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presários................................................................ 04976 CANDINHO MAnOS - ~xito do Plano

ALDOARANTES - Necrológio do Prof. Co- Real........................................................................ 04985
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implantação da reforma agrária no Pais, sem o Maceió, Estado de Alagoas. 04989
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premo Tribunal Federal, pelo não-recebimento do das à proposta de criação da Contribuição Proví-
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de Justiça do Estado de Goiás, Drª Ivana Farina, PRESIDENTE (Luiz Carlos Hauly) - Res-
na Associação Goiana do Ministério Público. 04991 posta ao Deputado Eduardo Jorge. 05019

NELSON MARQUEZELLI - Majoração ar- Usou da palavra o Sr. LUIZ CARLOS TRA-
bitrária do Imposto Territorial Rural-ITR. Imedia- BUCO CAPPI, Presidente da Associação Nacio-
ta suspensão da cobrança do tributo. 04992 nal de Previdência Privada - ANAPP. 05019

MOISÉS L1PNIK - Potencial agropecuário ARLINDO CHINAGLlA (Pela ordem) -
do Estado de Roraima. Excelência do trabalho Conveniência da suspensão da presente sessão. 05021
desensolvido pelo Centro de Pesquisa Agroflo- EDUARDO MASCARENHAS (Pela ordem)
restal de Roraima da EMBRAPA - Empresa Bra- - Manutenção dos trabalhos da sessão................ 05021
sileira de Pesquisa Agropecuária. Necessidade ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) -
de apoio governamental à Embrapa. 04992 Conveniência da suspensão da sessão. 05021

V -Ordem do Dia PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Decisão
sobre a suspensão da sessão. 05021

Apresentaram proposições os Srs. Deputa- ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) -
dos WALDOMIRO FIORAVANTE; MÁRCIO Solicitação do Sr. Gilson Costa de Oliveira, Presi-
FORT_ES; NILSON GIBSON; MAGNO BACELAR; dente da Confederação dos Aposentados do Bra-
CHICAO BRfGIDO; PADRE ROQUE; OSVALDO . .. .
BIOLCHI; LUIZ BUAIZ E OUTROS; SANDRO sll, de transf~~êncla de sua Jnscn~o. 05022
MABEL' PAULO PAIM' ALEXANDRE CARDO- PRES ENTE (Ro~a1do Penm) - Resposta
SO' RICARDO IZAR' NELSON MARQUEZELLI' ao Deputado Arnaldo Fana de Sá. 05022

, , _' Usou da palavra o Sr. FRANCISCO
HUGO BIEHL E ODELMO LEAO; JOSÉ EDUARDO BARRETO DE OLIVEIRA, Coordena-
FRITSCH. 04993 dor do Comitê da Previdência do Instituto Atlãnti-

VI-Comissão Geral co e Técnico de Planejamento e Pesquisas do
Usaram da palavra o Sr. ALMIR MUNHOZ, Instituto de Planejamento Econômico e Social -

Presidente da Federação Nacional dos Trabalha- IPEA. 05022
dores em Empresas de Telecomunicações e MIRO TEIXEIRA (Pela ordem) - Apuração
Operadores de Mesas Telefônicas; o Sr. ÁLVA- de denúncia de financiamento, pelo Instituto
RO SOLON DE FRANÇA, Presidente da Asso- Atlãntico, de viagens de Parlamentares ao exte-
ciação Nacional de Rscais da Previdência - AN- rior ~ ~............................. 05025
FIP; o Sr. ANTONIO FERNANDES DOS SAN- JOSÉ AUGUSTO (Pela orgem) - Confirma-
TOS NETO, Presidente da Central Geral dos Tra- ção de oferecimento a Parlamentares, pelo Insti-
balhadores - CGT - Brasil; o Sr. LUIZ ANTÔNIO tuto Atlântico, de viagens ao exterior. 05025
DE MEDEIROS, Presidente da Força Si~dical. .... 04994 PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Solicita-

LEUR LOMATO (Pela ordem) _ Inclusão ção ao Deputado José Au,gusto no sentido de
do tema da extinção do Instituto da Previdência que formalize sua dl3núncia por escrito................. 05026
dos Congressistas - IPC - na presente sessão. .. 05003 " .. ' JOSÉ CARLOS COUTINHO (Pela ordEjlm)

PRESIDENTE (LuIs Eduardo) '"'" "Resposta - Contrariedade à denúncia do Deputado Jos~.,
ao Deputado Leur Lomanto 050QS Augusto , ~................. 05026

Usaram da palavra o·s~...vicENii·pÃ·üLO ... PRESIDENTE (Ronal?6.Perim) -:Respostá
DA SILVA Presidente da Central Única dos Tra- ao Deputado José Carlos C9\1tinho...................... 05026
balhadore~ ~ CUT' o Sr. CANINDÉ PEGADO', EDUARDO MASCARENHAS (Pel~ ordem)
Presidente da Conf~deração Ger~ dos Trab~lha~ - Diseri~ina~o da.l;'residênpi~ com P~lamenta-
dores _ CGT; o Sr. FRANCISCO URBANO, Pre- res por Impedir o uso da pal~vra...:........................ 05026'
sidente da Confederação Nacional dos Trabalha- PRESIDENTE, .(RonaldO Penm) - Resposta
dores na Agricultura,"," CONTAG; o ,Sr. ~ORGE ao Deputado Eduar~ Mascarenhas...:................. 05026
GERDAU JOHANNPETER, Representante da VII-.Encer~mento
Confederação Nacional das Indústrias - CNI- e 2 -ATOS DO.PRESIDENTE
Coordenador da Ação Empresarial;.o Sr. JACK . a) Exoneração: Célia Zebina Nunes Ferrei·'
STRAUSS, Segundo Coordenador do Pensa- ra, Mônica Magdalena Alves, Victor Manoel L1edo .

~~~~; o~~~o~~Rg~ 'G~~~~A :~~~a;,a~n~ carre::-N~~~~~ó;··céii~·Z~bi·~·~·N~~~~·F~·~~i_ 05034
selheiro Regional de Economia do Distrito Fede- ra, Luana de Souza Arrais, Mário Jorge Silva AI-
ral; a srª ZILDA HALBEN GUERRA, Presidente meida, Mônica MagdalenaAlves. 05034
da Associação de Professores Aposentados do c) Designação por Acesso: Antônio Luiz
Magistério Público do Estado de São Paulo. .05003 Ferreira da Veiga..•.; :............................ . 05035

EDUARDO JORGE (Pela ordem) - Pedido d) Designação: Cordé!ia Valadares Affon-
de suspensão da sessão por falta de quorum..... 05018 so, Kenneth Soares de Sousa E Silva, Maria Eri-
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valda Rodrigues Torres e Cláudia Regina Veras 12-95, 47"ª Reunião (Ordinária), em 6-12-95, 4Bl'-
Viriato, Teresa de Jesus Teixeira. 05035 Reunião (Ordinária), em 13-12-95, 49-ª Reunião

3 - DIVERSOS (Audiência Pública), em 14-12-95. 05048

a) Centro de Documentação e Informação, 5 - ERRATA
Edital n~ 1, de 26-2-96 (Decisões da ?omissão a) Comissão Parlamentar de Inquérito para
de Avaliação de Documentos de Arquivo - CA- investigar a ocorrência de possfveis irregularida-
DAR). 05036 des na fabricação de medcamentos (Ata da 6!

COMISSÕES Reunião Ordinária, DCN de 16-9-95, pág. 22470,
ATAS DAS COMISSÕES col. 1). 05054

a) Comissão de Economia, Indústria e Co- 6 - MESA
mércio, 44-ª Reunião (Ordinária Conjunta), em 29- LfDERES E VICE LfDERES
11-95, 45! Reunião (Audiência Pública Conjunta), 7 - •
em 30-11-95, 46! Reunião (Extraordinária), em 5- 8 - COMISSÕES

Ata da 6ª-Sessão, 27 de fevereiro de 1996
Presidência dos Srs.: Luís Eduardo, Presidente; Ronaldo Perim, 1Q Vice-Presidente; Nilson

Gibson; Elias Murad; Luiz Carlos Hauly; § 2Q do art. 18 do Regimento Interno.

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS SENHO
RES:

Lufs Eduardo
Ronaldo Perim
Beto Mansur
Leopoldo Bessone
Benedito Domingos
Robson Tuma
Wilson Braga

Roraima

Alceste Almeida - PPB; Elton Rohnelt - Bloco
- PSC; Francisco Rodrigues - PPB; Luis Barbosa 
PPB.

Amapá

Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade 
PPB; Murilo Pinheiro - Bloco - PFL; Sérgio Barcel
los - Bloco - PFL; Valdenor Guedes - PPB.

Pará

Antônio Brasil - Bloco - PMDB; Gerson Peres
- PPB; Giovanni Queiroz - PDT; Hilário Coimbra 
Bloco - PTB; José Priante - Bloco - PMDB; Paulo
Rocha - PT; Ubaldo Corrêa - Bloco - PMDB.

Amazonas

Arthur Virgílio - PSDB; Atila Uns - Bloco 
PFL; Carlos da Carbrás - PPB; Euler Ribeiro - Blo
co - PMDB; João Thomé Mestrinho - Bloco 
PMDB.

RondOnia

Confúcio Moura - Bloco - PMDB; Eurípedes

Miranda - PDT; Oscar Andrade - Bloco - PMDB;
Silvernani Santos - PPB.

Acre

Carlos Airton - PPB; Célia Mendes - Bloco 
PFL; Chicão Brígido - Bloco - PMDB; João Maia 
PFL; Mauri Sérgio - Bloco - PMDB; Ronivon Santia
go - Bloco - PFL.

Tocantins

Freire Júnior - Bloco - PMDB.

Maranhêo

Antônio Joaquim Araújo - Bloco - PFL; César
Bandeira - Bloco - PFL; Davi Alves Silva - PPB;
Domingos Dutra - PT; Eliseu Moura - Bloco - PFL;

Magno Bacelar - Bloco - PFL; Sebastião Ma
deira - PSDB.

Ceará

Anibal Gomes - Bloco - PMDB; Edson Queiroz 
PPB; Firmo de C~tro - PSDB; Gonzaga Mota - Bloco
- PMDB; José Unhares - PPB; Leônidas Cristina 
PSDB; Paes de Androoe - Bloco - PMDB; Pinheiro
Landim - Bloco - PMDB; Rommel Feijó - PSDB.

Piauf

Ari Magalhaes - PPB; B. Sá - PSDB; Ciro No
gueira - Bloco - PFL; Felipe Mendes - PPB; Júlio
Cesar - Bloco - PFL; Paes Landim - Bloco - PFL.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL; Betinho Rosa
do - Bloco - PFL; Cipriano Correia - PSDB; Henri-
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que Eduardo Alves - Bloco - PMDB; Laire Rosado - PDT; Tilden Santiago - PT; Zaire Rezende - Bloco -
Bloco - PMDB. PMDB.

Paraiba

Armando Abílio - Bloco - PMDB; Cássio Cu
nha Lima - Bloco - PMDB; Efraim Morais - Bloco 
PFL; Enivaldo Ribeiro - PPB; Ivandro Cunha Lima 
Bloco - PMDB; José Aldemir - Bloco - PMDB.

Pernambuco

Fernando Ferro - PT; Fernando Lyra - Bloco 
PSB; Gonzaga Patriota - Bloco - PSB; Inocêncio
Oliveira - Bloco - PFL; José Chaves - PSDB; José
Jorge - Bloco - PFL; José Mendonça Bezerra - Blo
co - PFL; José Múcio Monteiro - Bloco - PFL; Men
donça Filho - Bloco - PFL; Nilson Gibson - Bloco 
PSB; Pedro Correa - PPB; Roberto Fontes - Bloco
- PFL; Salatiel Carvalho - PPB; Severino Cavalcanti
- PPB; Wolney Queiroz - PDT.

Sergipe
Adelson Ribeiro - PSDB; José Teles - PPB;

Marcelo Dada - PT; Pedro Valadares - Bloco 
PSB; Wilson Cunha - Bloco - PFL.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - Bloco 
PFL; Benito Gama - Bloco - PFL; Beto Lelis - Bloco
- PSB; Claudio Cajado - Bloco - PFL; Félix Men
donça - Bloco - PTB; Fernando Gomes - Bloco 
PMDB; Jairo Azi - Bloco - PFL; Jairo Carneiro 
Bloco - PFL; José Carlos Aleluia - Bloco - PFL; Ma
noel Castro - Bloco - PFL; Nestor Duarte - Bloco 
PMDB; Pedro lrujo - Bloco - PMDB; Prisco Viana 
PPB; Roberto Santos - PSDB; Severiano Alves 
PDT; Ubaldino Junior- BIQCO - PSB; Ursicino Quei
roz - Bloco - PFL.

Minas Gerais

Antônio do Valle - Bloco - PMDB; Carlos Mel
les - Bloco - PFL; Carlos Mosconi - PSDB; Edson
Soares - PSDB; Elias Murad - PSDB; Eliseu Resen
de - Bloco ~ PFL; Fernando Diniz - Bloco - PMDB;
Herculano Anghinetti - PPB; Ibrahim Abi-Ackel 
PPB; Jaime Martins - Bloco - PFL; Jair Siqueira 
PPB; José Rezende - PPB; José Santana de Vas
concellos - Bloco - PFL; Lael Var611a - Bloco - PFL;
Márcio Reinaldo Moreira - PPB; Maria Elvira - Bloco
- PMDB; Maurício Campos - PL; Newton Cardoso 
Bloco - PMDB; Nilmário Miranda - PT; Odelmo
Leão - PPB; Osmânio Pereira - PSDB; Paulo Hes
lander - Bloco - PTB; Philemon Rodrigues - Bloco 
PTB; Sandra Starling - PT; Saraiva Felipe - Bloco
PMDB; Sérgio Miranda - PCdoB; Sílvio Abreu -

Espfrito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PMDB; Feu Rosa
- PSDB; João Coser - PT; Luiz Buaiz - PL; Rita Ca
mata - Bloco - PMDB; Roberto Valadão - Bloco 
PMDB.

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - PPB; Alexandre Santos 
PSDB; Edson Ezequiel - PDT; Francisco Dornelles
- PPB; Francisco Silva - PPB; Jair Bolsonaro 
PPB; Jandira Feghali - PCdoB; Jorge Wilson - PPB;
Laprovita Vieira - PPB; Milton Temer - PT; Miro Tei
xeira - PDT; Noel de Oliveira - Blooc - PMDB; Pau
lo Feijó - PSDB.

SaoPaulo

Alberto Goldman - Bloco - PMDB; Aldo Rebe
lo - PCdoB; Almino Affonso - PSDB; Aloysio Nunes
Ferreira - Bloco - PMDB; Antônio Carlos Pannunzio
- PSDB; Arlindo Chinaglia - PT; Arnaldo Madeira
PSDB; Celso Russomanno - PSDB; Corauci Sobri
nho - Bloco - PFL; Cunha Bueno - PPB; Cunha
Lima - PPB; Delfim Netto - PPB; Fausto Martello 
PPB; Fernando Zuppo - PDT; Hélio Bicudo - PT;
Hélio Rosas - Bloco - PMDB; Jorge Tadeu Mudalen
- PPB; José Aníbal - PSDB; José Coimbra - Bloco
- PTB; José de Abreu - PSDB; José Genoíno - PT;
Luiz Gushiken - PT; Maluly Netto - Bloco - PFL;
Marcelo Barbieri - Bloco - PMDB; Maurício Najar 
Bloco - PFL; Michel Temer - Bloco - PMDB; Régis
de Oliveira - Bloco - PFL; Ricardo Izar - PPB; Sal
vador Zimbaldi - PSDB; Silvio Torres - PSDB; Va
dão Gomes - PPB; Valdemar Costa Neto - Bloco 
PL; Welson Gasparini - PSDB; Zulaiê Cobra 
PSDB.

Mato Grosso

Roberto França - PSDB; Rodrigues Palma 
Bloco- PTB; Tetê Bezerra- Bloco- PMDB.

Distrito Federal

Chico Vigilante - PT; Jofran Frejat - PPB.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; Marconi Perillo 
PSDB; Pedrinho Abrão - Bloco - PTB; Roberto Ba
lestra - PPB; Vilmar Rocha - Bloco - PFL.

Mato Grosso do Sul

/\ndre Puccinelli - Bloco - PMDB; Dilso Spera-
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fico - Bloco - PMDB; Marisa Serrano - Bloco 
PMDB; Saulo Queiroz - Bloco - PFL.

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Alexandre Ge
ranto - Bloco - PFL; Chico da Princesa - Bloco 
PTB; Dilceu Sperafico - PPB; Elias Abrahão - Bloco
- PMDB; Hermes Parcianello - Bloco - PMDB; João
Iensen - Bloco - PTB; José Borba- Bloco - PTB;
José Janene - PPB; Luiz Carlos Hauly - PSDBo;
Maurício Requião - Bloco - PMDB; Nelson Meurer
PPB; Paulo Bernardo - PT; Ricardo Gomyde 
PCdoB.

santa Catarina

Edinho Bez - Bloco - PMDB; Hugo Biehl 
PPB; João Pizzolatti - PPB; José Carlos Vieira 
Bloco - PFL; José Fritsch - PT; Leonel Pavan 
PDT; Milton Mendes - PT; Serafim Venzon - PDT;
Valdir Colatto - Bloco - PMDB.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB;
Adylson Motta - PPB; Aírton Dipp - PDT; Augusto
Nardes - PPB; Darcísio Perondi - Bloco - PMDB;
Eliseu Padilha - Bloco - PMDB; Hugo Lagranha 
Bloco - PTB; Jarbas Lima - PPB; Luiz Mainardi 
PT; Miguel Rossetto - PT; Nelson Marchezan - SlP;
Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB; Paulo Paim - PT;
Wilson Cignachi - Bloco - PMDB; Veda Crusius 
PSDB.

I - ABERTURA DA SESSÃO

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

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

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

sessão anterior.

11- LEITURA DA ATA
O SR. IVO MAINARDI, servindo com 2R Secre

tário, procederá à leitura da ata da Sessão antece
dente, a qual é, sem observações aprovada.

