA:

o.... LÚCIA VÂNIA ABRÃO COSTA

Secretária de Assistência Social (MPAS)
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A V I S O N° 14/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 19/05/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 48 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 4.858-A/94 - do Senado Federal (PLS 34/94) - que
"acrescenta parágrafos ao artigo 2° da Lei nO 7.986, de 28 de dezembro de
1989".
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT

2 - PROJETO DE LEI N° 339/95 - do Sr. Jaques Wagner - que "institui
obrigatoriedade da veiculação gratuita pelas emissoras de rádio e televisão
do país, de mensagens alusivas e formas de prevenção contra AIDS e dá
outras providências". (Apenso: PL 349/95).
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI

3 - PROJETO DE LEI N° 340/95 - do Sr. Aloysio Nunes Ferrêira - que "institui
a Carteira Nacional de Prevenção do Câncer Ginecológico e Mamário".
RELATORA: Deputada MARTA SUPlICY

4 - PROJETO DE LEI N° 347/95 - da sra. Ana Júlia - que "destina, anualmente,
a renda líquida de um teste de concurso de prognóstico sobre o resultado
de sorteios de números (SENA), ou teste que o suceder, à Associação
Brasileira Interdisciplinar de AIDS-ABIA e os Grupos de Apoio à Prevenção
à AIDS-GAPAS legalmente constituídos".
RELATORA: Deputada MARTA SUPLlCY

5 - PROJETO DE LEI N° 353/95 - do Sr. Raimundo Santos - que "modifica o
disposto no artigo 51 da Lei nO 8.213, de 24 de junho de 1991, que "dispõe
sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT

6 - PROJETO DE LEI N° 362195 - do Sr. Padre Roque - que "dispõe sobre o
estímulo à guarda e adoção de criança ou adolescente órgão ou
abandonado".
RELATORA: Deputada RITA CAMATA

7 - PROJETO DE LEI N° 377/95 - do Sr. Alvaro Valle - que "dispõe sobre
atividade de motorista profissional e dá outras providências".
RELArOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES
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8 - PROJETO DE LEI N° 393/95 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "concede
isenção do Imposto de Renda a aposentados que não tenham outros
rendimentos".
RELATOR: Deputado AYRES DA CUNHA

9 - PROJETO DE lEI N° 407/95 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "dispõe
sobre exigência de dados nos receituários médicos".
RELATOR: Deputado CARLOS MAGNO

10 - PROJETO DE LEI N° 408/95 - do Sr. Je;é Carlos Coutinho - que "dispõe
sobre amparo aos inválidos de nascença, independente de filiação à
Previdência Social".
RELATOR: Deputado AYRES DA CUNHA

11 - PROJETO DE LEI N° 417/95 - do Sr. Valdir Colatto - que "dispõe sobre a
prestação de serviços comunitários pelos beneficiários do
seguro;.desemprego".
RELATOR: Deputado HUMBERTO COSTA

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO

Sala 13-B - Anexo 11
LOCAl: Plenário 12, Anexo li, às 10 horas

REUNIÃO INFORMAL COM A PRESENÇA DE TÉCNICOS DO
MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE IRÃO EXPLICAR OS
RECURSOS DO BANCO DE DADOS DO DATAMEC,
IMPLANTADO NESTA COMISSÃO, QUE FORNECE DADOS
RECENTES SOBRE A EVOLUÇÃO DA DEMANDA E OFERTA
DE MÃO-DE-OBRA NO PAís,

A V I S O N° 16/95
PRAZO PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 18/05/95'
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo: 5 Sessões
Decurso: 58 sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 251/91 - do Sr. Chico Vigilante - que "proíbe o regime
de trabalho temporário instituído pela Lei nO 6.019, de 3 de janeiro de
1974".



Maio de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

RELATOR: Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA

Quinta-feira 25 11181

2 - PROJETO DE LEI NQ 3.931/93 - do Sr. Genésio Bêrnardino - que "institui o
Plano Básico de Assistência Médica a toda população brasileira e dispõe
sobre o atendimento à saúde dos acidentados do trabalho e das vítimas de
doenças profissionais, e dá 'outras providências".
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE

3 - PROJETO DE LEI N° 4.161/93 - do Sr. Luiz CCir'los' Hauly - [Pl.:'s nOs
4.388/94,6/95 e 220/95 (227/95 e 246/95), apensados], que altera a Lei nO
8,666, de 21 de junho de 1993, que "regulamenta o artigo 37, inciso XXI,
da Constituição Federal, institui normas para ~icitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências".
RELATOR: Deputado UBIRATAN AGUIAR·

4 - PROJETO DE LEI N° 315/95 - do Sr. Átila Lins - que "dispõe sobre a
instituição do Vale-Medicamento e dá outras providências",
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA

5 - PROJETO DE LEI N° 329/95 - do Sr. Eduardo Mascarenhas - que "dispõe
sobre a designação e o exercício da profissão de Conselheiro em
Dependência Química e determina outras providências",
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ

6 - PROJETO DE LEI N° 355/95 - do Sr. Paulo Bauer - que "dispõe sobre a
prestação de serviços comunitários pelos trabalhadores beneficiários do
seguro-desemprego, e dá outras providências",
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL

7 - PROJETO DE LEI N° 356/95 - do Sr. Inácio Arruda - que "dispõe sobre a
publicação no Diário Oficial da União da relação mensal dos veículos
apreendidos pelos órgãos federais e dá outras providências",
RELATOR: Deputado CHICO VIGILANTE

8 - PROJETO DE LEI N° 357/95 - do Sr. Udson Bandeira - que alte~a

dispositivos do Decreto-lei nO 972, de 17 de outubro de 1969, que "dispõe
sobre o exercício da profissão de jornalista".
RELATOR: Deputado WIGBERTO TARTUCE (avocado)

9 - PROJETO DE LEI N° 360/95 - do Sr. Jorge Tadeu Mudalen - que "dispõe
sobre a obrigatoriedade do uso de colete à prova de bala por profissionais
nas condições que especifica e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JAIR BOLSONARO
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10 - PROJETO DE LEI N° 365/95 - do Sr. José Chaves - que "dispõe sobre a
profissão de cobrador e despachante. ou controlador de tráfego nas
empresas de transporte coletivo urbano, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI

11 - PROJETO DE LEI N° 367/95 - do Sr. Paulo Paim - que altera a Lei nO
8.212, de 24 de julho de 1991, que "dispõe sobre a organização da
Seguridade Social, institui Plano de Custeio e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MICHEL TEMER

12 - PROJETO DE LEI N° 373/95 - do Sr. Inocêncio de Oliveira - que "autoriza o
parcelamento de recolhimento de contribuições previdenciárias devidas
pelas empresas concessionárias de serviço público federal e a transação e
remissão de débitos, na forma que especifica, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI

13 - PROJETO DE LEI N° 375/95 - do Sr. Álvaro Valle - que "regula o exercício
da profissão de massagista".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL

14 - PROJETO DE LEI N° 376/95 - do Sr. Álvaro Valle - que "dispõe sobre o
exercício da profissão de Estatístico e de Técnico em Estatística e
determina outras providências".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA

15 - PROJETO DE LEI N° 380/95 - do Sr. Paulo Paim - que "dispõe sobre
anistia das faltas de serviço na Administração Pública Federal, no período
que menciona, e dá outras proviaências".
RELATOR: Deputado JOÃO MELLÃO NETO

16 - PROJETO DE LEI N° 389/95 - da Sra. Vanessa Felippe - que "altera a
redação do § 1°, do art. 389, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL

A V'I S O N° 17/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início: 23/05/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo: 5 Sessões
Decurso: 28 sessão

AS PROPOSIÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO
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1 - PROJETO DE LEI N° 5.141/90 - de Sr. Eduardo Jorge - que "dispõe sobre
as obrigações dos empregadores em relação à saúde dos trabalhadores".
RELATOR: Deputado ZAIRE REZEl\JDE

2 - PROJETO DE LEI N° 1.368/91 - de Sr. Jackson Pereira - que "determina a
alienação de bens imóveis de propriedade do Departamento Nacional de
Obras contra as Secas - DNOCS, destinados a residência de seus
servidores, através de linha de credito especial abertO pela CEF - Caixa
Econômica Federal".
RELATOR: Deputado SANDRO MA3EL

COMISSÃO DE VIAÇÃO ETRANSPORTES

Sala 122-A - Anexo /I

A V I S O N° 9195
RECEBIMENTO DE EMEND~·,H

Início.: 19/05/95
Horário.: 9 às 12 e 14 às 182h

Prazo.: 5 sessões
Decurso: 4- sessão

AS PROPOSIÇÓES ABAIXO SOMENTE R:.~CEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO

1 .. SUBSTITUTIVO OFERECiLJO PELO RELATOR AO PROJETO DE lEI N°
3.690/93 - do Sr. Jackson Pereira - que "determina o controle,' em listagem,
dos passageiros de embarcações".
RELATOR: Deputado MAURO LOPES

2 - SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR AO PROJETO DE lEI N°
4.622/94 _odo Sr. RO:ialdo Fe:-ir.1 - ql;e I'determina a inserção de mensagem
voltada à educação para o trânsito nas propagandas de estabelecimentos
que fabriquem, comercializem ou prestem serviços ligados a veículos
automotores ou seus componer~tE;s"

RELATOR: Deputado JOAO COSE::~
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11- COMISSO.ES TEMPORÁRIAS:
COMISSÃO ESPECIAL

PEC nO 155/93 - Imunidade Parlamentar
Salas 131C/135C - Anexo \I

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Horário: 14h
Local: Plenário 10, AnI3XO iI
CONVIDADO:
Jornalista MÁRCIO MOREIKA ALveS· Colunista dos Jornais "O Globo" e
"Correio Braziliense".

COf:/.issi,() ESPECIAL
Legislação Elniforal-Parlidária

Salas 131C/135C - Anexo"

AUDIÊNC1J. PÚBLICA
TEMA: o disciplinam9nto daR oesC'uisas eleitorais, o horário eleitoral
gratuito 8 a propaganda 616itvl .~.

Horário: 14h
Local: Plenário 12, Anexo "
CONVIDADOS:
Dr. ANTONIO MANUEL TEiXEIRA 't1::NDES - Diretor Executivo do Instituto
de Pesquisa DATAFOLHA;
Dr. CARLOS EDUARDO MEI'1ELLES MATHEUS - Diretor-Geral do
Instituto GALLUP de Opinião Púbiica;
Dr. CARLOS AUGUSTO SAAD ~ ;CNTENEGRO - Diretor Executivo do
Instituto Brasileiro de Opinião Públi\',B e Estatística - IBOPE;
Dr. LUIZ EDUARDO BORGERTH -Vice-Presidente da Associação
Brasileira de Emissoras de Rádio e Tdl,~visão - ABERT; e
Dr. PAULO DE TARSO DA CUNI-iA SANTOS - Diretor de Criação da GRP
Propaganda.

COff1lSsi~o ESPECIAL
Jogos f~ Cassinos

Salas 131C/135C - Anexo 11

PAUT~. té!O 02195
Reunllo destinada à dlscussãc d~ assuntos Internos
Horário: 10h
Local: Plenário 14, Anexo 11

==,""",~~. .,-.,......-.-....,...."...,"""=~

_._... ..:.....l~........ _._.:."""... ;.;.;;;..•.."""........: ~~.........~_

(Encerra-se a Sessão às 21 horas e 20 minutos.)
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DISCURSO PROFERIDO PELA SRA. DEPUTA·
DA ESTHER GROSSI NO PERÍODO DESTINADO AO
GRANDE EXPEDIENTE DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
cÂMARA DOS DEPUTADOS REALIZADA NO DIA 29
DE MARÇO DE 1995, RETIRADO PELA ORADORA·
PARA REVISÃO.

A SRR ESTHER GROSSI (PT-RS) - Sr. Presidente, caros
colegas deputadas e deputados, quero começar confessando a V.
ExR que tenho um texto para ler; este é meu primeiro pronuncia
mento e ainda não me sinto inteiramente à vontade para oxigenar
ainda mais esta Câmara. Espero que possamos usar de expedientes
muito mais ricos da comunicação do que a simples fala sem outros
instrumentos.

Gostaria de chamar atenção de V. Ex·s para o fato de que
preparei este pronunciamento com a maior responsabilidade, e, ao
mesmo tempo, com o maior entusiasmo. Creio que pelos meus
trinta anos de magistério, pelo tempo que passei nas Secretarias de
Educação e sobretudo pela minha experiência dentro da sala de
aula ensinando crianças e professores, tenho uma palavra impor
tante, para que V. Ex9g reflitamjunt(!) comigo. Escolhi como título
de minha fala uma pergunta: "A escola está ensinando? A quem e
a quantos?

Ocupo esta tribuna para dividir essas preocupações com V.
Ex·s Inicio propondo algumas questões. V. Ex9g sabem que mais
de 50% dos brasileiros matriculados nas classes de alfabetização
do nosso País são reprovados a cada ano? V. Ex9g têm conheci
mento de que esses índices se distribuem irregularmente na popu
lação escolar de nosso País? Nas escolas de classes alta e média
eles são praticamente 0%. Para obter-se a média de 50% entre to
das elas, em algumas estas cifras atingem os 60%. Trata-se, como
é fácil de identificar, das escolas freqüentadas por alunos prove
nientes de família de classes populares (periferia e rural).

A título de concretização bem objetiva desses fatos, tansmi
to uma informação recentíssima daqui do Distrito federal, onde es
tou prestando assessoria à Fundação Educacional, de que 17 mil
alunos estão há mais de três anos na primeira série do ensino bási
co, sem passar das hipóteses iniciais, isto é, as mais primitivas, ou
seja: o que é ler e escrever. De 100 mil alunos, 17 mil estão há
mais de três anos na primeira série, nos primeiros passos da cami
nhada para ler e escrever. V. Ex9g têm provavelmente a informa
ção de que sobre cada mil brasileiros que acabam a oitava série
apenas 28 não repetiram nenhum ano letivo: V. Ex·s sabem tam
bém que não é a evasão o problema principal do ensino brasileiro,
mas a repetência. V. Ex9g já devem ser sobejamente conhecedores
de que a fraca áprendizagem desse número tão grande de alunos
não se deve à desnutrição.

Coloco todos esses aspectos, porque só podemos pensar em
Lei de Diretrizes e Base da Educação e medidas provisórias levan
do em conta esses fatos centrais que acontecem no interior das sa
las de aula

As hipóteses de que as crianças desnutridas e por isso não
aprendem há muito já foram informadas nos meios científicos,
porque as crianças que não comerem suficientemente nos dois pri
meiros anos de vida teriam sequelas nas suas aprendizagens, mas
elas morrem antes de chegar à escola. A desnutrição diminui mui
to as defesas orgânicas, e as vítimas de desnutrição não resistem
nem mesmo às doenças rotineiras da infância. V. Ex9g podem até
afrrmar que há crianças desnutridas na escola, embora sejam baixi
nhas, pequeninas e magrinhas, respondo que elas realizaram um
equilíbrio ecológico interessante de economizar músculos e ossos
para salvaguardar o sistema nelVOSO, sem o qual elas não teriam
resistido até os sete anos. Se elas chegam aos sete anos, é porque

essas criança!. podem aprender tudo, inclusive as portadoras de
comprometimento orgânico ou emocional. Tenho alegria de dizer
a V. Ex's que em Porto Alegre já conseguimos alfabetizar quatro
crianças autistas. Estamos conseguindo alfabetizar todas as crian
ças portadoras da Síndrome de Down.

Se essas crianças aprendem, quanto mais fácil não é ensinar
a quem teve a sorte de não nascer com esses problemas. E foi isso
o que aconteceu na gestão Olivio Dutra, de 1989 a 1992, mas é
também o que acontece em outras localidades brasileiras, como
Icapuí, Maranguape, no Ceara, e em Betim, Minas Gerais. isto é,
revertemos os índices de aprovação dos alunos das escolas públi
cas situadas em vilas populares muito pobres, de 30% e até menos,
fazendo passar para 90% ou mais. Os alunos que aprendem, após
um ano letivo, aprendem bem a ler e a escrever. Efetivamente, são
elementos de muita esperança para todas as mazelas de ensino em
que nos acostumamos a atirar pedra e a nos queixar. Isso é possí
vel em cima de uma trlade de condições: salários dignos, formação
permanente para os professores e democratização das relações in-o
ter e intra escolas. Uma peça do senso comum que precisa ser
substituída é a de que escola é bom e que importa em primeiro lu
gar que todas as crianças e adolescentes estejam dentro dela. Infe
lizmente, isto não é verdade. Para alunos de classes populares a
escola está sendo um lugar de baixa da auto-estima, Nela, estes
alunos comprovam o estigma equivocado de que eles não têm ca
beça boa, ou de que têm idéia fraca, porque puxaram pela mãe,
pelo tio, pelos irmãos mais velhos, membros de suas famílias que
também foram à escola, mas que nela não conseguiram aprender.
É extremamente destruidora do sujeito democrático, do candidato
a cidadão, esta experiência aniquiladora da confiança em sua capa
cidade de construir conhecimentos.

Alvissareiramente, é possível reverter este quadro. Milhares
de crianças já o fizeram, crianças a quem é dado espaço para uma
criatividade inteligente, como aquela que escreveu laranja com gh,
e a professora concedeu acolhimento a sua riqueza de raciocínio.
Ela se explicou: "c" com "a",dá "ca", mas pondo ''b'' no meio
muda para "cha". Se eu puser um ''b'' entre "g" e "a", que é "ga"
não pode ficar '~á"?

Esta criança, do ponto de vista formal, estava errando, mas
do pondo de vista da aprendizagem estava vivenciando um mo
mento de elaboração criativa que poderá ser-lhe.extremamente útil
se a professora, ou até familiares, souberem aproveitar. ·Sobretudo
ela tem o direito de sentir-se reforçada em sua riqueza de pensa
mento, com a qual ela pode aceder à compreensão de tantas con
quistas científicas que nossos antepassados acumularam e que
constituem nosso patrimônio cultural.

A descoberta desta trajetória singular que cada grupo huma
no percorre no mmo de uma aprendizagem é uma das caracteIÍsti
cas dos novos tempos pedagógicos para a qual temos os priyilégio
de acenar. É nela que se baseia a reorientação do ensino em torno
do que se denomina constrotivismo pós-piagetiano, cuja fecundi
dade em termos de resultado escolar é algo solidamente animador.
Porém ele significa um punhado de modificações no ensino tradi
cional que exigem oportunidade de conhecer este novo quadro
teórico sobre a aprendizagem, bem como seus desdobramentos na
sala de aula. Sobretudo é necessário que este novo paradigma seja
visceralmente incorporado pelos professores. É necessário que a
professora mude o seu jeito de pensar sobre si mesma e sobre sua
capacidade de aprender. É preciso que a professora acredite que
ela mesma pode aprender. '

Isto quer dizer que a inteligência não é um presente, mais
ou menos valioso, com o qual somos agraciados ao nascer. A inte
ligência é um processo. Tomamo-nos inteligentes porque aprende
mos. E aprendem todos, ou melhor, todos podem aprender se
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tiverem oportunidades e as aproveitarem. Para contextua1izar esta
afmnação, lembro a fabulosa experiência que vivi ao acompanhar
13 alunos da rede municipal de Porto Alegre que foram a Paris,
em 1992. Estes alunos tiveram esta chance porque surpreenderam
o então Embaixador da França, quando este visitou a Vila Cruzei
ro, uma das favelas mais pobres de Porto Alegre, e lá encontrou
alunos das séries iniciais do ensino básico que compreendiam o
francês falado por sua comitiva. Estes alunos aprenderam francês
a partir da segunda série do primeiro grau em atividade optativa,
no turno oposto ao de sua escolaridade regular, atividade esta ofe
recida pela rede pública municipal.

A mais importante comprovação construtivista desta via
gem foi a capacidade dos treze alunos de curtir Paris da forma
mais prazerosa e inteligente. Estes alunos não cometeram nem
mesmo gafes nos doze dias que conviveram com estudantes fran
ceses de sua idade.

Das treze crianças. quatro lll::?nl até hoje com sua família
numa favela, em uma maloquinha de uma só peça. São oitos pes
soas morando numa só pecinha.

Essas crianças tiveram uma audiência de quarenta e cinco
minutos com Madame Danielle Mitterand, foram à EuroDisney,
visitaram museus, conviveram em quatro escolas com alunos fran
ceses, e dessas múltiplas experiências, de muita cultura, eles até
hoje estão sendo extremamente beneficiados. Conclui-se, portanto,
que é preciso dar oportunidade a crianças, mesmo as muito pobres,
de aprender bastante.

O mais grave da modificação que temos de fazer na escola é
o que se refere ao panfleto que distribuí. Há também por aqui
aqueles que pensam que é ridículo um velho se apaixonar. É nessa
hora que entro na questão fundamental da modificação que a esco
la tem que vivenciar, que é abrir espaço nela para o desejo.

As escolas estãc erilizadas de amor e de agressividade,
procurando ignorar, em todas as suas circunstâncias, a presença
vigorosa dessas paixões. Os sentimentos acoplados à sexualidade,
à doença, à morte, às questões místicas e religiosas, não têm gua
rida na escola. Não só os professores os ignoram como os recha
çam como indevidos e impróprios.

O sistema que aí está, desprovido de paixão, de eros, de cor
e vida, é literalmente estéril, ou seja, não têm condições de fecun
dar oespírito tanto de aluno quanto de professores.

A fria organização burocrática do funcionamento das esco
las, mascaradas, muitas vezes, pela chamada da professora de
"tia", tira o sangue de toda e qualquer instituição de produção inte
lectual.

Se a escola não se encher de erotismo saudável, do erotismo
das típicas relações entre professor e aluno, que se assenta no en
canto pelas aprendizagens da matemática, de línguas, de ciências
sociais e naturais e de todas as outras disciplinas na escola, não
adianta criarmos centros de interesses artificiais para motivar as
crianças.

Aprendi concretamente, no meu afã de ensinar Matemática,
ou de alfabetizar ou de formar professores, que a primeira grande
e inalienável atribuição do professor, que por sinal não está previs
ta na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nem no dia-a-dia do
sistema de ensino, é despertar nos alunos o desejo pelo conheci
mento.

Trata-se de conseguir encantá-los na trilha de um professor
que também se encanta. Eu, por exemplo, sou professora de Mate
mática e pelas belezas da própria Matemática é que depois consigo
instigar os alunos a que se interessem pela riqueza dessas discipli-
nas.

Uma das estratégias modernas para despertar o desejo é o
marketing. Ele não é intrinsecamente perverso para ludibriar, en-

ganar e vender. O marketing eficaz toca o desejo, e por isso ele é
de tamanha responsabilidade. Através dele se pode indiscutivel
mente perverter, mas se pode mobilizar as forças mais poderosas
do ser humano, e disso sabem tão bem os manipuladores do mer
cado.

Toda a ação educativa precisa também de um especial mar
keting para que consiga tocar o aluno e motivá-lo para a aprendi
zagem.

Quero dizer a V. Exas que nesta linha de pensamento, por
trás do meu tailleir, nascido na fantasia do Oludum. circula tam
bém mensagem ligada ao nosso tema. O Carnaval, como eu desta
tribuna já disse, é carregado de energia, de uma energia que nos
faz esquecer dos outros dias do ano. Nem políticos, nem empresá
rios, nem formadores de opinião, nem quaisquer lideranças tratam
de aproveitar aquilo que circula no Carnaval, froto de uma criativi
dade gropal e de reconhecimento de autorias, para que seja vivifi
cador das atividades econômicas. intelectuais e sociais dos Brasil.

Associo-me a estudiosos como Roberto da Matta para que
não se desperdicem essas lições, e faço essa busca de aproveita
mento para a educação.

Sem a energia do prazer, do gostoso, da curtição, não só
tudo fica mais dificil, como só resta para a educação, como está
apontado no Substitutivo da Lei das Diretrizes e Bases que tramita
agora no Senado, velar pela aprendizagem dos alunos, isto é,
acompanhar o velório da triste morte desta mesma aprendizagem,
isto se a sociedade brasileira como um todo, e em particular nós,
Deputados, não produzirmos. para já, uma virada de mesa neste
campo.

Esta virada implica medidas concretas e urgentes para asso
ciar salários diguos aos profissionais de educação com novíssimos
conhecimentos sobre como se aprende. incluindo aí a dimensão
social que implica. visceralmente, tanto a democratização das rela
ções entre os atores dos sistemas escolares. quanto a democratiza
ção do acesso ao saber a todos aos alunos. particularmente os de
escolas públicas. altamente marginalizados pelas escandalosas re
petências registradas entre nós.

Esta reviravolta se assenta sobre o desafio, não só proposto
a professores, mas a todos nós seres humanos, que resulta da estu
penda descoberta de que inteligência e desejo não envelhecem, e
de que, portanto, além de ser um absurdo aposentar o cérebro e o
coração. é o mais lamentável desperdício, pois lindo, saudável e
inteligente é envelhecermos apaixonados.

Ouço, com prazer. o nobre Deputado Ricardo Gomyde.
O Sr. Ricardo Gomyde - Esther Grossi, ouvia com muita

atenção o seu brilhante pronunciamento. Quero cumprimentá-la
pelas suas posições em defesa da escola pública gratuita e de qua
lidade, as quais acompanho na Comissão de Educação, que é abri
lhantada pela sua participação. Quero, neste momento, fazer um
comunicado histórico aos estudantes e pais de alunos que pagam
as mensalidades a cada mês. O Supremo Tribunal Federal acaba
de julgar inconstitucional a Medida Provisória n° 932, através de
ação impetrada por mim e pelo Deputado Lindberg Farias, do Par
tido Comunista do Brasil. Essa medida provisória seria apreciada
por esta Casa amanhã. Há que se cumprir o prazo de doze meses
de congelamento das mensalidades escolares, atribuído na medida
provisória passada. Houve aumento de mais de 80% das mensali
dades escolares só em julho. Está proibida também qualquer puni
ção a estudante ou a pai de aluno inadimplente. Estudante ou pai
de aluno que estiver devendo à escola terá que ser acionado atra
vés das vias judiciais. O aluno que estiver inadimplente não mais
será proibido de fazer prova, de assistir às aulas, nem a escola p0

derá reter documentação de estudante que se encontra inadimplen
te. Achei importante fazer este comunicado durante o seu



No Estado do Acre há 17 reservas, com área total de
1.899.701 hectares, que corresponde a 13% do território do Esta
do, para uma população de apenas 8.418 índios, segundo a Funai.
Falta ainda defmir a área de mais 11 reservas indígenas.

No Estado de Mato Grosso, as reservas somamuma área to
tal de 12 milhões de hectares, que corresponde a 13,5% do territ6
rio do Estado, para uma população de 15.079 índios, segundo a
Funai - uma área, Sr. Presidente, maior do que a do Estado de Ser
gipe, maior do que a do Estado de Alagoas, maior do que a do Es
tado do Rio de Janeiro, maior do que a do Estado do Espírito
Santo, maior do que a do Estado do Rio Grande do Norte, maior
do que a do Estado da Paraíba. maior do que a do Estado de Santa
Catarina, maior do que a do Estado de Pernambuco! E ainda falta
definir 10 reservas, cujas áreas ainda não estão demarcadas pela
Funai.

No Estado do Amazonas, a questão é assustadora. Até ago
ra foram defmidas 93 reservas indígenas e ainda falta definir ou
tras 84 - só no Estado do Amazonas! Já está demarcada uma área
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pronunciamento, que é em defesa da escola pública e também de os direitos originários sobre as terras que tradicional-
combate a toda essa máfia do ensino privado que se estabeleceu no mente ocupam competindo à União demarcá-las, prote-
País. Trata-se de uma grande vitória dos pais de alunos e dos estu- ger e fazer respeitar todos os seus bens.
dantes, através de advogados da União Nacional dos Estudantes e O primeiro problema está exatamente na redação desse dis-
da Associação de Pais e Alunos do Estado de São Paulo. positivo, quanto ao tratamento das terras que tradicionalmente os

A SRB. ESTHER GROSSI - Muito obrigada, Deputado índios ocupam. Ora, prevalecendo essa redação, aos índios Tupi-
Ricardo Gomyde. nambás pertence a cidade do Rio de Janeiro, que tradicionalmente

Ouço o nobre Deputado Elias Abrahão. ocupavam. Redação correta, Sr. Presidente, teria remetido ao di-
O Sr. Elias Abrahão - Deputada Esther Grossi, quero reito sobre as terras que eles efetivamente ocupassem.

aparteá-Ia para acrescentar que, segundo a psicanálise moderna, a O art. 67 do Ato das Disposições Constitucionais Transit6
realidade começa no desejo. V. Ex

a
brilhantemente expôs que a rias concede à União o prazo de até cinco anos, a partir da promul

pessoa morre, na verdade, quando os seus desejos começam a gação da Constituição, para concluir a demarcação dessas terras.
morrer, e a pessoa envelhece quando deixa envelhecer os seus so- Eis o que estabeleceu o art. 67 do Ato das Disposições
nhos, os seus desejos. Congratulo-me mais uma vez com V. Exa Constitucionais Transit6rias:
por ser seu colega, por tê-Ia como companheira nessa luta para "Art. 67. A União concluirá a demarcação das ter-
resgatar em todas as escolas, especialmente nas escolas públicas, o
prazer de ensinar e a alegria de aprender. A educação ensina o ho- ras indígenas no prazo de cinco anos a partir da promul-
mem e a mulher a serem felizes. Portanto, educação não é apenas gação da Constituição."
um acúmulo de conhecimento, mas também uma autodescoberta A Constituição não determinou que a Funai aumentasse o
para a própria felicidade. V. Exa discorre com muita precisão so: tamanho das reservas indígenas, tampouco que se criassem novas
bre as novas tendências pedagógicas. Julgo-me feliz por estar aqUl reservas indígenas - o que, infelizmente, a Funai resolveu fazer,
aparteando V. Exa

, que de fato traz uma contribuição tão efetiva sob o manto da Constituição.
para esta Casa. Meus parabéns. Muito obrigado pelo aparte. Deus Sr. Presidente, o Sr. Fernando Collor de Mello, no dia 4 de
queira que possamos juntos construir uma escola solidária, em dezembro de 1991, editou o draconiano Decreto n° 22, dando po
uma Pátria carregada de felicidade para as nossas crianças. deres discricionários à Funai, para que seus antropólogos possam,

A SRB ESTHER GROSSI - Eu é que lhe agradeço, Depu- em relat6rio, consagrar a passagem de um índio por determinadas
tado Elias Abrahão. Justamente, a nossa defesa mais ferrenha é no terras, ali e acolá. E, tendo esse índio passado por essas terras, a
sentido de que os alunos das escolas públicas encontrem prazer na área em questão apresenta-se como tradicionalmente ocupada por
própria conclusão do conhecimento. Realmente, é muito bom índios.
aprender e resolver o problema. E é essa alegria que queremos as- Pior ainda: não permitiu esse decreto - como ainda não per-
segurar aos alunos'de todas as escolas deste País. mite - que haja o contraditório, que alguém desminta os antropó-

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. DEPUTA- logos da Funai. Em conseqüência, concluído, o relatório é acatado
DO N/CIAS RIBEIRO NO PERÍODO DESTINADO AO pelo Ministro de Estado, que baixa uma portaria autorizando a de
GRANDE EXPEDIENTE DA SESSÃO ORDINÁRIA DA marcação da área como reserva indígena. Esta é a realidade no
cÂMARA DOS DEPUTADOS REALIZADA NO DIA 5 Brasil destes tempos.
DE MAIO DE 1995, RETIRADO PELO ORADOR As reservas indígenas começam a assustar as pessoas que
PARA REVISÃO. gostam deste País. Para que V. Ex"s tenham melhor consciência da

realidade da questão indígena no País, cito o Estado de Rondônia,
O SR. NÍelAs RJBEIRO (pMDB - PA.) - Sr. Presidente, onde hoje existem, devidamente identificadas, 14 reservas indíge

Sr"s e Srs:Deputados, cheguei a esta Casa em 1991, com a expec- nas, numa área total de 3.833.241 hectares, que equivalem a
tativa de que, no decorrer da Legislatura passada, o Congresso Na- 38.362 quilômetros quadrados. Essa área, que corresponde a 16%
cional se transformasse em Congresso Revisor da Constituição. do Estado de Rondônia, para uma população de 4.242 índios, é su
Portanto, tínhamos grande expectativa de que, naquele Congresso perior a dos Estados de Sergipe e de Alagoas e ainda falta defmir
Revisor, pudéssemos corrigir uma série de distorções que, no nos- as áreas de mais 19 reservas indígenas - só no Estado de Rondô-
so entendimento, existem na Constituição da República. nia.

Lamentavelmente, o Congresso Revisor acabou por não se
instalar de fato, e ficamos nós, no momento atual, num processo
de refonna da Constituição.

Entendo, Sr. Presidente, que uma das matérias que precisa
ser reavaliada com muita intensidade e profunda responsabilidade
é exatamente a questão indígena.

Vejo o Congresso Nacional muito preocupado, no momento
da reforma, com a possibilidade da privatização de empresas nacio
nais. Eu mesmo, inclusive, em dias passados, dizia, num pedido de in
formação, que o Brasil entrou na onda de privatização desde o
Govemo Collor e esse fato causa-nos preocupação porque não p0de
mos assistir, de braços cruzados, ao leilão do Brasil comoum todo.

Um dos leilões mais preocupantes deste País, Sr. Presiden
te, §r"s e Srs. Deputados, é o que a FUNAI - Fundação Nacional
do Indio - está promovendo.

O art. 231 da Constituição Federal diz, no seu caput:

"Art. 231. São reconhecidos aos índios sua orga
nização social, costumes, línguas, crenças e tradições e
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total de 35 milhões de hectares, correspondente a 22,5% do territó
rio do Estado, para uma população de 43 mil índios, segundo a Fu
nai. Essa área de 35 milhões de hectares, que correspondem a
350.750 quilômetros quadrados, só não supera em tamanho os Es
tados de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia e Pará. Todos
os outros Estados têm territórios menores do que o das reservas in
dígenas do Estado do Amazonas.

Faço agora, Sr. Presidente, referência ao maior escândalo
do procedimento da Funai: a realidade do Estado de Roraima.
Nesse Estado há hoje 28 reservas indígenas, com área total de
12.816.338 hectares, equivalentes a 128.163,38 quilômetros qua
drados, correspondendo, Sr. Presidente - veja V. Ex' o escândalo!
- a 57% do território de Roraima. Mais da metade da área do Esta
do já está comprometida com as reservas indígenas, tudo isso para
uma população de apenas 27.495 índios! Essas reservas equivalen
tes a mais da metade do território do Estado de Roraima superam
em tamanho os Estados de Sergipe, Alagoas, Rio de Janeiro, Espí
rito Santo, Rio Grande do Norte, Paraíba, Santa Catarina e Per
nambuco. E ainda falta definir mais duas reservas!

No meu Estado, o Pará - que é o segundo maior Estado da
Federação brasileira em termos de território, equivalendo a três
Franças, ou duas Alemanhas -, existem hoje 37 reservas indígenas
numa área total de 22.292.934 hectares, que equivalem a
222.929,34 quilômetros quadrados, correspondente a 18% do ter
ritório paraense, para uma população de apenas 7.959 índios. E
ainda falta definir 5 reservas; a Funai ainda não concluiu os estu
dos sobre essas áreas; não sabemos quantos milhões de hectares
serão.

V. Ex' devem estar pensando que o Deputado Nicias Ribei
ro é contra os índios, que o Deputado Nicias Ribeiro não gosta de
índios. Mas isso não é verdade. Para mim, o índio é'um semelhan
te que tem o direito à vida, à sobrevivência, tanto quanto nós te
mos. Quem não tem direito de desrespeitar a inteligência do povo
brasileiro é a Funai. Não posso admitir, Sr. Presidente, que se
criem nações distintas dentro da grande Nação brasileira e que es
sas nações possam ter privilégios superiores aos da Nação brasilei
ra como um todo.

Vamos analisar, parte a parte, a situação de cada Estado.
Observemos, no nosso Estado de Roraima, a reserva Yanomami,
tão comentadá na época do Governo Collor. Foram demarcados ali
- e permanecem demarcados - 9.664.975 hectares. Só a reserva
Yanomami é maior do que o Estado de Sergipe, do que o Estado
de Alagoas, do que o Rio de Janeiro, do que o Espírito Santo, do
que o Rio Grande do Norte; é maior do que a Paraíba e do que
Santa Catarina! Essa reserva é do tamanho da Hungria, maior do
que Portugal, do que a Holanda, enfim, é essa a área Yanomami,
para uma população de apenas 9.910 índios! Esses dados não são
meus; são dados oficiais da Funai.

Se dividirmos - e peço a atenção dos nobres pares para este
raciocínio - o total da área da reserva pelo total de índios Yano
mamis, chegaremos ao número inacreditável de quase mil hectares
para cada índio, - não interessa se adulto ou criança! O garoto ín
dio desde o berço já possui mil hectares de terra garantidos pela
Funai!

Sr. Presidente, se V. Ex"s acham que mil hectares é muita
terra para pouco índio, é muita terra para um índio só, não para
uma família, mas para um único indivíduo, por, favor, sentem-se e
ouçam o resto do que tenho a dizer.

Há no meu Estado, o Pará, o caso da reserva Baúna e dos
índios Merkragnotire. Essa reserva, Sr. Presidente, historicamente,
como demonstram os dados dos órgãos oficiais do Govemo Fede
ral - o Incra, pelo menos, possuía esse dado - tinha uma área de
665.600 hectares. Entretanto, a Funai descobriu que os Menkrag-

notire brigaram com os Baúna e resolveu, por bem, que era preci
so aumentar a área da reserva indígena. Dos 665.000 hectares ini
ciais, essa reserva, indiscriminada, injustificada e
inexplicavelmente, passou a ocupar 1.850.000 hectares, nas proxi
midades da Rodovia Santarém - Cuiabá, no Município de Altami
ra, no sudoeste do Estado do Pará.

Sabem para quantos índios é reservada essa quantidade de
terra? Segundo a Funai, e não segundo o Deputado Nicias Ribeiro,
esses 1.850.000 hectares estão se~do garantidos e reservados para
apenas 65 índios Menkragnotire! Se dividirmos o total da área
pelo total de índios atingiremos uma cifra simplesmente surpreen
dente, para não dizer espantosa; cada índio Menkragnotire, inde
pendentemente de idade, tem direito a 28.461,53 hectares!

O pior, Sr. Presidente e nobres colegas Deputados, é que
na Legislatura passada - e lembro-me muito bem disto - houve
a CPI da Internacionalização da Amazônia, da qual fui mem
bro, e foi convocado o então Ministro da Justiça, Senador Jar
bas Passarinho, que foi inquirido sobre o número de hectares
destinado a cada índio Yanomami (o registro encontra-se nos
Anais e no Relatório daquela CPI). E S. Ex' disse: "os Yano
mami precisam dessa quantidade de terras porque são os índios
nômades que o ffrasil tem."

O índio Menkragnotire não é o nômade. Mesmo não sendo
nômade, teve direito, absurdamente, a uma quantidade de terras
muito superior àquela dada aos nômades Yanomami.

Não bastasse, Sr. Presidente e ilustres Deputados, a questão
dos índios Menkragnotires, temos a dos Araras. Ontem os jornais
de televisão já anunciavam que está havendo problemas na Tran
samazônica, na reserva dos índios Araras. Saibam V. Ex"s que foi
demarcada, em 1986, uma reserva de 274.010 hectares para ape
nas 78 índios Araras. Dividindo-se esse total chega-se a um núme
ro até razoável: 3.513 hectares para cada índio. Eis, Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Deputados, que a Funai descobriu que havia 78 índios
na reserva dos índios Araras, mas, por qualquer razão que eu não
conheço e a Funai não sabe'explicar, alguns índios brigaram, dei
xaram um lado do rio e resolveram fixar-se no outro lado, forman
do uma comunidade de apenas 33 índios, separados dos Araras
cuja reserva já estava demarcada. A Funai entendeu que aqueles
33 índios do outro lado do rio Iriri, mesmo sendo parentes desses
do lado de cá, também tinham direito a uma reserva, que foi cha
mada de Cachoeira Seca, e resolveu por bem fazer a seguinte pro
posta, no seu relatório, que já se encontra no Ministério da Justiça,
para início da demarcação: a reserva inicial para os 78 Araras era
de apenas 274.010 hectares; para os 33 índios que atravessaram o
rio, a Funai achou que aquela quantidade de terras era muito pou
co e resolveu ceder apenas 760 mil hectares. Se dividirmos o total
dessa área pelos 33 índios, chegaremos à bagatela de, para cada ín
dio, 23.030 hectares!

Sabemos que o Brasil é grande. Mas não é porque este País
é grande em extensão territorial que a Funai pode fazer esse leilão,
essa doação indiscriminada de terras aos povos indígenas em nos
so País!

Ouço, com alegria, nossos ilustres companheiros que pe
dem o aparte.

O Sr. Antonio Feijão - Deputado Nicias Ribeiro, V, Ex'
faz um dos mais lúcidos pronunciamentos no esteio da verdade so
bre a questão indígena, trazendo dados, não nascidos em sua men
te, mas retirados dos relatórios e dos computadores da Funai.
Parabenizo V. Ex' e só faço um adendo, muito rapidamente, sobre
essa questão a que se referiu, com respeito à posse imemorial. V.
Ex' falou nos Índios Tupinambaras. Esses índios foram vistos,
quando Gaspar de Carvajal e Francisco de Orellana desceram o rio
Amazonas pela primeira vez, numas ilhas do Amazonas, que hoje
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têm o nome de ilhas Tupinambaras. Realmente, encontramos hoje,
também lá no Amapá., no rio Jari, alguns índios Tupis, que eram
do Ceará e do Rio Grande do Norte. Então, a questão de posse
imemorial tem de ser revista. Está de parabéns V. Ex" Páro por
aqui, para que os outros colegas possam pronunciar-se.

O SR. NICIAS RmEmO - Ouço o Deputado José
Fritsch.

O SR. PRESIDENTE (Elias Abrahão) - A Mesa deseja
apenas avisar a V. Ex"s que o nosso tempo está extremamente
comprometido e temos, portanto, de solicitar que o orador termine
seu pronunciamento. Sejam breves, por favor, em seus apartes.

O Sr. José Fritsch - Deputado Nicias Ribeiro, cumprimen
to V. Ex" pela análise dos dados relacionados à distribuição de ter
ras aos índios e ao restante do quadro nacional. Gostaria que V.
Ex" fIzesse, num próximo pronunciamento, a mesma análise sobre
o latifúndio brasileiro, para saber se os argumentos que V. Ex" usa
para desmerecer o direito dos índios às terras poderiam ser aplica
dos ao latifúndio brasileiro, já que há milhões de hectares de terras
nas mãos de um único proprietário.

O SR. NICIAS RmEmO - Deputado José Fritsch, é com
alegria que recebo o aparte de V. Ex"

Pretendia fazer uma análise da história problemática fundiá
ria do Brasil, mas, como a questão indígena exige mais pressa, re
solvi analisá-la em primeiro lugar. Entretanto, V. Ex" será meu
convidado, o que para mim será uma honra, para me assistir quan
do fIzer uma análise a respeito da questão fundiária no Brasil, le
vantando inclusive dados históricos, porque há na nossa
Constituição absurdos que dizem respeito não s6 ao problema do
latifúndio mas à questão fundiária nacional.

É com prazer, que ouço o Deputado Chicão Brígida.
O Sr. Chicão Brigido - Deputado Nicias Ribeiro, peeme

debista ilustre que sem dúvida vem colaborando com suas propos
tas políticas e com o seu bom senso para o engrandecimento desta
Casa, não tenho palavras para qualifIcar a sua lucidez quanto a
essa questão. Sou um homem que veio do seringal; tendo origem
entre os índios e certamente profundo respeito por todas as nações
indígenas. Não poderia deixar de me somar a V. Ex" com relação à
irracionalidade que vem sendo cometida pela Funai. Não se admi
te que enquanto milhares e milhares de pessoas estão precisando
de terra para plantar - aí estão os argumentos do companheiro
José Fritsch - tenhamos milhões de hectares de terra selVindo a in
teresses que não são os dos índios. V. Ex" sabe muito bem disso.
Por trás disso deve haver gente querendo realmente manter a
Amazônia, que é rica demais, a selViço de interesses sem dúvida
alguma internacionais, e não em benefício dos índios. No meu Es
tado conheço índios que estão sem qualquer tipo de assistência,
que estão selVindo como massa de manobra para pessoas que não
têm compromisso coin o País, e sim, certamente, com alguns orga
nismos internacionais; e assim, praticamente em toda a Amazônia
estão no abandono as pessoas nativas, os trabalhadores. os agricul
tores, gente que precisa da terra para trabalhar e produzir. Fico
muito honrado em poder aparteá-lo.

O SR. PRESIDENTE (Elias Abrabão) - Informo que o
tempo de V. Ex" está esgotado. Concedo a V. Ex" mais um minuto
para que conclua o seu pronunciamento e, se possível, dispense os
apartes, pois ainda temos oito oradores inscritos.

O SR. SEVERINO CAVALCANTI - Sr. Presidente, pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Elias Abrabão) - Pois não.
O SR. SEVERINO CAVALCANTI (Bloco PFUPE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, temos ouvido muitos pronun
ciamentos que extrapolam um pouco o tempo regulamentar. Pro
nunciamento como este é inédito nesta Casa; por isso peço a V.

Ex" que conceda mais tempo ao orador, para que possamos expor
o que pensamos acerca do discurso do Deputado Nicias Ribeiro.
Seja tolerante, conceda pelo, menos mais cinco minutos para que
S. Ex" possa ouvir o ponto de vista dos colegas que o escutaram
atentamente. Estamos orgulhosos de pertencer a uma Legislatura
da qual V. Ex" faz parte. Agradeço a oportunidade de fazer esta in
terferência indébita, pois não obtive o consentimento do orador
para aparteá-Io. (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Elias AbraMo) - A palavra retoma
ao orador.

O SR. NíCIAS RmEmO - Concedo ao nobre Deputado
Salomão Cruz o aparte.

. O Sr. Salomão Cruz - Deputado Nicias Ribeiro, entendo
sua revolta; sou de Roraima e conheço a realidade indígena da
Amazônia, até porque vivo essa realidade no exercício de minha
profissão. Lamentavelmente, quando expomos essas questões que
V. Ex" retrata com tanta clareza, as pessoas que não conhecem a
realidade amazônica nos acusam de defender interesses de garim
pos, de madeireiras, quando na verdade estamos defendendo os in
teresses dos moradores da região. Para enriquecer o
pronunciamento de V. Ex", quero dizer que a área Yanomami não
é de 9 milhões e 400 mil hectares, mas de 17 milhões e 500 mil
hectares; s6 que esse pedaço a mais está no território da Venezue
la. Todos os laudos antropológicos sobre os Yanomami dizem que
é dificil separar os índios da Venezuela dos do Brasil, porque eles
migram de um território para outro; a fronteira entre os dois países
não existe para os índios. Quanto à questão fundiária indígena,
existe uma reselVa, na divisa entre Roraima e Pará, com 722 mi
lhões de hectares, pertencente aos índios Mapuera, só que em Ro
raima não existe índio Mapuera. O local mais próximo de Roraima
em que se pode encontrar um Mapuera fica no Estado do Pará. En
tendo, Deputado Nicias Ribeiro, que não defendemos a extinção
pura e simples dos índios da Amazônia como fzzeram nossos com
patriotas do Sul do País. O que queremos é uma política racional e
defmitiva para proteção dos índios brasileiros, principalmente os da
Amazônia, e isso só será possível se fJZennos uma CPI para investigar
a Funai, fazendo com que essa fundação cumpre as leis brasileiras e
não as leis dos estrangeiros que interferem na Amazônia.

O SR. NICIAS RIBEIRO - Só para concluir, quero dizer,
Sr. Presidente, Srs. Deputados, que me preocupo com o processo
de demarcação e de aumento de reselVas indígenas. A Constitui
ção estabelece que essa demarcação é responsabilidade da União,
e não do Governo Federal. O art. 48 da Constituição reza que nos
processos de demarcação de terras indígenas esta Casa deve ser
ouvida, assim como o Congresso Nacional.

Sr. Presidente, aproveito para comunicar à Casa que apre
sentamos proposta de emenda à Constituição, já em tramitação,
exigindo que os processos demarcatórios sejam examinados pelo
Congresso Nacional, porque esta é a Casa da representação do
povo brasileiro; índio ou não-índio, aqui estão todos repre
sentados. Esta Casa tem de ser ouvida, tem de dar seu parecer so
bre se é correto ou não o aumento de reselVas indígenas neste País.

Quero agradecer a V. Ex" a gentileza de permitir extrapolar
mos um pouco o nosso tempo para ouvirmos os aparteantes.
(Aplausos.)

ATOS DO PRESIDENTE

O Presidente da c§mara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 10, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, resolve tomar Sem efeito o ato de
10 de maio de 1995, publicado no Diário do Congresso Nacional
de 11 subseqüente, que exonerou HELENA ARAUJO E SILVA,
do cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-15, do Quadro
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Permanente da Câmara dos Deputados, que exercia no Gabinete
do Primeiro Secretário.

Câmara dos Deputados, 24 de maio de 1995. - Luis
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 10, item, I, alínea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder exoneração, de
acordo com o artigo 35, item n. da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, a ADIR XAVIER SANI"ANNA, ponto nO 11142, do cargo
de Assessor Técnico, CNE-12, do Quadro PelTIl2.11ente da Câmara dos
Deputados, que exerce no Departamento de Comissões.

Câmara dos Deputados, 24 de maio de 1995. - Luis
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder exoneração, de
acordo com o artigo 35, item 11, da Lei n° 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, a EDIVALDO NEIVA PIRES, ponto nO 11338, do
cargo de Assessor Técnico, CNE-12, do Quadro PelIDanente da
Câmara dos deputados, que exercià no Departamento de Comissõ
es, a partir de 11 de maio do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 24 de maio de 1995. - Luis
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item 1, alínea "a", do Ato da
Mesa n° 205, de 28 de junho de 1990, resolve exonerar, de acordo
com o artigo 35, item I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de
1990, ILDEFONSO COSTA RAMOS FILHO, ponto n° 10657, do
cargo de Assessor Técnico, CNE-7, do Quadro PelIDanente da Câ
mara dos Deputados, que exerce no Departamento de Comissões.

Câmara dos Deputados, 16 de maio de 1995. - Luis
Eduardo, Presidente. Republicado por ter saído com incorreção
no BOL. ADM. nO 93, de 18-5-95 e DCN de 17-5-95.

Republicado por ter saído com in:orreção no BoI. ADM. nO 093, de 18-5-95 e DCN
de 17-5-95.

O Presidente da Câmara dos deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, resolve exànerar, de acordo com o
artigo 35, item I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
JOSÉ MARIA DA ROCHA TRINDADE" ponto 11530, do cargo
de Assessor Técnico, CNE-7, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do partido da So
cial Democracia Brasileira.

Câmara dos Deputados, 24 de maio de 1995. - Luis
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder exoneração, de
acordo com o artigo 35, item n, da Lei nO 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, a MARIA HELENA RIBEIRO DE SOUZA, ponto
nO 11512, do cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-9, do
Quadro Permanente da Câmara dos deputados, que exerce no Ga
binete do Líder do Partido Comunista do Brasil.

Câmara dos Deputados, 24 de maio de 1995. - Luis
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item L alínea "a", do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder exoneração, de
acordo com o artigo 35, item n, da Lei nO 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, a ROSANILDA DA COSTA LUCENA, ponto nO
11365, do cargo de Assessor Técnico, CNE-12, do Quadro Perma
nente da Câmara dos Deputados, que exercia no Departamento de
Comissões, a partir de 11 de maio do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 24 de maio de 1995. - Luis
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item L alínea "a", do Ato da mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, resolve tornar sem efeito o Ato de
24 de abril de 1995, publicado no Diário do Cong~Nacional
de 25 subseqüente, que nomeou HELENA ARAUJO E SILVA,
para exercer no Gabinete do Primeiro Secretário, o cargo de Assis
tente Técnico de Gabinete, CNE-15, do Quadro PelIDanente da
Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 24 de maio de 1995. - Luis
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item 1, alínea "a", do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6°, da Lei nO 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve tornar sem efeito, de acordo com
o artigo 13, § 6°, da Lei n° 8.112, citada, a nomeação de JOÃO
KENNEDY BRAGA para exercer, no Gabinete do Primeiro Se
cretário, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-15, do
Quadro PelIDanente da Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 24 de maio de 1995. - Luis
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item L alínea "a", do Ato da mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6°, da Lei nO 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve tornar sem efeito, de acordo com
o artigo 13, § 6°, da Lei nO 8.112, citada, a nomeação de MARA
LUÍSA PAIXÃO E SILVA para exercer, no Gabinete do Quarto
Secretário, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-9, do
Quadro PelIDanente da Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 24 de maio de 1995. - Luis
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item L alínea "a", do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6°, da Lei n° 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve tomar sem efeito, de acordo com
o artigo 13, § 6°, da Lei n° 8.112, citada, a nomeação dé LAURO
LOPES PINHEIRO para exercer, na Procuradoria Parlamentar, o
cargo de Assessor Técnico equivalente ao CNE-7, do Quadro Per
manente da Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 24 de maio de 1995. - Luis
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item 1, alínea "a", do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6°, da Lei nO 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve tomar sem efeito, de acordo com
o artigo 13, § 6°, da Lei n° 8.112, citada, a nomeação de LOURI
VAL DAVID DOS SANTOS FILHO para exercer, no Gabinete
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do Primeiro Suplente dos Secretários, o cargo de Assistente Técni
co de Gabinete, CNE-15, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados.