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

O Sr. Paulo Paim, servindo como 1R secretário
procede à leitura do seguinte

11I - EXPEDIENTE

REQUERIMENTO

Do Sr. Deputado sandro Mabel, nos seguin
tes termos:

Senhor Presidente,
Requeiro, a Vossa Excelência, nos termos do

artigo 117, inciso XVIII, do Regimento Interno, ouvin
do o Plenário, seja registrado nos Anais da Casa
voto de pesar pelo falecimento do professor e jurista
Colemar Natal e Silva, ocorrido no último dia 24 na
cidade de Goiânia, Goiás, sendo esta iniciativa co
municada à família enlutada.

Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 1996. 
Deputado Sandro Mabel.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Srs.
Parlamentares, a sessão hoje destina-se a transfor
mação da sessão Plenária em Comissão Geral para
debate acerca da Proposta de Emenda à Constitui
ção fl!l33, de 1995, do Poder Executivo, que modifi
ca o sistema de previdência social, estabelece nor
mas de transição e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Passa
se às

IV - BREVES COMUNICAÇOES
Tem a palavra o Sr. Joel Varella.
O SR. LAEL VARELLA (Bloco/PFL - MG. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, nossa população há muito vem sen
do bombardeada por ensurdecedora propaganda
agro-reformista, deformante da realidade existente
em nossas lavouras e na nossa pecuária.

De um lado faz-se um estardalhaço sobre a po
breza do campo, fingindo ignorar que nossa agrope
cuária é das mais desenvolvidas do mundo. De ou
tro, faz-se um silêncio culposo a respeito dos reais
resultados da aplicação da reforma agrária em áreas
escolhidas pelo Governo, os chamados assenta
mentos.

Precisamente esses assentamentos, grita a
propaganda demagógica, viriam sanar aquela alega
da pobreza. Ingênua ilusão! Quase diria: premedita
da má-fé!

~ passada a hora de romper esse silêncio en
ganador e de oferecer às classes produtoras e ao
povo que se beneficia do excelente desempenho de
nossa agricultura a verdade inteira sobre a reforma
agrária tristemente aplicada neste País desde 1964.

Quero assinalar à atenção desta Casa a recen
te publicação de um excelente documentário a esse
respeito: Reforma Agrária semeia assentamentos 
Assentados colhem miséria e desolação. Reporta
gem da TFP revela a verdade inteira.

Trata-se de um honesto e exaustivo levanta-
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mento efetuado durante 49 dias de viagem em visita
a 44 assentamentos, durante os quais foram percor
ridos 21 .850 quilômetros. Esses assentamentos es
tão espalhados pelas cinco grandes regiões do Bra
sil. Os autores efetuaram 369 entrevistas, todas gra
vadas, perfazendo um total de 67 horas de gravação
magnética. A ela se juntam mais de 1.200 fotogra
fias de assentados e assentamentos. A que conclu
são chega esse documentário?

Tenho a honra de apresentar algumas delas:
1) A reforma agrária não resolve o problema

econômico:
a) se a fazenda expropriada era produtiva, o

assentamento a devasta; se os assentados se esta
belecem em campo não cultivado, consomem o que
podem e nada produzem;

b) na tentativa de resgatar o plano de reforma
agrária, seus responsáveis vêm substituindo a agri
cultura pela pecuária;

c) os erros técnicos são flagrantes, causando
grande desperdício do dinheiro público;

d) os assentados não conseguem saldar seus
compromissos, apesar de seus créditos ultrafacilita
dos.

2) A reforma agrária não resolve o problema
social:

a) os assentamentos vêm-se transformando
em favelas rurais;

b) os sem-terras continuam sem terras; a escri
tura da terra é-lhes sempre negada;

c) a implantação de assentamentos causa pe
sado ônus aos Municípios;

d) os assentados passam a viver sob um regi
me de ditadura e escravidão;

e) triste futuro aguarda as famílias assentadas.
Se essa reforma não resolve o problema social

nem o econômico, por que tanta insistência?
Eis um documento que serve de motivo de re

flexão para nossas autoridades. Que elas não digam
mais tarde, ao se verificar em grande escala o de
sastre ainda hoje limitado - caso a reforma agrária
seja amplamente aplicada, como desejam os sem
terra - que nossas autoridades não digam que foram
iludidas pelas circunstâncias, mas que estariam de
boa-fé ao infligir à nossa Pátria o regime agrário dos
assentamentos.

Defenda Reforma Agrária! É preciso acabar
essa reforma agrária e começar uma política agríco
la verdadeira no Brasil.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão
do orador.) - Deputado Nilson Gibson, nosso Presi-

dente nesta sessão da Câmara dos Deputados, no
meu entendimento V. EXª está sendo injustiçado
pela grande imprensa. Corretamente V. Exª quer
abrir o debate sobre o IPC, debate esse que real
mente tem de ser travado, e cada bancada vai tomar
a sua posição no momento em que a matéria vir a
voto aqui neste plenário.

Sr. Presidente, nesta oportunidade, quero enfa
tizar a importância do debate que vamos iniciar no
dia de hoje sobre a reforma da Previdência. Entendo
que o tempo de que dispomos para essa discussão
é muito curto, tratando-se de uma questão tão im
portante, que envolve o interesse de 150 milhões de
brasileiros. Como fazer essa discussão numa única
tarde, das 14 às 17h? Por isso faço à Mesa um ape
Io no sentido de que esse debate se estenda duran
te todo o mês de março, e que sejam ouvidos todos
os setores da sociedade, à semelhança do que foi
feito na Comissão Especial, infelizmente extinta sem
que o projeto fosse lá devidamente apreciado e vo
tado. Faço este apelo antes mesmo que tenha início
o debate para que possamos, com tranqüilidade,
com calma e sem truculência ou atropelo, discutir
matéria tão importante como essa.

Na verdade, o relatório do Deputado Euler Ri
beiro conseguiu descontentar a todos. Não vejo nin
guém contente com esse relatório. Todos estão sen
do prejudicados: os servidores públicos, os trabalha
dores da área privada e os aposentados.

Havia a idéia de apresentar emenda ao substi
tutivo para garantir a atualização dos proventos dos
aposentados e pensionistas pelo número de salários
mínimos que recebiam à época em que se aposen
taram, como fizemos. V. Exª, Deputado Nilson Gib
son, foi um dos que assinaram essa emenda apro
vada, a qual garantiu que, naquela oportunidade,
fossem atualizados os proventos dos aposentados e
dos pensionistas.

O que contém o substitutivo do Deputado Euler
Ribeiro? Ele acaba com a aposentadoria por tempo
de serviço e institui a aposentadoria por tempo de
contribuição. O Ministério da Previdência - segundo
seus próprios dados - não consegue retroagir mais
de vinte anos para conferir se efetivamente houve
ou não contribuição. O substitutivo termina com a
aposentadoria especial daqueles trabalhadores que
a ela têm direito; não garante, como previsto no su
posto acordo, a gestão quadripartite nem a exclusi
vidade da administração dos recursos da seguridade
para o Ministério da Previdência.

Sr. Presidente, muito mais grave do que essa
discussão de manter ou não o IPC - e amanhã tere-
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mos todo o dia para esse debate - é um item que DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ninguém comenta, mas que está no substitutivo do ORADOR:
Deputado Euler Ribeiro: quem tem cargo eletivo SINDICATO M~DICO DO RIO GRANDE DO SUL
pode acumular aposentadorias, sem limite. Em de-
bate que travamos no Rio Grande do Sul, um depu- Senhor Deputado,
tado do Govemo disse que esse item não está no O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul vem
relatório. Está, sim, está no relatório: quem ocupar à sua presença solicitar que este vote contrariamen-
cargo eletivo pode colecionar uma dúzia de aposen- te à reforma previdenciária social, bem como refor-
tadorias, e não importa se cada uma delas é de cin- ma administrativa, por ferirem não só os princípios e
co, seis, sete ou oito mil reais. Isso, sim, é um es- garantias individuais de nossa Constituição, como a
cândalo! Isso sim, é grave! própria Carta Maior do País.

Então, é preciso que aprofundemos esse deba- Entendemos que o povo e o Congresso estão
te sem emoção e com a tranqüilidade que a questão sendo agredidos em sua sober~ni~ e insist~m?s na
exige, para que não se faça uma reforma que, na preservação do Parlamento brasileiro e do direito de
verdade, mantenha os privilégios dos ricos e retire cidadania.
direitos dos trabalhadores, dos aposentados e dos As ameaças e coação a que está sendo sub-
servidores. metido o Congresso Nacional estão (SMJ) sujeitas à

Para concluir Sr. Presidente, quero reiterar instauração de processo por crime de responsabili-
meu pedido. Já di~e aqui que os países da comuni- dade nos termos do artigo 85, inc. 11 da Constituição
dade européia tiraram essa matéria de pauta porque Federal: São crimes de responsabilidade os atos do
entendem que, na atual economia global, com re- Presidente da República que atendem contra a
cessão e desemprego, não é hora de retirar direitos Constituição Federal e, especialmente contra...
dos trabalhadores no que tange à seguridade. A 11- o livre exercício do Poder Legislativo.
França, a Alemanha e a Itália tomaram a mesma de- Lembramos, também, o caput do artigo 53: Os
cisão. Mas nós, aqui, continuamos insistindo aqui deputados e senadores são invioláveis em suas opi-
em querer, em época de desemprego, aprovar - e é niões, palavras e votos.
claro que esta Casa não vai aprovar -, por via indire- Como nosso legítimo representante, confiamos
ta, o tal contrato temporário, como o feito pelo Sindi- em sua atuação na defesa da soberania e cidadania
cato dos Metalúrgicos de São Paulo e o setor em- de todos os gaúchos.
presarial, que quer retirar dos trabalhadores até os Atenciosamente, Dr. Flávio Moura de Agosto,
mínimos direitos assegurados na CLT e na própria Presidente.
Constituição. Isso é pregar a desobediência civil! O SR. WILSON CIGNACHI (PMDB - RS. Pro-

Sr. Presidente, a melhor forma de combater nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
o desemprego é diminuir a taxa de juros, aprovar e Srs. Deputados, a excelente e qualificada indústria
a redução da jornada de trabalho e de uma vez brasileira do vinho vive momentos muito difíceis.
por todas discutir e aprovar a reforma agrária Além da concorrência desleal com o produto estran-
para manter o trabalhador rural no campo. Mas, geiro sofre uma alta carga tributária que está sendo
na contramão da História, de acordo com o pro- responsável pela asfixia do setor.
jeto do DePu:tado Euler Ribeiro o trabalhador ~ão Do preço de uma garrafa de vinho 41 ,3%, são
poderá reumr a cont~gem do tempo de serviço referentes a impostos, são os tributos indiretos em-
?O car:npo com o da Cidade. Essa proposta é um butidos nos custos e despesas, como Pis, Finsocial,
mC,entlvo para que as pesso~s deixem o ?ampo ICMS, IPI e a tributação sobre o lucro. Não há no
e fiquem trabalhando só na Cidade, se qUIserem mundo indústria vinícola tão tributada como a nossa.
aposentar~se nos moldes do ,tra~al,hador urbano. Pelo contrário, muitos países estimulam esse setor
Então, eXiste uma grande dlscnmmação do tra- com medidas que vão de linhas especiais de finan-
balhador rural. ciamento para aquisição da uva e estocagem do vi-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares nho, até uma tributação baixa, passando também
para encerrar, quero registrar nos Anais da Casa do- por apoio na área da pesquisa, da tecnologia. Es-
cumento a mim enviado pelo Sindicato Médico do ses países sabe na importância do vinho, da planta-
Rio Grande do Sul, protestando contra a Reforma da ção de videiras, do setor como um todo. Sabem que
Previdência. cultivar a parreira e produzir um bom vinho é uma

Era o que tinha a dizer. arte, é uma vocação.
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A nossa indústria vinícola, a qual o Rio Grande O objetivo maior da campanha da Fraternidade
do Sul lidera, desponta pela qualidade, que começa neste ano de 1996 é conscientizar o cidadão brasi-
lá interior, na pequena propriedade rural na Serra leiro para o pleno exercício de sua cidadania, dire-
gaúcha, no cultivo da videira. Em poucas décadas, cionando sua mensagem mais fortemente para os
com· muita pesquisa, muito trabalho, muito investi- políticos, os que se elegem com o voto popular, os
mento - que diga-se de passagem, teve pouca ou que devem representar, legitimamente, os anseios
nenhuma participação dos Governos -, chegou-se a do povo e os clamores das camadas mais pobres da
um produto qualificado dando condições para que a sociedade.
indústria tivesse uma matéria-prima qualificada. Sem dúvida, Sr. Presidente, o homem público
Grande número de empresas na sua maioria coope- que dispensa de suas preocupações a preservação
rativas de produtores, também investiu muito para e a prática da justiça merece ser severamente criti-
fazer um vinho qualificado, enobrecendo o trabalho cado pela Igreja que, possuída de autoridade moral
das mãos àsperas do viticultor. e ética em razão de sua nítida preferência pelos po-

Todo esse trabalho este investimento, esta ri- bres e desassistidos, pode discursas em defesa da
queza imensurável essa arte que é plantar a videira, tese que resume essa Campanha da Fraternidade,
colher a uva e fazer um bom vinho, está ameaçado pois, sem dúvida, se justiça e paz não se abraça-
por essa alta carga tributária. É preciso que o Gover- rem, o povo brasileiro terá um futuro demasiada-
no valorize mais essa atividade desonerando-a de mente perverso e desagradável.
tantos impostos. Se esse setor sucumbir, também Penso ainda que o lema da Campanha da Fra-
sucumbirão décadas de conhecimento, de investi- ternidade deveria ser afixado neste Plenário, em 10-
mento de tecnologia, pois produzir vinho não é cal de fácil visualização, sobretudo quando esta
como desativar uma fAbrica hoje e ativa-Ia semana Casa se aprofunda na discussão de temas que di-
que vem. É uma arte que leva tempo para ser domi- zem respeito diretamente ao bem-estar e ao futuro
nada. E essa alta carga tributária ameaça empregos do povo, tais como a reforma da previdência social e
nas indústrias, ameaça a sobrevivência de milhares a reforma da administração pública.
de pequenos agricultores e suas famílias, ameaça ti- E quando se levantam para o debate outros as-
rar do mercado vinhos da mais alta qualidade. suntos, tais como a reforma agrária e a reforma da

É brutal essa carga tributária, repito e peço ur- legislação trabalhista para permitir a contratação in-
gentemente às autoridades econômicas que revejam direta e desonerada de encargos de trabalhadores
esse fato e que descartem a idéia de aumentar em desempregados, necessário se faz que haja uma vi-
20% a contribuição da Confins incidente sobre as são perene e séria do que seja justiça para que fuja-
bebidas alcóolicas, inclusive o vinho. O vinho tem de mos da prática da injustiça e os apeguemos à admi-
ficar fora dessa projetada majoração fiscal. Dimi- nistração da paz para todos os brasileiros.
nuindo a carga tributária, o Governo estará dando Quero parabenizar a CNBB pela escolha desse
uma grande contribuição à indústria do vinho nacio- lema para a Campanha da Fraternidade de 1996.
nal, ao setor vitícola. É s6 isso que pedimos: justiça. Espero que haja por parte dos políticos uma séria
Com essa sábia medida estaremos fortalecendo reflexão a respeito desse assunto e que justiça e
uma área da economia que envolve milhares de pe- paz não sejam apenas assuntos dos púlpitos sagra-
quenos produtores rurais, de cooperativas, sendo dos. Sejam, também, objeto das nossas preocupa-
portanto de grande alcance social. ções nesta tribuna, em defesa do povo, que precisa

Era o que tinha a dizer. sentir-se alcançados pelos atos de justiça dos Pode-
o SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia res constituídos, sobretudo de justiça social, tão au-

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªS e Srs. sente das preocupações dos poderosos e dos mais
Deputados, o senso de justiça e a busca da paz de- ricos.
vem nortear toda e qualquer ação que se direcione Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, srªs e
ao povo. A injustiça atenta contra Deus, e a ausên- Srs. Deputados.
cia de paz conturba o ambiente social desde a famí- O SR. IVO MAINARDI (PMDB - RS. Pronuncia
lia até a universalidade dos povos. Assim, louve-se o o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
tema da Campanha da Fraternidade de 1996, patro- Deputados, no final do ano passado foi enviada pelo
cinada pela Conferência Nacional dos Bispos do Poder Executivo a esta egrégia Casa proposta de
Brasil, definido nos seguintes termos: Justiça e Paz emenda constitucional visando regulamentar a cria-
se abraçarão. ção de novos Municípios. Em síntese, a propositura



Era o que tinha a dizer.
O SR. LAIRE ROSADO (PMDB - RN. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, o Incra, no Estado do Rio Grande
do Norte, por meio de sua Superintendência Regio
nal, a despeito das dificuldades conhecidas, vem de
senvolvendo um trabalho que em muito se aproxima
das necessidades básicas dos trabalhadores rurais
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determina que a criação das Comunas será discipli- verá ser criteriosissimamente elaborado para impe-
nada por lei complementar - portanto, por lei federal, dir falhas que fariam piorar o sistema hoje vigente.
e mão mais estadual, como hoje - que deverá ater- Por outro lado, há na proposta um acinte à au-
se a determinadas exigências, suspendendo, até a tonomia dos entes federados e um achaque às po-
edição daquela norma, as criações de Municípios pulações que lutaram pela emancipação de seus
em curso. distritos: o inciso" do art. 2º- da proposta dispõe que,

Em verdade, vem em boa hora a iniciativa. Da- até que seja promulgada a lei complementar de que
dos recentes mostram que nos últimos oito anos 10- falamos, ficam suspensos os processos de instala-
ram criados mil e duzentos novos Municípios, sem ção dos Municípios cuja criação, incorporação, fusão
que nenhum fenômeno surgisse a justificar tão des- ou desmembramento já tenham sido objeto de plebi-
medida emancipação comuna!. Estudos do Executi- scito. Ora, o que é feito da vontade do eleitor, que é,
vo calculam que 70% dessas novas cidades são afinal, o detentor da soberania? Mais: soberania
desprovidas de condições de manterem um mínimo exercida diretamente, nesse caso, e por autorização
de autonomia financeira. Não dispondo dos dados expressa da Constituição Federal (art. 14, I). A sus-
Planalto, mas tendo percorrido os Municípios do pensão do processo de instalação poderá, eventual-
meu país, creio que aquela porcentagem é imensa- mente, ser o germe de verdadeira comoção popular
mente modesta. Este Deputado crê mesmo que 90% causada pela frustração daqueles que lutaram e vo-
daqueles Municípios não têm condições financeiras taram pela emancipação.
de auto-sustentação, sonhando viver do Fundo de Mais grave que isso é o disposto no § 1Q do
Participação dos Municípios, sem perceber que esse mesmo artigo, que dispõe, literalmente: Aplica-se o
fundo foi diminuído em mais de 20%, pois o número disposto no caput deste artigo inclusive aos Municí-
de comensais aumentou em mais de um quinto, en- pios que, embora criados, incorporados, fundidos ou
quanto o célebre bolo continuou do mesmo tama- desmembrados em decorrência de preceito de
nho. Constituição de Estado ou de lei estadual em vigor,

Há, porém, um fato mais grave, Sr. Presidente, não tenham realizado eleições para os respectivos
srªs e Srs. Deputados: o Município-mãe perde subs- cargos. Há, de início, falha na redação: onde se lê
tancial parte dos seus recursos com a emancipação caput deste artigo há de se ler incisos I e 11 deste ar-
de parte de si. Perde um quinhão de seus impostos tigo. Onde está o princípio federativo? Onde a auto-
e taxas; perde parte do comércio, e, portanto, parte nomia dos Estados, se uma emenda constitucional
da parcela de ICMS que o Estado lhe distribuía; per- desconstitui uma lei estadual em vigor, como textual-
de população, e, perdendo-a, diminui seu fator de mente se lê, e desconstitui até preceito de Constitui-
recebimento do FPM. Diminui, pois, sua receita, mas ção Estadual? Parece-nos claro que as regras da
não diminui sua despesa, pois o Município noVo con- criação de novos Municípios devam ser mais rígidas,
tinua a usufruir de seus serviços, já que não tem mas há que se respeitar as populações que já mos-
condição de manter serviço público próprio. O hospi- traram sua disposição de lutar pelo crescimento de
tal será ainda o do Município de origem, e o paciente seu rincão, apesar das dificuldades. Há que se res-
para lá será levado na ambulância daquele; a esco- peitar as Constituições dos Estados, as leis feitas
la, em muitos casos, será a da cidade-mãe, para pelas Assembléias Legislativas sobre matéria de sua
onde se deslocam os filhos dos que .não mais contri- competência, por respeito até a princípio da Consti-
buem com a manutenção do estabelecimento de en- tuição Federal, o da federação e da autonomia dos
sino ou da merenda escolar. Estados e Municípios.

Haverá novo quadro funcional·.,.. já que não se Estude-se e mude-se para o futuro, respeita-
pode aproveitar o que se tomou desnecessário peJa di- do oque se fez no passado e o direito do presen-
minuição de serviço oriundo da emancipação '-, o que te.
acarretará despesa sem a necessária contrapartida de
receita, salvo as raras e honrosas exceções. Conse
qüência: endividamento, operações de crédito por an
tecipação de receita, diminuição da pouca receita futu
ra, e da capo, num infindável círculo vicioso.

Apoiamos, como se vê, o esplrito da proposta
de emenda, e daremos a máxima atenção ao futuro
projeto de lei complementar dela decorrente, que de-



Fevereiro de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUrADOS Quarta-feira 28 04965

sem terra e daqueles assentados em áreas de Re- dial, para a prática da fruticultura irrigada, chegando
forma Agrária. a ser comparada a uma verdadeira estufa natural

Existem no Estado cerca de 140.000 hectares para esse fim, vários outros assentamentos estão
de terra em que hOLNe intervenção governamental iniciando a produção em escala comercial, abaste-
nas esferas estadual e federal e onde estão assen- cendo alguns centros locais e regionais com fruto
tadas aproximadamente 6.000 famílias de trabalha- tropicais.
dores rurais, atingindo uma população superior a Como base de apoio à consolidação do pro-
30.000 pessoas, em 70 projetos de assentamentos cesso de organização rural das famílias assentadas,
espalhados em 37 Municípios. destaque-se o trabalho permanente de orientação

Somente nos dois últimos anos foram executa- técnica e de capacitação prestada aos beneficiários
dos nessas áreas, a título de implantação de infra- da reforma agrária, na busca pela qualificação para
estrutura de produção, cerca de 136 quilômetros de a autogestão do empreendimento associativo.
rede elétrica, 14 poços profundos, 25 quilômetros de Além desse elenco de ações no sentido de
rede de distribuição de água, centros de manejo ani- consolidar os projetos de assentamento, o Incra no
mal, estradas, galpões, unidades de armazenamen- Rio Grande do Norte tem procurado ampliar o territó-
to, cisternas, caixas dágua, recuperação e constru- rio da Reforma Agrária no Estado, de modo a se an-
ção de açudes, microindústrias etc. tecipar às iniciativas e movimentos sociais em torno

A implantação dessa infra-estrutura de produ- da conquista de novas áreas. Essa postura tem en-
ção ensejou o incremento na área plantada tanto sejado uma convivência bastante respeitosa, calça-
com culturas de sequeiro como irrigadas em núme- da na autenticidade dos tratamentos e dos critérios
ros bastante significativos, proporcionado por avan- adotados. Só no ano passado foram incorporados
ços tecnológicos mediante a aquisição de máquinas ao processo produtivo cerca de 50.000 hectares de
e implementas agrícolas, e elevou o rebanho bovino terras antes improdutivas, onde foram assentadas
em aproximadamente 5.000 cabeças, o caprino em 1.214 famílias de agricultores. Para este ano, mais
2.000, o suíno em 500. 60.000 hectares serão desapropriados para o assen-

No tocante aos investimentos sociais, 1.114 tamento de 1.800 novas famílias.
unidades habitacionais foram edificadas no período É iniportante ressaltar a construção de alian-
de dois anos, havendo a previsão para este exercí- ças e parcerias com organismos governamentais
cio da construção de mais 1.000 unidades, criminan- nas diversas esferas com destaque para os do Ga-
do de vez o déficit existente. vemo do Estado, principalmente as Secretarias da

Nesse período, a capacidade instalada de re- Agricultura e Abastecimento e suas vinculadas, do
cursos hídricos alcançou a marca dos 890 metros Trabalho e Ação Social, do Turismo, Indústria e
cúbicos por hora, suficientes para irrigar cerca de Comércio, e dos Recursos Hídricos, que têm parti-
400 hectares com fruticultura. cipado de ações concretas e efetivas, com a exe-

A agricultura de sequeiro vem sendo intensa- cução de programas voltados para os crescimento
mente explorada, e, apesar de absolutamente ne- do meio rural.
cessária, por si só não é suficiente para a transfor- Dentre esses programas destaque-se o Pro-
mação sócio-econômica das famílias assentadas, e grama de Apoio ao Pequeno Produtor Rural -
por isso vem sendo complementada pela prática da APPR, executado pela Secretaria do Trabalho e
agricultura irrigada. Assim, em apenas um projeto de Ação Social com recursos do Governo Federal, Es-
assentamento denominado Hipólito, no Município de tadual e do Banco Mundial, em que o Governo Gari-
Mossoró, com 137 famílias, nas safras de 93194 e baldi Alves Filho, acertadamente está fazendo che-
94/95, foram produzidas 770 toneladas de melão, gar efetivamente aos agricultores os benefícios do
numa área de 30 hectares irrigados, gerando um fa- programa, sem as costumeiras perdas intermediá-
turamento de aproximadamente U$ 180.000,00. rias. Por meio do APPR estão sendo implantados
Grande parte da produção foi exportada em parceria pequenos e importantíssimos projetos produtivos
com a Mossoró Agro-industrial S.A. - MAISA, para a nas áreas rurais, no campo da irrigação, bovinocul-
Inglaterra, em cujo período de produção os trabalha- tura, caprinocultura, abastecimento de água etc.,
dores envolvidos tiveram um ganho de 2,27 salários dando novas perspectivas às comunidades benefi-
per capitalmês. ciadas. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento,

Nessa mesma região, que, diga-se de passa- além de ensejar a distribuição de sementes, possui
gem, reúne as melhores condições no cenário mun- programa de peifuração de pequenos poços para o



Se a medida justa fosse a vingança, a partir de
agora o conflito estaria sacramentado como intermi
nável, com ambos os lados sentido-se no Direito de
vingar seus mortos. E é exatamente por isso que o
mundo precisa posicionar-se com firmeza, evitando
a retomada da violência sem limites.

A paz entre árabes e judeus precisa voltar à
mesa de negociações, porque a humanidade não
pode mais uma vez ceder aos argumentos da irra
cionalidade.

Não podemos e não devemos aceitar essa pro
vocação, por mais dolorosa e injusta que ela seja.

Para chegar ao estágio atual de negociações
pela paz, o caminho foi árduo e delicado, exigiu sa
crifícios e habilidade de contornar diferenças cultu
rais, religiosas e históricas. Agora que todas essas
dificuldades estão sendo superadas, minorias radi
cais que não representam o pensamento da popula
ção como um todo precisam ser restringidas ao es
paço que merecem - a limbo da sociedade. A luta
contra o terrorismo é necessária, mas deve seguir
os contornos da racionalidade que os terroristas não
tem. Homens que não relutam em tirar a vida de ou
tros homens por vingança e radicalismo não podem
diminuir o entusiasmo da busca da convivência har
moniosa. Agir como eles seria iniciar uma guerra.

Recentemente estive em Israel participando de
um fórum mundial de Parlamentares pela paz, e
pude verificar in loco o trabalho que vem sendo rea-
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abastecimento humano e participar do processo de Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
construção de habitação rural. O SR. MAX ROSENMANN (PMDB - PRo Pro-

Também é notável a atuação de organismos nucia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
não-governamentais nesse processo, numa de- Srs. Deputados, os atentados ocorridos em Israel no
monstração evidente da viabilidade de integração do último domingo são uma afronta à humanidade e um
poder público com a sociedade civil para solução sinistro sinal de selvageria primata, semelhante aos
dos problemas nacionais. tempos em que a única argumentação conhecida

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, os infor- era a da violência.
mes até aqui apresentados e o declínio da qualidade A ação do grupo fundamentalista Hamas tem o
de vida nas grandes cidades em função da superpo- sórdido objetivo de tentar impedir o estabelecimento
pulação urbana evidenciam a necessidade urgente da paz através do diálogo e da razão. Mas, se a hu-
de intensificação dos ações de governo para o de- manidade estiver a postos, não atingirá o alvo espe-
senvolvimento do meio rural, com uma política volta- rado.
da para o incentivo da produção de base familiar Depois do absurdo assassinato de Ytszak Ra-
como fator decisivo para a descompressão popula- bin, as mortes de 25 inocentes provocadas pelo ato
cional nos grandes centros urbanos e para a gera- terrorista deste final de semana exigem igual conde-
ção de emprego e renda. nação. O Hamas diz que os ataques foram uma vin-

Dou meu testemunho e acredito nessa viabili- gança pelo assassinato do especialista em bombas
dade pelo que está sendo realizado no meu Estado, Yehya Ayache, no último dia 5 de janeiro. Uma argu-
até porque sabemos que o custo da geração de um mentação injustificável, diante dos esforços que os
emprego no meio rural é significativamente inferior palestinos e israelenses de bem estão fazendo para
ao da geração de um emprego no meio urbano. concretizarem o acordo de paz entre as duas regiõ-

Dados extraídos de áreas de assentamento de es.
trabalhadores rurais revelam que para se assentar
uma família no Estado do Rio Grande do Norte
atualmente gasta-se, em média, cerca de R$
18.000.00 enquanto a Penitenciária João Chaves,
em Natal, seguramente consome valor semelhante,
a cada ano, para manter um cidadão em regime car
cerário.

Outro ponto importante que se deve focalizar
até como forma de baratear mais o custo de um as
sentamento, é a necessidade do envolvimento de
forma mais efetiva dos órgãos municipais na execu
ção das ações de reforma agrária, de modo a apro
ximar o centro das decisões, do público beneficiário
do programa.

Lamentalmente essa prática não vem sendo
exercida por algumas administrações municipais do
meu Estado, notamente no Município de Mossoró,
onde, em alguns casos, constata-se total de carên
cia no campo da educação e da saúde, principal
mente levada pela absoluta falta de ação do governo
municipal.

É preciso que se descentralizem algumas açõ
es do Programa de Assentamento de Trabalhadores
Rurais no nosso País, incluindo com mais efetivida
de a participação das várias esferas do Governo e
entidades que representam os legítimos interesses
dos trabalhadores rurais, mas com bastante critério
e responsabilidade, sob pena de se prestar um des
serviço ao programa.
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Iizado. O pOVO palestino e o povo judeu querem a Reitero que a nota de repúdio representa falta
paz e a vigilãncta de todos nós, que também quere- de educação. Esse cidadão chamado Fujimori em
mos garantir um futuro sem conflitos para humanida- cinco anos organizou seu país,. fechàndo o Congres-
de, e garantir que o sonho seja realizado. so, que já não merecia a confiança do Presidente e

Shmon Peres e Yasser Arafat tem demonstra- da Nação. Mas, em contrapartida, depois reabriu o
do serenidade diante do radicalismo dos grupos ex- Congresso, mediante eleições diretas fiscalizadas
tremistas. O duplo atentado em Israel, tenho con- por órgãos internàcionais. Lá estiveram o ex-Presi-
fiança, será tratado com a mesma linha de conduta. dente dos Estados Unidos e alguns outros estadis-
Que a vida de tantos inocentes sirva para garantir a tas para verificar a lisura do pleito que elegeu o Sr.
consolidação da paz! Fujimori.

Era o que tinha a dizer. Essas pessoas que se dizem democrata são
O SR. AGNALDO TIMÓTEO (PPB - RJ. Sem de fato antidemocratas. Numa democracia, imagina-

revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De- se ter o direito de pensar, agir e falar diferentemen-
putados, estou um pouco surpreso com a nota de re- te. Não é possível que sejamos todos absolutamente
púdio do Partido dos Trabalhadores à presença do iguais, todos repetindo a mesma ladainha como se
Presidente Fujimori no Brasil. Paradoxalmente, esse fôssemos fitas magnéticas. Aliás, isso é algo muito
partido não apresentou nenhuma nota de repúdio comum entre os militares de esquerda: todos tem o
pela violência do ditador Fidel Castro, que derrubou mesmo discurso, absolutamente o mesmo discurso.
dois pequenos aviões de passageiros quando seria Até hoje fala-se em ditadura militar. Em 1978,
muito mais fácil autorizar ou obrigar que aterrissas- Lula deixou de trabalhar para ser um bon vivant mi-
sem em território cubano. Iionário, viajando pelo mundo. Vejam bem: isso

Aliás este é um assunto que merece ser discu- aconteceu em 1978! Por outro lado, ainda continuam
tido com mais profundidade, porque, para uma gran- falando nos vinte anos de ditadura. E o pior de tudo,
de parte da nossa imprensa, só não pode ser ditador Sr. Presidente, é que, em 1982, Miguel Arraes e
aquele que for de direita. Leonel Brizola foram eleitos Governadores de seus

Falam muito mal de Pinochet e de Fujimori, Estados, e tomaram posse da maneira mais límpida
mas ninguém critica Fidel Castro, que é ditador há e clara, o que prova que os militares, passado o seu
37 anos e matou seus adversários, diferentemente período de governo, abriram as portas para que os
do que ocorreu no Brasil. No nosso País, houve um civis tornassem novamente seus lugares.
movimento; militares tomaram conta desta Nação e Digo isso porque é constrangedor perceber tais
houve excessos. Alias - diga-se de passagem -, ex- atitudes de lideranças importantes da vida política
cessos acontecem todas as noites nas delegacias do Brasil. O Partido dos Trabalhadores já teve uma
de polícia. Em São Paulo mataram 219 pessoas em função altamente dignificante, pois representava os
cinco dias. trabalhadores; hoje, não: hoje representa uma elite

Eu sempre desafio essas pessoas que falam frustrada, universitários ingênuos que pensam que
do regime militar brasileiro a me apontarem dez víti- são comunistas mas vivem no mais requintado mo-
rnas da violência, da truculência e da falta de capaci- delo capitslista. ~ uma pena que nossos companhei-
dade de raciocínio daqueles que governaram este ros ainda não tenham aprendido a conviver com
País. Excessos acontecem. pensamentos distintos, com Iingl.!agem distinta, com

Por outro lado, Sr. Presidente, a esmagadora ~pacidade de comando di~tinto. Democracia é o di-
maioria dos que contestavam o poder, de maneira relto de pensar e de fazer diferente.
até mesma violenta, por meio de assaltos a bancos, Quero apresentar meu protesto-a essa nota de
terrorismo, bombas e assassinatos, está, agora, no repúdio do Partido dos Trabalhadores - e ela veio
Congresso Nacional. Houve perdão, com a anistia. de pessoas altamente capacitadas e inteligentes, o
Alguns são altamente competentes, mas eram terro- que é profundamente lamentável.
ristas, como é o caso do Deputado José Genoíno, Era o que tinha a dizer.
um homem inteligente e competente. Isso jamais .
aconteceria em Cuba, pois iriam todos para o pare- . (~exto ~scolmado de Expressã~s
dão. Numa ditadura, Fernando Gabeira, Leonel Bri- A~ti-Reg/~entsls, nos t~rmos do art. 17, In-

zola e Miguel Arraes jamais teriam tido oportunidade CISO 5, almes b, do RegImento Interno.)
de voltar a governar este País. Mas tiveram e estão O SR. EUR(PEDES MIRANDA (PDT-RO. Pro-
aqui, alguns até nos dando lições. nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
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Srs. Deputados, nós que temos compromisso com o mente, sua vontade de priorizar a agricultura, muito
Estado de Rondônia sabemos da necessidade ina- embora - repito - não disponha dos recursos dese-
diável de consolidar o nosso setor produtivo, para jados, para investir nessa área, que poderá ser uma
que a nossa população, possa ter um futuro promis- alavanca para o progresso de Rondônia.