Câmara dos Deputados, 24 de maio de 1995. - Luis
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 10, item I, alínea "a", do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6°. da Lei nO 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve tomar sem efeito, de acordo com
o artigo 13, § 6", da Lei nO 8.112, citada, a nomeação de ROSELI
FERREIRA DE SOUZA para exercer, no Gabinete do Líder do
Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o cargo de Assis
tente Técnico de Gabinete, CNE-13, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 24 de maio de 1995. - Luis
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, ítem L alínea "a", do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6°, da Lei n° 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve tomar sem efeito, de acordo com
o artigo 13, § 6°, da Lei n° 8.112, citada, a nomeação de SILVIA
HELENA CLERICUZI DE BARROS E SILVA para exercer, no
Gabinete do Terceiro Suplente dos Secretários, o cargo de Assis
tente Técnico de Gabinete, CNE-15, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 24 de maio de 1995. - Luis
Eduardo, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item L alínea "a", do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, observado o disposto no artigo 38
da Lei n° 8,112, de 11 de dezembro de 1990, resolve dispensar
ANATALÍCIA PINTO DE ALMEIDA, ocupante de cargo da Ca
tegoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técnica Le
gislativa, Padrão 45, ponto nO 2736, da função comissionada de 2a

substituta do Chefe da Seção de Administração do Anexo I, FC
05, que exercia na Coordenação de Administração de Edifícios, do
Departamento de Administração, a partir de 15 de maio do corren
te ano.

Câmara dos Deputados, 24 de maio de 1995. - Luis
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item L alínea "a", do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, observado o disposto no artigo 38
da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve dispensar
JACY AUGUSTO DE CARVALHO, ocupante de cargo da Cate
goria Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técnica Le
gislativa, Padrão 45, ponto nO 4193, da função comissionada de 2°
substituto do Chefe de Gabinete do Presidente, FC-09, a partir de
16 de maio do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 24 de maio de 1995. - Luis
Eduardo, Presidente. ..

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item L alínea "a", do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, observado o disposto no artigo 38
da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve dispensar
JOÃO MENDES DA SILVA, ocupante de cargo da Categoria

Funcional de Técnico Legislativo - atribuição Agente de Serviços
Legislativos, Padrão 30, ponto nO 3538, da função comissionada
de 1° substituto do Chefe da Seção de Administração do Anexo I,
FC-05, que exercia na Coordenação de Administração de Edifí
cios, do Departamento de Administração, a partir de 15 de maio
do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 24 de maio de 1995. - Luis
Eduardo. Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item L alínea "a", do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, resolve dispensar, de acordo com
o artigo 35, parágrafo único, inciso L da Lei n° 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, MARIA BEATRIZ COUTINHO PAIXÃO, ocu
pante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo 
atribuição Adjunto Parlamentar, Padrão 30, ponto nO 4974, da fim
ção comissionada de Assistente de Gabinete, FC-05, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, que exercia no Gabinete
do Líder do Partido Socialista Brasileiro, a partir de 9 de maio do
corrente ano.

Câmara dos Deputados, 24 de maio de 1995. - Luis
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item L alínea "a", do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, observado o disposto no artigo 38
da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve dispensar
MARLI LIMA GOMES, ocupante de cargo da Categoria Funcio
nal de Analista Legislativo - atribuição Técnica Legislativa, Pa
drão 45, ponto n° 1191, da função comissionada de la substituta
do Chefe de Gabinete do Presidente, FC-09, a partir de 16 de maio
do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 24 de maio de 1995. - Luis
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item L alínea "a", do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de
11 de dezembro de 1990, observado o disposto no artigo 4° da Lei
n° 5.901, de 9 de julho de 1973, resolve nomear, na forma do arti
go 9°, itemIL da Lei nO 8.112, citada, ADIR XAVIER SANT'AN
NA para exercer, no Departamento de Comissões, o cargo de
Assessor Técnico, CNE-l O, do Quadro Permanente da Cimara dos
Deputados, transformado pelo artigo 4° do Ato da Mesa nO 4, de
20 de fevereiro de 1991, combinado com o artigo 3° do Ato da
Mesa nO 47, de 7 de outubro de 1992 e artigo 55 da Resolução n°
21, de 1992.

Câmara dos Deputados, 24 de maio de 1995. - Luis
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item L alínea "a", do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de
11 de dezembro de 1990, observado o disposto no artigo 4° da Lei
n° 5.901, de 9 de julho de 1973, resolve nomear, na forma do arti
go 9°, item n, da Lei n° 8.112, citada, CARLOS DÉCIMO DE
SOUZA para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Comunista
do Brasil, o cargo de Assessor Técnico, CNE-7, do Quadro Per
manente da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo lOdo Ato
da Mesa nO 8, de 29 de março de 1995.
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O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de
11 de dezembro de 1990, observado o disposto no artigo 4° da Lei
nO 5.901, de 9 de julho de 1973, resolve nop1ear, na fonna do arti
go 9°, item lI, da Lei n° 8.112, citada, JOSE MARIA DA ROCHA
TRINDADE para exercer, no Gabinete do Líder do Partido da So
cial Democracia Brasileira, o cargo de Assessor Técnico, CNE-lO,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, criado pelo ar
tigo lOdo Ato da Mesa nO 8, de 29 de março de 1995.

Câmara dos Deputados, 24 de maio de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo }O, item I, alínea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na fonna do artigo go,
item lI, da Lei nO 8.112, citada, JOSÉ ILDEFONSO RABELO
para exercer, no Gabinete do Primeiro Vice-Presidente, o cargo de
Assistente Técnico de Gabinete, CNE-9, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo lodo Ato da Mesa nO
lO, de 29 de março de 1995.

Câmara dos Deputados, 24 de maio de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de
11 de dezembro de 1990, observado o disposto no artigo 4° da Lei
nO 5.901, de 9 de julho de 1973, resolve nomear] na fonna do arti
go 9°, item lI, da Lei nO 8.1 12, citada, LUCILEIA CARVALHO
FERREIRA para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Social
Democrático, o cargo de Assessor Técnico, CNE-12, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato da Mesa
n° 13, de 3 de maio de 1995.

Câmara dos Deputados, 24 de maio de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

24 de maio de 1995. - Luis 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na fonna do artigo 9°,
item lI, da Lei nO 8.112, citada, GRAZIELA FREJAT para exer
cer, no Gabinete do Terceiro Secretário, o cargo de Assistente
Técnico de Gabinete, CNE-15, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, criado pelo artigo 1° do Ato da Mesa n° lO, de 29
de março de 1995.

Câmara dos Deputados, 24 de maio de 1995. - Luis
Eduardo, Presidente.

Câmara dos Deputados,
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item J. alínea "a", do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na fonna do artigo go,
item lI, da Lei nO 8.112, citada, ENOS HENRIQUE NOGUEIRA
FERREIRA para exercer, no Gabinete do Terceiro Secretário, o
cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-15, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, transfonnado pelo artigo
3°do Ató da Mesa nO 15, de 26 de maio de 1987, observada a nova
denominação dada pelo artigo 1° da Resolução nO 4, de 13 de ju
nho de 1991, combinada com o artigo lOdo Ato da Mesa, nO 5, de
16 de fevereiro de 1995.

Câmara dos Deputados, 24 de maio de 1995. - Luis
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item J. alínea "a", do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo go,
item lI, da Lei n° 8.112, citada, ELVANICE PEREIRA DE sou
ZA para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Comunista do
Brasil, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-ll, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, transfonnado pelo
artigo 3° do Ato da Mesa n° 15, de 26 de maio de 1987, observada
a nova denominação dada pelo artigo 1° da Resolução n° 4, de 13
de junho de 1991, combinada com o artigo 3° do Ato da Mesa n°
47, de 7 de outubro de 1992.

Câmara dos Deputados, 24 de maio de 1995. - Luis
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item J. alínea "a", do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de
11 de dezembro de 1990, observado o disposto no artigo 4° da Lei
n° 5.901, de 9 de julho de 1973, resolve nomear, na fonna do arti
go go, item lI, da Lei nO 8.112, citada, EUSABEL DE ABREU
FERRICHE para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Social
Democrático, o cargo de Assessor Técnico, CNE-12, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato da Mesa
nO 13, de 3 de maio de 1995.

Câmara dos Deputados, 24 de maio de 1995. - Luis
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item J. alínea "a", do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo go,
item lI, da Lei n° 8.112, citada, FRANCISCO MOTA CRUVINEL
para exercer, no Gabinete do Terceiro Secretário, o cargo de As
sistente Técnico de Gabinete, CNE-15, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, criado pelo artigo lOdo Ato da Mesa n°
lO, de 29 de março de 1995.

Câmara dos Deputados, 24 de maio de 1995. - Luis
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atrib~i

ções que lhe confere o artigo 1°, item J. alínea "a", do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do. artigo go,
item lI, da Lei nO 8.112, citada, MARIA HELENA RIBEIRO DE
SOUZA para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Comunista
do Brasil, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-ll, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, transformado pelo
artigo 3° do Ato da Mesa nO 15, de 26 de maio de 1987, observada
a nova denominação dada pelo artigo 1° da Resolução nO 4, de 13
de junho de 1991, combinada com o artigo 3° do Ato da Mesa n°
47, de 7 de outubro de 1992.

Câmara dos Deputados, 24 de maio de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.
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O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo ~,

item I!, da Lei nO 8.112, citada, MARIA LEITE DE ALMEIDA
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido da Frente Liberal, o
cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-13, do Quadro
PermaJ;lente da Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo
3°do Ato da Mesa nO 15, de 26 de maio de 1987, observada a nova
denominação dada pelo artigo 1° da Resolução n° 4, de 13 de ju
nho de 1991, combinada com o artigo 3° do Ato da Mesa n° 47, de
7 de outubro de 1992.

Câmara dos Deputados, 24 de maio de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de
11 de dezembro de 1990, observado o disposto no artigo 4° da Lei
n° 5.901, de 9 de julho de 1973, resolve nomear, na fOIDla do arti
go 9°, item n, da Lei n° 8.112, citada, MARIANNE DA COSTA
AN1UNES para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Social
Democrático, o cargo de Assessor Técnico, CNE-12, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato da Mesa
n° 13, de 3 de maio de 1995.

Câmara dos Deputados, 24 de maio de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9°,
item n, da Lei nO 8.112, citada, NELMA DA CONCEIÇÃO FLO
RO para exercer, no Gabinete do Primeiro Vice-Presidente, o car- .
go de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-15, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, transfoIDlado pelo artigo
3° do Ato da Mesa n° 15, de 26 de maio de 1987, observada a nova
denominação dada pelo artigo 1° da Resolução n° 4, de 13 de ju
nho de 1991, combinada com o artigo 1° do Ato da Mesa nO 5, de
16 de fevereiro de 1995.

Câmara dos Deputados, 24 de maio de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na fOIDla do artigo 9°,
item TI, da Lei nO 8.112, citada, PAULA MARIA FIORE AMABI
LE STALING para exercer, no Gabinete do Primeiro Secretário, o
cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-15, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, transfoIDlado pelo artigo
3°do Ato da Mesa nO 15, de 26 de maio de 1987, observada a nova
denominação dada pelo artigo 1° da Resolução n° 4, de 13 de ju
nho de 1991, combinada com o artigo lodo Ato da Mesa nO 5, de
16 de fevereiro de 1995.

Câmara dos Deputados, 24 de maio de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa

nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de
11 de dezembro de 1990, observado o disposto no artigo 4° da Lei
n° 5.901, de 9 de julho de 1973, resolve nomear, na forma do arti
go~, item 11, da Lei nO 8.112, citada, PAULO DE SOUZA OLI
VEIRA para exercer, no Departamento de Comissões, o cargo de
Assessor Técnico, CNE-lO, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, transformado pelo artigo 4° do Ato da Mesa nO 4, de
20 de fevereiro de 1991, combinado com o artigo 3° do Ato da
Mesa nO 47, de 7 de outubro de 1992 e artigo 55 da Resolução nO
21, de 1992.

Câmara dos Deputados, 24 de maio de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de
11 de dezembro de 1990, observado o disposto no artigo 4° da Lei
nO 5.901, de 9 de julho de 1973, resolve nomear, na fOIDla do arti
go 9°, item 11, da Lei n° 8.112, citada, SEBASTIÃO CAMELO DE
SENA FILHO para exercer, no Gabinete do Líder do Partido So
cial Democrático, o cargo de Assessor Técnico, CNE-12, do Qua
dro Permanente da Câmara dos Deputados,' criado pelo Ato da
Mesa nO 13, de 3 de maio de 1995.

Câmara dos Deputados, 24 de maio de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de
11 de dezembro de 1990, observado o disposto no artigo 4° da Lei
n° 5.901, de 9 de julho de 1973, resolve nomear, na fOIDla do arti
go 9°, item lI, da Lei n° 8.112, citada, SÉRGIO RICARDO DA
SILVA para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Progressis
ta, o cargo de Assessor Técnico, CNE-12, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo IOdo Ato da Mesa nO
8, de 29 de março de 1995.

Câmara dos Deputados, 24 de maio de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na fOIDla do artigo 9°,
item lI, da Lei nO 8.112, citada, SILVANA DIAS BEGUITO para
exercer, no Gabinete do Primeiro Secretário, o cargo de Assistente
Técnico de Gabinete, CNE-15, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, transformado pelo artigo 3°·do Ato da Mesa n° 15,
de 26 de maio de 1987, observada a nova denominação dada pelo
artigo 1° da Resolução nO 4, de 13 de junho de 1991, combinada
com o artigo lOdo Ato da Mesa nO 5, de 16 de fevereiro de 1995.

Câmara dos Deputados, 24 de maio de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de
11 de dezembro de 1990, observado o disposto no artigo 4° da Lei
nO 5.901, de 9 de julho de 1973, resolve nomear, na forma do arti
go 9°, item 11, da Lei n° 8.112, citada, sÍLVIA MARIA OLINTO
MARTINS para exercer, no Gabinete do Líder do Partido da So
cial Democracia Brasileira, o cargo de Assessor Técnico, CNE-10,
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do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, criado pelo ar
tigo IOdo Ato da Mesa n° 8, de 29 de março de 1995.

Câmara dos Deputados, 24 de maio de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve designar por acesso, na forma do
artigo 9°, item n, da Lei nO 8.112, de 1990, combinado com o arti
go 13 da Resolução n° 21, de 1992, TANIA BEAlRIZ HOR
MANN, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico
Legislativo - atribuição Assistente Administrativo, Padrão 23,
ponto nO 5416, para exercer, a partir de 9 de maio do corrente ano,
no Gabinete do Líder do Partido Socialista Brasileiro, a função co
missionada de Assistente de Gabinete, FC-05, do Quadro Perma
nente da Câmara dos Deputados, criada pelo artigo IOdo Ato da
Mesa nO 8, de 29 de março de 1995.

Câmara dos Deputados, 24 de maio de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, observado o disposto no artigo 38
da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, res9lve designar
JUSSARA MARIA GOULART BRASlL DE ARAUJO, ponto nO
2053 e MARLI LIMA GOMES, ponto nO 1191, ocupantes de car
go da Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição
Técnica Legislativa, Padrão 45, para substituírem, sucessivamente,
o Chefe de Gabinete do Presidente, FC-09, em seus impedimentos
eventuais, a partir de 16 de maio do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 24 de maio de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item 1, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, observado o disposto no artigo 38
da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve designar
ULYSSES ASTOLFI, ocupante de cargo da Categoria Funcional
de Analista Legislativo - atribuição Técnica Legislativa, Padrão
45, ponto nO 2691 e JOÃO MENDES DA SlLVA, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo - atribuição
Agente de Serviço Legislativo, Padrão 30, ponto nO 3538, para
substituírem, sucessivamente, o Chefe da Seção de Administração
do Anexo 1, FC-5, na Cqordenação de Administração de Edifícios,
do Departamento de Administração, em seus impedimentos even
tuais, a partir de 15 de maio do corrente ano.

Câmara dos Depuitados, 24 de maio de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

DIVERSOS

PORTARIA N° 044195

O Presidente do Instituto de Previdência dos Congressistas
- !PC, no uso de suas atribuições, resolve, designar a servidora
BERNARDETTE MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, Ana
lista Legislativo, Matrícula 3886, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, à disposição do Instituto de Previdência dos Con
gressistas - !PC, para exercer a função de Auxiliar Técnico, a par
tir de 13 de maio de 1995.

Brasília, 18 de maio de 1995. - Deputado Heráclito Fortes,
Presidente.

COMISSÕES

ATAS DAS COMISSÔFS

COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLÍTICA RURAL

50" Legislatura _18 Sessão Legislativa
188 Reunião (De Audiência Pública), Realizada

em dezoito de maio de 1995

Às dez horas e trinta e quatro minutos do dia dezoito de
maio de mil novecentos e noventa e cinco, no Plenário 'cento e
quatorze, do Bloco das Lideranças, reuniu-se a Comissão de Agri
cultura e Política Rural, sob a Presidência do Senhor Deputado Al
cides Modesto, para a realização de Audiência Pública, destinada a
ouvir os Senhores Márcio de Miranda Santos (Chefe do Centro
Nacional de Pesquisas e Recursos Genéticos e Biotecnologia 
CENARGENIEMBRAPA), Carlos Jorge Rosseto (pesquisador do
Instituto Agronômico de Campinas) e Nelson Trombeta (Assessor
Técnico do Departamento de Tecnologia de Produção Vegetal da
Secretaria de Desenvolvimento Rural do Ministério da Agricultu
ra, do Abastecimento e da Reforma Agrária): sobre o tema: "Pro
posta de Lei de Proteção de Cultivares - Importância e
implicações políticas", de acordo com Requerimento nO 34/95, do
Senhor Deputado Alcides Modesto, aprovado na Reunião do últi
mo dia dez. Compareceram os Senhores Deputados: Carlos Mel
les, Hugo Rodrigues da Cunha, José Rocha, Júlio César, Pedrinho
Abrão, André Puceinelli, Am'bal Gomes, José Aldemir, Silas Bra
sileiro, Teté Bezerra, Valdir Colatto, Antônio Aureliano, Elias
Murad, Ezídio Pinheiro, Anivaldo Vale, Hugo Biehl, Roberto Ba
lestra, Adão Pretto, Alcides Modesto, Domingos Dutra, José
Fritsch, Padre Roque, Dilceu Sperafico, Luiz Durão, Odilio Balbi
notti, Oscar Goldoni, Adelson Salvador, Beto Lélis, Nelson Meu
rer e, ainda, Luiz Braga, Marilu Guimarães, Roberto Pessoa,
Maria Valadão e Dolores Nunes. Deixaram de registrar suas pre
senças os Senhores Deputados: Abelardo Lupion, Adauto Pereira,
Davi Alves Silva, João Ribeiro, José Borba, Mendonça Filho, Nel
son Marquezelli, Armando Costa, João Thomé Mestrinho, Olávio
Rocha, Orcino Gonçalves, Eduardo Barbosa, Ivo Mainardi, Osval
do Coelho, Cleonâncio Fonseca, José Teles, Augustinho Freitas,
Romel Anísio, José Rezende, Zé Gomes da Rocha e Luís Barbosa.
O Senhor Presidente abriu os trabalhos registrando, com muita
honra, a presença do Secretário de Agricultura do Distrito Federal,
Senhor João Luís. A seguir, convidou os Senhores Márcio de Mi
randa Santos, Carlos Jorge Rosseto, Nelson trombeta e João Luís
para fazerem parte da Mesa. Logo após, concedeu-lhes a palavra
para suas exposições. Em seguida, aos Senhores Deputados pre
viamente inscritos: Valdir Colatto, Carlos Mel1es, André Pucci
nelli, Beto Lélis, Padre Roque, José Fritsch, Antônio Aureliano
e Adão Pretto. Por último, passou a palavra aos expositores
para suas considerações finais. Antes de encerrar a reunião, o
Senhor Presidente comunicou aos membros que será realizado,
nos dias vinte e dois e vinte e três do corrente, no Centro de
Treinamento da ASBAC - Associação do Banco Central, o
evento "Seminário Brasileiro sobre Proposta de Lei de Proteção
de Cultivares". Nada mais havendo a tratar, franqueou a pala
vra e, não pavendo quem quisesse usá-la, agradeceu a presença
de todos. As treze horas e oito minutos encerrou os trabalhos,
antes convocando os membros da Comissão para Reunião Ordi
nária a realizar-se no dia vinte e quatro do corrente, no Plenário
da Comissão. Estes foram inteiramente gravados e, uma vez
traduzidos pela Taquigrafia, integrarão a presente Ata que, para
constar, eu, Moizes Lobo da Cunha , Secretário, la
vrei e que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presiden-
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te e encaminhada à publicação no Diário do Congresso Nacio-
nal. Deputado Alcides Modesto ,Presidente.

19" Reunião (de Audiência Pública),
Realizada em vinte e quatro de maio de 1995

Às quatorze horas e quarenta minutos do dia vinte e quatro
de maio de mil novecentos e noventa e cinco, no Plenário cinco,
do Anexo II, reuniu-se a Comissão de Agricultura e Política Rural,
sob a Presidência do Senhor Deputado Alcides Modesto, para a
realização de Audiência Pública, .sobre o tema: Lançamento do
Ato "Grito da Terra Brasil", de acordo com Requerimento nO
33/95, dos Senhores Deputados José Fritsch, Domingos Dutra, Pa
dre Roque e Adão Pretto, com a presença dos Senhores Avelino
Ganzer (Vice-Presidente da CONTAG - Confederação Nacional
dos Trabalhadores-na Agricultura), Itelvina Masioli (Coordenado
ra do MST - Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra),
Silvani Cristina Alves (Representante do MAB - Movimento de
Atingidos por Barragens), Maria Santiago de Lima (Representante
da Organização das Mulheres Trabalhadoras Rurais), Juvino Sales
(Representante da CAPOIB - Coordenação das Articulações dos
Povos Indígenas Brasileiros) , Altevir Tortelli (Presidente do
DNTR/CUT - Departamento Nacional de Trabalhadores Rurais da
Central Única dos Trabalhadores), Vicente Paulo da Silva (Presi
dente da CUT - Central Única dos Trabalhadores) e Francisco Ur
bano de A. Filho (Presidente da CONTAG - Confederação
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura). Compareceram os
Senhores Deputados Titulares: Antônio Aureliano, Ezídio Pinhei
ro, Adão Pretto, Alcides Modesto, Domingos Dutra, José Fritsch,
Padre Roque e Adelson Salvador; Suplente: Wilson Branco, João
Coser, Paulo Rocha, Waldomiro Fioravante e, ainda, Celso Daniel,
Darcísio Perondi, TeIma de Souza e a Senhora Senadora Marina
Silva. Deixaram de registrar suas presenças os Senhores Deputa
dos: Abelardo Lupion, Adauto Pereira, Carlos Melles, Davi Alves
Silva, Hugo Rodrigues da Cunha, João Ribeiro, José Borba, José
Rocha, Júlio César, Mendonça Filho, Nelson Marquezelli, Pedri
nho Abrão, André Puceinelli, Aníbal Gomes, Armando Costa,
João Thomé Mestrinho, José Aldemir, Olávio Rocha, Oreino Gon
çalves, Silas Brasileiro, Teté Bezerra, Valdir Colatto, Eduardo
Barbosa, Elias Murad, Ivo Mainardi, Osvaldo Coelho, Anivaldo
Vale, Cleonâncio Fonseca, Hugo Biehl, José Teles, Roberto Bales
tra, Augustinho Freitas, Dilceu Sperafico, Rome1 Anísio, Luiz Du
rão, Od'ílio Balbinotti, Oscar Goldoni, Ronivon Santiago, Zé
Gomes da Rocha, Beto Lélis, Nelson Meurer e Luís Barbosa. O
Senhor Presidente abriu os trabalhos convidando, para fazerem
parte da Mesa, os Senhores Avelino Ganzer, lte1vina Masioli, Sil
vani Cristina Alves, Maria Santiago de Lima, Juvino Sales, Altevir
Tortelli, Vicente de Paulo da Silva, Francisco Urbano de A. Filho.
Logo após, concedeu-lhes a palavra para suas exposições. Em se
guida, aos Senhores parlamentares previamente inscritos: Padre
Roque, Adão Pretto, Ezídio Pinheiro, João Coser, Antônio Aure
liano, Domingos Dutra, Telma de Souza, Marina Silva, José
Fritsch e Waldomiro Fioravante. Durante as discussões, o Senhor
Presidente, necessitando ausentar-se, passou a direção dos traba
lhos ao primeiro Vice-Presidente, Deputado José Fritsch. Entida
des representadas no evento: FETAG/RS (Federação dos
Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul), CONDSEF
(Confederação Democrática dos Trabalhadores no Serviço Público
Federal), F6nun pela Reforma Agrária, AlMIR (Articulação das
Instâncias do Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais),
ABRA (Associação Brasileira para a Reforma Agrária), lNESC
(Instituto Nacional de Estudos Sócio-Econômicos), Conselho do
Programa Comunidade Solidária, FETAEPIPR (Federação dos
Trabalhadores na Agricultura do Estado do Paraná) DNTR/CUT

(Departamento Nacional de Trabalhadores Rurais da Central Úni
cados Trabalhadores) e DESER (Departamento de Estudos Sin
dicais Rurais). Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
franqueou a palavra e, não havendo quem quisesse usá-la, agra
deceu a presença de todos e encerrou os trabalhos às dezesseis
horas e vinte e oito minutos, antes convocando os membros da
Comissão para Reunião Ordinária a realizar-se amanhã, dia
vinte e cinco, às dez horas, no Plenário da Comissão. Estes fo
ram inteiramente gravados e, uma vez traduzidos pela Taqui
grafia, integrarão a presente ATA que, para constar, eu, Moizes
Lobo da Cunha, Secretário, lavrei e que, lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente e encaminhada à publicação
no Diário do Congresso Nacional. Deputado Alcides Modes
to, Presidente.

Termo de Reunião

Aos vinte e quatro dias do mês de maio de mil novecentos e
noventa e cinco, deixou de reunir-se a Comissão de Agricultura e
Política Rural, tendo em vista a realização de Sessão Extraordiná
ria da Câmara dos Deputados convocada para as nove horas e trin
ta minutos. E para constar, eu, Moizes Lobo da Cunha
(secretário), lavrei o presente termo que irá à publicação.