soro Na priorização da agricultura no Estado, o car-

Sabemos também, que inicialmente Rondônia ro-ehefe, continua sendo, a campanha para o plantio
teve seu crescimento, sustentado pelos seringais, do café, que, aliás, tem sido um sucesso. Entretan-
pela mineração e pela atividade madeireira, a maio- to, o Secretário Wilson Stecca, tem afirmado, que
ria das famílias, que chegaram ao Estado, porém, muito embora, o carro chefe, seja a campanha do
vieram à procura de terra fértil, na intenção de pro- café, será dada atenção especial às outras culturas,
duzir alimentos, inclusive, para consumo próprio. as do como arroz, feijão, soja, algodão, milho e cas-

Muito embora, o Incra, ao longo dos anos, te- tanha, pois, a produção de grãos em grande escala,
nha distribuído terras, para muitas famílias sem o ainda é a melhor alternativa, para a consolidação do
apoio necessário, das autoridades, sejam estaduais, setor agrícola de Rondônia.
sejam federais, essas famílias não estão conseguin- Outra ação positiva da Secretaria da Agricultu-
do manter-se no campo, transferindo-se, lamentavel- ra, é, a campanha denominada Agulha de Ouro, que
mente, para as cidades. será desencadeada a partir de 15 de março do cor-

Hoje, com o declínio dos seringais e da minera- rente ano, com o objetivo de erradicar a febre aftosa
ção, bem como, com a escassez de madeiras no- e raiva herbívora e a brucelose.
bres, principalmente, para exportação, as pessoas
realmente comprometidas com o Estado, chegaram O estado de Rondônia, possui um rebanho bo-
a conclusão óbvia: Rondônia, precisa ser repensada vino, estimado em 4 milhões de cabeças, razão pela
urgentemente. qual o Governador Valdir Raupp, deseja, até o final

de seu mandato, extinguir do meio desse rebanho, a
A iniciativa de repensar nosso Estado, não po- aftosa, a raiva e a brucelose, com a finalidade, de

deria deixar de ser do Governo de Rondônia, que, tomar o rebanho sadio e competitivo, no mercado
aliás, tem promovido vários eventos com os seus consumidor.
técnicos, bem como, com a participação de várias
autoridades de outros Estados. Esperamos que o exemplo dado pelo Secretá-

Aproveito o tema repensar Rondônia, hoje, rio da Agricultura, seja pelo menos, observado por
para fazer referência à atuação do Secretário de outros Secretários. Que tal a Secretaria de Desen-
Agricultura de Rondônia, que considero um homem volvimento Ambiental, lançar uma campanha de re-
de visão e com compromisso com o nosso Estado, fiorestamento, considerando que, as madeiras no-
e, mesmo, não dispondo dos recursos necessários, bres, estão ficando cada vez mais escassas? Tal su-
tem procurado dar um dinamismo impressionante à gestão prende-se ao fato, de alguns empresários já
sua área de atuação. estarem fazendo tal trabalho, razão pela qual volto a

O Governador Valdir Raupp, foi muito feliz, ao questionar: Por que o Estado também dele não parti-
nomear Wilson Stecca, como Secretário da Agricul- pa, por intermédio da Sedam?
tura. Trata-se de uma pessoa preparada e leal, que ~ do conhecimento de todos, que o Governa-
colocará em prática, com toda certeza o seu plano dor Valdir Raupp, está tratando da questão Saída
de governo, para a área da agricultura. para o pacífico, apoiado pela Secretaria da Indústria

Wilson Stecca trabalhou muito tempo no ramo e Comércio, pela Fecomércio e pela Fiero, fato esse,
cafeeiro, além, de ser empresário da área de produ- que evidencia, salvo melhor juízo, a necessidade da
ção de alimentos. somatória das forças, dos demais setores públicos,

Foi Deputado Estadual da legislatura passada, para se buscar o engajamento de segmentos impor-
com uma elogiável atuação, dessa forma, todos os tantes da nossa sociedade, como atualmente acon-
requisitos para desempenhar, como aliás está de- tece, no caso que acabo de citar, ou seja, a questão
sempenhando, a presente função que lhe foi confia- Saída para o pacífico.
da pelo Governador Valdir Raupp. Quero dizer, que, na verdade, pretendemos ver

Senhor Presidente, sªrs e Srs. Parlamentares, o primeiro escalão do Governo, ligado ao setor pro-
a Secretaria da Agricultura do Estado, tem tido uma dutivo, desempenhando suas funções, com a mes-
eficaz atuação, pensando no presente e no futuro da ma vontade e dinamismo do Secretário da Agricultu-
nossa terra. O Governador tem demonstrado clara- ra, pois, dessa forma ficaria mais fácil, ajudar Valdir
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Raupp, e recolocar Rondônia novamente, no cami- privados dos seus elementares instrumentos uma
nho do desenvolvimento. caneta e um bloco de anotações. Nem a isso eles

Para finalizar devo dizer, que na condição de têm direito nos cárceres do Peru para passar o tem-
integrante da bancada de Rondônia, me sinto à von- po enquanto estão curtindo 20 anos de prisão. Ape-
tade, para desenvolver ações junto ao Ministério da sar de tudo isso, há pessoas querendo que o Con-
Agricultura, na busca de recursos a serem investi- gresso Nacional receba esse tipo de elemento que
mentos no campo, aproveitando, evidentemente, a não teve o mínimo de respeito por esta instituição.
vontade de trabalhar e o entusiasmo do Secretário Estava lá uma delegação oficial, eleita nesta Casa,
da Agricultura, que está cumprindo as determinaçã- com a responsabilidade de representar o Brasil no
es do Governador Valdir Raupp. Peru, e o Sr. Fujimori a desacatou e desrespeitou

Era o que tinha a dizer. quanto não recebeu os Parlamentares brasileiros.
O SR. CHICO VIGILANTE (PT-DF. Sem revi- Portanto quero, mais uma vez, aplaudir a mi-

são do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa- nha bancada a Executiva do meu partido ~ Partido
dos, faço questão de falar neste instante. Em primei- dos Trabalhad?res, por essa no~ d~ repudiO à pre-
ro lugar, para apoiar a dizer ao acerto da nota da sença desse ditador em nosso Pais.
bancada do Partido dos Trabalhadores em repúdio à Era o que tinha a dizer.
visita do Sr. Alberto Fujimori ao Brasil. O SR. ARTHUR VIRGfLIO (PSDB-AM.) - Sr.

Estive no peru com uma delegação de Parla- Presidente, estamos na reta final para a definição
mentares brasileiros na época do golpe que fechou congressual - e com muita urgência por parte da
o Congresso Nacional e o Poder Judiciário, e fomos ~ãma~a dos Deputados - acerca da reforma da Pre-
protestar contra aquela ditadura que lá se instalava VidênCia.
naquela instante. Conversamos com todos os seto- É evidente que o meu partido, o PSDB, entende
res da sociedade peruana: com a Igreja Católica por que na reforma previdenciária é funçlamental que se
intermédio do Arcebispo de Lima, com o instituto dê uma solução para a mazorca em que se transfor-
que corresponde à OAB do Brasil, com a Federação mou o sistema previdenciário do país. Entendemos ser
nacional de Jornalistas, com as centrais sindicais ela parte expressiva do ajuste fiscal, sem o qual, a lon-
com todos os segmentos da sociedade organizada go prazo, econômico algum poderá subsistir.
daquele país. E tentamos uma audiência com o Pre- O ajuste fiscal compreende a reforma tributária,
sidente da República, que se negou a receber a de- com uma aceleração do processo de priatizaçães, e,
legação de Parlamentares brasileiros de todos os sem dúvida alguma, ~ reform~ previdenciária e do
partidos com assunto nesta Casa. Lembro-me de Estado, como componentes e ingredientes básicos
que a delegação era chefiada pelo Deputado Max para que o Brasil possa efetivamente mergulhar numa
Rosemann e dela também fazia parte o Deputado f~e positiva de efetiva estabilidade econômica
Odacir Klein. Reunimos Parlamentares peruanos na Estamos na reta final para decidir a questão
Embaixada do Brasil, em Lima. Entretanto, o ditador previdenciária pois.
Fujimori não encontrou uma vaga em sua agenda Na minha opinião de Parlamentar, de militante
para nos receber. do PSDB, é hora de escoimarmos todos os privilé-

Portanto, fez muito bem o Presidente do Con- gios que beneficiem quaisquer segmentos da popu-
gresso Nacional, Senador José Sarney, a quem pa- lação de detrimento do conjunto da sociedade. É
rabenizo por não ter recebido o Presidente Jujimori hora de colocarmos na mesma vala, no sistema pre-
ontem. Também o Presidente do Supremo Tribunal videnciário único - e aqui falo exatamente por mim e
Federal, Ministro Sepúlveda Pertence, fez muito não pelo meu partido - magistrados, militares. Parla-
bem por não ter achado uma vaga na agenda para mentares, servidores públicos jornalistas e quem
receber aquele ditador. Todo ditador tem de ser re- quer que desfrute de privilégios, para que se possa
pudiado, principalmente aqueles que fecham o Con- pensar efetivamente em justiça para o conjunto da
gresso de seu país, calam o Poder Judiciário e colo- sociedade.
cam jornalistas na cadeia. A questão do IPC é muito momentosa. Quando

Entregamos ontem uma carta ao Presidente Prefeito de Manaus, um dos meus primeiros gestos
em exercício desta Casa, pedindo que S. Exª a le- foi abrir mão de pensão a que teria direito após qua-
vasse ao Presidente Alberto Fujimori. Tratava-se e tro anos de mandato. Não requeri aposentadoria do
um protesto da Federação Nacional dos Jornalistas IPC, nem tenho intenção de fazê-lo, portanto não se-
contra as prisões de jornalistas no Peru, que estão ria eu que me oporia a algo que viesse para morali-



Edmilson Sanches
Sabe, leitor sinceramente eu não entendo, ou

parece não quero entender. Dizem que decência,
honestidade, patriotismo é coisa de gente quadrada
gente careta. Que o Brasil de hoje, o Brasil moderno
não comporta esse tipo de pregação. Que todos os
que tentaram... se ferraram (como dizia minha juven
tude em sua linguagem curta e carregada)

Pois bem. O de que vou falar é de idéias tão
velhas quanto quadradas. A idéia de que um pais só
pode dar certo se cada um agir certo, inclusive fisca
lizando e apenando os que fizeram errado. Um país
não é nada mais nada menos que a soma dos esfor
ços dos habitantes que nele vivem e dele precisam.

Não há salvação para o Brasil senão pela con
quista de estágios gradualmente mais elevados de
sadias relações em todos os setores, instâncias e
estratos. Ética na política (Ética, um princípio que
não deve ter fim, prega exemplarmente o Rotary
Club). Transparência nas ações do governo. Digni
dade e prioridade à Educação e seus atores, até
como ação indireta preventi"a de males da saúde e
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zar O sistema como um todo, mas temo que se dis- instâncias e estratos: ética na política, transparência
cutirmos 56 o IPC caiamos na mediocridade. nas ações de governo, prioridade à educaçao, ho-

Se discutirmos o IPC, colocando a culpa de to- nestidade nos negócios, urgência de justiça, satisfa-
dos os males previdenciários no Congresso Nacio- ção ao contribuinte, respeito ao consumidor, honra
nal, vamos estar, quem sabe, deixando de olhar com de cidadão.
coragem para o cerne da questão. O autor espera que os políticos entendam e

Por isso, Sr. Presidente, a idéia que tenho é a pratiquem mais a ética do príncipe - e, conveniente-
de que também em relação à previdência para os mente. Faz a destinção: não o príncipe de Maquia-
Parlamentares seja o debate tocado de maneira fria, vel, mas o príncipe de Exupery. O jornalista Edimil-
consequente e coerente. Já disse que não me opo- son Sanches é dos que crêem que o Brasil tem jei-
ria nunca a uma decisão tomada pelo meu partido e to, embora igualmente reconheça que o jeito do Bra-
não me oporia nunca a eliminar qualquer privilégio - sil é o jeito dos brasileiros, às vezes comprometido
e eu pr6prio não requeriria para mim, jamais, privilégio pelos jeitinhos e ajeitamentos.
algum. Sinto-me á vontade, portanto para dizer que O articulista se indaga por que, sendo reconhe-
não me agradam certas posições às vezes exagera- cida como algo positivo e produtivo, a ética é mais
das, tentando colocar como questão central o IPC. decantada do que praticada. Ele lança a tese de que
Não aceito reduzir o debate da Previdência à questão não existe ética na profissão. mais no profissional;
do IPC. É muito pouco. O país espera mais de nós, es- que a ética não esta no trabalho, mas no trabalha-
pera mais coragem, ousadia e criatividade. dor, porque ética é bem individual, das pessoas que

O debate desta tarde haverá de ser muito inte- repassam esse bem, mas sem perdê-lo, no cotidiano
ressante. Todos devem expressar suas posições de suas interações.
com muita clareza e nitidez, o que farei também da- O autor encerra com uma demonstração de fé
qui a pouco. Por enquanto, faço este intróito para simples quase ingênua em relação a certos padrões
que não percamos a chance de imprimir o mais sig- de hoje: a de que o Brasil não é um caso de polícia:
nificativo, avanço possível na direção do ajuste fis- é uma questão de consciência., e que a partir disto,
cal, através de melhor reforma previdenciária que tudo o mais virá por consequência.
possamos compor. Este era o registro, Sr. Presidente.

Não me parece cabível ou coerente que o Con- ARTIGO A QUE SE REFE O ORADOR:
gresso Nacional deixe de pegar o seu preço. Ele vai A FALTA QUE A ÉTICA NOS FAZ
pagar, mas devemos mexer, quem sabe, em todos
os fundos de pensão à nossa volta, em todas as
aposentadorias especiais e em todos os sistemas
que privilegiam grupos em detrimento das maiorias.

Tenho a impressão de que, se agimos com co
ragem a definição teremos cumprido com o que se
espera de nós, não um surto de popularidade mo
mentânea e fácil do ponto de vista de opinião públi
ca, mas História. O Parlamentar deve olhar para o
seu momento imediato, mas também, para a Histó
ria. É isso o que se espera dele. Grandeza e espírito
público.

Era o que tinha a dizer.
O SR. SEBASTIÃO MADEIRA (PMDB-MA.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente.
srªs e Srs. e Srs. Deputados, estou encaminhando
à Mesa, para transcrição nos Anais desta Casa. O
artigo A falta que à ética faz, do jornalista Edmilson
Sanches, publicado no Jornal de Brasma. Edição
de 6 de fevereiro.

Para o articulista, a salvação de um País só se
da pela conquista de estágios gradualmente mais
elevados de sadias relações em todos os setores,
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da segurança. (Quem se educa, se asseia, física e cinde de uma base moral. Nenhuma utopia se reali-
moralmente). Urgência de Justiça - a justiça falha zará sem a ética - e a ação - do indivíduo.
porque tarda. Honestidade nos negócios, Bons pro- O Brasil não é um caso de política.
pósitos na parceria empresa-empregados. Satisfa- É uma questão de consciência. E tudo o mais
ção ao contribuinte. respeito ao consumidor. Honra virá por consequência.
ao cidadão. Sai dessa Brasil!

Os políticos precisam, com urgência entender O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (PT-RS.
e praticar a ética do Príncipe - não o de Maquiavel, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
mas o de Exupéry. Não é perseguição da Imprensa, Srs. Deputados, venho a esta tribuna para deixar re-
não é fúria do cidadão a moral da maioria dos se- gistrados nos Anais desta Casa três projetos de lei
nhores políticos esta mais baixa que bumbum de co- de fundamental importância para o País, os quais
bra. Quando tentam tapar uns buracos imorais aqui, apresento neste momento.
abrem-se poços de indecência acolá. Não há cristão Com tristeza, vejo, a cada dia, novas micro e
que aguente. pequenas empresas fecharem, suas portas, pois se

E por intermédio de suas mãos legislativas e vêem impossibilitadas de saldar os débitos contraí-
executivas quanto os políticos não poderiam fazer dos. Mais lamentável ainda é que, com a extinção
por seu povo e seu País... destas empresas, também desaparecem milhares

A questão dos efeitos da seca por exemplo. de empregos por elas gerados, fazendo com que
Nada que projetos de irrigação não pudessem mino- cresça o índice de desemprego no País, que já atin-
rar, minimizar ou, até acabar. fala-se com os técni- ge 3,4 milhões de brasileiros.
cos no assunto. Veja-se fora e mesmo dentro do . Não podemos ficar omissos diante desta situa-
Brasil, o exemplo de regiões anteriormente deserti- ção que vitima pequenos empresários e trabalhado-
caso Mas o problema não é a seca da natureza. É a res, enquanto banqueiros, grandes empresários e la-
secura dos homens. secura ética de políticos e sua tifundiários se beneficiam. Foi pensando assim que
política. Recursos subsidiados monitorados por cida- elaborei projeto de lei autorizando a renegociação e
dãos éticos, teriam uma contraprestação positiva de alongamento das dívidas originárias de crédito, con-
surpreender. Sabe-se disso. O agricultor fragelado traídas por empresas de micro, pequeno e médio
não corre da seca com a qual aprendeu a conviver. porte junta ao Sistema Financeiro Nacional.
Ele corre é da correção monetária, ou dos juros, que Minha proposta é de que os micro, pequenos e
geram a angústia de querer e não poder fazer. E médios empresários possam renegociar as dívidas
isso o desespera, embora não o desesperance. originárias de despesas com investimentos, capital

O País tem jeito. mas o jeito do Brasil é o jeito de giro e outras contraídas para a condução das ati-
dos brasileiros, muitas das vezes comprometido pe- vidades da empresa que estejam dentro do limite de
los jeitinhos e ajeitamentos. • R$200 mil. O prazo estipulado para saldar os débi-

Sabemos que é fácil não só falar em ética, mas tos é de 7 .anos e co~ ~% de juros ao ano. O perío-
também fazê-Ia, praticá-Ia porque, por mais gasta do p~ra qUitação do debito po?e ser alongad~ por no
que pareça a expressão isso só depende de cada máXimo 10 anos se o mutuá~lo comprov~r dlficulda-
um de nós. Não existe ética de profissão, mas do de d~ pagamento de .seu débito nas condições esta-
profissional que a exerce. Não existe ética ao traba- belecldas na renegocl~ção. .
lho a ética está no trabalhador, porque ética é um Como ~~ntrapartida:.. os em~~esános ~u~em
bem individual de pessoa, que a aplica, como um a re~ponsablhdade de nao demitir os funclonanos,
carimbo, no decorrer do exercício de seus papéis sem J~ta causa~ ~urante ? espa~ de tempo de re-
sociais. Quanto mais eu divido a ética, mais ela se negociação da dl~lda. AS~lm, o projeto oferece, tam-
multiplica em mim e em minhas experiências de vida bém, uma garantia a mais para a manutenção dos
e ofício. empregos gerados pelas micro, pequenas e médias

O d .. h'd d fu . empresas.
ra, se a mltlmos que onesti a e nClona, As microempresas respondem hoje por cerca

que ser. bom faz,b~~, que fazer (o) bem é bom, se de 7 milhões de empregos chamados formais e ou-
uma cOl~a b~a e facll faz~~ e d; resultados, então tros 21 milhões (estimativa) ditos informais. Mesmo
por que ISSO e tão pouco utilizado. . _ assim, não encontram por parte do Governo nenhu-

Urge uma ação - antes que haja uma reaçao. ma medida de proteção ou incentivo para que consi-
Nenhuma idéia nova, nenhuma boa ação pres- gam sobreviver à política de globalização da econo-
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mia e de altas taxas de juros. Exemplo claro encon- médias empresas e dos pequenos e médios agricul-
tarmos em meu Estado, o Rio Grande do Sul. Pes- tores.
quisa feita com 182 empresas gaúchas revelou que Já se passou mais de um ano do nosso man-
68% das empresas estão usando cheque especial dato, sob o comando do Presidente da República
negativo; 52% pàssuem impostos atrasados; e 73% Fernando Henrique Cardoso, e infelizmente esta
obrigaram-se a demitir funcionários. Ao apontarem Casa Legislativa, que deveria elaborar as leis do
os motivos da crise que atinge o setor, 97% dos mi- País, só tem submetido à votação as propostas
croempresários alegam que o problema se refere oriundas do Poder Executivo. Dá para se contar nos
aos juros altos; e 83% afirmam ser as medidas do dedos o número de projetos originários de Parla-
Governo são as responsáveis. mentares que chegaram à votação no plenário.

Quadro semelhante verificamos em todos os Deixo registrado o nosso protesto porque, en-
Estados brasileiros. E eu pude perceber de forma quanto Parlamentares, fomos eleitos pelo povo do
ainda mais clara a gravidade da situação após ter Rio Grande para aqui apresentar e defender projetos
elaborado e divulgado este projeto, em virtude da de lei de interesse da população.
grande repercussão que teve. Todos os dias, recebo ~ lamentável que os projetos de Parlamentares
telefonemas de entidades, microempresários e tra- que integram esta Casa não estejam sendo coloca-
balhadores, que solicitam mais informações a res- dos em andamento nas Comissões nem na pauta de
peito e manifestam apoia à iniciativa, afirmando que debates, a qual, aliás, até o presente momento, vem
a situação não pode permanecer como está. sendo submissa às propostas oriundas do Presiden-

Acredito que este projeto é de grande relevãn- te Fernando Henrique Cardoso.
cia, pois beneficia justamente aqueles que são os Era o que tinha a dizer.
geradores das riquezas deste País: os pequenos A SRA. RITA CAMATA (PMDB - ES. Pronun-
empresários e os trabalhadores. Um Governo que Ii- cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
berou milhões para salvar banqueiros sobre os quais Srs. Deputados, a crise social que se abate sobre o
pesam vários acusações de irregularidades .não Governo Federal, parece ter refletido diretamente
pode negar este socorro a quem de fato necessIta e em meu Estado o Espírito Santo, com o pedido de
merece. demissão coletiva, em caráter irrevogável, de dezoi-

Aproveito para informar que estou apresentan- to assessores da Secretaria de Estado da Justiça e
do à Mesa, neste momento, outros dois projetos de da Cidadania do Espírito Santo, ocorrido na última
minha autoria. Um deles proíbe que a responsabili- sexta-feira.
dade pelo pagamento de impostos e taxas (como Entre os demissionários, estão duas das princi-
IPTU e ITR) seja repassada pelo proprietário de irn6- pais assessoras da SEJUC: Subsecretaria de Cida-
vel ao locatário ou arrendatário. Entendo que o fato dania para Assuntos Técnicos, Nildete Turra Ferrei-
de estes encargos estarem em dia beneficia apenas ra, e a Presidente do IESBEM - Instituto Espírito
aos proprietários de imóveis, cabendo a eles, por- Santense do Bem-Estar do Menor - Maria Helena
tanto, o ônus pelos impostos e taxas. Spinelli. No pedido de exoneração, aquelas asses-

O outro define como dano moral aquele que soras alegaram limitações político-administrativas e
causar tristeza, mágoa, sofrimento, dor física ou diferenças entre o discurso e a prática do Governo
emocional. Estabelece como sendo competência da Estadual, inviabilizando a implantação de uma políti-
Justiça do Trabalho julgar as ações de reparação de ca social de atendimento para a área de Cidadania e
danos morais e materiais decorrentes da relação de Ação Social.
trabalho. Hoje há dúvida quanto à competência para Justificando o pedido de exoneração, as asses-
julgar ações nesse sentido. Cremos ser a Justiça do soras discordam da posição do Governo em diluir as
Trabalho a mais apropriada e aparelhada quando ações das políticas de proteção especial à criança e
está envolvida relação trabalhista. ao adolescente e de Assistência Social no contexto

Espero contar com o apoio dos colegas para de outras políticas, quando deveriam estar inseridas
aprovação destes projetos, que, sem dúvida, são do no rol das políticas públicas, ocupando lugar de des-
interesse da sociedade que representamos. taque.

Nesse sentido, nosso trabalho na Câmara dos O principal foco da discórdia é o documento
Deputados tem sido sempre voltado para honrar a apresentado pelo Gabinete do Governador, que co-
nossa proposta de campanha eleitoral, que é defen- loca a municipalização do atendimento como saída
der o interesse dos trabalhadores das pequenas e para as questões sociais, sem apontar claramente
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as condições e estratégias para viabilizá-Ia. Desta Há um grupo da indústria cimenteira interessa-
forma, o Governo pretende executar a transferência do em explorá-lo. Inclusive já há pesquisa sobre
formal de competências legais para as Prefeituras, toda a região.
retirando do Estado as responsabilidades e sociais. Esse grupo é o Votorantim, que, em breve, es-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não tará implantando no meu Estado uma indústria de ci-
desejo entrar no mérito do pedido de demissão da- mento. É um investimento de 150 milhões de reais,
queles assessores do Governo Vitor Buaiz. Entre- que vai empregar mais de 1.200 funcionários só du-
tanto, não posso deixar de manifestar minha apreen- rante a implantação. Depois de implantada, a indús-
são pela forma como vem sendo conduzida a des- tria empregará apenas 300 funcionários, mas signifi-
centralização dos serviços de assistência social, par- ca, também, um incremento de mais de 10% do
ticularmente aqueles que envolvem crianças e ado- ICMS do Estado. Essa indústria é importante não
lescentes. Corno Relatora do Estatuto da Criança e apenas para Vidal Ramos, para o Vale do Rio Itajaí-
do Adolescente - Lei nº- 8.069/90 - defendo a aplica- Mirim ou para o Vale do Rio Itajaí-Açu, mais conhe-
ção pura e simples do inciso I do art. 88, que prevê cido como Vale do Rio de Blumenau, mas especifi-
municipalização do atendimento, um dos principais camente para Santa Catarina.
pilares da política de atendimento. Entretanto, para Sr. Presidente, a indústria nacional está de bra-
que a municipalização obtenha êxito, é preciso que ços cruzados, esperando o que vai ocorrer. Todos
o Estado tenha uma participação política e decisiva estão com medo de investir, o empresário está colo-
na formulação e implementação das políticas sociais cando o dele - para usar uma expressão popular -
básicas. há mais de um ano, acreditando neste Governo, e

Sempre é bom lembrar que o Estatuto da está todos os dias perdendo. O empresário está com
Criança e do Adolescente determina que a política o psiquismo de quem é roubado, vê quem rouba,
de atendimento dos direitos da criança e do adoles- mas não consegue fazer nada.
cente far-se-á através de um conjunto articulado de Sr. Presidente, nós, Deputados, estamos agora
ações governamentais e não-governamentais, da com um saco de ouro nas costas. Chamo de saco
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni- de ouro porque é ouro a reforma da Previdência, a
cípios, sendo que os Estados devem criar e manter reforma administrativa e especialmente a reforma tri-
programas específicos de atendimento, observado a butâria.
descentralização administrativa, principalmente na O ouro é pesado para nós, porque temos,
implementação das política sócio-educativas. como diz o Deputado Arthur Virgílio, de agir com sin-

Desejo que o Governo Vítor Buaiz resgate ceridade e honestidade para com aquele que nos
seus compromissos de campanha, investido ma- elegeu. Na reforma da Previdência, por exemplo, se
ciçamente nos programas de atendimento às po- formos verdadeiramente honestos, e puros, não pri-
pulações menos favorecidas, dando efetiva prio- vilegiaremos um grupo que se esconde atrás do fun-
ridade para as políticas sociais básicas, única cionalismo público.
forma de promover socialmente aquela parcela Não podemos confundir o funcionário público,
de excluídos, erradicando a pobreza, a margina- que na grande maioria não recebe acima de mil
Iização e reduzindo as desigualdades sociais e reais, com os privilegiados do Brasil que receberão
regionais. aposentadorias demasiadamente desonestas, se for

Era o que tinha a dizer. aprovado por esta Casa o projeto que aí está.
O SR. SERAFIM VENZON (pDT - SC. Sem Não me refiro apenas ao IPC, Sr. Presidente,

revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. que pode ser uma das maldades contra a Nação
Deputados, Santa Catarina possui uma das mas às outras que esta Casa poderá corrigir.
maiores jazidas de minério de cimento do Sul do Para encerrar, Sr~ Presidente, quero enfatizar a
País. importância que esta Casa deverá dar à reforma ad-

Há minério de cimento de boa qualidade e fácil ministrativa e à reforma tributária. A indústria nacio-
extração em Rio Branco do Sul, Paraná, região pró- nal está-se esvaindo. Todos os empresários brasilei-
xima de Curitiba, no Rio Grande do Sul, Paraná, re- ros - pelo menos os que conheço - estão de braços
gião próxima de Curitiba, no Rio Grande do Sul, a cruzados esperando por esta reforma. E, enquanto
150 quilômetros ao sul de Porto Alegre, e no Vale do isso, o cidadão brasileiro, quando não perde o seu
Rio Itajaí-Mirim, especificamente na cidade de Vidal emprego, está dia a dia perdendo o seu valor. Por
Ramos, Santa Catarina. isso, ao iniciar os trabalhos deste semestre de 1996,
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gostaria de convocar as Lideranças desta Casa para sabem que lá a violência está crescendo cada vez
que nos ajudassem a votar, pelo menos até a meta- mais.
de do ano, os três projetos mais importantes: a refor- Sr. Presidente, srªS e Srs. Deputados, é com
ma da Previdência, a tributária e a administrativa. tristeza que falo de um Estado que passei a amar e

Era o que tinha a dizer. a admirar cada vez mais. Mas, se o Governador
O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Sem re- continua ~dotando ?s~a política de .demissão de

visão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu- comp~nhelros especializados: que dedicaram toda a
tados, mais uma vez venho a esta tribuna para co- sua ~Ida ao t!abal~o, não sei o qU? acontecerá ~s
brar do Governador do meu Estado explicações 80- mar8já~ ?~~tlnuam. Onde es~ .a lista d?s C?ronéls
bre a posição autoritária que vem adotando em rela- do Judlclano, que ganham v~nos saláriOS Interna-
ção aos dirigentes das empresas estaduais e seus mente? Por ~.ue não se demitem esses homens?
funcionários. Querem. d~mltir aqueles que~ ganham 300, 400 ou
.. 500 reaiS, Indo para os bolsoes, na Zona Oeste ou

No dia 1~ ?e fevereiro, apenas em uma ~mpre- na Baixada Fluminense, passar fome. Enquanto
sa foram demitidos cer.ca. de .740 companheiros. E isso, eles continuam com seus discursos demagógi-
os trabalhadores ferrovlános ligados à empre~a es- coso A tristeza é que o carioca hoje não sabe nem o
tadual FLU.MITRENS decretaram u~a paralisação que é cidadania nem o que é ser cidadão. É assim
por doze dla~, mas o .~overno, mal~ truculento do que estamos vivendo naquele Estado que é lindo.
que os da. ditadura militar, não abnu canal algum Estão acabando com ele! Basta ver o que foi feito
para negociação. pela chuva. Na hora em que mais se necessitava de

Vejo isso com tristeza, porque nesta Casa cor- ajuda, tanto o Prefeito como o Governador, no Iin-
remos atrás do Relator do Orçamento, pedindo ver- guajar popular, deram linha na pipa, foram embora,
ba para o nosso Estado, para retirar do Estado do saíram do Estado.
Rio de Janeiro a visão de que a única coisa que Sr. Presidente, enquanto não houver negocia-
sabe produzir é violência. Mas por que a violência? ção e participação das entidades, pelo menos não
Só sabem desempregar. Na FLUMITRENS foram me vou cansar de dizer que a situação do Rio de Ja-
demitidos 740 trabalhadores, 420 no metrô e 906 na neiro hoje é uma vergonha.
CEDAE. E, pelos últimos índices da indústria do Concluindo, Sr. Presidente, espero que a nos-
nosso Estado, temos hoje 1 milhão de desemprega- sa bancada do Rio de Janeiro, que trabalhou dura-
dos na Baixada .Fluminense o maior celeiro de de- mente para retirarmos várias emendas do Orçamen-
sempregados eXistente em nosso Estado. E a Zona to, entendo - mais uma vez quero deixar bem claro
Oeste é o segundo. - que onde estiver escrito nome de Carlos Santana

O Governador do meu Estado veio a esta Casa é para retirá-lo, porque não serei conivente com a
pedir pelo amor de Deus aos Parlamentares que as- política que vigora em meu Estado.
sinassem as emendas do Orçamento. Quero pedir Quero denunciar essa política em cada foro
publicamente ao Relator-Geral do Orçamento que que passar, pois quero, sim, a cabeça dos marajás
retire a assinatura do Carlos Santana dessas emen- que lá estão, os quais não estão sendo demitidos.
das, porque não quero ficar conivente com a política Ficam fazendo discurso demagógicos internamente,
existente em meu Estado, de demissão para tudo mas o que estamos vendo são operários sendo de-
quanto é lado. mitidos em todo o nosso Estado, devido a essa polí-

Fui sindicalista na ditadura, e os generais tica malfadada.
ainda chamavam para negociar. Hoje, em nosso Sr. Presidente, agora, quero-me pronunciar
Estado, nem isso está acontecendo. Estão usando pela ordem. Estou querendo pedir ao Presidente,
a caneta para demitir operários com mais de vinte pois várias pessoas estão lá fora...
anos de casa companheiros especializados, sem O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Depu-
uma falta sequer. Para onde vão esses trabalha- tado Carlos Santana o tempo de V. EXª já está esgo-
dores, Sr. Presidente, Srs. Deputados? Que políti- tado. V. EXª quer levantar uma questão de ordem
ca é essa de desenvolvimento, pois só vemos tra- baseada em que artigo do Regimento?
balhadores sendo demitidos a cada momento em O SR. CARLOS SANTANA - Sr. Presidente,
meu Estado? Por isso hoje, as pessoas até brin- sou um humilde operário. Não quero usar o Regi-
cam, dizendo que para ir ao Rio de Janeiro têm de mento, porque, se for falar em artigo, não saberei
pedir um passaporte à bandidagem, porque todos citá-lo.
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O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Não, los Eloy, que, num gesto de inteligência e de com-
V.Exa nã:> precisa ft.Jldamentar a sua questão de ordem. promisso público, estão fazendo com que essa em-

O SR. CARLOS SANTANA - Só quero, Sr. presa não perca sua capacidade de investimento e
Presidente, que seja permitida a entrada das pes- que possamos gerar em Minas Gerais mais energia,
soas que estão lá fora, para que elas possam vir ao mais emprego e mais trabalho.
plenário. Os lojistas de terno e gravata já estão nos Era o que tinha a dizer.
corredores, enquanto que as pessoas que serão O SR. FERNANDO GONÇALVES (Bloco/PTB-
prejudicadas estão lá fora e não podem entrar. RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,

É isso o que quero, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, a solução dos graves pro-
O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Nobre blemas econômicos e sociais por que passa a Na-

Deputado Carlos Santana, a Mesa encaminha já o ção brasileira depende, fundamentalmente, do trata-
requerimento de V.Exa para a devida apreciação. mento atribuído à agricultura e aos que a ela se de-

O SR. EDSON SOARES (PSDB-MG. Sem re- dicam.
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- De fato, a agricultura tem demonstrado, repeti-
putados, no dia 14 de fevereiro, em Belo Horizonte, damente, e em qualquer parte do mundo, a sua ab-
Capital do meu Estado, no auditório da CEMIG - soluta capacidade em resolver problemas cruciais
Centrais Elétricas de Minas Gerais, participamos de básicos, como o de alimentar o povo, gerar empre-
solenidade da maior importância: a assinatura de gos, fixar populações em suas origens, enfim, repre-
documentos instituindo consórcios para viabilizar a sentar condições efetivas ao desenvolvimento com
construção de duas usinas hidrelétricas: uma em Fu- justiça social, porque baseado na garantia do bem-
nilândia, no sul do meu Estado, e outra no Vale do estar coletivo e em adequada distribuição de renda.