COMISSÃO DE DmEITOS HUMANOS

14R Reunião Ordinária realizada em 24 de maio de 1995

Às quinze horas e vinte minutos do dia vinte e quatro de
maio de mil novecentos e noventa e cinco, reuniu-se a Comissão
de Direitos Humanos, no Plenário dezesseis do Anexo II da Câma
ra dos Deputados, convocada pelo Presidente da Comissão, Depu
tado Nilmário Miranda, na forma regimental. O livro de Presença
registrou o comparecimento dos Deputados Nilmário Miranda, De
Velasco, Fernando Lopes, Fernando Gabeira, Flávio Aros, Hélio
Bicudo, Laura Cameiro, Paes de Andrade e Ubaldino Júnior, titu
lares. Antônio Geraldo, Domingos Dutra, Maria Valadão, Marta
Suplicy e Pedro Wilson, suplentes. Deixaram de registrar suas pre
senças os Deputados Álvaro Guadêncio Neto, Benedito de Lira,
Elcione Barbalho, Fátima Pelaes, Francisco Silva, Gilvan Freire,
Ildemar Kusler, José Carlos Coutinho, José Aníbal Marilu Guima
rães, Raimundo Santos, Rita Camata, Roberto Valadão, Theodori
co Ferraço, Vilmar Rocha e Zé Gomes da Rocha, titulares.
Adelson Salvador, Agudo Queiroz, Cidinha Campos, Domingos
Leonelli, Fernando Ferro, Jair Siqueira, João Thomé Mestrinho,
José Rocha, Nilton Baiano, Robson Tuma, Rubens Cosac, Sebas
tião Madeira, Sérgio Carneiro, Severino Cavalcnati, Tuga Angera
mi, Valdomiro Meger, Wigberto Tartuce, suplentes. Havendo
número regimental, O Presidente declarou aberto os trabalhos. In
forme: 1) Relato do Deputado Nilmário Miranda sobre declaraçõ
es à imprensa do Secretário de Segurança Pública do Rio de
Janeiro, Dr. Nilton Cerqueira, referentes a orientações que teriam
sido dadas, por este, à corporação policial do Rio de Janeiro, sob
seu comando. Ficou decidido encaminhar Oficio ao General Nil
ton Cerqueira, requerendo que confIrme, ou não, declarações que
lhe são atribuídas, a respeito, pela imprensa. 1) Correspondências
Recebidas: 1) Do movimento dos trabalhadores sem terra/Pará, so
licitando manifestação da Comissão em relação à segurança das
famílias do acampamento cinturão verde no município de Paraua
pebas. Ficou decidido o encaminhamento de oficio ao Secretário
de Segurança Pública do Estado do Pará, à Juíza do Município de
Parauapebas e ao Presidente do Incra. 2) Da Deputada Ana Júlia
PTIPA, relatando violência e ameaças que trabalhadores rurais do
município de Tailândia-PA estão sofrendo. Ficou decidido a soli-
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citação de mais informações. 3) Do movimento dos trabalhadores
sem terra, Coordenação Nacional, solicitando solidariedade com a
causa dos mineiros de Santa Catarina. Ficou decidido a solicitação
de mais informações. 4) Do movimento dos trabalhadores sem ter
ra, Coordenação Nacional, solicitando solidariedade com as famí
lias que ocuparam a área Piratinga e São Cristóvão em
BuritisIMG. Ficou decidido a solicitação de mais informações. 5)
Do Sindicato dos trabalhadores rurais de São Joaquim - Mato
Grosso, violência contra os trabalhadores acampados no município
de Novo São Joaquim. Foi decidido a solicitação de mais informa
ções. 6) Ofício do Deputado Hélio Bicudo encaminhando docu
mentos para conhecimento e providências desta Comissão. 7) Da
Anistia Internacional, remetendo cópia da declaração das Nações
Unidas, sobre a proteção de todas pessoas contra desaparecimento
forçado e convenção interamericano sobre desaparecimento de
pessoas. 8) Ofício do Comandante Geral da Polícia Militar do RJ
remetendo a ficha disciplinar do Cabo Flávio F. Carneiro envolvi
do no "crime do Rio Sul". 9) Do Prefeito do Município de Guaçui
- ES que atendendo a nossa solicitação encaminhou Projeto de Po
lícia Interativa do Município. 10) Do Comitê Rio Maria - comuni
cando antecipação do julgamento dos assassinos de Expedito
Ribeiro de Souza para 9 de junho de 1995, sexta-feira. Ordem do
Dia: 1) Requerimento nO 19 de 1995 - da S~ Deputada Elcione
Barbalho - que "requer que sejam solicitadas informações ao Co
mandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará sobre violên
cias cometidas contra menores por' Policiais Militares,
denunciadas pelo jornal "O Liberal" do Estado do Pará". Em dis
cussão, ninguém fez uso da palavra. Em votação, foi aprovado por
unanimidade dos presentes. 2) Projeto de Lei n° 4.715194 - do Po
der Executivo (mensagem nO 663/94) - que "transforma o Conse
lho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana em Conselho
Nacional dos Direitos Humanos e dá outras providências". Rela
tor: Deputado Nilmário Miranda. Relatório: com substitutivo. As
sumiu a Presidência o 1° Vice-Presidente, Deputado Hélio Bicudo.
Em Discussão, fizeram uso da palavra os Deputados De Velasco,
Hélio Bicudo e Flávio Aros. Em Votação, foi aprovado porunani
midade dos presentes, com as sugestões oferecidas pelos Deputa
dos De Velasco, Hélio Bicudo e Flávio Ams. 3) Projeto de Lei n°
4.716/94 - do Poder Executivo (mensagem nO 664194) - que "defi
ne os crimes de tortura e dá outras providências". Relator: Deputa
do Pedro Wilson. Relatório: com substitutivo. Em discussão, ficou
decidido que o projeto ficaria com prazo aberto para sugestões até
a terça-feira (30-5). Antes de encerrar os trabalhos o Presidente
convocou, Reunião de Audiência Pública, conjunta, com as Co
missões de Trabalho, Agricultura e Meio Ambiente, com a presen
ça dos respectivos Ministros, para o dia 30-5, às 10 horas, no
Plenário 12. Nada mais havendo a tratar encerrou os trabalhos às
dezesseis horas e vinte minutos. E para collstar, eu', Teresinha de
Lisieux Franco Miranda, lavrei a presente Ata, que depois de lida
e aprovada, será assinJlda pelo Presidente e encaminhada à publi
cação no Diário do Congresso Nacional. - Deputado Nilmário
Miranda, Presidente.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRmUTAçÃO

149 Reunião (Ordinária), realizada em 17 de maio de 1995

No dia 17 de maio de 1995, às 10 horas e 45 minutos, no
Plenário lO, do Anexo IL da Câmara dos Deputados, reuniu-se a
Comissão de Finanças e Tributação, sob a presidência de seu titu
lar, Deputado Gonzaga Mota, presentes os seguintes Deputados:
Mussa Demes e Max Rosenmann, Vice-Presidentes; Edinho Bez,
Hermes Parcianello, Homero Oguido, Luis Roberto Ponte, Pedro
Novais, Augusto Viveiros, Benito Gama, Félix Mendonça, Jaime

Fernandes, José Carlos Vieira, Manoel Castro, Roberto Brant, Ba
sílio Villani, Delfim Netto, Francisco Dornelles, Paulo Mourão,
Antônio Kandir, Jackson Pereira, Yeda Cmsius, Celso Daniel,
Conceição Tavares, Fernando Torres, José Fortunati, Márcia Cibi
lis Viana, José Janene, Eujácio Simões, Jurandyr Paixão e João
Pizzolatti (fitulares); Hugo Lagranha, Arnaldo Madeira, Jorge
Anders e Luiz Carlos Hauly (Suplentes), Deixaram de comparecer
os Deputados Geddel Vieira Lima, Germano Rigotto, Osório
Adriano, Márcio Fortes, Saulo Queiroz, Sérgio Naya, João Colaço
e José Chaves. Compareceu ainda o não membro Deputado Luiz
Moreira. Havendo número regimental, o Presidente declarou aber
tos os trabalhos. Foram aprovadas, unanimemente, as Atas das 12"
e 13" reuniões, realizadas em 10 e 11 de maio. Expediente: o Pre
sidente levou ao conhecimento da Comissão as Distribuições
nOs 19 e 20, efetuadas em 11 e 15 de maio. A Deputada Yeda Cm
sius pediu a palavra para solicitar retificação na Ata da 11" Reu
nião Ordinária, realizada em 3 de maio último. e já aprovada,
esclarecendo que a destinação dos percentuais atuahnente contem
plavam com 60% o FUNDAF e não a Polícia Federal, como disse
ra durante a discussão do Projeto de Lei que institui o Fundo da
Polícia Federal- FUNREPOL. Em continuidade, o Presidente in
formou que a reunião de Audiência Pública requerida pelo Depu
tado Manoel Castro, para ouvir o Presidente da Caixa Econômica
Federal, Senhor Sérgio Cutolo, estava marcada para o dia 25 pró
ximo, quinta-feira, às 10 horas. Depois, ao mencionar que se en
contrava em tramitação na CFT Projeto de Lei do Senado, de
autoria do Senador Eduardo Suplicy, estabelecendo o Programa
de Garantia de Renda Mínima, cujo relator era o Deputado Ger
mano Rigotto, submeteu à consideração dos presentes pro
posta para que se realizasse reunião de Audiência Pública
para o debate da matéria. A sugestão foi aprovada, ficando acer
tada a data de 1° de junho, com a participação daquele Senador, na
condição de expositor, e como debatedores, os Senhores Antônio
Maria da Silveira. professor da Escola de Administração da Fun
dação Getúlio Vargas; Herbert de Souza, Diretor Executivo do
Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas; ~osé Ro
berto Magalhães Teixeira, Prefeito de Campinas; Cristo
vam Buarque, Governador do Distrito Federal; e o Deputado
Germano Rigotto, relator da matéria, Com a palavra, o
Deputado Antônio Kandir transmitiu informações relativas às da
tas e horários das reuniões programadas pela Subcomissão de
Análises e Propostas de Reforma Tributária, por ele presidida, às
quintas-feiras, assinalando que jáhaviam sido formalizados convi
tes a diversos participantes, para os dias 1°, 8, 22 e 29 de junho,
para ponderar quanto à conveniência de se alterar a data da Au
diência Pública convocada pela Comissão para o dia 1" e, siml;llta
neamente, reservar as demais datas mencionadas para as reuniões
da Subcomissão. O Presidente acatou em parte a solicitação exce
tuada a Audiência Pública do dia 1°, bem como a data de 29 de ju
nho, já destinada para a parte [mal e apresentação das conclusões
do Fórum de Debates so,bre o primeiro ano do Plano Real, que a
CFT vai promover a partir do dia 27 daquele mês e de que o pró
prio Deputado Antônio Kandir seria um dos debatedores. A pro
pósito, o Presidente repassou aos presentes informes relativos às
providências adotadas ou em curso, e propôs, nessa oportunidade,
a realização do Fórum de Debates Um Ano do Real: Avaliação
e Perspectivas, o que foi aprovado por unanimidade. Disse que
se pretendia, com a iniciativa, oferecer contribuição efetiva ao
esforço pela consolidação da estabilidade monetária no País. E in
formou que, além do Ministro da Fazenda, Pedro Malan, adminis
trador principal do Plano Real, como expositor, sugeria, como
debatedores, os Deputados Delf1Dl Neto, Conceição Tavares e
Luis Roberto Ponte, para o primeiro dia, seguindo-se, como expo-
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sitor, no segundo dia, o Prof. Affonso Celso Pastore, e, como de
batedores, os Deputados Antônio Kandir, José Fortunati e Roberto
Brant. no terceiro e último dia, com o encerramento, o Prof. Paulo
Nogueira Batista Jr., como expositor, e, como debatedores, os De
putados Francisco Dornelles, Yeda Crusius e Max Rosenmann.
Acentuou que, ao escolher os nomes, adotara critérios que con
templassem a pluralidade partidária. As sugestões foram, então,
submetidas aos presentes, que também as aprovaram. Ordem do
Dia: 1) Projeto de Decreto Legislativo n° 80/91 - da Comissão de
Economia, Indústria e Comércio - que ''homologa ato do Conse
lho Monetário Nacional que autorizou a emissão adicional de pa
pel-moeda, no exercício de 1991. no valor de
0$1.822.000.000.000,00 (hum trilhão, oitocentos e vinte e dois
bilhões de cruzeiros". Relatora: Deputada Yeda Crusius. Parecer:
pela aprovação. Por sugestão do Presidente, a discussão estendeu
se também ao Projeto de Decreto Legislativo nO 85/91, do qual a
Deputada também era relatora, por tratar de matéria análoga. A re
latora opinou pelo acolhimento de ambos os Projetos, referindo-se
ao atraso no exame de assuntos como esses, cujos efeitos já se ha
viam produzidos. O Presidente explicou que um de seus propósi
tos, conforme manifestara ao assumir a direção da CFT. seria o de
agilizar a tramitação dos projetos que a ela competia examinar.
A propósito, também intervieram os Deputados Luiz Carlos
Hauly, Conceição Tavares e Roberto Brant. Em votação:
aprovado, unanimemente, o parecer da relatora. 2) Projeto
de Decreto Legislativo n° 85/91 - da Comissão de Economia, In
dústria e Comércio - que ''homologa ato do Conselho Monetário
Nacional que autorizou a emissão adicional de papel-moeda, no
exercício de 1990, no valor de et.j;461.3oo.ooo.ooo,00 (quatrocen
tos e sessenta e um bilhões e trezentos milhões de cruzeiros)". Re
latora: Deputada Yeda Crusius. Parecer: pela aprovação. Em
votação: aprovado, unanimemente, o parecer da Relatora. 3) Pro
jeto de Lei Complementar n° 172/93 - do Poder Executivo (MSC
n° 824/93) - que "institui o Fundo de Reestruturação, Reaparelha
mento, Modernização e Manutenção das Atividades da Polícia Fe
deral- FUNREPOL, e dá outras providências". Relator: Deputado
Max Rosenmann. Parecer Reformulado: pela adequação financeira
e orçamentária e, no mérito, pela aprovação, com Substitutivo.
Discutiram a matéria os Deputados Yeda Crusius, Augusto Vivei
ros, Celso Daniel. José Carlos Vieira, Basílio Villani, Roberto
Brant, Luis Roberto Ponte, Conceição Tavares e Luiz Carlos Hau
ly. Em votação: aprovado, unanimemente, o parecer reformulado
do relator. 4) Projeto de Lei n° 38195 - do Senado Federal (PLS n°
93/94) - que "dá nova redação aos arts, 1° e 7° da Lei n° 8.727, de
5 de novembro de 1993, e prorroga o prazo previsto em seu art.
15". Relator: Deputado José Fortunati. Parecer: pela adequação fi
nanceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação, com Substi
tutivo. Em votação: aprovado, unanimemente, o parecer do relator.
5) Projeto de Lei nO 2.036-A/91 - do Senado Federal (pLS nO
129/91) - que "aplicam-se à Fundação Norte Fluminense de De
senvolvimento Regional- FUNDENOR, e à Companhia de De
senvolvimento do Vale do Jequitinhonha - CODEVALE, as
disposições da Lei n° 8.167, de 1991". Relator: Deputado Fran
cisco Dornelles. Parecer: pela Adequação financeira e orça
mentária e, no mérito, pela aprovação. Retirado de pauta, por
solicitação do relator. 6) Projeto de Lei n° 3.528-A/93 - do
Tribunal Superior do Trabalho - que "cria cargos do Grupo
Processamento de Dados no Quadro Permanente de Pes
soal da Secretaria do Tribunal Regional do Traba
lho da 1a Região e dá outras providências". Relator:
Deputado Jurandyr Paixão. Parecer: pela adequação fmanceira e
orçamentária. A pedido do Presidente, o relator das matérias cons
tantes dos itens 6 a 13, Deputado Jurandyr Paixão, esclareceu que,

para subsidiar seu relatório, havia consultado os Presidentes dos
Tribunais Estaduais quanto à previsão orçamentária para a criação
dos quadros, concluindo pela adequação financeira e orçamentária
apenas nos casos em que tivesse havido dotação específica para
esse fim, ficando os demais no aguardo de resposta por parte dos
órgãos interessados. Concedida vista conjunta, por duas sessões,
aos Deputados Benito Gama e Max Rosenmann. 7) Projeto de Lei
n° 3.531-A/93 - do Tribunal Superior do Trabalho - que "cria car
gos do Grupo Processamento de Dados no Quadro Permanente de
Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 4aRe
gião e dá outras providências". Relator: Deputado Jurandyr Pai
xão. Parecer: pela adequação financeira e orçamentária. Concedida
vista conjunta, por duas sessões, aos Deputados Benito Gama e
Max Rosenmann. 8) Projeto de Lei nO 3533-A/93 - do Tribunal
Superior do Trabalho - que "cria cargos do Grupo Processamento
de Dados no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tri
bunal Regional do Trabalho da 6a Região e dá outras providên
cias", Relator: Deputado Jur:mdyr Paixão. Parecer: pela adequação
financeira e orçamentária. Concedida vista conjunta, por duas ses
sões, aos Deputados Benito Gama e Max Rosenmann. 9) Projeto
de Lei n° 3.538-A/93 - do Tribunal Superior do Trabalho - que
"cria cargos do Grupo Processamento de Dados no Quadro Perma
nente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho
da lIa Região e dá outras providências". Relator: Deputado Juran
dyr Paixão. Parecer: pela adequação fmanceira e orçamentária.
Concedida vista conjunta, por duas sessões, aos Deputados Benito
Gama e Max Rosenmann. 10) Projeto de Lei nO 3.544-A/93 - do
Tribunal Superior do Trabalho - que "cria cargos do Grupo Pro
cessamento de Dados no Quadro Permanente de Pessoal da Secre
taria do Tribunal Regional do Trabalho da 19a Região e dá outras
providências". Relator: Deputado Jurandyr Paixão. Parecer: pela
adequação financeira e orçamentária. Concedida vista conjunta,
por duas sessões, aos Deputados Benito Gama e Max Rosen
mann. 11) Projeto de Lei nO 3.572-A/93 - do Tribunal Supe
rior do Trabalho - que "cria cargos do Grupo Processamento
de Dados no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do
Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região e dá outras
providências". Relator: Deputado Jurandyr Paixão. Parecer: pela
adequação financeira e orçamentária. Concedida vista conjunta,
por duas sessões, aos Deputados Benito Gama e Max Rosenmann.
12) Projeto de Lei nO 3.573-A/93 - do Tribunal Superior do Traba
lho - que "cria cargos do Grupo Processamento de Dados no qua
dro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do
Trabalho da 18a Região e dá outras providências". Relator: Depu
tado Jurandyr Paixão. Parecer: pela adequação fmanceira e orça
mentária. Concedida vista conjunta, por duas sessões, aos
Deputados Benito Gama e Max Rosenmann. 13) Projeto de Lei n°
3.575-A/93 - do Tribunal Superior do Trabalho - que "cria cargos
do Grupo Processamento de Dados no Quadro Permanente de Pes
soal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 22aRegião
e dá outras providências". Relator: Deputado Jurandyr Paixão. Pa
recer: pela adequação fmanceira e orçamentária. Concedida vista
conjunta, por duas sessões, aos Deputados Benito Gama e Max
Rosenmann. 14) Projeto de Lei n° 3.797-B/93 - do Sr. Luiz Mo
reira - que "dispõe sobre o seguro obrigatório dos veículos auto
motores das vias terrestres da União". Relator: Deputada Yeda
Crusius. Parecer: pela inadequação financeira e orçamentária. Na
discussão, presente o autor do Projeto, Deputado Luiz Moreira, a
relatora justificou seu voto pela inadequação financeira e or
çamentária, assinalando que, quanto ao mérito, mesmo não
sendo objeto de deliberação da CFT, a matéria era cabível,
embora não impedisse as questões judiciais em casos de si
nistros com veículos. O Deputado Luiz Moreira interveio



11198 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Maio de 1995

paraj::oncordando com a relatora, fazer breve relato de
sua experiência pessoal a respeito, como ex-Diretor
Regional do Detran na Bahia, Quanto à inadequação fInanceira,
ponderou que o problema poderia ser sanado com uma emenda à
Proposta Orçamentária da União para o exercicio de 1996. O De
putado Manoel Castro pediu a palavra e afIrmou que, do ponto de
vista técnico, a relatora adotara posição acertada e acrescentou que
seria necessária a formalização de emenda ao Orçamento, conco
mitantemente com a tramitação do Projeto em pauta, para o que se
disporia a requerer vista, com o que concordou a Deputada Yeda
Crusius. Concedida vista, por duas sessões, ao Deputado Manoel
Castro. Discutiram ainda a matéria, os Deputados Mussa Demes e
Basílio Villani. Encerramento: nada mais havendo a tratar, o Pre
sidente encerrou os trabalhos às 12 horas e 45 minutos, tendo an
tes marcado reunião para quarta-feira, dia 24 de maio, às 10 horas.
E para constar, eu, Maria Linda Magalhães, Secretária, la
vrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada
pelo Presidente e encaminhada à publicação no Diário do Con·
gresso NacionaL Deputado Gonzaga Mota, Presidente.

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

20" reunião (ordinária), realizada em 24 de maio de 1995

No dia 24 de maio de 1995, às 10 horas e 35 minutos, no
plenário 12, Anexo 11, da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Co
missão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, sob a
presidência do Deputado José Pimentel, Vice - Presidente no
exercício da presidência, presentes os Deputados Marcos Medrado
e Zila Bezerra, Vice - Presidente; Sandro Mabel, Jorge Wilson,
Paulo Rocha, Valdomiro Meger, Luciano Castro, José Thomaz
Nono, Paulo Paim, Agndo Queiroz, Wilson Braga, Jair Bolsona
ro, Maria Laura e Chico Vigilante. Deixaram de registrar suas pre
senças os Deputados Ari Magalhães, lldemar Kussler, Inocêncio
Oliveira, Jair Meneguelli, João Mellão Neto, José Carlos Aleluia,
Michel Temer, Miguel Rossetto, Miro Teixeira, Paulo Feijó, Ro
berto França, Ubiratan Aguiar, Wigberto Tartuce, Wilson Cunha e
Zaire Rezende. Ordem do Dia: O Presidente submeteu à aprecia
ção do plenário requerimento do Sr. Paulo Rocha propondo a
"convocação dos Ministros do Trabalho, Paulo de Tarso Ahneida
Paiva; da Justiça, Nelson Azevedo Jobim.; da Agricultura, José
Eduardo de Andrade Vieira e do Meio Ambiente, Recursos Hídri
cos e Amazônia Legal, Gustavo Krause Gonçalves Sobrinho, para
em reunião dê audiência pública conjunta com as Comissões de
Direitos Humanos; de Agricultura e Política Rural e de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, compareceram a esta
Comissão no dia 30-5-95, às 10 horas, com objetivo de responde
rem sobre a questão do trabalho escravo no Brasil e instrumentos
que viabilizem a coibição do mesmo". Em votação: aprovado. En·
cerramento: Por ordem da Presidência da Câmara, que detenni
nau a paralização dos trabalhos das Comissões, o Presidente
encerrou a reunião às 10 horas e 40 minutos, antes convocando
reunião ordinária para o dia 31 de maio, às 9 horas e 30 minutos. E
para constar, eu, Talita Yeda Almeida, Secretária, lavrei a presente
Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e
encaminhada à publicação no Diário do Congresso Nacional.

2a Reunião (ordinária) da Subcomissão Permanente de Política

Salarial e Salário Mínimo, realizada em 16 de maio de 1995

No dia 16 de maio de 1995, às 14 horas e 45 minutos, no
plenário 16, Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Sub
comissão Permanente de Política Salarial e Salário Mínimo, pre-

sentes os Deputados Paulo Paim, Presidente, Paulo Feij6, inocên
cio Oliveira e Valdomiro Meger (membros). Compareceu, ainda, o
Deputado Alexandre Santos. A reunião foi convocada com o obje
tivo de ouvir as lideranças sindicais e confederações sobre suas
propostas quanto à definição de uma nova política salarial a ser
instituída a partir de 10 de julho próximo, data em que se extingui
ria a forma de correção salarial pelo IPC - r prevista na Lei nO
8.880194. Dando início aos trabalhos, o Deputado Paulo Paim dis
tribuiu, para apreciação, o anteprojeto que serviria de base para o
debate, ressaltando que o mesmo poderia ser mudado parcial ou
integrahnente de acordo com o resultado das discussões, já agen
dadas, com os diversos segmentos da sociedade. Em seguida, pas
sou a palavra aos senhores Ulisses Riedel, do Departamento
Intersindical de Assessoria Parlamentar - DIAP; Omar José Go
mes, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes
Terrestres - CNTIT; Jefferson Barbosa da Silva, da Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Educação e
Cultura - CN1EEC e Luiz Seuflteli Dutra, da Confederação Na
cional dos Trabalhadores no Comércio - CNTC. Todos elogiaram
a iniciativa do Deputado Paulo Paim em promovei: reuniões da
quela importância, visto ser fundamental a preservação do poder
aquisitivo dos trabalhadores. O Dr. Ulisses Riedel fez um histórico
sobre o valor do salário mínimo nos últimos anos e disse que as
políticas recentes impuseram um violento arrocho salarial, tornan
do-se urgente medidas que garantissem o poder de compra dos sa
lários frente a uma inflação real. Isso posto, defendeu o reajuste
mensal no que foi apoiado pelos outros convidados. Por fim, o De
putado Paulo Paim reiteirou o apelo já formulado para que as enti
dades ali presentes encaminhassem suas propostas sobre política
salarial e comunicou que no dia seguinte os membros da Subco
missão seriam recebidos pelo Ministro Paulo Paiva, do Trabalho,
para darem início às negociações com o Governo sobre a matéria.
Estiveram presentes, ainda, o Senhor Álvaro Luchiezi, repre
sentando o DIEESE e a Senhora lnalva Valadares Freitas, da Con
federação Nacional das ProfIssões Liberais - CNPL. Nada mais
havendo a tratar, en,cerrou os trabalhos às 15 horas e 40 minutos. E
para constar, eu, Leila Machado Campos de Freitas, Secre
tária, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, será as
sinada pelo Presidente e encaminhada à publicação no Diário do
Congresso NacionaL

38 Reunião (Ordinária) da Subcomissão
Permanente de Política Salarial e Salário mínimo,

Realizada em 18 de maio de 1995.