Jequitinhonha, entre as cidades de Berilo e Grão Infelizmente, o Brasil não tem aproveitado a
Mogo!. sua extraordinária noção para a agricultura, pois, ao

O evento contou com a presença do Sr. Gover- contrário, ao setor tem sido dispensada quase ne-
nador Eduardo Azeredo, a que, neste momento, ren- nhuma atenção, com reflexos diretos no êxodo rural,
do minhas homenagens pelo que tem feito nos últi- na desordenada ocupação urbana e demais dificul-
mos meses de governo, sobretudo na área da edu- dades vivenciadas pelas grandes cidades brasileiras.
cação. Hoje qualquer pessoa tem acesso às escolas Seria falacioso afirmar que o Estado do Rio de
estaduais, as quais ganharam autonomia com o ad- Janeiro não possui potencial agrícola. O Rio de Ja-
vento das eleições diretas para diretores. neiro possui, sim, reais potencialidades para produ-

Minas Gerais tem também avançado muito na zir o necessário ao atendimento da demanda regio-
área da saúde pública, não obstante as dificuldades nal por alimentos, desde que lhe sejam oferecidas
por que o Estado e o País atravessam, com a demo- condições adequadas para desenvolver o delicado
cratização do acesso ao atendimento médico-hospi- ciclo operacional das diversas culturas agrícolas.
talar, à municipalização dos serviços e à gestão dos É preciso, por exemplo, dotar o Estado de um
recursos financeiros. sistema de vigilância das condições meteorológicas,

O Governador Eduardo Azeredo, um social-de- de modo que se possa estabelecer, com a devida
mocrata, junto com Carlos Eloy, dá provas de que é antecedência, as intempéries e seus conseqüentes
possível - apesar da crise econqmica por que pas- riscos para a agricultura.
samos - o Estado continuar progredindo, construin- Todos sabemos, Sr. Presidente, o quanto sofre
do e valorizando a CEMIG, uma das maiores empre- a agricultura e tantos outros setores, especialmente
sas energéticas do País, empresa modelo e eficien- durante os meses mais quentes do ano, com os pre-
te, que leva para o Vale do Jequitinhonha a oportuni- juízos causados pela imprevisibildiade dos fenôme-
dade de melhoria da condição de vida dos cidadãos nos climáticos, enquanto não se dispõe de um siste-
que ali vivem. A construção de usina hidrelétrica ge- ma semelhante ao já utilizado em muitos países,
rará quase 4 mil empregos no pico e, além de forta- através do qual se estrutura uma base de dados que
lecer e equacionar a questão energética do Vale do permite o acompanhamento e a evolução das linhas
Jequitinhonha, propiciará a irrigação de milhares e de instabilidade climática, em outras palavras, o co-
milhares de hectares de terra para a prática da agri- nhecimento prévio de onde e quanto irão ocorrer as
cultura, sobretudo para os pequenos agricultores. variações bruscas causadoras das calamidades.

Sr. Presidente, cumprimento o Governador É a contribuição que ora formulo, desta tribuna,
Eduardo Azeredo e o Presidente da Cemig, Dr. Car- na expectativa de que as autoridades governamen-
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tais, do Estado do Rio de Janeiro e da respectiva que passam os micro e pequenos empresários do
área ministerial, acolham com muita atenção e de- País.
senvolvam eficiente modelo de vigilância meteoroló- Portanto, Sr. Presidente, encerrando o meu
gica, cujos resultados repercutirão intensamente, pronunciamento, espero que os Srs. Parlamentares
não apenas no volume e qualidade em dias de muita se sensibilizem com aqueles que vivem nesses 001-
chuva e temporal e ainda como prevenção para os sões de miséria, como os situados no Nordeste, e
riscos de deslizamentos de morros e encostas. que este Governo não continue insensível no afã de

A catástrofe que se repetiu no Rio de Janeiro, defender a estabilidade da moeda, o que está levan-
com vários mortos e desabrigados, diante do forte do ao suicídio milhares e milhares de pequenos em-
temporal, constitui uma razão a mais para a adoção presários.
de medidas de vigilância dos fenômenos meteoroló- Sr. Presidente, esta é a nossa posição. Não
gicos. podemos concordar, não podemos silenciar diante

O SR. SEVERINO CAVALCANTI (PPB - PE. de tanta indiferença por parte daqueles que fazem a
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras e política econômica do nosso País.
Srs. Deputados temos constantemente usado a tri- O SR. ALDO ARANTES (PCdoB -'- GO. Sem
buna desta Casa para alertar as autoridades respon- revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De-
sáveis pela economia do nosso País a respeito da putados, Goiás está de luto. No dia 23 de fevereiro
aflição por que passam os pequenos e microempre- faleceu o Prof. Colemar Nata e Silva. Intelectual de
sários. destaque, o Prof. Colemar perguntava: o que é um

Não sei, Sr. Presidente, como daqui a mais a1- intelectual? E ele próprio respondia: intelectual é um
guns meses iremos atravessar uma rua diante da homem de pensamento, deve ser de cultura, um ele-
falta de garantias, com o desemprego e a falta de mento que aspire colocar o seu cabedal a serviço do
oportunidades para os micro e pequenos empresá- progresso e da evolução da sociedade, vale dizer,
rios. É realmente, Sr. Presidente, dantesco o quadro sempre a serviço das causas de interesse coletivo.
que se apresenta, com dificuldades seríssimas para Essa definição, Sr. Presidente, aplica-se a des-
aqueles que não têm acesso a um crédito compatí- tacada figura do Prof. Colemar, que sempre colocou
vel com as dificuldades por que passa o País. a sua vida a serviço do progresso e do interesse co-

Sabemos que não falta dinheiro para os gran- letivo. Nascido em Niquelândia, Goiás, em 1908, for-
des bancos, como o Nacional ou o Banco do Estado mou-se em Direito pela Universidade do Brasil, no
de São Paulo. Mas não se encontra solução. Faltam Rio de Janeiro, foi autor de vários livros e membro
recursos para o pequeno empresário, para aqueles da maioria das entidades culturais do meu Estado,
que criam escolas em todos os recantos do País. Já sendo fundador de várias delas; membro da Acade-
que o Estado não cria escol~s profissionalizantes, mia Goiana de Letras, do Instituto dos Advogados
são as microempresas que assim o fazem. do Brasil, do Instituto Histórico e Geográfico de

Espero que o Governo, depois desse déficit, o Goiás, tendo sido fundador dessas duas últimas en-
maior da história do País, não venha culpar o funcio- tidades; foi membro da Comissão que definiu o local
nário como o responsável pelo desordenamento da para a mudança da Capital de Goiás, Goiânia; foi
economia do nosso País. Procurador-Geral do Estado e um dos fundadores

Estamos vendo que dentro de pouco tempo as da Universidade Federal de Goiás.
grandes cidades não terão como acolher aqueles Sr. Presidente, quando jovem ainda, Presiden-
que deixam as suas pequenas empresas para virem te da União Nacional dos Estudantes e dirigindo
para os grandes centros, quando perdem a sua uma luta nacional pela representação de um terço
identidade, quando perdem tudo, porque o Governo dos estudantes nos órgãos colegiados, lembro-me
não se sensibiliza e não cria condições de trabalho da participação do Prof. Colemar Nata e Silva, na
para esses que precisam realmente ter um lugar ao época Reitor da Universidade Federal de Goiás, que
sol. foi a primeira universidade do Brasil a acatar a rei-

Sr. Presidente, já apresentei a esta Casa um vindicação dos estudantes, incorporando a repre-
projeto criando incentivos para aqueles que queiram sentação de um terço dos estudantes nos seus ór-
instalar-se nas regiões menos favorecidas, exata- gãos colegiados. Era um democrata e por isso mes-
mente nesses bolsões de miséria que existem em mo foi perseguido pela ditadura militar, tendo sido
todo o País. E espero o apoiamento dos que têm afastado da Reitoria da Universidade Federal de
sensibilidade, dos que estão vendo o sofrimento por Goiás.
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Sr. Presidente, em meu nome pessoal e em cional, Banco Econômico e Proer, para o sistema fi-
nome do meu partido, manifesto pesar pelo faleci- nanceiro privado.
mento do Prof. Colemar Natal e Silva e transmito os Tudo isso está sendo feito quando a Nação
meus sentimentos à família enlutada, afirmando que brasileira e particularmente os trabalhadores estão
a vida do Prof. Colemar é exemplo para as novas sendo atropelados em seus interesses, com a pro-
gerações de Goiás, homem que colocou a sua vida posta de reforma da Constituição, que transforma a
a serviço do progresso, da humanidade e dos inte- aposentadoria por tempo de serviço em aposentado-
resses coletivos. ria por tempo de contribuição. Argumenta-se que em

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT - SP. Sem apenas poucos países prevalece a aposentadoria
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De- por tempo de serviço. O que não se argumenta é
putados, há cerca de duas semanas o jornal Correio que no Brasil, com a rotatividade da mão-de-obra,
Braziliense divulgou denúncia feita pela Deputada metade ou mais da metade da população economi-
Cidinha Campos com referência a um acordo assi- camente ativa não tem nenhum vínculo formal de
nado entre o INSS e o Banco do Brasil. trabalho.

Tivemos oportunidade também de ter acesso a Portanto, enquanto se carreiam, pelas mãos do
documentos referentes a esse acordo. É bom que Governo e do Ministro da Previdência, bilhões de
todos estejamos informados, e particularmente a Na- reais para o sistema financeiro privado, os trabalha-
ção brasileira, de que o representante do INSS que dores têm de pagar à Previdência durante 35 anos
assinou aquele acordo havia sido exonerado a pedi- para se aposentar.
do da Procuradora-Chefe e foi, poucos dias depois, Desta forma, denunciamos mais uma vez a in-
readmitido por intermédio de portaria assinada pelo coerência do Governo, que usa o dinheiro suado dos
Ministro Reinhold Stephanes. Assim, não restava a1- trabalhadores para favorecer, de forma infindável, os
ternativa para a Procuradora-Chefe a não ser pedir que mais ganham dinheiro no País sem trabalhar,
exoneração do cargo que ocupava. O grave dessa isto é, os banqueiros e o sistema financeiro privado.
história é que esse acordo, segundo parecer jurídico Era o que tinha a dizer.
do próprio INSS, era totalmente lesivo aos cofres da- O SR. VALDIR COLATTO (PMDB - SC. Pro-
quele órgão. nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e

Minha primeira observação a respeito é que Srs. Deputados, não há dúvida de que vivemos,
estamos em plena reforma da Previdência Social, hoje, uma nova era na economia brasileira. Em pou-
sendo porta-voz principal do Governo nessa reforma co mais de um ano e meio, o Plano Real mostrou
o próprio Ministro Reinhold Stephanes, que, além de ser possível o que alguns julgavam sonho: o contro-
ter patrocinado renúncia de receita em novembro de le do processo inflacionário, a manutenção dos pre-
1995, articulando perdão de dívidas e multas do em- ços, a valorização da moeda - enfim, a estabilidade
presariado e de prefeituras em torno de 7 bilhões de econômica, fundamental para que possamos reto-
dólares, interfere diretamente para que o INSS assi- mar o desenvolvimento do País. Se muito foi feito,
ne esse acordo. muito, porém, ainda há por fazer. É alto o preço que

Alguém poderia imaginar que o objetivo do Go- estamos pagando por essa nova realidade da eco-
verno seria beneficiar o órgão estatal que deveria fo- nomia: juros astronômicos, custos de produção cada
mentar a agricultura brasileira, que é o Banco do vez maiores, desemprego crescente e contenção de
Brasil. Triste engano. Na verdade, a assinatura des- salários são a prova de que a indústria, o comércio e
se acordo serve apenas como aríete a fim de se es- a prestação de serviços têm de batalhar com todas
cancarar mais uma porta ao sistema financeiro pri- as' forças para vencer o desafio que lhes dificulta a
vado. sobrevivência.

Aqui vai a segunda observação: já tinha havido Essa, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, é
anteriormente a tentativa de um banco privado, junto a situação em que se encontram os empresários de
ao INSS, para fazer esse acordo, que resulta em bi- todo o Brasil, vivam eles no extremo Norte ou no
Ihões de dólares para o sistema financeiro privado, o oposto Sul do território nacional. Os da região do
qual havia sido indeferido. Agora, houve a assinatu- grande oeste catarinense não poderiam estar me-
ra desse acordo entre INSS e Banco do Brasil, mas Ihor: em janeiro, centenas de prestadores de servi-
estamos entrando com uma ação popular hoje para ço, comerciantes e industriais dos municípios que a
obtermos liminar sustando-o. Evidentemente, essa é compõem reuniram-se na cidade de São Miguel
mais uma doação, a exemplo dos casos Banco Na- dOeste para debater os problemas contra os quais
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lutam com enorme dificuldade. Do encontro, resultou srªs e Srs. Deputados, de que o Presidente Feman-
a Carta do Oeste Catarinense, em que, com objetivi- do Henrique Cardoso e o Ministro Pedro Malan se
dade e clareza, apelam para o Ministro da Fazenda, farão sensíveis ao apelo que vem de Santa Catari-
na esperança de que tome as providências de que na, terra que tanto tem contribuído, por suas rique-
precisam para continuar trabalhando e produzindo, zas naturais e pelo trabalho do seu nobre povo, para
gerando os empregos e os impostos essenciais ao o desenvolvimen1o econômico e para prosperidade 50-

crescimento de Santa Catarina e ao progresso do cial que haverão de tomar grande o futuro do Brasil.
Brasil. CARTA A QUE SE REFERE O ORA-

Região com forte potencial agrícola. sofreu o DOR:
oeste catarinense, nos últimos meses de 1995, es-
tiagem que se prolongou por mais de cinqüenta dias, CARTA DO OESTE CATARINENSE
com efeitos desastrosos neste começo de ano. A São Minguei dOeste, 29 de janeiro de 1996.
queda significativa da safra compromete não apenas MA. 0057196
a agricultura, mas todos os segmentos da atividade Ex~ Sr.
econômica, numa reação em cadeia que impõe pre- Pedro Sampaio Malan
juízos à indústria, ao comércio, ao setor de serviços 0.0. Ministro da Fazenda
e ao próprio Estado, que deixa de receber os tribu- Brasília - DF
tos a que tem direito como vítima da inadimplência a Excelentíssimo Senhor,
que são forçados os donos de empresas. Signatá- Diante da situação extremamente difícil que
rios da Carta do Oeste Catarinense, esses conterrã- vive a economia de nossa região, a exemplo de toda
neos reivindicam, apenas, as condições mínimas Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, as entidades
para que não tenham de fechar as portas; longe de ora presididas por nós e representativas do Comér-
reclamar privilégios, desejam somente que não se cio, Indústria e prestação de serviços do Oeste Ca-
ignorem as circunstâncias específicas da economia tarinense, vem junto a Vossa Excelência, pleitear
local, as peculiaridades da região a que pertencem. como medidas inadiáveis:

Pleiteiam, assim, o início imediato do processo 1ª Implantação imediata do processo de secu-
de securitização das dívidas dos produtores rurais e ritização, utilizado para os produtores rurais, ou me-
das empresas industriais, comerciais e de serviço, didas semelhantes, abrangendo as dívidas existen-
contraídas junto a instituições financeiras estatais ou tes por parte das empresas comerciais, industriais e
particulares, como a Finame, empresas de leaslng e de serviço inclusive aquelas contraídas pelos empre-
fontes indicadas pelo Sebrae; que o prazo de paga- sários de maneira individual, cujos recursos foram
mento seja de no mínimo oito anos, com dois de ca- aplicados nas empresas, com base em 31 de de-
rência e juros máximos de 3% ao ano. Os beneficia- zembro/95, junto as instituições financeiras, sejam
dos pela securitização se comprometeriam, observa- estatais ou particulares. Empresas de leasing, fina-
das as disposições da lei, a não demitir pessoal, se- me e financiamentos indicados pelo Sebrae.
gundo o 'programa governamental de criação de no- Que o prazo de pagamento seja de no mínimo
vos postos de trabalho. 8 (oito) anos, com 2 (dois) anos de carência e encar-

Outro pedido é a abertura imediata de financia- gos máximos de 3% de juros ao ano.
mentos para capital de giro e investimentos, cujo 2ª Imediata concessão de novos financiamen-
prazo de amortização seria de 36 meses, com juros tos para capital de Giro e Investimentos com prazo
de 6% ao ano, acrescidos da TJLP. Solicita-se, tam- de 36 meses para amortização em parcelas men-
bém, a revisão dos contratos bancários e dos juros sais, com juros de 6% ao ano mais TJLP.
cobrados pelas instituições financeiras desde o lan- 3ª As empresas beneficiadas com a secutitiza-
çamento do Plano Real, bem como o parcelamento ção, dentro de uma forma a ser delineada pelo Go-
de todos os impostos federais, e a suspensão das vemo, junto as instituições que representam o con-
execuções judiciais vencidas ou a vencer até o dia junto do mundo empresarial e dos trabalhadores, as-
31 de março próximo. sumiram o compromisso de não demitir funcionários,

São essas, entre outras, as legítimas reivindi- a não ser em casos previstos na CLT, no campo da
cações que constam na Carta do Oeste Catarinen- justa causa, e que as mesmas não sejam considera-
se, cuja substância, fundamentada no direito e na das inadimplentes.
justiça, leva-me a propor seja o documento incluído 4ª Diante da atual situação econômica advinda
nos Anais desta Casa. Estou certo, Sr. Presidente, do plano de estabilização do real, vimos solicitar
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também que sejam revistas a questão dos impostos
Federais e multas originadas de atrasos eventuais,
inclusive com a extinção das mesmas, que em fun
ção da estabilidade econômica são excessivas e até
abusivas, e que penalizam sobremaneira as micro,
pequenas e médias empresas nacionais.

5ª Solicitamos também que, por encontrarrno
nos numa região essencialmente agrícola e já que
praticamente há um ano não existem vendas de tra
tores, implementos e colheitadeiras novas, de qual
quer marca, seja concedido via Banco do Brasil/SA,
crédito específico para reformas de colheitadeiras e
tratores usados, já que estamos próximos de uma
nova safra de milho e soja.

6ª Revisão dos juros cobrados pelas instituiçõ
es financeiras, debitadas automaticamente nas con
tas correntes, tendo corno início o lançamento do
Plano Real.

7ª Revisão dos contratos bancários, assinados
sob pressão, que incluem a capitalização de juros.

8ª Suspensão das execuções judiciais venci
das e a vencer até 31-3-96, ou até a data da renego
ciação.

9ª Parcelamento de todos os impostos Fede
rais, inclusive IPI, Imposto de Renda, e outreos hoje
não parceláveis de qualquer exercício.

1Oª Cancelamento de multas Federais sobre
acessórios (atraso de declarações de renda das
pessoas física e Jurídica).

Enfatizamos a Vossa Excelência que somente
essas medidas só tomadas de imediato, poderão
manter o atual nível de emprego, sem causar ainda
mais desemprego, pois do contrário advirá um qua
dro de terríveis dificuldades, jamais enfrentadas não
apenas pelo setor privado, mas em decorrência,
também para o setor público, que não terá acesso
aos tributos que lhe são devidos pela absoluta inani
ção financeira das empresas.

Diante do exposto e confiando a vosso habitual
cortesia, agradecemos a atenção a nós dispensadas
e enviamos nossas cordiais saudações.

Atenciosamente,

(Seguem-se assinaturas.)
O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, tenho visitado constantemente a
sede do Incra em Brasília e já falei com todos os
seus diretores.

Senti que é do pensamento do órgão mudar a
política fundiária e de assentamentos, descentrali-

zando para os Estados e Municípios a política de re
forma agrária.

Percebi também que nada está decidido, tudo
está muito empírico, no campo das boas intenções,
do vamos ver; no campo da transferência dos pro
blemas.

Não adianta o Incra vir com esta política do
corpo mole, porque a reforma agrária no Brasil é e
sempre foi verticalizada. A descentral ização deverá
ocorrer com transferência de recursos aos Estados e
Municípios, dentro de bases claras e de princípios
preestabelecidos.

A situação do Estado de Rondônia e dos seus
Municípios é de comprovada escassez de recursos,
que mal são suficientes para pagar pessoal e manter
os recursos básicos de saúde e educação.

Não concordo, Sr. Presidente, com esta políti
ca simplória do INCRA e do Ministério da Agricultu
ra, de exigir que os Estados e Municípios assumam
responsabilidades pela questão fundiária, sem que
os recursos sejam repassados mediante convênio
para prover a infra-estrutura dos projetos.

Agora, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, o
INCRA quer que o Estado invista recursos em proje
tos de sua própria autoria, verticalizados, em que se
mostraram aos agricultores apenas os marcos de li
mite de suas glebas e nada mais foi feito, corno
ocorre nas glebas Oriente e Jatuarana, assentados
que foram há mais de 8 anos - sem estradas, sem
escolas, sem posto de saúde, sem assistência técni
ca e sem crédito.

Com projetos desta monta, o Incra desenvolve
e desenvolveu em Rondônia um novo tipo de antro
pológico e sociológico, que são os regressivos, que
não são nem índios, nem seringueiros, nem agricul
tores; são agrupamentos de famílias que vão per
dendo o contato com dinheiro, pouco saem da mata,
resignados e desesperançados, apenas sobrevivem.

Não é este o objetivo da reforma agrária - que
seria o de levar a dignididade, a cidadania, o direito
à terra, para gerar emprego e renda.

Ao Incra de Brasília cabe air do marasmo. Que
um Presidente seja nomeado em caráter permanen
te, cessando assim a atual condição de interinidade,
tão incômoda aos propósitos daquela autarquia; pro
cedimento extensivo ao seus diretores. Que defina
metas audaciosas e, em Rondônia, estruture e defi
na as desapropriações já feitas, os assentamentos
já feitos e os que estão em fase de conclusão, parti
cularmente nas áreas Buritis, Campo Novo, Rio Alto
e Machadinho.

Era o que tinha a dizer.
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Sr. Presidente, acarretar males para o País. A Rede Ferrovirária Fe
deral, na área da Estrada de Ferro Central do Brasil,
é um exemplo. Resolveu perseguir os trabalhadores.
Está persguindo os Ferroviários de uma forma que
realmente merece nossa total repulsa.

Está acabando com o escritório em certas cida
des e obrigando pobres coitados de trabalhadores
que recebem pouco mais que um salário mínimo a
se transferirem para outras cidades, onde não têm
meios de manter-se, onde não têm habilitação, onde
ainda não têm condições sequer de levar seus filhos
à escola.

Quero, pois trazer aqui o meu protesto contra a
Direção da Rede Ferroviária Federal, pela persegui
ção que está fazendo aos trabalhadores desta tradi
cional organização fertoviária do País.

Estou levantando dados, Sr. Presidente para
iniciar uma campanha contra a Direção da Rede
Ferroviária Federal, apontando não só falhas, sérias
irregularidades que sabemos existirem lá dentro ,
como existiam anteriormente. A burocracia persegue
o povo e por isso precisamos reagir.

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

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Tem
V. Exª- a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Salão Verde
está repleto de lideranças sindicais, que para cá vie
ram atraídas pelo anúncio de que se realizará uma
Comissão Geral, e seguramente por um erro de co
municação, essas Iidera'1ças têm o seu acesso ao
plenár!o, no momento, impedido.

Apelo a V. Exª para que franqueie aos dirigen
tes de entidades o acesso ao plenário da Casa,
para assistirem à Comissão Geral.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Nobre
Deputado Miro Teixeira, anteriormente foi levada
uma questão de ordem idêntica à de V. Exª.

A Mesa já está tomando as providências para
que seja econtrada uma solução.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado Gerson Peres.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa
dos, estamos enviando à Mesa requerimento em
que convocamos o Ministro do Trabalho, Dr. Paulo
Paiva, para vir à Câmara dos Deputados explicar de
uma vez por todas suas observações quanto à idéia
de extinguir as contribuições sociais previstas na
Constituição.

o SR. EDSON SOARES 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Tem
V. Exª- a palavra.

O SR. EDSON SOARES - (PSDB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nos termos do
Regimento quero, fazer uma breve correção ao pro
nunciamento que fiz esta tarde.

Tão importante quanto as usinas que advirão
dos consórcios que a CEMIG assinou na semana
passada são os milhares de empregos que surgirão
dessas obras, os milhares de quilowats que reforça
rão a capacidade energética de Minas Gerais e o
compromisso do Governo do Estado, Eduardo Aza
redo, de que a CEMIG não será privatizada.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - A Mesa
recebe o registro de V. Exª para a devida divulga
ção.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Fernando Ferro,
que dispõe de até cinco minuntos para proferir seu
pronunciamento.

O SR. FERNANDO FERRO - (PT - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, congratulo-me com o Presidente do STF,
Ministro Sepúlveda Pertence, que, dando uma de
monstração clara de seu compromisso com a de
mocracia, recusou-se a receber o Sr. Alberto Fujimo
ri naquela Casa. Entendo que são gestos desse tipo
que promovem a democracia, a cidadania, e levam .
tiranos como o Sr. Fujimori a refletir sobre seus
atos e suas repercussões em outras partes do mundo.

Portanto, neste momento, não apenas registro
a atitude corajosa do Ministro, como também. para
benizo S. Éxª por esse gestó, que engrandece nossa
Nação e o Poder Judiciário brasileiro.

. Sr. Pfesidente, essa ação se dirige a uma atitu
de tirânica de um dirigente político, e não ao respei
toso povo peruano, com o qual queremos estabele
cer os melhores laços de fraternidade nesta quadra
em que vivemos. .

. O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA (Bloco/PTB
- MG.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
eminente Chefe do Poder Executivo, o Sr. Fernando
Henrique Cardoso. é um grande sociólogo, e como
tal parece que gosta de verificar que fenômeno foca
lizado por Max Weber, a burocracia, é de fato algo
muito curioso. .

A burocracia no Governo atual está dominan
do, mas não é para conseguir sempre bons resulta
dos, e sim em alguns casos perseguir, destruir,
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Essas afirmativas feitas pelo Ministro e secun- tidades, todos os dias, como se fossem imprestáveis
dadas por outros líderes políticos têm criado como ou fossem sucatas. Elas são, sim, motivo de orgulho
que um terrorismo dentro de entidades que prestam para o Brasil, dentro e fora do País.
relevantes serviços ao País. Não podemos ficar à Sr. Presidente, ao encaminharmos o nosso pe-
mercê de palavras. Se o Ministro deseja, em nome dido de convocação do Ministro do Trabalho, espe-
do Governo, fazer uma reforma para eliminar encar- ramos que a Mesa judiciosamente o analise e permi-
gos como as contribuições sociais - e esta atitude ta que possamos ter uma discussão ampla sobre
atingirá empreendimentos, alguns de fins produtivos, essa matéria. Assim encerraremos esse assunto de
outros não -, terá de explicar o outro lado, a alterna- maneira definitiva.
tiva de sustentação dessas entidades. Refiro-me es- Era o que tinha a dizer.
pecialmente a entidades como o Senai, o Senac, o O SR. SilVIO ABREU (PDT - MG. Sem revi-
Sesi e o Sesc, que se mantêm com as contribuições são do orador.) - Sr. Presidente, já se podia prever
sociais, ou seja, com a contribuição de 1% sobre o que a cognominada reforma da Previdência Social
montante da folha de pagamento dos empregados não iria terminar bem, como não está terminando.
pagos pelos empresários. Entidades como estas não Após o grave episódio de extinção da Comissão. Es-
são custos. São custos no pensamento do Ministro, pecial incumbida de analisar, debater e votar a ma-
mas, na realidade, o que se aplica nelas é investi- téria, a proposta tornou-se ainda mais antidemocráti-
mento objetivando atender à preparação da mão-de- ca, truculenta, perseguidora, odiosa, perversa. Isso
obra, à demanda do País nos setores industrial e co- não pode terminar bem, Sr. Presidente.
mercial. Vivemos num país que adota e reverencia o

Ai do Brasil se não fossem entidades como es- Estado de Direito. É verdade que ele foi duramente
sas que prestam serviços de formação e de educa- construído, com dificuldades, com gravames, mas.
ção profissionais. Conseqüentemente, não podemos hoje, felizmente, estamos na plenitude do Estado de
concordar com que pura e simplesmente se diga Direito, e não se pode admitir simplesmente a revo-
que se vão extinguir as contribuições sociais. Como gação de cláusulas pétreas, o confisco de direitos
ficam os destinos dessas entidades que tanto repre- adquiridos, o desconhecimento do mandamento
sentam para o desenvolvimento social, econômico e constitucional em vários de seus aspectos.
educativo do País, com a soma de seus serviços? E a chamada reforma da Previdência, quando
Não podemos admitir que pura e simplesmente ,elas elimina a aposentadoria por tempo de serviço, repre-
sofram o impacto da extinção, ou da eliminação, ou senta o irreparável confisco dessa importante con-
da desestabilização. quista. A proposta não está levando .em conta a bai-

Com essas considerações, Sr. Presidente, es- xa média de vida dos brasileiros, notadamente dos
tamos convidando o Ministrá para vir discutir conos- segmentos mais carentes constitutivos da grande
co. Queremos indagar de S. Exª- ó que pretende fa- maioria da população, a quem não interessará o be- .
zer, sob a égide de que podemos reduzir o desem-. nefício da aposentadoria ~pós a própria morte.
prego. Ora, o desemprego é efeito, não causa. O de- Sr. Presidente, temas como este precisariam .
semprego, no Brasil, advém da política econômica ser examinados de forma mais profunda, mais apu-
de juros altos e dos numerosos impostos.' Sendo rada, debatidos com máis transparência. A gestão
efeito, não deve estar como prioridade na ação go- da Previdência Social, por exemplo, deverá ser ur-
vemamental a redução de contribuições a entidades gente e inadiavelmente feita de forma quadripartite,
que formam o operário e que conseqüentemente lhe com a participação dos empregados, dos emprega-:-
dão a oportunidade de ser empregado ou microem- dores, dos inativos e do próprio Governo. Esta é
presário, pela própria vontade e pelo próprio conhe- uma matéria inteiramente menosprezada, malgrado
cimento. a sua importância, pelo próprio substitutivo do Rela-

Portanto, Sr. Presidente, essa convocação do toro Na proposta original, sequer é mencionado as~'

Ministro tem que ser para breve, para que possamos sunto tão importante. .
colocar um ponto final nessa conversa de eliminar Sr. Presidente, o bom senso recomenda que
contribuições. Queremos saber quais serão elimina- o Governo tenha sensibiiidade para vivenciar a
das e quais vão permanecer, além de querermos questão e retire a proposta, para ser elucidada e
discutir em profundidade as repercussões 60ciais modificada, para ser adaptada à nossa realidade e
dessas medidas. Não podemos aceitar que os jor- às exigências que estão diante dos nossos pró-
nais preparem a cabeça do povo, tratando essas en- prios olhos. .



Portanto, proponho que o debate se inicie ime
dia~mente e que as galerias sejam abertas, para
que os trabalhadores que estão lá fora possam as
sis~r à discussão. Como não poderão participar, que
pelo menos ouçam a explanação de seus repre
sentantes, que são os dirigentes das centrais sindi
cais, da Central Única dos Trabalhadores, repre
sentada pelo Vicentinho, e das CGTs, pelos compa
nheiros Antônio Fernandes dos Santos Neto e Ca
nindé Pegado.

Esta é a questão que apresento a V. Exª, com
todo o respeito.

" O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V.E;Xª a ~Iavra.

, 'O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o debate público a
respeito da Previdência Social estava marcado para
às 14h. HOtNe uma reunião de Líderes, e foi acorda
do que esse debate seria adiado para as 15h30. Já
são 15h40, e o debate ainda não iniciou. Mas o mais
grave, Sr..Presidente, é que desde às 14h. cerca de
cem trabalhadores estão na rampa do Congresso
Nacional, esperando para adentrar as galerias desta
Casa, a entrada desses trabalhadores não está sen
do permitida. Enquanto isso, basta andar pelos cor
redores da Casa, como fiz há pouco, para ver deze
nas; por·que não dizer, centenas de lobistas engra
vatados, .andando com total liberdade. Esta Casa
não 'pode ter dois pesos e duas medidas: um trata
mento para os lobistas e outro para os trabalhado
res.
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Mas, se porventura isso não acontecer, Sr. O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Con-
Presidente, então caberá a este Plenário ter a sensi- cedo a palavra ao Sr. Deputado Nilson Gibson.
bilidade de cumprir o seu dever para com a opinião O SR. NILSON GIBSON (Bloco/PSB - PE.
pública e ajustar-se aos clamores populares, aos Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
sentimentos da nossa população, que está perplexa, srªS e Srs. Deputados, de tanto se repetirem os dis-
inconformada e indignada com a ameaça iminente, cursos sobre os itens mais ingentes de nossa imen-
com o gravame que pode ocorrer a qualquer mo- sa dívida social, sem que no entanto se observem
mento. A Câmara dos Deputados terá, certamente - maiores repercussões sobre a realidade fática, co-
mesmo por parte dos Srs. Deputados que dão sus- meça a parecer ocioso, ou até mesmo demagógico,
tentação ao Governo nesta Casa -, a sensibilidade trazê-Ios à luz, para discussão.
de vivenciar o clamor popular, que está a impor a re- Arrisco-me, no entanto, a mais uma vez abor-
tirada, por parte do Governo, ou a rejeição por parte dar o tema do déficit habitacional brasileiro, porque
da Câmara dos Deputados, da proposta. entendo que se trata de um grave problema nacio-

Durante o discurso do Sr. SI1vio Abreu, nal, que atinge intensa e cruelmente as camadas
o Sr. Nilson Gibson, § 2Q do artigo 18 do Re- mais carentes da população.
gimento Interno, deixa a cadeira da presi- Não há consenso entre os técnicos do Governo
dência, que é ocupada pelo Sr. Ronaldo Pe- sobre os números; sequer quanto aos critérios meto-
rim, 1Q Vice-Presidente. dológicos para sua apuração. Fala-se ora em 12 mi

lhões de unidades, ora em 10 ou 15 milhões. Con
senso há, no entanto, a respeito da gravidade do
problema e da urgência de sua solução.

Concorda-se também quanto à identificação de
sua principal causa: o ritmo desordenadamente ace
lerado de crescimento das cidades. O índice de ur
banização, que no Brasil de 1940 era de 31%, ele
vou-se para 75% em apenas cinqüenta anos. Gran
de foi também o aumento populacional absoluto,
nesse período, o que redundou em uma explosão de
demanda habitacional que dificilmente poderia ter
sido atendida, mesmo em países de economia mais
estruturada do que a nossa.

Esse fenômeno decorreu basicamente de três
fatores: primeiro, a concentração da propriedade ru
ral, que expulsa o homem do campo, tangendo-o
para a cidade; segundo, os atrativos próprios dos
grandes centros: a ilusão do emprego, as facilidades
como assistência sanitária e educacional; por fim, a
falta de oportunidades no meio rural, principalmente
no que se refere ao trabalho.

Esses grandes centros, no entanto, não têm
sido capazes de absorver adequadamente o fluxo
migratório. Degradaram-se, assim, as condições de
vida de seus habitantes, chegando hoje aos extre
mos de abandono de violência que se podem obser
var cotidianamente nos jornais do Rio de Janeiro e
de São Paulo.

Boa parte dessa população sem teto não aufe
re renda suficiente para arcar com os encargos das
linhas tradicionais de financiamento, dependendo,
portanto, de subsídios do Estado para conseguir mo
radia. Nesses casos, torna-se imprescindível a ajuda
do poder público, ou mediante a aplicação de recur-
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so orçamentários - ainda que a fundo perdido -, ou
pela instituição de um sistema capaz de contraba
lançar os elevados custos financeiros de fontes one
rosas, como por exemplo o FGTS.

E não se trata aqui de uma defesa anacrônica
de subsídios, Srs. Deputados, em tempos de política
econômica restritiva, quando a moda é conter os
gastos estatais, cortar despesas, controlar o déficit
público. Déficit por déficit, é dever constitucional e
moral do Estado resolver também o habitacional, e
não só o das contas públicas. Entre eles não pode
haver hierarquia de prioridades.

De outra parte, se o dinheiro público pode ser
usado para remunerar a ciranda financeira, ou para
cobrir rombos de banqueiros falidos, por que não
empregá-lo para subsidiar a moradia do pobre?

Mesmo assim, as respostas para a questão ha
bitacional brasileira não se devem limitar à obtenção
de recursos. Há que se abordar o problema de for
ma global, sob uma coordenação de políticas mais
abrangentes, que incluam também a recuperação da
atividade econômica, a geração de empregos e a
melhoria das condições de vida da população como
um todo, caso contrário todas as iniciativas redunda
rão em fracasso.

O direcionamento político do Governo FHC
tem sido o de repassar a iniciativa a Estados e Muni
cípios, tendência que tem mérito incontestáveis,
principalmente quanto aos aspectos do barateamen- ,
to dos custos e do aumento de eficiência. Não pode,
no entanto, a União ausentar-se do processo. Deve
manter-se .em um papel de coordenação, atuando
para corrigir desequilíbrios inter-regionais e alocan
do recurso orçamentários próprios.