No dia 18 de maio de 1995, às 14 horas e 40 minutos, na
Sala de Reunião da Presidência da Comissão de Trabalho, de Ad
ministração e Serviço Público, reuniu-se a SubComissão Perma
nente de Política Salarial e Salário Mínimo, presentes os
Deputados Paulo Paim, Presidente, Sandro Mabel, membro, e os
senhores Vicente Nogueira, da Confederação Nacional da Agricul
tura - CNA; Marco Antônio Guarita, da Conferederação Nacional
da Indústria - CNI; Antônio Lanzana, da Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo - FlESP; Simone Santana, assessora da
CNI e Beatriz Nunes, assessoa da FIESP. A reunião foi convocada
para ouvir as entidades patronais sobre propostas de política sala
rial. Iniciando os trabalhos, o Deputado Paulo Paim informou das
reuniões que tivera com o Ministro do Trabalho e com sindicatos e
confederações de trabalhadores para ouvi-los sobre o mesmo as
sunto. Disse que reconheceu, dos dois lados, a intenção de traba
lharem, junto ao Legislativo, um projeto que representasse avanço
na questão salarial. Sentiu que, pela primeira vez nos últimos anos,
havia um clima favorável à construção de uma política salarial



Maio de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 25 11199

representativa. Pediu a colaboração das entidades patronais ali pre
sentes para que o resultado desses debates - um substitutivo a ser
elaborado pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, não tivesse dificuldade em ser aprovado pelo Plenário da
Casa. Passou, em seguida, a palavra ao senhor Marco Antônio
Guarita que apresentou a posição da CNI sobre o assunto. Disse
que as lideranças empresariais estavam apostando na estabilização
da economia brasileira, o que se coadunava com a expectativa do
povo que elegeu recentemente o governo do plano real. Era con
trário a qualquer tipo de indexação, embora reconhecesse que na
atual conjuntura ela fosse necessária. Se dispôs a estudarem um
projeto que estimulasse a livre negociação e o combate à inflação,
conforme previa o anteprojeto apresentado, tendo sempre em vista
a transição gradual da economia para a desindexação total. Dando
prosseguimento, falou o senhor Antonio Lanzana, pela FIESP, que
disse concordar plenamente com o seu antecessor e salientou, ape
nas, que politica salarial e salário mínimo deveriam ser tratados
separadamente. Ressaltou que as restrições ao aumento do salário
mínimo se deviam à esfera econômica e que havia um consenso
para que o mesmo fosse elevado gradativamente. Falou sobre as
especificidades de cada região e informou que em São Paulo, o
piso salarial era superior ao mínimo nacional para quase a totalida
de das categorias organizadas. O Deputado Paulo Paim questionou
ainda sobre a prefixação dos preços e salários. Os representantes
da CNI e FIESP se posicionaram contra a prefIxação de preços,
pois entendiam que o Mercado definiria essa questão. Quanto à
prefIxação de salários, entendiam que poderia ser feita uma média
entre a inflação passada e a futura, numa política transit6ria, até
atingir-se a livre negociação. Em seguida, o Deputado Sandro Ma
bel referiu-se à conversa com o Ministro Paulo Paiva, no dia ante
rior, a respeito da tramitação conjunta das matérias sobre política
salarial e participação dos empregados nos resultados da empresa.
Segundo o Deputado, a adequação de uma a outra possibilitaria
um aumento real para o trabalhador, o que responderia à sua luta
por melhores salários, bem como um aumento de produtividade
em tomo de 5 a 6% para as empresas. Os senhores Marco Antônio
e Antonio Lanzana disseram que não havia por parte das entidades
que representavam uma posição consolidada sobre esse último t6
pico. Ao finalizar, os dois, juntamente com o senhor Vicente No
gueiralCNA, se comprometeram a estudar toda a matéria ali

.discutida e a participarem de uma outra reunião com propostas
mais concretas. O Deputado Paulo Paim concluiu informando que
tentaria, junto ao Ministério do Trabalho, a realização de uma reu
nião conjunta entre empregados, empregadores, a Subcomissão e o
Governo. Nada mais havendo a tratar, encerrou os trabalhos às 16
horas e 5 minutos. E para constar, eu , Leila Machado Campos
de Freitas, Secretária, lavrei a presente Ata, que depois de lida e
aprovada, será assinada pelo Presidente e encaminhada à publica
ção no Diário do Congresso Nacional.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A

FINALIDADE DE INVESTIGAR A ARRECADAÇÃO

E DESTINAÇÃO DE VERBA REFERENTE A DIREITOS

AUTORAIS, PRINCIPALMENTE NO QUE SE REFERE

A ATUAÇÃO DO ESCRITÓRIO CENTRAL

DE ARRECADAÇÃO E DISTRIDUIÇÃO - ECAD

2a Reunião (Ordinária), realizada em dois de maio de 1995
Às quinze horas e vinte e sete minutos do dia dois de maio

de mil novecentos e noventa e cinco, reuniu-se, no plenário núme
ro 112, Anexo II da Câmara dos Deputados, em Brasília, Distrito

Federal, sob a presidência do Senhor Deputado Hermes Parcianel
lo, a Comissão Parlamentar de Inquérito com a Finalidade de In
vestigar a Arrecadação e Destinação de Verba Referente a Direitos
Autorais, Principalmente no que se Refere à Atuação do EScritório
Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, com a presença
dos Deputados Hermes Parcianello, Carlos Alberto, Eraldo Trin
dade, Celso Russomanno, Chico Vigilahte, Corauci Sobrinho, Ex
pedito Júnior, João Iensen, Luiz Braga, Paulo Rocha e Ubaldino
Júnior, membros titulares; Luiz Mainardi, membro suplente. Não
compareceram os Deputados Antônio Joaquim, Gerson Peres,
Eduardo Mascarenhas, Wigberto Tartuce e Pedro Novais. VeM
cada a existência de quorum regimental, o Senhor Presidente de
clarou abertos os trabalhos. Ordem do Dia: Apresentação,
discussão e votação do Roteiro dos Trabalhos. Foi concedida a pa
lavra ao Relator, Deputado Eraldo Trindade, que apresentou o Ro
teiro à Comissão e registrou que continuaria aguardando sugestões
ao trabalho. O Deputado Expedito Júnior solicitou à Presidência
esclarecimentos a respeito do prazo para o encaminhamento de su
gestões ao Roteiro e de funcionamento da Comissão, no que foi
atendido. O Deputado Carlos Alberto sugeriu fossem convocados
os Cantores Waldick Soriano e o Deputado Agnaldo Tim6teo e
que a Comissão solicitasse ao ECAD o recolhimento fmanceiro
por Estado e a distribuição por compositor nos últimos cinco anos.
O Deputado Ubaldino Júnior propôs a realização de audiência pú
blica no Estado da Bahia e a criação de subcomissões para opera
cionalizar e agilizar as atividades. O Senhor Presidente teceu
considerações a respeito do ordenamento dos trabalhos, no sentido
de que as sugestões fossem formalizadas e, posteriormente, vota
das. Fez uso da palavra o Deputado Chico Vigilante para sugerir a
convocação dos Senhores Pinduca, Amado Batista, Falcão, Tino
co, Ângela Maria, Agnaldo Rayol e o espólio de Teixeirinha. O
Deputado Celso Russomanno sugeriu fossem convocados os Se
nhores Sérgio Cola, Paulo Sérgio Vale, Martinho da Vila, Domin
guinhos, Erasmo Carlos, Peninha, César Augusto, Sullivan e
Massadas, Luiz Vieira, representante da SOCIMPRO, Godoy, rep
resentante da ASSIM, e o representante da AMlSON. O Relator
manifestou-se favoravelmente a todas as sugestões. O Senhor Pre
sidente colocou em votação a proposta do Relator e as dos demais
deputados, que, colocadas em votação, foram aprovadas por una
nimidade. Dando prosseguimento aos trabalhos, a Presidência in
formou ao Plenário que seria adotado o processo de votação
nominal nas deliberações referentes à quebra de sigilo bancário e
fiscal. O Deputado Chico Vigilante sugeriu fosse realizada a vota
ção nominal para aprovar a quebra do sigilo bancário e flScal e,
posteriormente, os nomes seriam indicados pelo Relator da Co
missão, que acolheu a proposta. O Senhor Presidente colocou em
votação a quebra do sigilo bancário e fIscal, nos últimos cinco
anos, dos Superintendentes e Diretores dos ECAD de todos os Es
tados e dos Diretores e Presidentes da SICAN, ANACIN, SOCIM
PRO, SBACEM, UBC e demais bureaux arrecadadores. Votaram
favoravelmente os Deputados Carlos Alberto, Celso Russomanno,
Chico Vigilante, Eraldo Trindade, Expedito Júnior, Ubaldino Jú
nior, Hermes Parcianello, Paulo Rocha e João Iensen. A proposta
foi aprovada por unanimidade. Usaram ainda da palavra os Depu
tados Paulo Rocha e Luiz Mainardi. No decorrer da votação, a
reunião foi suspensa por cinco minutos por falta de quorum. Os
trabalhos foram reabertos às dezessete horas, quando se efetivou o
processo nominal de votação. A reunião foi gravada e as notas ta
quigráfIcas, após decodificadas, serão anexadas aos autos do in
quérito. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às
dezessete horas e seis minutos, convocando a próxima para o dia
nove de maio, às quinze horas, ocasião em que será ouvido o Dou-
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As treze horas e cinco minutos do dia dezesseis de maio de
mil novecentos e noventa e cinco, reuniu-se no plenário doze,
Anexo II da Câmara dos Deputados, em Brasília, Distrito Federal,
sob a Presidência do Senhor Deputado Hermes ParcianeÚo, a Co
missão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar a
arrecadação e destinação de verba referente a direitos autorais,
principalmente no que se refere à atuação do Escritório Central de
Arrecadação e Distribuição - ECAD, com a presença dos Senho
res Deputados Antônio Joaquim, Carlos Alberto (Vice-Presiden
te), Celso Russomanno, Chico Vigilante, Corauci Sobrinho,
Eduardo Mascarenhas, Eraldo Trindade (Relator), Hermes Parcia
nello (Presidente), João Iensen, Paulo Rocha, Pedro Novais, Ubal
dino Júnior, Wigberto Tartuce e Paulo de Velasco, membros
efetivos; Edson Queiroz. Feu Rosa, Luís Mainardi, Marcelo Tei
xeira, Maria Valadão e Osório Adriano, membros suplentes; Fer
nando Gabeira, José Genoíno e Cássio Cunha Lima, presenças
eventnais. Não compareceram os Senhores Deputados Gerson Pe
res e Luiz Braga, membros efetivos. Verificada a existência de
quomm regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os
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tor José Roberto do Amaral, Advogado Especialista em Direito cais, e Mário Albanese, maestro e Presidente do Instituto Brasilei
Autoral. E, para constar, eu, Maria de Fátima Moreira, Secretária, ro do Direito Autoral, bem como o do Deputado Eraldo Trindade
lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelo convocando' o Deputado Agnaldo Timóteo, o que foi aprovado. O
Senhor Presidente, Deputado Hermes Parcianello. Presidente da Comissão registrou a presença do Doutor Moacir

Favetti, Diretor da Polícia Federal em exercício. O Deputado Eral
do Trindade sugeriu a criação de subcomissão e o encaminhamen
to de oficios ao Tribunal de Contas da União, Receita Federal e
Banco Central, requisitando técnicos. A seguir, solicitou ao Presi
dente que encaminhasse à Direção do ECAD um expediente pe
dindo os estatntos daquela entidade. O Senhor Presidente

. suspendeu a reunião às dezesseis horas e vinte e seis minutos, para
votação no Plenário da Câmara, reiniciando às dezesseis horas e
cinqüenta e seis minutos. O Deputado Eraldo Trindade sugeriu a
criação de outra subcomissão para avaliar os documentos encami
nhados pelo ECAD e por outras entidades ligadas ao direito auto
ral. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Deputado Pedro
Novais sugeriu ao Senhor Presidente que solicitasse à Secretaria
da Comissão pesquisa da legislação sobre direitos autorais e que
lhe fosse encaminhada a relação das pessoas convocadas para de
por na CPI. Tais solicitações foram acolhidas pelo Senhor Presi
dente. O Deputado Carlos Alberto apresentou as seguintes
sugestões: que o advogado José Roberto do Amaral fosse ouvido
em reunião secreta; quebra de sigilo bancário dos dirigentes da
SOCIMPRO e UBC e também do sigilo fiscal e bancário dos fis
cais do ECAD. O Senhor Presidente incorporou as sugestões à
pauta da próxima reunião, lembrando aos presentes que a reunião
deveria ser reservada e não secreta, dependendo de deliberação do
Plenário. A Presidência registrou a presença do Senhor José Rai
mundo Pereira dos Santos, Presidente do CICAN, e do Senhor
Edir Franco, do Sindicato dos Compositores e Intérpretes do Esta
do de São Paulo. Encerramento: A reunião foi gravada e as notas
taquigráficas, após decodificadas, serão anexadas aos autos do In
quérito. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agrade
ceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às dezoito
horas, convocandos a próxima para o dia dezesseis de maio, às
quinze horas, ocasião em que serão ouvidos os cantores e compo
sitores Luiz Ayrão, Tim Maia e Agnaldo Timóteo. E, para constar,
eu, Maria de Fátima Moreira, Secretária, lavrei a presente Ata,
que, após lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente,
Deputado Hermes Parcianello.

39 Reunião (Ordinária), Realizada em 9 DE MAIO DE 1995
Às quinze horas e quatorze minutos do dia nove de maio de

mil novecentos e noventa e cinco, reuniu-se, no plenário número
09, Anexo II da Câmara dos Deputados, em Brasília, Distrito Fe
deral, sob a presidência do Senhor Deputado Hermes Parcianello,
a Comissão Parlamentar de Inquérito com a Finalidade de Investi
gar a Arrecadação e Destinação de Verba Referente a Direitos Au
torais, Principalmente no que se Refere à Atnação do Escritório
Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, com a presença
dos Deputados Hermes Parcianello, Carlos Alberto, Eraldo Trin
dade, Corauci Sobrinho, João Iensen, Luiz Braga, Pedro Novais,
Celso Russomanno, Paulo Rocha, Wigberto Tartuce, Antônio Joa
quim e Ubaldino Júnior, membros tit.ulares; Luiz Mainardi, Osório
Adriano e Marcelo Teixeira, membros suplentes; Carlos Cardinal,
Jarbas Lima, Paulo de Velasco, Francisco Silva, Antonio Carlos
Pannunzio e José de Abreu, presenças eventnais. Não comparece
ram os Deputados Chico Vigilante, Eduardo Marscarenhas, Expe
dito Júnior e Gerson Peres. Verificada a existência de quomm
regimental, o Senhor Presidente dedarou abertos os trabalhos. Ex
pedientes - Ofícios Expedidos: 1) Ofs. 01 e 02, de 27-4-95-Pres.,
aos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
respectivamente, comunicando a instalação da CPI, eleição do
Presjdente, do Vice-Presidente e indicação do Relator; 2) Of. n°
03/95-Pres., de 27-4-95, aos membros da Comissão, solicitando
sugestões ao Roteiro dos Trabalhos; 3) Ofs. nOs 04, 05, 06, 07/95
Pres., de 3-5-95, ao Diretor-Geral da Polícia Federal, aos Minis
tros de Estado da Cultnra, da Justiça e da Educação e do Desporto,
respectivamente, comunicando a instalação da CPI, eleição do
Presidente, Vice-Presidente e indicação do Relator; 4) Of. nO
08/95-Pres; de 3-5-95, ao Diretor da Assessoria Legislativa, solici
tando a indicação de dois assessores legislativos para prestarem
assessoramento à CP!; 5) Of. nO 09/95-Pres., de 03-05-95, ao Pre
sidente da Câmara dos Deputados, comunicando a necessidade de
realização de despesa, cuja estimativa será enviada posteriormen
te; 6) Of. nO 10/95-Pres., de 3-5-95, ao Dr. José Roberto do Ama
ral, convocando-o a prestar depoimento Perante a CPI no dia
9-5-95; 7) Of. nO 11/95-Pres., de 3-5-95, ao Presidente da Câmara,
solicitando providências necessárias ao desenvolvimento dos tra
balhos da CP!; 8) Of. nO 12195-Pres., de 5-5-95, ao Secretário da
Receita Federal, solicitando informações a respeito do ECAD.
Oficios Recebidos: 1) GABfI/N° 408, de 5-5-95, do Líder do
PMDB, indicando o Deputado Marcelo Teixeira para integrar a
CPI na qualidade de suplente. 2) Of. nO 065, de 4-5-95, do Diretor
da Assessoria Legislativa, indicando os Senhores Flávio Euclides
Ramos Jacopetti e Márcia Maria Bianchi Prates, da área de Direi
to, para assessorar os trabalhos da Comissão. Ordem do Dia: To
mada de depoimento do Senhor José Roberto do Amaral,
Advogado especialista em direitos autorais. O Senhor Presidente
concedeu a palavra ao depoente que, após prestar o compromisso
legal, fez a sua exposição e foi interpelado pelos Deputados Eraldo
Trindade, Pedro Novais, Corauci Sobrinho, Francisco Silva, Ubal
dino Júnior, Wigberto Tartuce, Marcelo Teixeira, Paulo de Velas
co, Carlos Alberto, Jarbas Lima e Luiz Mainardi. A Presidência
colocou em votação a ata da reunião do dia vinte e sete de abril e
os requerimentos do Deputado Corauci Sobrinho, solicitando a
convocação dos Senhores Alberto Roytman, compositor e funda
dor da Sociedade Independente de Compositores e Autores Musi-
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trabalhos. Expedientes: o SenhorPresidente informou ao Plenário
que a Comissão expediu e recebeu os seguintes expedientes: 1)
Oficio n° 13/95-Pres., de 10-5-95, ao Sr. Luís Gonzaga Kedi Ay
rão, convocando-o a depor no dia 16-5-95; 2) Oficio nO 14/95
Pres., de 10-5-95, ao Sr. Sebastião Rodrigues Maia - Tim Maia,
convocando-o a depor no dia 16-5-95; 3) Oficio n° 15195, de 10-5
95, ao Deputado Federal Agnaldo Timóteo, convocando-o a depor
no dia 16-5-95; 4) Oficio n° 16/95-Pres., de 11-5-95, ao Sr. Luís
Sérgio V. da Silva, Superintendente do ECAD, solicitando o esta
tuto e o organograma da entidade; 5) Ofício n° l7/95-Pres., de 11
5-95, ao Deputado Federal Pedro Novais, membro titular da CPI
ECAD, encaminhando cópia das Leis nOs 4.944, de 6-4-66, e
5.988, de 14-12-73; 6) Ofício n° l8/95-Pres., de 12-5-95, ao Presi
dente da Câmara dos Deputados Luís Edqardo Magalhães, requisi
tando dois técnicos do Banco Central para assessorarem os
trabalhos da CPI; 7) Oficio n° 19/95-Pres., de 12-5-95, ao Presi
dente da Câmara, Deputado Luís Eduardo Magalhães, requisi
tando dois técnicos da Receita Federal para colaborarem com a
CP!; 8) Oficio n° 20/95-Pres., de 12-5-95, do Presidente da Câma
ra, Deputado Luís Eduardo Magalhães, requisitando dois técnicos
do Tribunal de Contas da União, para procederem à análise da do
cumentação da CP!; 9) OficidCir n° 21195-Pres., de 12-5-95, aos
Membros da CP! - ECAD, encaminhando cópias das Leis. nOs
4.944, de 6-4-66, e 5.988, de 14-12-93; 10) Oficio n° 22/95-Pres.,
de 12-5-95, ao Presidente da Câmara dos Deputados, solicitando
autorização para realização de despesas; 11) Oficio n° 287/95 BP
PL/PSCIPSD, de 10 de maio de 1995, indicando o Deputado Paulo
de Velasco como membro titular da Comissão em substituição ao
Deputado Expedito Júnior, bem como o Deputado Pedro Canedo
como membro suplente em substituição ao Deputado Paulo de Ve
lasco; 12) Fax de 10-5-95, do Sr. Sebastião Rodrigues Maia - Tim
Maia, confumando a presença na CP!; 13) Carta recebida em 12
5-95, do Sr. Amilson Teixeira de Godoy, Presidente da ASSIM;
14) Carta nO 286/95-SUP, recebida em 16-5-95, do Sr. Luís Sérgio
Vieira da Silva, Superintendente do ECAD, encaminhando cópia
da Lei nO 5.988, Regimento Interno do ECAD e Regulamento de
Arrecadação e Distribuição do ECAD. Ordem do Dia: tomada de
depoimentos do Deputado Agnaldo Timóteo, dos Senhores Sebas
tiãó Rodrigues Maia - Tim Maia e Luís Gonzaga Kedi Ayrão,
cantores de música popular brasileira. Dando prosseguimento aos
trabalhos, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor De
putado Agnaldo Timóteo, que solicitou adiamento da tomada de
seu depoimento pelas razões apresentadas. O Senhor Presidente
atendeu a solicitação do depoente. A seguir, o Senhor Presiden
te sugeriu ao Relator fosse incluída no roteiro dos trabalhos da
CPI a convocação dos Senhores Anatólio Novais, ex-Inspetor do
ECAD, Senador José Fogaça, Potiguar, Gaúcho da Fronteira e
Eron Viana, do ECAD de Recife. Dando continuidade aos traba
lhos, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor Relator,
Deputado Eraldo Trindade, que fez um resumo dos requerimentos
que seriam apresentados naquela reunião. O Senhor Presidente fez
a apresentação do depoente Sebastião Rodrigues Maia, que pres
tou compromisso na forma legal, falou sobre a matéria objeto da
convocação e foi inquirido pelos Senhores Deputados Eraldo Trin
dade, Pedro Novais, Paulo de Velasco, Carlos Alberto, Ubaldino
Júnior, Corauci Sobrinho, Paulo Rocha, Antônio Joaquim, Chico
Vigilante, LuiZ Mainardi, Çelso Russomanno, Wigberto Tartuce,
Marcelo Teixeira e José Genoíno. Após a inquisição feita pelo De
putado Pedro Novais, o Senhor Presidente deu ciência ao Plenário
da existência de quorum para deliberação e colocou em votação
os seguintes requerimentos que foram aprovados: 1) Requer sejam
convocados para prestar depoimento perante a CPI os Senhores
Anatólio Novais, ex-Inspetor do ECAD, Senador José Fogaça, Po-

tiguar, Gaúcho da Fronteira, Eron Viana, ex-Chefe da Sucursal do
ECAD em Recife. Autor: Senhor Deputado Hermes Parcianello;
2) Requer sejam solicitados ao ECAD a relação dos nomes de to
dos os responsáveis pelas sucursais, nomes dos principais agentes
das mesmas e outras infonnações. Autor: Senhor Deputado Eraldo
Trindade; 3) Requer seja criada Subcomissão destinada a receber e
analisar os documentos do ECAD e respectivas associações, refe
rentes à arrecadação e distribuição de verbas dos direitos autorais
nos últimos cinco anos. Autor: Senhor Deputado Eraldo Trindade;
4) Requer sejam solicitadas ao ECAD a relação específica dos
funcionários que se demitiram e que foram demitidos nos últimos
cinco anos e outras informações. Autor: Senhor Deputado Eraldo
Trindade; 5) Requer seja solicitado às afiliadas ao ECAD o borde
rô de recebimento e distribuição dos direitos autorais aos intérpre
tes e compositores nacionais e estrangeiros nos últimos cinco
anos. Autor: Senhor Deputado Eraldo Trindade. O Deputado Pau
lo Rocha solicitou ao depoente, Sebastião Rodrigues
Maia, que encaminhasse sugestões para a legislação a
ser criada ao final dos trabalhos da CPI e, ainda, sejam
requisitadas pela CPI peças do processo que tramitou na 20' Vara
Civil do Rio de Janeiro, aberto contra o cantor Sebastião Rodri
gues Maia - Tim Maia, pela Senhora Neusa Costa, que se fez rep
resentar pela advogada Clélia Quitanilha. O Deputado Celso
Russomanno, ao interpelar o depoente, solicitou que o mesmo en
caminhasse à CPI a relação dos shows realizados nos últimos dois
anos, infonnando ~s valores recebidos, bem como os shows que
não foram pagos. As dezesseis horas e trinta e cinco minutos, o
Senhor Presidente, atendendo dispositivo regimental, suspendeu a
reunião por dez minutos e reiniciou às dezoito horas e três minu
tos. Foi concedida a palavra ao Deputado Chico Vigilante, que su
geriu a convocação dos principais dirigentes e testas-de-ferro de
gravadoras para prestarem depoimento perante a,CPI, bem como a
quebra de sigilo bancário e fiscal dos mesmos. As dezoito horas e
dezesseis minutos, os Deputados Carlos Alberto e Celso Russo
manno assumiram a Presidência e a Relatoria, respectivamente. Às
dezoito horas e vinte e três minutos, os Deputados Hermes Parcia
nello e Eraldo Trindade reassumiram a Presidência e a Relatoria,
respectivamente. Às dezoito horas e quarenta e dois minutos, o Se
nhor Presidente convidou a tomar assento à mesa o Senhor
Luís Gonzaga Kedi Ayrão. O depoente prestou. o compro
missonaforma legal, falou sobre a matéria objeto de sua
convocação. Às dezoito horas e cinqüenta e cinco minutos, o Se
nhor Presidente suspendeu a reunião e reiniciou às dezenove.horas
e oito minutos. Prosseguindo à tomada de depoimento de Luís
Gonzaga Kedi Ayrão, o Senhor Presidente concedeu a palavra aos
Deputados Eraldo Trindade, Antônio Joaquim, Ubaldino Júnior,
Luiz Mainardi, Paulo Rocha, Celso Russomanno, Chico Vigilante,
Wigberto Tartuce e Carlos Alberto, que interpelaram o depoente
na ordem de inscrição. O Deputado Paulo Rocha solicitou ao de
poente, Senhor Luís Gonzaga Kedi Ayrão, que encaminhasse su
gestões ao trabalho da CPL O Deputado Celso Russomanno
solicitou também ao depoente o encaminhamento da relação dos
últimos shows por ele apresentados, os valores recebidos, bem
como os shows que não foram pagos. O Deputado Wigberto Tar
tuce requereu a convocação de José de Lima e Durva! de Lima,
conhecidos como Chitãozinho e Xoror6 e Milton Nascimento. A
proposta recebeu parecer favorável do Senhor Relator. A reunião
foi gravada e as notas taquigráficas, após decodificadas, serão ane
xadas aos autos do Inquérito. Nada mais havendo a tratar, o Se
nhor Presidente declarou encerrada a reunião às vinte horas e
quarenta minutos, convocando a próxima para o dia vinte de maio
de mil e novecentos e noventa e cinco, às catorze horas, ocasião
em que serão ouvidos os Senhores Waldik Soriano, Luís Maurício
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Às quatorze horas e vinte e cinco minutos do dia vinte e três
de maio de mil novecentos e noventa e cinco, reuniu-se no plená
rio número lI, Anexo II da Câmara dos Deputados, em Brasília,
Distrito Federal, sob a Presidência do Senhor Deputado Hermes
Parcianello, a Comissão Parlamentar de Inquérito com a Finalida
de de Investigar a Arrecadação e Destinação de Verba Referente a
Direitos Autorais, Principalmente no que se Refere à Atuação do
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição-ECAD, com a
presença dos Senhores Deputados, Hermes Parcianello, Carlos Al
berto, Eraldo Trindade, Celso Russomauno, O1ico Vigilante, Co
rauei Sobrinho, Eduardo Mascarenhas, Paulo Rocha, Paulo de
Velasco e Ubaldino Júnior, membros titulares; Carlos Cardinal,
Luiz Mainardi, Marcelo Teixeira, Maria Valadão e Nilson Gibson,
membros suplentes; José Rocha, Edson Queiroz, Vic Pires Franco,
Odilio Balbinotti, Jarbas Lima, Regis de Oliveira, Zé Gerardo,
José Augusto e Edinho Araújo, presenças eventuais. Não compa
receram os Senhores Deputados Antonio Joaquim, Gerson Peres,
João Iensen, Luiz Braga, Pedro Novais e Wigberto Tartuce. Veri
ficada a existência de quorum regimental, o Senhor Presidente
declarou abertos os trabalhos. Expedientes: Correspondências
expedidas: 01) Of. na 23/95-Pres., de 17-5-95, ao Sr. Felipe Ono
fre de Medeiros,' convocando-o a depor no dia 23-5-95; 02) Of. na
24!95-Pres., de 17-5-95, ao Sr. Waldick Soriano, convocando-o a
depor no dia 23-5-95; 03) Of. na 25/05-Pres., de 17-5-95, ao Sr.
Luiz Maurício dos Santos - Lulu Santos, convocando-o a depor no
dia 23-5-95; 04) Of. na 26195-Pres., de 18-5-95, ao Presidente da
Câmara dos Deputados, solicitando autorização para realização de
despesas; 05) Of. na 27/95-Pres., de 19-5-95, ao Superintendente
do ECAD, solicitando relação nominal de todos os responsáveis
pelas su.cursais e dos seus principais agentes em todo o território
nacional, com endereços, RG e CPF; 06) Of. na 28/95-Pres.. de
19-5-95, ao Superintendente do ECAD, solicitando relação especí
fica dos funcionários que se demitiram e foram demitidos nos últi
mos cinco anos, com respectivos endereços, RG e CPF; 07) Of. na
29/95-Pres., de 19-5-95, ao Presidente da Câmara, solicitando au
torização para a realização de despesas; 08) Of. na 30/95-Pres., de
19-5-95, ao Superintendente do ECAD, solicitando a remessa ime
diata de todas as relações de distribuição às sociedades, com a res
pectiva prestação de contas, incluindo as listagens de shows dos
últimos trinta meses, bem como fornecendo os critérios efetiva
mente utilizados na arrecadação e distribuição; 09) Of. na 31195
Pres., de 19-5-95, ao Sr. Paulo César Guimarães Massadas,
convocando-o a depor no dia 25-5-95; 10) Of. na 32/95-Pres., de
19-5-95, ao Sr. Genival Lacerda Cavalcante, convocando-o a de
por no dia 25-5-95; 11) Ofs. nas 33 a 42, encaminhados a dez As
sociações, solicitando o borderô de recebimento e distribuição dos
direitos autorais aos intérpretes e compositores nacionais e estran
geiros nos últimos cinco anos, assim como os números do CPF e
da Carteira de Identidade dos Presidentes das Associações; Cor·
respondências recebidas: 01) Of. s/na de 17-5-95, do Deputado
Ubaldino Júnior, solicitando cópia de sua participação interpelan
do os depoentes; 02) Of./SRF na 450, de 17-5-95, do Secretário da
Receita Federal, encaminhando informações a respeito do ECAD;
03) Carta na 123, de 17-5-95, do Ministro de Estado da Justiça, de
sejando êxito nos trabalhos; 04) Telegrama de 17-5-95, do Minis-
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dos Santos - Lulu Santos e Potíguar. E, para constar, eu, Maria de tro da Educação e do Desporto, formulando votos de sucesso nos
Fátima Moreira, Secretária, lavrei a presente Ata, que, após lida e trabalhos; 05) or. sIn° de 17-5-95, da Sociedade Brasileira, solici
aprovada será assinada pelo Presidente e remetida a publicação no tando dados e outras providências; 06) Of. na 283/95 BP
Diário do Congresso Nacional. - Deputado Hermes Parcianel· PLIPS/PSD, de 19-5-95, do Líder do Bloco PUPSCIPDS,
lo, Presidente. indicando o Deputado Paulo de Velasco para integrar a CPI como

suplente, em substituição ao Deputado Pedro Canedo; 07) Of. na
287/BP-PUPSCIPSD, de 19-5-95, do Líder do Bloco
PLPSCIPSD, indicando o Deputado Paulo de Velasco para inte
grar a CPI como titular, em substituição ao Deputado Expedito Jú
nior e indicando o Deputado Pedro Canedo como suplente, em
substituição ao Deputado Paulo de Velasco. 08) Of. Lid.PP - na
54Q195, de 19-5-95, do Líder PP, indicando o Deputado Francisco
Silva, como suplente, em substituição ao Deputado Edson quei
roz; 09) Fax, de 19-5-95, do Sr. Eurípedes Waldick Soriano, con
firmando presença para o'dia 23-5-95; 10) Fax, de 19-5-95, do Sr.
Felipe Onofre de Medeiros - Potyguar, confrrmando presença para
o dia 23-5-95; 11) Or. sIn° de 22-5-95, do Deputado Ubaldino Jú
nior, solicitando esclarecimentos do cantor e compositor Zé Ketti,
em relação às arrecadações e clistribuições de direitos autorais, sob
responsabilidade do ECAD. Ordem do Dia: Tomada de depoimen
to dos Senhores Luís Maurício dos Santos - Lulu Santos, Eurípe
des Waldick Soriano e Felipe Onofre de Medeiros - Potyguar,
cantores e compositores de música popular brasileira. O Presidente
fez a apresentação do depoente, Senhor Luís Maurício dos Santos
- Lulu Santos, que prestou compromisso na forma legal e foi in
quirido pelos Senhores Deputados Eraldo Trindade, O1ico Vigi
lante, Carlos Alberto, Paulo Rocha, Luiz MainareI, Corauci
Sobrinho, Paulo de Velasco, Ubaldino Júnior, Marcelo Teixeira e
José Rocha. A seguir foi feita a apresentação do segundo depoen
te, compositor Sr. Eurípedes Waldick Sonano, que, após fazer sua
exposição, prestou o juramento e foi inquirido pelos Senhores De
putados Eraldo Trindade, O1ico Vigilante, Ubaldino Júnior, Car
los Alberto, Paulo de Velasco, Paulo Rocha e Luiz Mainardi.
Antes de passar a palavra ao Deputado Paulo Rocha, o Presidente
registrou a presença dos Senhores Edgar Bueno, Deputado Esta
dual ao Paraná; Vereador Severino Folador, Presidente da Câmara
Municipal de Cascavel, no Paraná, e do Professor Marcos Vinicius
Pires de Souza, Reitor da Universidade do Oeste do Paraná. O De
putado Ubaldino Júnior apresentou requerimento convocando o
Senhor José Flores de Jesus, Zé Ketti, cantor e compositor, para
depor nesta CPL Em seguida o Deputado Carlos Alberto propôs a
requisição do boletim de arrecadação do Senhor Luiz Maurício
dos Santos - Lulu Santos, junto ao ECAD; O Deputado Eraldo
Trindade, solicitou que sejam requeridas, junto às Varas onde fo
ram registradas as queixas contra o ECAD formalizadas pela Se
nhora Scarlet Moon; O Senhor Presidente determinou que a
Secretaria solicitasse ao Jornal do Brasil cópia de matéria pu
blicada na Seção B do dia onze de janeiro deste ano. Solicitou
ainda que o Deputado Paulo Rocha formalizasse o requerimen
to de sua autoria em que pede às Emissoras Globo, TVS, Ban
deirantes, Manchete e também às dez maiores Rádios do Brasil,
documentos que acusem o pagamento de direitos autorais ao
ECAD. Antes de encerrar, o Senhor Presidente comunicou aos
presentes entendimento com o compositor Potyguar. Encer
ramento: A reunião foi gravada e as notas taquigráficas,
após decodificadas, serão anexadas aos autos do inquérito.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a
presença de todos e declarou encerrada a reunião às dezessete
horas e cinco minutos, convocando a próxima para o dia vinte e
três de maio, às dez horas, ocasião em que serão ouvidos os
compositores Paulo Massadas, Genival Lacerda e Felipe Ono
fre de Medeiros - Potyguar. E, para constar, eu, Maria de Fáti
ma Moreira, Secretária, lavrei a presente Ata, que, após lida e
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aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. - Deputado Her
mes Parcianello. Presidente.

DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

O Deputado SEVERIANO ALVES. Presidente da Comis
são de Educação, Cultura e Desporto, fez a seguinte

Distribuição nO 17195

Em 18-5-95
Ao Deputado MAURÍCIO REQUIÃo - Projeto de Lei n°

33Q'95 - do Sr. Eduardo Mascarenhas - que "dispõe sobre a regu
lamentação do Profissional de Educação Física e cria seus respec
tivos conselhos federal e regionais"..

Sala da Comissão, 18 de maio de 1995. - Célia Maria de
Oliveira, Secretária.

O Deputado SEVERIANO ALVES, Presidente da Comis
são de Educação, Cultura e Desporto, fez a seguinte

Distribuição nO 18195

Em 23-5-95
Ao Deputado FLÁVIO ARNS - Projeto de Lei n° 383/95 

do Sr. Marquinho Chedid - que "dispõe sobre incentivos fiscais
nas áreas dos Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza - IR, sobre Produtos Industrializados - IPI, e sobre Ope
rações Financeiras - IOF, concedidos a empresas que mantenham
escolas para a formação de atletas".

Sala da Comissão, 23 de maio de 1995. - Célia Maria de
Oliveira, Secretária.
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MESA .....,

(Biênio 1995/96)

Presidente:
LUÍS EDUARDO - PFL-BA

1° Vice-Presidente:
RONALDO PERIM - PMDB-MG

20 Vice-Presidente:
BETO MANSUR - PPR-SP

10 Secretário:
WILSON CAMPOS - PMDB - PE
20 Secretário:
LEOPOLDO BESSONE - PTB-MG
30 Secretário:
BENEDITO DOMINGOS - PP - DF
40 Secretário:
JOÃO HENRIQUE- PMDB-PI

Suplentes de Secretários:
10 ROBSON TUMA - PL-SP

2° VANESSA FELIPPE - PSDB-RJ

3° LUIZ PIAUHYLINO - PSB-PE

4° WILSON BRAGA - PDT-PB

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS

BLOCO PARLAMENTAR

(PFUPTB)

Líder: INOCÊNCIO OLIVEIRA

Adroaldo Streck
Arthur Virgílio Neto
Eduardo Mascarenhas
Jayme Santana
Roberto França
Arnaldo Madeira
Jorge Anders

Antônio Carlos Pannunzio
Carlos Mosconi

Elias Murad
João Leão

Salvador Zimbaldi
Nelson Otoch

Líder: MICHEL TEMER

PSDB

Líder: JOSÉ ANÍBAL

PPR

Líder: FRANCISCO DORNELLES

PT
Líder: JAQUES WAGNER

Adão Pretto
Jair Meneguelli
Luís Gushiken

Maria Laura
Paulo Bernardo
Sandra Starling

Romel Anízio
Valdomiro Neger

Jofran Frejat

Augusto Nardes
Eraldo Trindade
Moacir Andrade

Luciano de Castro
Paulo Mourão

Ricardo Izar
Hugo Biehl

PDT

Líder: MIRO TEIXEIRA

Vice-Líderes:
Gerson Peres (l°Vice)
Arnaldo Faria de Sá
Pauderney Avelino
Paulo Bauer
Wagner Salustiano
Roberto Balestra
Ibrahim Abi-Ackel

PP

Líder: ODELMO LEÃO

Vice-Líderes:
Edson Queiroz
Laprovita Vieira
Carlos Camurça
João Maria
Valdenor Guedes

Vice-Líderes:
Arlindo Chinaglia
Gilney Viana
José Machado
Marcelo Deda
Milton Temer
Paulo Rocha
Tilden Santiado

, José Carlos Aleluia
Alvaro Gaudêncio Neto

Aracely de Paula
César Bandeira

Eliseu Moura
Félix Mendonça
Hilário Coimbra

Jairo Soares
José Múcio Monteiro

Marilu Guimarães
Osório Adriano

Paes Landim
Roberto Brant

Theodorico Ferraço
Vilmar Rocha

Werner Wanderer

Freire Júnior
Henrique Eduardo Alves

José Priante
José Thomaz Nonô

Marcos Lima
Nilton Baiano
Pedro Novais
Sandro Mabel

Edinho Araújo
Jurandyr Paixão
José Luiz Clerot

Maria Elvira

PMDB

Vice-Líderes:
Nelson Trad 00 Vice)
Aberlardo Lupion
Antônio dos Santos
Carlos Alberto
Efraim Morais
Fátima Pelaes
Heráclito Fortes
Jaime Martins
José Borba
Maluly Netto
Ney Lopes
Osvaldo Bilchi
Paulo Bornhausen
Rubem Medina
Vicente Cascione

Vice-Líderes:
Geddel Vieira Lima
Andre Puccinelli
Cássio Cunha Lima
Chicão Brígido
Confúcio Moura
Elias AbraMo
Euler Ribeiro
Aloysio Nunes Ferreira
Fernando Diniz
Tetê Bezerra
Darcísio Perondi

Vice-Líderes:
Ubiratan Aguiar (1o Vice) Yeda Crusius

Vice-Líderes:
Giovanni Queiroz (1o Vice)
Edson Ezequiel

Antônio Joaquim
Euripedes Miranda



BLOCO PARLAMENTAR (PLlPSDIPSC)

Líder: VALDEMAR COSTA NETO

Magno Bacelar
Wolney Queiroz

Matheus Schmidt
Sérgio Carneiro

Sílvio Abreu

Vice-Líderes:
Haroldo Lima
Aldo Arantes

PCdoB
Líder: ALDO RIBEIRO

Sérgio Miranda

BLOCO PARLAMENTAR (P8BIPMN)

Líder: FERNANDO LYRA

Vice-Líderes:
Corauci Sobrinho (lo Vice)
Elton Robnelt
Eujácio Simões

Vice-Líderes:
José Carlos Sabóia (lo Vice)
Alexandre Cardoso

Pedro Canedo
Luiz Buaiz

Ubaldino Júnior

PARÁGRAFO 4°, ART. 9"RI
PPS
PV

PRP
LIDERANÇA DO GOVERNO
Líder: LUIZ CARLOS SANfOS

Almino Affonso Benito Gama
Jackson Pereira



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO l)E AGRICULTURA
E POUTICA RURAL Adelson Salvador

Presidente: Alcides Modesto (PT) Bento Lelis
10 Vice-Presidente: José Fritsch (PI)
20Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PSDB)
30Vice-Presidente: Julio Cesar (PFL) Nelson Meurer (PP)

PFlIPTB

PSBIPMN

PCdoB

PPS

Gervásio Oliveira
Raquel Capiberibe

1 vaga (s)

PIJPSDIPSC
Hilário Coimbra (PTB)

Roland Lavigne

Luís Barbosa (PTB) Augusto Carvalho

Secretária: Moizes Lobo da Cunha
Reunião: quartas e quintas-feiras - 9 horas
Local: Plenário 114 (Bloco das Lideranças)
Telefones: 318-697816979/6981

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Marcelo Barbieri (pMDB)
10 Vice-Presidente: Paulo Heslander (PTB)
20Vice-Presidente: Luiz Moreira (PFL)
30Vice-Presidente: Ivan Valente (PT)

PFlJPTB

Titulares
AberIardo Lupion
Adauto Pereira
Carlos Melles
Davi Alves Silva (PMN)
Hugo Rodrigues da Cunha
João Ribeiro
José Borba
José Rocha
Júlio César
Mendonça Filho
Nelson Marquezelli
Pedrinho Abrão

PMDB
Andre Puccinelli
Anibal Gomes
Annando Costa
João Thomé Mestrinho
José Aldemir
Olávio Rocha
Oreino Gonçalves
Silas Brasileiro
Tetê Bezerra
Valdir Colalto
1 vaga (s)

PSDB
Antônio Aureliano
Eduardo Barbosa
Elias Murad
Ezidio Pinheiro
Ivo Mainardi (pMDB)
Osváldo Coelho (PFL)

PPR
Anivaldo Vale
Cleonâncio Fonseca (PSDB)
Hugo Bieh1
José Teles
Roberto Balestra

PT
AdãoPretto
Alcides Modesto
Domingos Dutra
José Fritsch
Padre Roque

PP
Augustinho Freitas
Dilceu Sperafico
Romel Anizio

PDT
Luiz Durão
Odílio Balbinotti
Oscar Goldoni

Ronivon Santiago
Zé Gomes da Rocha

Suplentes
Albérico Cordeiro

Antônio Ueno
Benedito de Lira
Betinho Rosado

Eliseu Moura
Jonival Lucas

José Múcio Monteiro
Lael Varella
Luiz Braga

Marilu Guimarães
Philemon Rodrigues

Roberto Pessoa

Dilso Sperafico
Fernando Comes

Marisa Serrano
Newton Cardoso
Noel de Oliveira

Pedrohujo
Udson Bandeira
Wilson Branco

Wilson Cignachi
2 vaga (s)

Amon Bezerra
Augusto Nardes (PPR)

Carlos Mosconi
Herculano Anghinetti

Salvador Zimbaldi
Saulo Queiroz

Célia Mendes
Enivaldo Ribeiro

Maria Valadão
Mário Cavallazzi

Telmo Kirst

Fernando Ferro
João Coser

Luiz Mainardi
Paulo Rocha

Waldomiro Fioravante

Dolores Nunes
João Maia

Marconi Perillo

AirtonDipp
Carlos Cardinal

Giovanni Queiroz

Titulares
Antônio Joaquim Araújo
Arolde de Oliveira
Humberto Souto
João Iensen
José Jorge
José Mendonça Bezerra
Luiz Moreira
Maululy Netto
Paulo Bornhausen
Paulo Cordeiro
Paulo Heslander
Vic Pires Franco

Aloysio Nunes Ferreira
Carlos Apolinário
Cássio Cunha Lima
Gastão Vieira
Hélio Rosas
João Almeida
Marcelo Barbieri
Pedrohujo
Pinheiro Landim
Roberto Rocha
Roberto Valadão
Wagner Rossi

Domingos Leonelli
José de Abreu
KoyuTha
Roberto Santos
Rommel Feij6
Salvador Zimbaldi

Mfonso Camargo (PFL)
Alzira Ewerton
Roberto Campos
Ubaldo Correa (PMDB)
Welson Gasparini

AnaJúlia
Ivan Valente

PMDB

PSDB

PPR

PT

Suplentes
Antônio Geraldo
Aracely de Paula

Bonifácio de Andrada
Carlos Alberto
César Bandeira

Heráclito Fortes
Leur Lomauto

Luciano Pizzatto
Mauro Feeury

Mendonça Filho
Vilson Santini

1 vaga (s)

Barbosa Neto
Edinho Araújo

Euler Ribeiro
Geddel Vieira Lima

Henrique Eduardo Alves
Jorge Tadeu Mudalen

Laire Rosado
Maurício Requião

Zaire Rezende
2 vaga (s)

Adroaldo Streck
Antônio Balhmann

Antônio Carlos Pannunzio
Arthur Virgílio Neto

Ayres da Cunha
FlávioAms

Carlos Airton
Cunha Bueno
Gerson Peres

Nelson Marchezan
Raimundo Santos

Chico Ferramenta
Esther Grossi



Milton Temer Jair Meneguelli Régis de Oliveira
Tilden Santiago Paulo Lima (PFL) Vicente AmIda
Werner Wanderer (PFL) Pedro Wilson Zulaie Cobra

PP
Edson Queiroz Laprovita Vieira Jarbas Lima
Flávio Derzi Sérgio Naya Adylson Motta
VadãoGomes Silvemani Santos Gerson Peres

PDT Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Eurípedes Miranda Antônio Joaquim
Itamar Serpa Cunha Lima (S/Part.)
Wolney Queiroz Edson Ezequiel Hélio Bicudo

PUPSDIPSC José Genoíno
Marcelo Deda

Márcia Marinho (PSDB) João Colaço (PSB) Milton Mendes
Marquinho Chedid Romel Anízio (PP) Paulo Delgado
Pedro Canedo Valdemar Costa Neto

PSBJPMN Mareoni Perillo
Jerônimo Reis Gonzaga Patriota Talvane Albuquerque
Sérgio Guerra Ubaldino Junior Valdenor Guedes

lldemar Kussler
Rommel Feijó

1 vaga

PPR
Adhemar de Barros

Alzira Ewerton
Nelson Marchezan

Ricardo Izar
Roberto Balestra

PT
Milton Temer

Raimundo Santos (PPR)
Sandra Starling

Severino Cavalcanti (PFL)
Tilden Santiago

PP
Alcione Athayde

Mário de Oliveira
Ode1moLeão

PCdoB
Inácio AmIda Socorro Gomes

Secretária: Maria Ivone do Espirito Santo
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, sala 14-A
Telefones: 318-6908 a 6910

COMISSÃO DE CONSTITUI.ÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO

Presidente: Roberto Magalhães (PFL)
1° Vice-Presidente: Nestor Duarte (PMDB)
2° Vice-Presidente: Valdenor Guedes (PP)
3° Vice-Presidente: Zulaie Cobra (PSDB)

PFUPTB
PPS

Jairo Carneiro (PFL) Sérgio Arouca

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - lOh
Local: Plenário, Sala 1
Telefones: 318-6922 a 6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Sarney Filho (PFL)
1° Vice-Presidente: Celso Russomanno (PSDB)
2° Vice-Presidente: Maria Valadão (PPR)
3° Vice-Presidente: Roberto Rocha (pMDB)

PFLIPTB

Titulares
Antônio dos Santos
Antônio Geraldo
Benedito de Lira
Bonifácio de Andrada
Cláudio Cajado
Jair Siqueira
Ney Lopes
Paes Landim
Roberto Magalhães
Rodrigues Palma
Vicente Cascione
Vilmar Rocha

PMDB

Suplel)tes
AtilaLins

Ciro Nogueira
Jair Soares

JairoAzi
José Carlos Aleluia

José Rezende
Júlio César

Maluly Netto
Maurlcio Najar
Moisés Lipnik

Murilo Pinheiro
1 vaga

Coriolano Sales
Matheus Schmidt
Enio Bacci

Francisco Rodrigues
Roland Lavigne

Alexandre Cardoso
Nilson Gibson

Aldo Arantes

PDT
Eurlpedes Miranda

Magno Bacelar (SI Part.)
Severiano Alves

PLlPSDIPSC
Augusto Farias

De Velasco

PSBJPMN
Jerônimo Reis

1 vaga

PCdoB
Haroldo Lima

AryKara
Edinho Araújo
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
João Natal
Jorge Wilson
José Luiz Clerot
Luiz Carlos Santo!';

Nestor Duarte
Nicias Ribeiro
Udson Bandeira

Ahnino Affonso
Danilo de Castro
Eduardo Mascarenhas

Alberto Goldman Fátima Pelaes Aroldo Cedraz
Aloysio Nunes Ferreira Luciano Pizzatto Carlos da Carbras

Elias Abrahão Raquel Capiberibe (PSB) José Carlos Vieira
Fernando Diniz SalomãoCmz José Coimbra

João Thome Mestrinbo Sarney Filho Ricardo Barros
JoséPriante Vilson Santini Teima de Souza (P1)

Luiz Fernando PMDB
Michel Temer Alberico Filho Chicão Brlgido

Roberto Valadão
Wagner Rossi

Freire Júnior Inácio AmIda (PCdoB)
Remi Trinta Marcos Lima
Socorro Gomes (PCdoB) Tete Bezerra

PSDB Wilson Branco Valdir Colatto

, Celso Russomanno PSDB
Emerson Olavo Pires Celso Russomanno Nelson Otoch

Franco Montoro Pimentel Gomes Roberto França



PSBlPMN
Gervásio Oliveira João Colaço

Secretário: Aurenilton Araruna de Ahneida
Reunião: quartas-feiras - lOh
Local: Sala 3, Anexo lI, Plenário 13
Telefones: 318-6930 a 6935

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Nilmário Miranda (P1)
1°Vice-Presidente: Hélio Bicudo (P1)
2° Vice-Presidente: Ubaldino Junior (PSB)
3° Vice-Presidente: Roberto Valadão (pMDB)

PFUPTB

Vanessa Felippe Zulaie Cobra

PPR
Agnaldo Timóteo Eurico Miranda
Fernando Gabeira (PV) Jair Bolsonaro
Maria Valadão José Carlos Lacerda

PT
Gilney Viana Domingos Dutra
José Machado Ivan Valente
1 vaga Marta Suplicy

PP
Laura Carneiro Francisco Silva
Silvernani Santos Valdenor Guedes

PDT
Sérgio Carneiro Itamar Serpa

PLlPSDJPSC
RobsonTuma Elton Rohnelt

PRP
Adhemar de Barros Filho João Pizzolatti (PPR)

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Reunião: quarta.-feira-lCh
Local: Plenário, Sala 112- Bloco das Lideranças
Telefones: 318-7024 a 7026

PSBlPMN
Ubaldino Júnior Adelson Salvador

COMj:SSÃO DE ECOfj:OMIA,
INDUSTRIA E COMERCIO

Presidente: Pauderney Avelino (PPR)
1°Vice-Presidente: Mário Cavallazzi (PPR)
2° Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (pMDB)
3° Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)

PFUPTB

RobsonTuma

Carlos Melles
Félix Mendonça

Hugo Rodrigues da Cunha
Jaime Martins

João Ribeiro
Roberto Brant

1 vaga (s)

PLlPSDIPSC

PMDB
Antônio do Valle Alberico Filho
Dilso Sperafico Francisco Diógenes
Enivaldo Ribeiro (PPR) Gonzaga Mola
Marcelo Teixeira Jurandyr Paixão
Nair Xavier Lobo Maria Elvira
Paulo Ritzel Sandro Mabel

PSDB
Herculano Anghinetti Antônio Kandir
José Aníbal Domingos Leonelli
Nelson Otoch Fernando Torres
Vittorio Mediolli José de Abreu

PPR
Júlio Redecker Affonso Camargo
Mário Cavallazzi Alzira Ewerton
Paudemey Avelino Fausto Martello

PT
João Fassarella José Machado
Luiz Mainardi Luciano Zica
WagnerSalustiano (PPR) Miguel Rosseto

PP
Laprovita Vieira Dilceu Sperafico
Renato Johnsson José Janene

PDT
Cunha Lima (S/Part) Max Rosenmann
Magno Bacelar (SI Part) Vicente André Gomes

PLlPSDJPSC
Francisco Horta 1 vaga (s)

PSBlPMN
Ricardo Heráclio Bosco França

PCdoB
Aldo Rebelo Aldo Arantes

Betinho Rosado
José Múcio Monteiro
Luiz Braga
Roberto Fontes
Roberto Pessoa
Rubem Medina
Severino Cavalcanti

De Velasco

Cidinha Campos
Sérgio Carneiro

Domingos Dutra
Pedro Wilson

Valdomiro Meger
Wigberto Tartuce

Domingos Leonelli
Sebastião Madeira

Tuga Angerami

Antônio Geraldo
Jair Siqueira
José Rocha

Severino Cavalcanti
2 vaga (8)

Fernando Ferro (Pl)
Maria Valadão

Marta Suplicy (Pl)

Agnelo Queiroz (PCdoB)
João Thome Mestrinho

Rubens Cosac
Nilton Baiano

1 vaga (s)

Fernando Gabeira (PV)
Raimundo Santos
Zé Gomes da Rocha (PSD)

PSDB

PT

PMDB

Hélio Bicudo
Nilmário Miranda

PP
Francisco Silva
Laura Carneiro

PDT

PPR

Elcione Barbalho
Gilvan Freire
Paes de Andrade
Rita Camata
Roberto Valadão

Fernando Lopes
José Carlos Coutinho

Álvaro Gaudêncio Neto
Benedito de Lira
Fátima Pelaes
Marilu Guimarães
Theodorico Ferraço
Vihnar Rocha

FlávioArns
lldemar Kussler
José Amoal



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Severiano Alves (pDT)
1°Vice-Presidente: Fernando Zuppo (pDT)
2° Vice-Presidente: Marisa Serrano (pMDB)
3° Vice-Presidente: Paulo Lima (PFL)

PFIJPTB

PSBJPMN

Ubaldino Júnior Adelson Salvador

Secretária: Célia Maria de Oliveira
Reunião: quartas-feiras - 10h
Telefones: 318-6900'69051701117012

COMISSÃO DE FINANÇAS
E TRIBUTAÇÃO

Presidente: Gonzaga Mota (PMDB)
1°Vice-Presidente: Mussa Demes (PFL)
2° Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Max Rosenmann (pDT)

PFIJPTB

PLlPSDIPSC

PV

João Pizzolatti (PpR) José Carlos Lacerda (PPR)

Secretária: Maria Linda Magalhães
Reunião: quartas-feiras - IOh
Local: Plenário, sala 5
Telefones: 318-6960'6989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Finno de Castro (PSDB)
1°Vice-Presidente: Lima Netto (PFL)
2° Vice-Presidente: Fenando Diniz (pMDB)
3° Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PP)

PFLIPTB

Enio Bacci
Euripedes Miranda

Sérgio Miranda

Sérgio Guerra

Antônio dos Santos
Carlos Magno

José1'ode
Mussa Demes

Ney Lopes

Francisco Horta
Luiz Piauhylino (PSB)

Álvaro Gaudêncio Neto
Augusto Carvalho (PPS)
Efraim Morais
Heráclito Fortes
Jaime Martins

PL/PSD/PSC

PSBNMN

PCdoB
Jurandyr Paixão (pMDB)

José Chaves

Eujácio Simões
João Colaço (PSB)

PDT

Roberto Brant Wilson Cunha

PMDB

Edinh08ez Aníbal Gomes
Geddel Vieira Lima Antônio do Valle
Germano Rigolto João Almeida
Gonzaga Mota Paulo ~itzel

Hermes ParcianeIlo Pinheiro Landim
Homero Oguido 3 vaga (s)
Luís Roberto Ponte
Pedro Novais

PSDB

Antônio Kandir Antônio Aureliano
Jackson Pereira Arnaldo Madeira
Mareio Fortes Danilo de Castro
Saulo Queiroz Jorge Anders
Yeda Crosius Regis de Oliveira

PPR

Basilio Villani Anívaldo Vale
DelfIm Netto Ari Magalhães
Francísco Dornelles Roberto Campos
Paulo Mourão Rogério Sílva

PT
Celso Daniel Antooio Feijão (PSDB)
Conceição Tavares José Augusto
Fernando Torres (PSDB) Marcelo Deda
Jose Fortunati Nedson Micheleti

PP

José Janene Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Sérgio Naya Márcio Reinaldo Moreira

Márcia Cibílís Viana
Max Rosenmann

Luiz Buaiz

Adauto Pereira
Alexandre Ceranto

Efraim Morais
Hugo Lagranha

João Mendes
Lima Netto

Mauro Lopes
Roberto Magalhães

PT

Osmânio Pereira
Ubiratan Aguiar
Vicente Anuda

Luiz Durão
Wolney Queiroz

PPR
Cleonâncio Fonseca (PSDB)

Paulo Bauer
Ronivon Santiago (PSD)

Jairo Carneiro
José Jorge

Osvaldo Coelho
Paes Landim

Roberto Jefferson
Vicente Cascione

João Fassarella
Padre Roque

B.Sá (PSDB)
José Linhares

PP

PDT

PSDB

PMDB

Fernando Gonçalves (PTB)
Ivandro Cunha Lima

Rita Camata
Símara Ellery

1 vaga(s)

Álvaro Valle

Augusto Viveiros
Benito Gama
Felix Mendonça
Jaime Fernandes
José Carlos Vieira
Manoel Castro
Mussa Demes
Osório Adriano

Mário de Oliveira
Ricardo Gomyde (pCdoB)

Fernando Zuppo
Severiano Alves

Esther Grossi
Pedro Wilson

Augusto Nardes
Eurico Miranda
Nelson Marchezan

Elias Abrahão
Lídia Quinan
Maria Elvira
Marisa Serrano
Maurício Requião

Alexandre Santos
FlávioAms
Silvio Torres

Carlos Alberto
Expedito Júnior (PL) .
Lindberg Farias (PCdoB)
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima
Ricardo Barros



Jayme Santana
Koyu lha

Sílvio Torres

Benito Gama
Paulo Cordeiro
Paulo Gouvea

Pedrinho Abrão
Roberto Fontes

Theodorico Ferraço

Adelson Ribeiro (PSDB)
AryKara

Freire Junior
Rubens Cosac

1 vaga (s)

PSDB

PMDB

Aécio Neves
Franco Montoro

Genésio Bernardino
José Thomaz Nonô
Luiz Henrique
Paes de Andrade
Robério Araújo (PSDB)

Antônio Deno
Aroldo Cedraz
ÁtilaLíns
Ciro Nogueira
Leur Lomanto
NelsonTrad

PSBlPMN
Bosco França José Carlos Sabóia

Secretária: Valda D. S. Lobo
Reunião: quartas-feiras - lOh
Local: Plenário, sala IS-B
Telefones: 318-694416946

CO~ÃODERELAÇÕES

EXTERIORES
Presidente: Franco ~ontoro (PSDB)
10 Vice-Presidente: Atila Lins (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Cardinal (PDT)
3° Vice-Presidente: Haroldo Lima (PCdoB)

PFIJPTB

Carlos Camurça
Flávio Derzi

1vaga (s)

Cidinha Campos
Coriolano Sales

Renan Kurtz

Abelardo Lupion
Alceste Almeida

João Mellão Neto

Osório Adriano José Santana de Vasconcellos Pedro Correa
Paulo Heslander Moisés Lipnik Salomão Cruz

Sarney Filho Murilo Pinheiro Werner Wanderer
Drsicíno Queiroz PMDB
Vic Pires Franco

Francisco Díogenes Edinho Bez
Jorge Tadeu Mudalen Marcelo Barbieri

Carlos Apolinário Marcos Lima Zila Bezerra
Freire Júnior PauloTitan 2 vaga(s)
Hélio Rosas Rivaldo Macari

Luiz Carlos Santos PSDB
Pedro Novais

Roberto Rocha Adroaldo Streck Finno de Castro
3 vaga (s) Luciano Zica (PT) Márcio Fortes

Sylvio Lopes Marinha Raupp

PPR
Alexandre Santos Fausto Marlello Benedito Guimarães
Cipriano Correia José Tude (PTB) Júlio Redecker

José Aníbal Sérgio Barcellos (PFL) Nelson Marquezelli (PTB)
Roberto Santos PT

Vittorio Mediolli
YedaCmsius Chico Ferramenta AdãoPretto

Fernando Ferro Milton Mendes

Ana Júlia
PP

Chico Vigilante Carlos Camurça Edson Queiroz

José Genoíno Salatiel Carvalho Marcos Medrado

Luiz Gushiken PDT
Airton Dipp Antônio Joaquim

Basílio Villaní José Maur.ído José Carlos Coutinho (S/Par1.)
DelÍlDl Netto PlNSDIPSC

Paudemey Avelino
Elton Rohnelt Zé Gomes da RochaSimão Sessim

Eujácio Simões
Welinton Fagundes

PP

PT

PPR

PDT

PSDB

PMDB

José Carlos Sabóia-

Antônio Feijão (PSDB)
Aracely da Paula
Eliseu Resende

Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Márcio Reinaldo
Osvaldo Reis

Fernando Lopes
Giovanní Queiroz
José Carlos Coutinho (S/Part)

PlNSDIPSC

Luciano Castro
Moacyr Andrade
Raimundo Santos
Ricardo Izar

Arlíndo Chínaglia
Jaques Wagner
Paulo Bernardo
Waldomiro Fioravante

Augusto'Farias
Valdemar Costa Neto

Adelson Ribeiro (pSDB)
Confúcio Moura
Fernando Díníz
Fernando Gomes
José Priante
Luiz Fernando
Nan Souza (PP)
Olavo Calheiros
I vaga (s)

Antonio Balhmann
Arnaldo Madeira
Arthur Virgílio Neto
Emerson Olavo Pires
Firmo de Castro
Jayme Santana

João Mendes
Lima Netto
Marilu Guimarães
Maurício Najar
Pedro Correa

PSBlPMN
Marquinho Chedid (PSD)

PCdoB
Sérgio Miranda 1 vaga (8)

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo
Local: sa_ lO:00h - Plenário 9, sala 961
Telefone: 318-6888 '

CONUSSÃODEMITNASEENERGM
Presidente: Eliseu Resende (PFL)
10 Vice-Presidente: Paulo Titan (pMDB)
2° Vice-Presidente: Antônio Fçijão (psDB)
3° Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PSC)

PFJ.A>TB



Célia Mendes Moacyr Andrade

Adylson Motta 1 Vaga (s) Pimentel Gomes (PSDB)

Wagner Salustiano PT
Eduardo Jorge Arlindo Chinaglia
Humberto Costa Gilney Viana

Conceição Tavares José Augusto José Fritsch

Eduardo Jorge Marta Suplicy José Pimentel

PP

Jofran Frejat B.Sá(pSDB) Alcione Athayde

Salatiel Carvalho Jofran Frejat Laura Carneiro
José Linhares Renato Johnsson

José Maurício
PDT

Oscar Goldoni Cidinha Campos Chico da Princesa (SlPart.)
Serafim Venzon Fernando Zuppo
Vicente André Gomes Wilson Braga

Álvaro Valle PL/PSDIPSC

PCdoB
Haroldo Lima Ricardo Gomyde

Secretária: Andréa Maura Versiani de Miranda
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - 10h
Local: Plenário, sala 2
Telefones: 318-6993 a 6996

COMISSÃO DE SEGÇRIDADE
SOCIAL E FAMILIA

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
1° Vice-Presidente: Mauri Sérgio (pMDB)
2° Vice-Presidente: Iberê Ferreira (PFL)
3° Vice-Presidente: Sebastião Madeira (PSDB)

PFLIPTB

PPR
Cunha Bueno
Paulo Bauer

PT
Luiz Gushiken
Sandra Starling

PP
Costa Ferreira
Raul Belém (PFL)

PDT
Carlos Cardinal
RenanKurtz

PLlPSDIPSC
De Velasco

PSBIPMN
Ushitaro Kamia

PCdoB
Jandira Feghali Agnelo Queiroz

Secretária: Míriam Maria Bragança Santos
Renião: quartas-feiras -lOh
Local: Plenário, sala 9
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156

COMISSÃO_DE TRABALHO,:J)E
ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO PUBliCO

Presidente: Wigberto Tartuce (PP)
1° Vice-Presidente: Marcos Medrado (PP)
2° Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
3° Vice-Presidente: Zila Bezerra (pMDB)

PFLIPTB

José Egydio
Pedro Canedo

Jair Siqueira
Luiz Moreira

Manoel Castro
Osvaldo Biolchi

Paulo Bornhausen
Sergio Barcellos

Almino Affonso
Jackson Pereira
Tuga Angerami

José Fortunati
Paulo Bernardo

1vaga (s)

Alexandre Cardoso
BetoLelis

Benedito Guimarães
Luciano Castro
Paulo Mourão

João Natal
Jorge Wilson

José Thomaz Nono
Sylvio Lopes (PSDB)

Ubaldo Correa
1 vaga (s)

PT

PPR

PSDB

PMDB

PSBIPMN

Luiz Buaiz
Nilton Baiano (pMDB)

Chico Vigilante
Jair Meneguelli
Maria Laura

Ari Magalhães
Jair Bolsonaro
Miguel Rossetto (PT)

lldemar Kussler
Roberto França
Ubiratan Aguiar

Inocêncio Oliveira
João Mellão neto
José Carlos Aleluia
José Pimentel (Pl)
Paulo Paim (PT)
Paulo Rocha (Pl)

Luiz Piauhylino
Sérgio Arouca (PPS)

Michel Temer
Paulo Feijó (PSDB)
Sandro Mabel
Wilson Cunha (PFL)
Zaire Rezende
Zila Bezerra

Ricardo Heráclio

Eduardo Barbosa
Elias Murad

Ezídio Pinheiro
Feu Rosa

Jovair Arantes
Robério Araujo

André Puccinelli
Armando Abílio
Armando Costa

Confúcio Moura
Darcísio Perondi

José Aldemir
Lídia Quinan

Olavo Calheiros
Remi Trinta

Agnaldo Timóteo
Eurico Miranda

Álvaro Gaudêncio Neto
Antônio Joaquim Araújo

Augusto Viveiros
Duílio Pisaneschi

Fátima Pelaes
Fernando Gomes (pMDB)

Inocêncio Oliveira
Márcia Marinho (PSDB)

Paulo Paim (Pl)
Vllmar Rocha

PPR

PSDB

PMDB
Chicão Brígido
Elcione Barbalho
Euler Ribeiro
José Pinotti
Laire Rosado
Mauri Sérgio
Rita Camata
Rubens Cosac
Saraiva Felipe

Arnaldo Faria de Sá
Ayres da Cunha (PFL)

Arnon Bezerra
Carlos Mosconi
Cipriano Correia
Osmânio Pereira
Sebastião Madeira
Tuga Angerami

Alexandre Ceranto
Carlos Magno
Ceci Cunha (PSDB)
Fernando Gonçalves
Iberê Ferreira
Jair Soares
Jonival Lucas
José Coimbra
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz



Jandira Feghali

Matheus Schmidt
Oefilio Balbinotti
Serafim Venzon

José Chaves

João Paulo
Paulo Delgado

Abelardo Lupion
Carlos Magno

Júlio César
Maluly Netto

Paulo Cordeiro
Roberto Jefferson

Augustinho Freitas
2 vaga (s)

Corauci Sobrinho
Francisco Rodrigues

PSBJPMN
Candinho Mattos (pMDB)

PCdoB

PUPSDIPSC
José Carlos Lacerda (PPR)
José Egydio

PDT

PP

PMDB
Elton Rohnelt (PSC) Euler Ribeiro
Hélio Rosas Luiz Henrique
João Thomé Mestrinho Marcelo Barbieri
José Pinotti Noel de Oliveira
José Thomaz NoDÔ Pinheiro Landim

PSDB
Arnaldo Madeira Antônio Aureliano
Elias Murad Celso Russomanno
Nelson Otoch Firmo de Castro

PPR
Arnaldo Faria de Sá Anivaldo Vale
Jair Bolsonaro Augusto Nardes
Pauderney Avelino Luciano Castro

}Yf

José Genoíno Hélio Bicudo
Paulo Delgado José Fortunati

PP
Marquinho Chedid (PSD) Valdenor Guedes
1 vaga (s) 1 vaga

PDT
Antônio Joaquim AirtonDipp
Eurípedes Miranda Cunha Lima (S/ Part.)

Antônio Joaquim
Edson Ezequiel
LeonelPavan

Dolores Nunes
Francisco Silva
João Maia

João Coser
TeIma de Souza

Paulo Gouvêa (PFL)

Secretãrio: Rui Ornar Prodencio da Silva
Reunião: quartas-feiras - lOh
Local: Plenário, sala 12
Telefones: 318-6973 a 6976

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
Presidente: Maurício Campos (PL)
1° Vice-Presidente: Elton Rohnelt (pSC)
2° Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
3° Vice-Presidente: Marquinho Chedid (PSD)

PFUPTB
Davi Alves Silva (PMN)
Jaime Martins
Luciano Pizzatto
Moises Lipnik
Paulo Heslander
Werner Wanderer

PP
Valdomiro Meger Costa Ferreira
Wígberto Tartuce 1 vaga (s)

PDT
Miro Teixeira Coriolano Sales
Wilson Braga Sílvio Abreu

PUPSDIPSC
Marcos Medrado (PP) NanSOllza

PSBJPMN
1 vaga Ushitaro Kamia

Alceste Almeida Arolde de Oliveira
Duílio Pisaneschi Cláudio Cajado
Hilário Coimbra Eliseu Resende
JairoAzi Iberê Ferreira
Lael Varella Jaime Fernandes
Mauro Fecury João Iensen
Mauro Lopes José Santana de Vasconcellos
Melquiades Neto (PMN) Luís Barbosa
Philemon Rodrigues Rodrigues Palma
Theodorico Ferraço Rubem Medina

PMDB
Alberto Goldmann Luiz Henrique
Alberto Silva Marcelo Teixeira
Antônio Brasil Mauri Sérgio
Barbosa Neto Nestor Duarte
Carlos Nelson Nicias Ribeiro
DarCÍsio Perondi Otavio Rocha
Henrique Eduardo Alves Ushitaro Kamia (PSB)
Moreira Franco
Newton Cardoso 2 vaga (s)

PSDB
Jorge Anders Eduardo Mascarenhas
Jovair Arantes João Leão
Leônidas Cristino Sebastião Madeira
Marinha Raupp Paulo Feijó
Mário Negromonte Vanessa Felippe
1 vaga (s) Zé Gerardo

PPR
Antônio Jorge Affonso Camargo SJPart.)
Benedito Guimarães Eurico Miranda
Simão Sessim Felipe Mendes
Telmo Kirst José Teles

}Yf

Carlos Santana Alcides Modesto
Hugo Lagranha (PTB) Jaques Wagner

PCdoB
Agnelo Queiroz Aldo Rebelo

Secretária: Talita Yeda de Almeida
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras -10h
Local: Plenário, sala 11
Telefones: 318-6987/6990/7004/7007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

Presidente: Moreira Franco (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
2° Vice-Presidente: Philemon Rodrigues (PTB)
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPR)

PFUPTB



PSBJPMN
Francisco Rodrigues (PSD) 1 vaga

Secretário: Marci Bernardes Ferreira
Reunião: quartas-feiras - 9h
Local: Plenário, Sala 19
Telefone: 318-6998 a 3187001

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: Eraldo Trindade (PPR)
I° Vice-Presidente: Carlos Airton (PPR)
2° Vice-Presidente: César Bandeira (PFL)
3° Vice-Presidente: Nedson Micheleti (PT)

PFIJPTB

REFERENTE A DIREITOS AUTORAIS,
PRINCIPALMENTE NO QUE SE REFERE A
ATUAÇÃO DO ESCRITÓRIO CENTRAL DE

ARRECADAÇÃO E DISTRffiUIÇÃO - ECAD.
Proposição: REQ-0005J95 Autor: Eraldo Trindade
Presidente: Hermes Parcianello (PMDB)
1° Vice-Presidente: Carlos Alberto (PFL)
2° Vice-Presidente: Paulo Rocha (PT)
3° Vice-Presidente: Eduardo Mascarenhas (PSDB)
Relator: Eraldo Trindade (PPR)

Titulares Suplentes
PFIJPTB

Maurício Campos

PLlPSD/PSC
Expedito Júnior

Carlos Alberto
Corauci Sobrinho
João Iensen
Luiz Braga

Alberico Cordeiro
Antonio dos Santos

Antonio Ueno
Osório Adriano

Carlos Santana De Velasco
Celso Daniel

Humberto Costa

Albérico Cordeiro
Carlos da Carbrás
César Bandeira
Eliseu Moura
Rogério Silva (PPR)

Armando Abílio
Edison Andrino
Noel de Oliveira
Simara Ellery
Wilson Cignachi

Antônio Carlos Pannunzio
João Leão
ZéGerardo

Carlos Airton
Eraldo Trindade
Felipe Mendes

João Paulo
Nedson Micheleti
Nilmário Miranda

PMDB

PSDB

PPR

PT

Antônio Jorge (PPR)
Davi Alves Silva (pMN)

Humberto Souto
José Mendonça Bezerra

José Rocha

Alberto Silva
Antônio Brasil
Carlos Nelson

Cassio Cunha Lima
Homero Oguido

Ceci Cunha
Leônidas Cristino

Mário Negromonte

Célia Mendes
Prisco Viana

Welson Gasparini

Hermes Parcianello
Pedro Novais
1 vaga (s)

Celso Russomanno
Eduardo Mascarenhas

Eraldo Trindade
Wagner Salustiano

Chico Vigilante
Paulo Rocha

Wigberto Tartuce

Antônio Joaquim

PMDB

PSDB

PPR

PT

PP

PDT

PLlPSD/PSC

PSBJPMN

Confúcio Moura
Pinheiro Landim

1 vaga (s)

Emerson Olavo Pires
FeuRosa

Gerson Peres
Maria Valadão

Luiz Mainardi
Sandra StaIling

Edson Queiroz

Sérgio Carneiro

Carlos Cardinal

PSBJPMN
Gonzaga Patriota 1 vaga

Secretário: Estevam dos Santos Silva
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - lOh
Local: Plenário, Sala 17
Telefone: 318-7071

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO PARLAMEl''TAR DE lNQUÉRITO
COM A FlNALIDADE DE INVESTIGAR A

ARRECADAÇÃO E DESTlNAÇÃO DE VERBA

Ubaldino Júnior Nilson Gibson
Secretário (a): Fátima Moreira
Local: Serviço de CPI - Sala 125 Anexo TI
Telefone: 318-7057

COMISSÃO ESPECIAL

DESTlNADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
POL1TICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE ESTAS,

A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO ELEITORAL E
MODDITCAÇÔES NA LEGISLAÇÃO

ELEITORAL-PARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS
NECESSÁRIAS ALTERAÇÔES NA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Presidente: Mondonça Filho (PFL)
1° Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
2° Vice-Presidente: Jayme Santana (PSDB)
3° Vice-Presidente: AIzira Ewerton (PPR)
Relator: João Almeida (pMDB)

Titulares Suplentes
PFUPTB

PP
2 Vaga (s)

PDT
Chico da Princesa (SfPart)
Sílvio Abreu

PLlPSD/PSC

WelintonFagundes

Nelson Meurer
Osvaldo Reis

Fernando Lopes
Leonel Pavan

1 vaga

Aracely de Paula Iberê Ferreira



PPS
Augusto Carvalho Sérgio Arouca
Secretário: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Sala 120 - Anexo II - Telefones: 318-706617067
Telefone: 318-7066/7067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER AO

TEXTO DO PROTOCOLO RELATIVO AO
CÓDIGO ApUANEIRO DO MERCOSUL,

CONCLUIDO EM OURO PRETO-MG,
ASSINADO PELO BRASIL EM 17-12-94.

Presidente: Paulo Bornhausen (PFL)
10 Vice-Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
2° Vice-Presidente: Yeda Cmsius (PSDB)
3° Vice-Presidente: Nelson Marchezan (PpR)
Relator: Paulo Ritzel (pMDB)

Relator: Vilmar Rocha (PFL)
Titulares Suplentes

PFI.JPTB
José Jorge Efraim Morais

Pedrinho Abrão Luciano Pizzatto
Pedro Correa Mendonça Filho
Vilmar Rocha Phillemon Rodrigues

PMDB
Lídia Quinam Laire Rosado
Marcos Lima Nilton Baiano
Rubens Cosac Sandro Mabel

PSDB
Adroaldo Streck Cipriano Correia
Jovair Arantes Elias Murad

PPR
Maria Valadão Ricardo Izar
Rogério Silva Roberto Balestra

PT
Humberto Costa Arlindo Chinaglia
Pedro Wilson Gilney Viana

PP
Marconi perillo Edcson Queiroz

PDT
José Maurício Giovanni Queiroz

PL/PSDIPSC
Elton Rohnelt Francisco Rodrigues

Bonifácio de Andrada Paes Landim
José Santana de Vasconcellos Pedrinho Abrão
Mendonça Filho Ricardo Barros
Couraci Sobrinho Roberto Pessoa
Paulo Gouvea Rodrigues Palma
Vicente Cascione Vilmar Rocha

PMDB
João Almeida Teté Bezerra
Nicias Ribeiro Chicão Brígido
Olavo Calheiros Marisa Serrano
Roberto Valadão Mauricio Requião
Ubaldo Correa Wilson Branco
Marcelo Barbieri Barbosa Neto

PSQB
Jayme Santana Cipriano Correia
Roberto Santos FeuRosa
Saulo Queiroz Paulo Feijó
Silvio Torres Zé Gerardo

PPR
Alzira Ewerton Arnaldo Faria de Sá
Jarbas Lima Cunha Bueno
Prisco Viana Ricardo Izar

PT
João Paulo José Genoíno
Paulo Delgado Padre Roque
Sandra Starling Waldomiro Fioravante

PP
José Janene José Linhares
Romel Anízio . Osvaldo Reis

PDT
Coriolano Sales Enio Bacci
Matheus Schmidt Euripedes Miranda

PLlPSDIPSC
Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid

PSBJPMN
Fernando Lyra José Carlos Sabóia

PCdoB
Aldo Arantes Haroldo Lima

Secretário: Bmnilde Liviero de Moraes
Local: Serv. Com. Especiais: Anexon- Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-7067/706617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER A
EMENDA DO SENADO AO PROJETO DE LEI N°

3.981, DE 1993, QUE "DISCIPLINA A EXTRAÇÃO,
INDUSTRIALIZAÇÃO, UTILIZAÇÃO,

COMERCIALIZAÇÃO E TRANSPORTE DO
ASBESTO/AMIANTO E DOS PRODUTOS QUE O

CONTENHAM, BEM COMO DAS FIBRAS NATURAIS
E ARTIFICIAIS, DE QUALQUER ORIGIEM,

UTILIZADAS PARA O MESMO FIM,
E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Proposição: PL-3981193 Autor: Eduardo Jorge
Presidente: Rubens Cosac (PMDB)
1° Vice-Presidente: Lídia Quinan (pMDB)
2° Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Maria Valadão (PPR)

Titulares

Augusto Viveiros
Jair Soares
Leur Lomanto
Osvaldo Biolchi
Paulo Bornhausen
Vilson Santini
Werner Wanderer

Paulo Ritzel
Rivaldo Macari
Valdir Colatto
Wilson Branco
Zaire Rezende
1 vaga (s)

PFI.JPTB

PMDB

Suplentes

Alexandre Ceramo
Átila Lins

Benito Gama
João Iensen
José Borba

Paulo Gouvea
Roberto Fontes

Armando Costa
Edinho Bez

Elias Abrabão
Ivo Mainardi

Silas Brasileiro
1 vaga (s)



PSDB Arthur Virgílio Neto Domingos Leonelli

Antônio Kandir Adroaldo Streck Nelson Otoch Jackson Pereira

Eduardo Mascarenhas FeuRosa ZulaieCobm Marinha Raupp

FlávioAms Franco Montoro PPR
Yeda Crusius Mareio Fortes Gerson Peres Paulo Bauer

PPR Jarbas Lima Raimundo Santos

Hugo Biehl Júlio Redecker Ricardo Izar Wagner Salustiano

João Pizzolatti Mârio Cava1lazzi Pr
Nelson Marchezan Rogério Silva Carlos Santana Hélio Bicudo

João Fassarella José Augusto

José Fortunati Luiz Gushiken José Fortunati Pedro Wilson

Luiz Mainardi Miguel Rossetto PP
TeIma de Souza Sandra Starling Nilton Cerqueim Marcos Medmdo

PP Silvemani Santos Nelson Meurer

Augustinho Freitas Nelson Meurer PDT
Dilceu Spemfico Romel Anízio Fernando Lopes Enio Bacci

PDT Matheus Schmidt Wom.ey Queiroz

Antonio Joaquim Itamar Serpa PUPSDIPSC
Carlos Cardinal I vaga (s) Marquinho Chedid Welinton Fagundes

PUPSDJPSC PSBJPMN
Francisco Rodrigues Roland Lavigne Nilson Gibson Gonzaga Patriota

PSBJPMN PCdoB
Adelson Salvador Gonzaga Patriota Sérgio Miranda Aldo Arantes

PCdoB Secretário: Maria Helena C. de Oliveim
Ricardo Gomyde Haroldo Lima Local: Servo Com. Esp. Anexo II- Salas 124N1521A - Ala Nova

Secretário: José Maria A. Castro Telefone: 318-6874/706617067

Local: Servo Com. Especiais - Anexo II - Sala 120 B - Ala Nova COMISSÃO ESPECIAL
Telefone: 318-70611706517052

DESTINADA A ESTUDAR ALTERNATIVAS PARA A
COMISSÃO ESPECIAL ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS NAS

DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL, DESTINADAS A
TODAS AS PROPOSIÇÕES, EM TRÂMITE NESTA CUSTEIO, COMERCIALIZAÇÃO E INVESTIMENTO

CASA, REFERENTES AOS JOGOS E A Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
REGULAMENTAÇÃO DOS CASSINOS NO BRASIL 10 Vice-Presidente: Carlos Melles (PFL)

Proposição: Req. Autor: Inocêncio Oliveira 20Vice-Presidente: Saulo Queiroz (PSDB)
30Vice-Presidente: Roberto Balestra (PPR)

Presidente: Homero Oguido (pMDB) Relator: Valdir Colatto (PMDB)
10 Vice-Presidente: Silas Brasileiro (pMDB) Titulares Suplentes
20Vice-Presidente: Nelson Otoch (pSDB)
30Vice-Presidente: Ricardo Izar (PPR) PFI.JPTB
Relator: Aracely dePaula (PFL) Abelardo Lupion Adauto Pereira

Titulares Suplentes Carlos Melles Benedito de Lira

PFlJPTB José Rocha Hugo Rodrigues da Cunha
Nelson Marquezelli Pedrinho Abrão

Alberico Cordeiro Adauto Pereira PMDBAracely de Paula Alceste Almeida
André Puccinelli Fernando GomesCarlos Magno Antonio Joaquim Araújo

Ciro Nogueim Carlos da Carbrás Nair Xavier Lobo 2 vaga (s)

Cláudio Cajado Efraim Momis Valdir Colatto

José Rezende Hilário Coimbm PSDB
Paulo Lima Mauro Fecury Antonio Aureliano Amon Bezerra

PMDB Saulo Queiroz Ezídio Pinheiro

Candinho Mattos Annando Abilio PPR
Maria Elvira José Aldemir Hugo Biehl Augusto Nardes
Homero Oguido Noel de Oliveira Roberto Balestra Paulo Mourão
Sandro Mabel Pinheiro Landim PrSilas Bmsileiro 2 vaga (s)

PSDB
2 vaga (s) 2 vaga (s)

Jovair Arantes Alexandre Santos
PP

Romel Anízio Dilceu Sperafico



Carlos Cardinal

PDT

Odílio Baldinottí Sérgio Guerra

PSBIPMN

JoãoColaço

PSBIPMN

Beto Lélis Adelson Salvador
Secretário: Rejane S. Marques
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo II - Sala 120 - B - Ala
Nova
Telefone: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 3, DE 1995, QUE

"ALTERA0 INCISO XIDO ART. 21 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (SERVIÇOS DE

TELECOMUNICAÇÕES)

Proposição: PEC-0003J95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Humberto Souto (PFL)
1° Vice-Presidente: Paulo Bornhausen (PFL)
2° Vice-Presidente: Adroaldo Streck (PSDB)
3° Vice-Presidente: Roberto Rocha (pMDB)
Relator: Geddel Vieira Lima (pMDB)

Titualres Suplentes
PFlJPTB

Arolde de Oliveira Alceste Almeida
Humberto Souto Efraim Morais
Leur Lornanto Eliseu Moura
Heráclito Fortes José Rocha
Paulo Bornhausen José Tude
Paulo Cordeiro Sérgio Barcellos
Paulo Heslander Vic Pires Franco

PMDB
Aloysio Nunes Ferreira João Natal
Carlos Apolinãrio Laire Rosado
Geddel Vieira Lima Nestor Duarte
Henrique Eduardo Alves Remi Trinta
Pedro Irujo Roberto Valadão
Roberto Rocha Udson Bandeira

PSDB

Adroaldo Streck Celso Russomanno
Antonio Balhmann Domingos Leonelli
Arthur Virgílio Neto Ildemar Kussler
Danilo de Castro Sebastião Mdeira

PPR
Gerson Peres Basílio Villani
Nelson Marchezan Francisco Dornelles
Ricardo Izar Roberto Campos

Ivan Valente Ana Julia
Milton Temer Chico Vigilante
Tilden Santiago Paulo Delgado

PP

Flavio Derzi Edson Queiroz
Sérgio Naya Silvemani Santos

PDT
Fernando Lopes José Carlos Coutinho
Fernando Zuppo Leonel Pavan

PLlPSDIPSC

Eujacio Simões Pedro Canedo

PCdoB
Sérgio Miranda Ricardo Gomyde

Secretário: Heris Medeiros JoffIly
Local: Serv. Com. Especiais: Anexo fi - Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-70611706217052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 4, DE 1995 QUE

"ALTERA O PARÁGRAFO 2° DO ART. 25 DA CONSTI·
TUIÇÃO FEDERAL" (CONCESSÃO E DISTRmUIçÃO

DO GÁS CANALIZADO)

Proposição: PEC-00004J95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
1° Vice-Presidente: Manoel Castro (PFL)
2° Vice-Presidente: Saulo Queiroz (PSDB)
3° Vice-Presidente: Hermes Parcianello (pMDB)
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (pMDB)

Titulares Suplentes
PFlJPTB

Roland Lavigne

PUPSDIPSC

Zé Gomes da Rocha

Benedito de Lira
Davi Alves Silva
Luciano Pizzatto
Manoel Castro
Marilu Guimarães
Moisés Lipnik
Theodorico Ferraço

AryKara
Francisco Diógenes
Hélio Rosas
Hermes Parcianello
Jorge Tadeu Mudalen
Marcos Lima

Feu Rosa
Herculano Anghinetti
João Leão
Saulo Queiroz

Anivaldo Vale
Augusto Nardes
Enivaldo Riberiro

Domingos Dutra
José Fritsch
José Machado

Edson Queiroz
Renato Johnsson

AirtonDipp
José Maurício

Marquinho Chedid

José Chaves

Carlos Melles
Félix Mendonça

Hugo Rodrigues da Cunha
João Ribeiro

José Carlos Vieira
José Coimbra

Roberto Fontes

PMDB
Chicão Brígido
Edison Andrino

Freire Júnior
Ivandro Cunha Lima

Noel de Oliveira
Ubaldo Correa

PSDB

Arnaldo Madeira
Jovair Arantes

Robério Araujo
Vittorio Medioli

PPR

Adhemar de Barros Filho (PRP)
Luciano Castro

Ricardo Izar
PT

Luciano Zica
Maria La'ura

Nedson Micheleti

PP

Francisco Silva
Talvane Albuquerque

PDT
Renann Kurtz
Silvio Abreu

PLlPSDIPSC

Elton Rohnelt

PSBlPMN

Bosco Franca



PCdoB
Inácio Anuda Aldo Arantes

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serv. Com. Especiais: Anexo JI - Sala 10- Mezanino
Telefones: 318-70661706717052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER Á PROPOSTA
DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO N° 6, DE 1995, QUE

"ALTERA O PARÁGRAFO 1° DO ART. 177 "
(MONOPÓLIO DO PETRÓLEO)

Proposição: PEC-()()O&ft)5 Autor: Poder Executivo

Presidente: Alberto Goldman (PMDB)
1°Vice-Presidente: Edinho Bez (pMDB)
2° Vice-Presidente: Jackson Pereira (PSDB)
3° Vice-Presidente: Betinho Rosado (PFL)

Titulares Suplentes
PFLI.PTB

Betinho Rosado
José Mucio Monteiro
JúlioCesar
Lima Netto
Rodrigues Palma
Rubem Medina
Vicente Cascione

Alberto Goldman
EdinhoBez
Ivo Mainardi
PauloTitan
Rivaldo Macari
Simara Ellery

Jackson Pereira
Mareio Fortes
Salvador ZinJ.baldi
Eduardo Mascarenhas

Delfim Netto
Julio Redecker
Roberto Campos

Luciano Zica
Marcelo Deda
Miguel Rossetto

Salatiel Carvalho
Silvemani Santos

Coriolano Sales
Edson Ezequiel

Augusto Farias

Gonzaga Patriota

Haroldo Lima

PMDB

PSDB

PPR

PT

PP

PDT

PLlPSDIPSC

PSBJPMN

PCdoB

Antonio Feijão
Antonio Geraldo

Carlos Magno
Fernando Gonçalves

João Mellão Neto
Osvaldo Coelho

Paulo Gouvea

Antonio do Valle
Hélio Rosas

Jorge Wilson
Marcos Lima

Nicias Ribeiro
1 vaga (s)

Ayres da Cunha
Emerson Olavo Pires

Ezizio Pinheiro
Rommel Feijó

Basílio Villani
Francisco Dornelles

Maria Valadão

Chico Ferramente
Conceição Tavares

Fernando Ferro

José Janene
VadãoGomes

Enio Bacci
SeraflID Venzon

Roland Lavigne

Ushitaro Kamia

Lindberg Farias

Secretário: Rejane S. Marques
Local: Serv. Com. Especiais: Anexo JI- Sala 120-B- Ala Nova
Telefones: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL N° 7, DE

1995, QUE" ALTERA O ART. 178 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL" (EMBARCAÇÃO NACIONAL, NAVEGA-

çÃO DE CABOTAGEM E DE INTERIOR)
Proposição: PEC·OO7195 Autor: Poder Executivo

Presidente: Alberto Silva (pMDB)
1°Vice-Presidente: Carlos Nelson (pMDB)
ZOVice-Presidente: Leonidas.Cristino (PSDB)
3° Vice-Presidente: José Carlos Lacerda (PPR)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Titulares Suplentes
PFLI.PTB

Werner Wanderer Adauto Pereira
Hilário Coimbra Eliseu Moura
José Carlos Aleluia Hugo Lagranha
José Santana de Vasconcellos João Iensen
Mauricio Najar Mauro Lopes
Osório Adriano Murilo Pinheiro
Philemon Rodrigues Roberto Pessoa

PMDB
Alberto Silva Candido Mattos
Barbosa Neto Darcisio Perondi
Carlos Nelson Fernando Gomes
Dilso Sperafico Marcelo Teixeira
Newton Cardoso Olavo Rocha
Pinheiro Landim Roberto Paulino

PSDB
Antonio Aureliano Cipriano Correia
Ceci Cunha Eduardo Barbosa
Leonidas Cristino Ezídio Pinheiro
Zé Gerardo Paulo Feijó

PPR
Prisco Viana Anivaldo Vale
Luciano Castro Enivaldo Ribeiro
Mario Cavallazzi Paulo Bauer

PT
Carlos Santana Domingos Dutra
João Coser Paulo Rocha
TeIma de Souza 1 vaga

PP

Carlos Camurça Costa Ferreira
Valdenor Guedes Nelson Meurer

PDT

Magno Bacelar Luiz Durão
Enio Bacci Odilio Balbinotti

PLlPSDIPSC
Marquinho Chedid Sobrinho Roland Lavigne

PSBJPMN
Nilson Gibson Ricardo Heráclio

PCdoB
Socorro Gomes Jandira Feghali

Secretário: Edla Calheiros
Local: Serv. Com. Especiais: Anexo JI- Sala 120-B- Ala Nova

Telefones: 318-70661706717052



COMISSÃO ESPECIAL
ALTERA A REDAÇÃO DO PARÁGRAFO 1° DO

ARTIGO 53 DA CONSTITUIÇÃO FEDEAL
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposição: PEC-0155193 Autor: Cidinha Campos

Presidente: Vicente Cascione (PfB)
1°Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (pMDB)
2° Vice-Presidente: Vicente Anuda (PSDB)
3° Vice-Presidente: Prisco Viana (PPR)
Relator: Ibrabim Abi-Ackel (PPR)

Titulares Suplentes
PFI/PTB

Adauto Pereira
Antonio Geraldo
JairoAzí
Theodorico Ferraço
Severino Cavalcanti
Vicente Cascione
Wilson Cunha

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
José Luiz Clerot
Luiz Fernando
Udson Bandeira

PMDB

AroIdo Cedraz
Jaime Fernandes

Luiz Braga
Philemon Rodrigues

SalomãoCroz
José Tude

Ursicino Queiroz

Edinho Araujo
João Natal

Jorge Wilson
José Priante

Nicias Ribeiro
Wagner Rossi

PSDB
DaniIo de Castro Ezídio Pinheiro
Régis de Oliveira João Leão
Roberto Araújo Jorge Anders
Vicente Anuda Saulo Queiroz

PPR
Gerson Peres Adylson Motta
Ibrahim Abi-Ackel Roberto Balestra
Prisco Viana Welson Ga5parini

PT
Domingos Dutra Fernando Ferro
Hélio Bicudo José Machado
Marcelo Deda Pedro Wilson

PP
Costa Ferreira Mário de Oliveira
Dolores Nunes Talvane Albuquerque

PDT
Cidinha Campos Magno Bacelar
Silvio Abreu RenanKurtz

PLlPSDIPSC
Francisco Rodrigues Paulo de Velasco

PSBJPMN
BetoLelis Adelson Salvador

PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Lima
Secretário (a): Angela Mancuso
Local: SelV. Com. Especiais - Anexo II - Sala 120-B-Ala Nova
Telefones: 318-687417052



SUBSECRETARIA DE EDIÇÕES TÉCNICAS
DO SENADO FEDERAL

Novas Publicações

ELABORANDO A CONSTITUIÇÃO NACIONAL

Edição fac-similar da obra Elaborando a Constituição Nacional, de
José Affonso Mendonça de Azevedo: atas da Subcomissão elabora
dora do Anteprojeto Constitucional de 1932/1933.

LEGISLAÇÃO INDIGENISTA

Coletânea de textos juíricos e legislação correlata relativos aos direi
tos indígenas.

Os pedidos à
Subsecretaria de Edições Técnicas - Senado Federal
Praça dos Três Poderes, Anexo 1,22° andar - 70165-900 - Brasília - DF
Telefones: (061) 311-3578,3579 e 3589 - Fax: (061) 311-4258 e
321-7333 - Telex: (061) 1357

Central de venda direta ao usuário:
Via N-2, Unidade de Apoio 1 (fundos do CEGRAF, pelo estacionamento à
esquerda)



..., "
SUBSECRETARIA DE EDIÇOES TECNICAS
DO SENADO FEDERAL

FONTES DE INFORMAÇÕES SOBRE
A ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

Descrição dos acervos da Assembléia Nacional Constituinte de 1987.

GUIA DAS ELEIÇÕES DE 94

Edição comentada da legislação eleitoral.

LEGISLAÇÃO ELEITORAL E PARTIDÁRIA

Edição de textos legais, atualizados.

Os pedidos à
Subsecretaria de Edições Técnicas - Senado Federal
Praça dos Três Poderes, Anexo I, 22° andar - 70165-900 - Brasília - DF
Telefones: (061) 311-3578, 3579 e 3589 - Fax: (061) 311-4258 e
321-7333 - Telex: (061) 1357

Central de venda direta ao usuário:
Via N-2, Unidade de Apoio 1 (fundos do CEGRAF, pelo estacionamento à
esquerda)



,.., -'

SUBSECRETARIA DE EDIÇOES TECNICAS
DO SENADO FEDERAL

Outros títulos

REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA N° 119 - 120

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
QUADRO COMPARATIVO

Texto de 1988 comparado às Constituições de 1946 e 1967 e à Emenda
Constitucional n° 1, de 1969.

CONSTITUIÇÕES ESTADUAIS - 1989
5 VOLUMES.

Textos das Constituições estaduais promulgadas em 1989, índice
comparativo.

Os pedidos à
Subsecretaria de Edições Técnicas - Senado Federal
Praça dos Três Poderes, Anexo I, 22° andar - 70165-900 - Brasília - DF
Telefones: (061) 311-3578, 3579 e 3589 - Fax: (061) 311-4258 e
321-7333 - Telex: (061) 1357

Central de venda direta ao usuário:
Via N-2, Unidade de Apoio 1 (fundos do CEGRAF. pelo estacionamento à
esquerda)



SUBSECRETARIA DE EDIÇÕES TÉCNICAS
DO SENADO FEDERAL

REVISTA DE INFORMAÇAO LEGISLATIVA
n° 118 - abril/junho 1993

O Perfil Constitucional do Estado Contemporâneo: o Paulo Affonso Leme Machado
Estado democrático de direito. Construção e Desconstrução do Discurso Culturalista

Inocêncio Mártires Coelho na Política Mricana do Brasil.
As Limitações ao Exercício da Reforma Constitucional José Flávio Sombra Saraiva
e a Dupla Revisão. História das Idéias Penais na Alemanha do Pós-Guerra.

Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Ro- Winfried Hassemer
cha Aspectos do Discurso Jurídico-Penal (Material e For-
O Distrito Federal nas Constituições e na Revisão mal) e sua llegitimidade.
Constitucional de 1993 Sérgio Luiz Souza Araújo

Gilberto Tristão Proceso, Democracia y Humanízación.
A Constituição de 1988 e os Municípios Brasileiros. Juan Marcos Rivero Sánchez

Dieter Brühl O Combate à Corrupção e à Criminalidade no Brasil:
A Jl)stiça Militar Estadual. Cruzadas e Reformas.

Alvaro Lazzarini Geraldo Brindeiro
A Declaração de Inconstitucionalidade sem a· Pronún- Liderança Parlamentar
cia da Nulidade da Lei - Unvereinbarkeitserklarung - Rosinethe Monteiro Soares
na Jurisprudência da Corte Constitucional Alemã. Considerações Acerca de um Código de Ética e Decoro

Gilmar Ferreira Mendes Parlamentar.
Da Responsabilidade do Estado por Atos de Juiz em Rubem Nogueira
Face da Constituição de 1988. Entraves à Adoção do Parlamentarismo np Brasil.

A.B. CotrimNeto Carlos Alberto Bittar Filho
Serviço Público - Função Pública - Tipicidade - Crité- Loucura e Prodigalidade à Luz do Direito e da Psicaná-
rios Distintivos. lise.

Hugo Gueiros Bernardes Clóvis Figueiredo Sette Bicalho e Omar
Considerações Atuais sobre o Controle da Discricio- Brina Corrêa Lima
nariedade. Usucapião Urbano.

Luiz Antônio Soares Hentz Rogério M. Leite Chaves
Sistema Brasileiro de Controle da Constitucionalidade. O Código do Consumidor e o Princípio da Continuida-
Sara Maria Stroher Paes de dos Serviços Públicos Comerciais e Industriais.
O controle Interno de Legalidade pelos Proc. do Estado. Adriano Perácio de Paula

Cléia Cardoso Dos Contratos de Seguro-Saúde no Brasil.
Controle Externo do Poder Judiciário. Maria Leonor Baptista Jourdan

José Eduardo Sabo Paes A Nova Regulamentação das Arbitragens.
Tutela Jurídica sobre as Reservas Extrativistas. atto Eduardo Vizeu Gil

Manoel Eduardo Alves Camargo e Gomes Os Bancos Múltiplos e o Direito de Recesso.
e Luiz Daniel Felippe. Amoldo Wald
Legislação Ambiental Brasileira - Evolução Histórica O Dano Moral e os Direitos da Criança e do Adoles-
do Direito Ambiental. cente.

Ann Helen Wainer Roberto Senize Lisboa
Princípios Gerais de Direito Ambiental Internacional e A Aids Perante o Direito.
a Política Ambiental Brasileira. Licínio Barbosa

Os pedidos avulsos ou de assinatura anual deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edi
ções Técnicas do Senado Federal, ou de vale postal remetido à agência APT Senado (no valor total já estarão in
cluídos os acréscimos referentes à remessa pela ECl). Para solicitar catálogo de preços, escreva para: Senado Fe
deral, Subsecretaria de Edições Técnicas - Praça dos Três Poderes, Anexo 1, 220 andar 70165-900, Brasília, DF.
Telefones: (061) 311-3578, 3579 e 3589- Fax: (061) 311-4258 e 321-7333 - Telex: (061) 1357
Central de venda direta ao usuário: Via N-2, Unidade de Apoio 1 (fundos do Cegraf, pelo estacionamento à esquerda)



SUBSECRETARIA DE EDIÇÕES TÉCNICAS
DO SENADO FEDERAL -REVISTA DE INFORMAÇAO LEGISLATIVA

n° 119 - julho/setembro 1993

Leia neste número:
Execução contr(l Pessoas Administrativas - Geraldo Ataliba
Processo e Justiça Eleitoral- Torquato Jardim
Novos Municípios - Adilson Abreu Dallari
Tutela Administrativa e Relações de Consumo - Álvaro Lazzarlni
A Estrutura Institucional Defmitiva do Mercosul: uma opinião - Werter R. Faria
Da Declaração de Inconstitucionalidade - Antonio Cezar Lima da Fonseca
A Proteção aos Direitos do Cidadão e o Acesso à Justiça - Luiz Antonio Soares Hentz
Propriedade Intelectual e Novas Tecnologias _ Newton Paulo Teixeira dos Santos
A Lei Injusta e sua Inconstitucionalidade Substancial no Estado Democrático de Direito - An
tônio Souza Prudente
Conceito de Crime Hediondo e o Equívoco da Lei n° 8.072190 - João José Leal
O Regulamento no Sistema Jurldico Brasileiro - Vitor Rolf Laubé
A Prova Pericial e a Nova Redação do CPC -Ivan Lira de Carvalho
O Controle pelo Estado da Atividade Internacional das Empresas Privadas - José Carlos de
Magalhães
Administração Pública na Constituição Federal- Jos~ de Castro Meira
Da Ultra-Atividade da Suspensão de Liminar em Writ - Elio Wanderley de Siqueira Filho
Jurisdição e Administração - Carlos Alberto de Oliveira
Ministério Público Junto aos Tribunais de Contas - Jorge Ulisses e Jacoby Fernandes
Prova Pericial: Inovações da Lei n° 8.455/92 -Rogério de Meneses Fialho Moreira
A Constituição de 1988 e o Tribunal de Contas - Jarbas Maranhão
Classificação dos Agentes Públicos: Reexame - Mário Bernardo Sesta
A Seguridade Social- José Luiz Quadros de Magalhães
Alterações Introduzidas na Lei n° 6.515n7 pela Constituição de 1988 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Aspectos Fundamentais e Práticos das Sociedades Anônimas -Osvaldo Hamilton Tavares
Crimes de Abuso de Poder Econômico - Marcos Juruena Villela Souto
Os hermeneutas da Intransigência Desacumuladora - Corsíndio Monteiro da Silva

ASSINATURA DA REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA
Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edições Técnicas
do Senado Federal ou de vale postal remetido à agência APT Senado. Neste valor já estão in
cluídos os preços postais referentes à remessa através da ECT. Autorizo a remessa dos núme
ros 117 a 120 da Revista de Informação Legislativa para o endereço abaixo discriminado:

Nome .
Endereço CEP .
Cidade DF Telefone Fax Telex .
Data: ./ ./ Assinatura: .



SUbsl:CIlOARIA dE EdiçOOo TtodCA!t
do SENAdo ffdrRAI

Novas pL\blicações
ELABORANDO A CONS11TUIÇÃO NACIONAL

Ediçlo fac..imilar da obra Elabortmdo ti CDlUtlhllç{lo /{Qç101tQ/, de lo.
Affonso Mendonça de Azevedo: ata. da Subcomiulo elaboradora do
Anteprojeto ConstituclonaJ de 1932/1933.

LEGISLAÇÃO INDIGENJSTA

CoIcdnea de textos jurldiCOl e IeJisl.çIo correlata reJativOl 110I direitos
iDdigcnu.

PONTES DE JNPORMACOES SOBRE
A ASSEMBLÉIA NACIONAL CONS1TJl1JN'l'E

Deacriçlo doi acervClI da Auc:mb16ia NaciooaI CoOItituinte de 1987.

GUIA DAS ELElçOES DE H

Ediçio comentada da Jesislaçlo eleitoral.

LEGISLAÇÃO ELEITORAL E PARTIDÁRIA

Ediçio de textos Jcpís, atualizadol.

OE4t~S tftE4Jos

REVISTA DE INFORMAÇÃO LBGlSLATJVA N' 119 - 120

CONS1TJUlÇÃO DA REPÓBUCA FEDERATIVA DO BRASIL
QUADRO COMPARATIVO

Texto de 1988 comparado às Coostitui9/k:l de 1946 e 1967 e à Emenda
Coostituciooal a-I, de 1969.

CONS1TJUlÇÕES ESTADUAIS - 1919
5voJwnct.

Textos dai Coostitui96e5 estaduais promulgadu em 1989; iDcficccomparativo.

OspcdidOlà
Subtecn:taria de Ediçtlea T6cIIicu - Seaado FecIeral
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