O problema do déficit habitacional, repito, re
percute com mais intensidade sobre os pobres - os
trabalhadores que auferem até três salários mínimos
e os desempregados-, aquelas que se vêem obri
gados a despender com moradia a fatia maior e
mais significativa de sua renda, quanto a têm.

Cumpre-nos, portanto, elegê-lo entre as priori
dades da Administração, sob pena de se perpetua
rem os discursos demagógicos, vazios e, sobretudo,
inócuos.

O SR. 'FERNANDO ZUPPO (PDT - SP. 'Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs., Deputados, o Presidente Fernando Henrique
Cardoso, em seu afã de entrar para a história como
o chefe de governo que menos dias passou em seu
próprio país, tem realizado viagens e mais viagens,
a todos os continentes. Mas havia chegado de ins
trutiva excursão à China, à fndia e a outros países

asiáticos, não hesitou em embarcar para o México,
onde encontrou-se com antigos colegas acadêmi
cos, para discutir uma tema que lhe é muito caro: a
inserção do Brasil na economia globalizada.

Em seus pronunciamentos internacionais, o
Presidente tem se esmerado em pintar um quadro
róseo da situação brasileira, na era do Plano Real.
Segundo a versão oficial do Governo, nosso País
passou a gozar de uma credibilidade jamais junto à
comunidade internacional. Quando está no exterior,
Fernando Henrique Cardoso gosta de mencionar
que o Plano Real tem sido responsável pela queda
das taxas de inflação, pela manutenção de taxas po
sitivas de crescimentos econômico e - pasmem,
srªs e Srs. Deputados - pelo maior processo de dis
tribuição de renda da história do País!

Sr. Presidente Fernando Henrique deveria,
pelo menos, estar seguindo, atentamente, os conse
lhos do ex-ministros Mário Henrique Sirnonsen,
quando afirmou que, mo exterior, só fala bem do
Brasil, preservando seu senso crítico para dentro
das fronteiras nacionais. O Presidente da República,
no entanto, sociólogo brilhante que já recomendou
esquecerem o que escreveu no passado, parece ter
perdido todo o seu senso crítico, ao dizer que o Pia
no Real transferiu, pela reçlução do chamado impos
to inflacionário, cerca de,18 bilhões de reais para os
pobres!

" srªs e Srs. Deputados, se os brasileiros que
se encontram abaixo da: linha de pobreza tives
sem, realmente, recebido uma transferência de
renda equivalente a 3%.do Produto Interno Bruto
brasileiro, a melhora das condições de vida de
17% da,população brasileira, cerca,d~ 25 milhões
de pessoas, seria visível:e .incontestável. Um' rela- .
tório recente do Banco Mundial sobre a pobreza
no Brasil estima que seria necessária uma transfe- '
rência efetiva de recursos de apenas 1% do PIB '
para essa faixa da populaçãQ, a fim de que todos'
os indivíduos recebessem renda suficiente para fa
zer face aos requisitos nutricionais mínimos esta
belecidos pela ONU. Ora, se os pobres brasileiros
tivessem recebido três vezes mais, só com a que
da da inflação, já não haveria mais indivíduos des
nutridos neste País!

A verdade, Sr. Presidente, é que o Governo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso tem tratado
os trabalhadores pobres e desvalidos com intransi
gência e descaso. O maior exemplo dessa conduta
impiedosa é a disposição, inúmeras vezes reiterada
pelos Ministros da!área econômica, de não conceder
qualquer reajuste ao salário mínimo e aos benefícios
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da Previdência Social, a exemplo do que já foi feito dos por nossa omissão e conivência com essa atitu-
em relação aos servidores públicos. de irresponsável e intransigente do Governo Fernan-

De fato, a lei que institui o Plano Real previu do Henrique.
que, em maio de 1996, o salário mínimo e as apo- O SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCEL·
sentadorias seriam reajustados com base na varia- LOS (Bloco/PFL - MG. Pronuncia o seguinte discur-
ção do IPC-r. Ocorre que, meses após, uma medida so.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados Vale
provisória, que vem sendo mensalmente reeditada do Jequitinhonha ficou triste com a notícia do faleci-
com a complacência do Poder Legislativo, simples- mento do estimado homem público Roberto Martins
mente extinguiu aquele índice de preços e, no caso Magno, ocorrido no dia 2 de fevereiro passado em
do salário mínimo, não estabeleceu qualquer indexa- Belo Horizonte.
dor sucedâneo. Roberto Martins Magno, 61 anos, natural de

O Governo, srªs e Srs. Deputados, ao arrepio Jequié Bahia, mas radicado, há 41 naos, em Alma-
do texto constitucional, que determina a necessida- nara, Minas Gerais adotou, de coração uma nova
de de o salário mínimo ter reajustes periódicos que terra natal, que sem dúvida, muito representada
lhe preservem o poder aquisitivo, criou propositada- para ele. Era a cidade de seus sonhos. E pela extra-
mente uma lacuna legal e dela está se aproveitando, ma dedicação e amor a ela devotados, viveu e tra-
com que a lançar um balão de ensaio da extinção balhou sempre como legítimo filho de Almenara
dos reajustes do salário mínimo. A sociedade, entor- Clarão de luz no caminho, alma rara de Almenara.
pecida pela propaganda oficial de que inflação baixa Assim Roberto Magno assumiu relevantes res-
é suficiente para aliviar a pobreza, não está se dan- ponsabilidades políticas, adotando a vida pública
do conta de que 20 milhões de pessoas, que depen- como um autêntico secerdócio, onde se revelou
dem diretamente do salário mínimo, não têm, no mo- como um homem de dimensão fora d() comum, per-
mento, qualquer perspectiva de elevação, por menor manentemente motivado pelo forte elo de ligação
que seja, de seus rendimentos. com os menos favorecidos. Profundamente preocu-

Srs. Parlamentares, o salário mínimo da época pado com a desigualdade social, lutou durante toda
do Real compra, hoje, apenas 55% do que poderia a sua vida direncionando esforços em atenção às
adquirir nos anos negros de era Collor. De que dificuldades exprimentadas pelos segmentos caren-
adianta o falso consolo da estabilidade de preços, se tes da sociedade.
os magros 100 reais de atualmente não são capazes Homem sensível, de hábitos modestos, em-
de sustentar um único trabalhador,e muito menos presário bem-sucedido, foi Prefeito Municipal de AI-
cinco pessoas, que é o tamanho da família média menara, de 1989 a 1992, e Vereador em duas legis-
que se encontra abaixo da linha da pobreza? latura. Exercendo, então notável liderança no campo

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, Walter político respeitado pela seriedade, caráter e equilí-
Barem, com a autoridade de ex-ministro do Trabalho, brio, somou, de fato, uma série de significativas rea-
mas, principalmente, com a isenção de quem, du- Iizações em prol da comunidade.
rante anos a fio, foi o Diretor Técnico do DIEESE, Figura humana admirável, distinguiu-se ainda
defende um salário mínimo de R$736,00, quantia pela lealdade e siceridade com os amigos, que não
suficiente para que uma família de quatro pessoas, eram poucos. Realmente, ele provou ser,ao longo
residente em áreas metropolitanas, possa viver com de sua vida, o amigo leal e, portanto muito estimado,
dignidade. Outros estudos, que levam em considera- o companheiro de todas as horas, sempre presente
ção o custo de vida de áreas urbanas e rurais, apon- nunca tendo faltando a nenhum de seus companhei-
tam a necessidade de um piso legal no mínimo três ros e amigos.
vezes e meia superior ao atual, para que 25 milhões Como chefe de família foi também um exemplo
de brasileiros possam ser alçados acima da linha de Esposo e pai dedicado, formou uma farnília unida e
pobreza. admirada por todos. Deixou viúva, Cecília Almeida

O salário mínimo necessita, portanto, não so- Magno, Serventuária da Justiça. Deixou ainda sete
mente de uma regra clara de reajuste. É fundamen- filhos: Hamilton; Patrícia; Laura; Cristina, casada
tal que se lhe assegure uma política clara de recupe- com Hélcio; Gracindo; Juliana Cândida, casada com
ração de seu valor real. Cabe a nós, Sr. Presidente, Almerindo; P;3ulo Eugênio e Roberto Filho. E três
srªs e Srs. Parlamentares, iniciar imediatamente um netos: Lorena, Hélio e Mateus.
processo sério e conseqüente de discussão sobre a Ao compartilhar com a família justificados sen-
política de salário mínimo, antes que sejamos cobra- timentos de pesar e saudades, prestando, ao mes-
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mo tempo, o merecido tributo ao eminente político, de justiça social, verdadeira revolução que haverá
ao amigo sincero, fica em nossa lembrança, de for- de nos conduzir ao grandioso futuro a que estamos
ma indelével, o carinho e cuidado especial com que destinados. Lógico que muito ainda está por fazer: a
ele se empenhava no encaminhamento dos assun- guerra apenas começou, e só a ganharemos de vez
tos relacionados ao Vale do Jequitinhonha, na busca à custa de muito trabalho, de muito esforço e de
de soluções para superar desde problemas mais muito sacrifício. Mas é antusiasmante saber que,
simples até os mais complexos, no esforço de con- lançado há menos de dois anos, o Plano Real nos
cretizar projetos que resultaram em importantes e assegura hoje, ao final do mês, a variação inflacio-
amplos benefícios para a população locaI. Com a nária que tínhamos antes em um único dia!
morte de Roberto Magno não só Almenara como o Apesar do empenho com que está lutando a
Vale do Jequitinhonha perdem um de seus grandes maioria dos brasileiros, alguns teimam em apostar
benfeitores e defensores. na alta de preços, no descontrole econômico, na de-

Enfim, conforta-nos parcialmente a certeza de sordem social, segundo a velha filosofia do quanto
que os seus exemplos serão seguidos, bem como pior, melhor. Tome-se, como ilustração, notícia que
confiamos que sua bandeira permanente de traba- lemos em jornal fluminense há uma semana:
lho e ~rogresso C?ntinuará nas mãos de s~us com- A inflação de janeiro foi de 3,06% no
panhelros, garantindo, para orgulho de Minas Ge- Rio quase o dobro da de dezembro
rais, sucessivas conquistas. na.Iuta pela grand.eza ~ (1,62%), pelo fndice de Preços ao Consumi-
pelo bem-estar do extraordmáno povo da quenda CI- dor (IPC-RJ) da Fundação Getúlio Vargas
dade de Almenara. (FGV). É o maior de todos os índices já di-

Muito obrigado a Roberto Martins Magno pelo vulgados. Os aumentos nos preços dos ali-
valioso legado em uma vida consagrada ao bem co- mentos (3,11 %) das mensalidades escola-
mum. res (15,21%) e dos ônibus urbanos (11,11%)

O SR. CANDINHO MAnOS (PSDB - RJ. Pro- foram os maiores vilões. Se mais nenhum
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e preço subisse, só esses três itens já seriam
Srs. Deputados, uma das nossas grandes revistas responsáveis por uma inflação de 2,4%, diz
de circulação nacional apresenta, esta semana, pes- o chefe do Centro de Estudos de Preços da
quisa de opinião pública em que fez, entre outras, a FGV, Paulo Sidney de Mello Cota. A alta do
seguinte pergunta: qual dos problemas brasileiros o IPC-RJ em janeiro foi a maior desde junho
Governo Federal deveria resolver primeiro? A gera- do ano passado (6,06%).
ção de empregos foi a escolha de 41 % dos entrevis- São inadmissíveis, Sr. Presidente, Srs. Deputa-
tados, seguida pelo controle da inflação e peia refor- dos reajustes dessa grandeza, quando sabemos que
ma agrária, que receberam 12% dos votos. A impor- outros setores da atividade econômica esforçam-se
tãncia concedida a essas questões nos dá idéia do para manter, e até reduzir, os preços dos produtos
quanto a luta contra o processo inflacionário repre- que oferecem. Maus empresários e maus cidadãos,
senta para o povo. Mais bem informado e mais es- essas pessoas revelam-se presas da cultura inflacio-
clarecidos, os trabalhadores convenceram-se de que nária, na vã ilusão de que quanto maior o custo,
não adianta receber aumento de salário se, com maior o lucro. A ganãncia e a estreiteza mental com
poucas semanas, a inflação desnorteada engole que se comportam não lhes deixam ver que acaba-
tudo. Vencido o monstro, mantém-se o valor da rão por se lançar em um abismo, cujo fundo é a hi-
moeda, garante-se o poder de compra do dinheiro perinflação, a ciranda financeira, o caos econômico,
recebido a cada mês. a decadência social. Não percebem esses especula-

Não por outra razão, o Plano Real vem obten- dores que, no fim, o prejuízo será de todos: deles
do êxito poucas vezes alcançado em todo a história mesmos, dos clientes que buscam explorar, mas,
do Brasil, tornando possível o que muitos julgavam principalmente, da própria Nação, condenada, mais
sonho: a vitória contra a inflação, a certeza de ~ue uma vez, aos ferros que a escravizam à.pobreza e à
os índices mensais oscilarão de acordo com o mo- miséria. Enquanto o Banco Central reduziu, no início
delo das economias estabilizadas. Explicam-se, por- deste mês, a taxa efetiva do overnight de 2,58%
tanto, a admiração, o respeito e a confiança com para 2,34%, as praticadas pela indústria nas vendas
que a sociedade brasileira apóia o Governo Fernan- a prazo estão entre 3,5 e 5% ao mês. A denúncia é
do Henrique Cardoso, certa de que começamos a vi- do Vice-Presidente da Associação Paulista de Su-
ver um novo tempo, de prosperidade econômica e permercados (APAS), Ornar Assaf, para quem a re-
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dução das taxas dos fornecedores teria como conse- munerado na Indústria Viiiares, para a qual, antes
qüência direta o barateamento dos produtos para o mesmo de assumir, já estava negociando emprésti-
consumidor. mo de muitos milhões de dólares junto ao Banco do

Urgem, Sr. Presidente, Srs. Deputados, medi- Brasil. No Planalto, ainda, está o Sr. Marcial, ex-fun-
das enérgicas do Presidente Fernando Henrique cionário da receita Federal e que se especializou,
Cardoso contra os que insistem no propósito de le- em escritório de advocacia, em patrocinar - e quase
var à falência nossa economia. Muito mais do que sempre ganhar, é óbvio - ações judiciais exatamen-
ao Governo, o Plano Real pertence ao povo, aos mi- te contra a Receita. Em seu escritório, valha-nos ou-
Ihões de trabalhadores que, incansável ~ obstinada- tro exemplo, trabalha como associada, a Sra. Marília
mente, lutam pelo dia em que verão o privilégio de Maciel, não por acaso filha do Sr. Secretário da
poucos transformar-se em direitos de todos os brasi- mesma Receita Federal.
leiros. Isto, como bem poderia supor, deveria chegar

O SR. AUGUSTO CARVALHO (PP8-DF. Pro- a um fim quando se sabe que o Governo vem de
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e criar um Conselho da Reforma do Estado, se não
Srs. Deputados, não poucas vezes têm sido denun- fosse a informaÇão complementar de que referido
ciadas, aqui mesmo desta tribuna e por todos os Conselho seria coordenado por ninguém menos que
meios de comunicação do País, as relações promís- o Sr. Mailson da Nóbrega, nosso velho conhecido.
cuas entre o setor público e o setor privado, este Economista formado nessas faculdades noturnas
representado por um sem-número de cabeças ditas que pululam pelo Brasil, tal a fonte de gordos lucros
pensantes que, abandonando cargos sempre bem que representam e formado à base de apostilas e de
remunerados, passam a servir também ao Governo modelos esquemáticos de aprendizagem que nada
no qual, impossível negar, seus proventos são sem- ajudam a criar (sequer a aprender), o Sr. Maílson
pre uma ninharia. tem em seus registros, como homem público, um

Ao dizermos isso estamos querendo deixar fato realmente notável: o de ter colocado a inflação
bem clara nossa posição. É que não aceitamos, em mensal em índice próximo aos 90%, o maior de nos-
hipótese alguma, as alegações apresentadas por sa história, seja a imperial, seja a republicana. Dali
muitos desses senhores, afirmando, com a cara saiu para montar um escritório, qualquer coisa que
mais limpa do mundo, que já abandonaram seus ne- pudesse parecer assessoria econômica - isto é
g6cios ou seus patrões. Simplesmente entregando mais um acinte - um escritório de população com-
uma carta em que se desligam desta ou daquela posta quase que exclusivamente de outros detento-
empresa. Sucede que esse desligamento é plena- res de informações privilegiadas: Ximenes, Gustavo
mente fictício, já que ninguém, absolutamente ne- Loyola e o próprio Sr. Mailson, para citar apenas os
nhum deles, se afasta de suas cotas, de suas ações, mais notórios.
isto é, se afasta de fato, do interesse em que a em- Mas o ridículo não acaba. Nem o ridículo, nem
presa siga dando a cada dia maiores lucros. O que o perigoso. Os jornais estamparam semana passa-
deverá conseguir, é claro, quando tem no Governo da, uma foto dos sorridentes Srs. Maílson e Bresser
um representante sempre senhor de informações anunciando o quê? Que o Conselho da Reforma do
privilegiadas. Estado está muito preocupado com esse problema

O Governo do Sr. Fernando Henrique, aliás, das já referidas informações privilegiadas, como
já tem sido apontado como um celeiro dessas figu- aquelas que, por exemplo, derrubaram Dallari e Har-
ras, as quais, como personagem teatral, o Arle- greaves, sendo preocupação de todos os membros
quim, seguem sendo servidores de dois patrões: o daquele colegiado o uso de tal informações em 00-
Governo, que lhes paga salários baixos, e o apa- nefício próprio.
rent~mente. ~x-~atrão, que lhe agr~dece a~ infor- Riem de que esses senhores? Da própria notí-
maçoes ~nvlleglad~s, sempr~ maios valonzadas cia que deram a público, imaginando, com certeza,
que posslvel capacltaçã? técmca de S?~ pau-~an- que seria lida como, uma declaração de princípio, e
dado, se alguma capacitação da especle preCIsar não como rnais um comportamento cínico? Adianto-
existir. lhes, aliás, que essa preocupação, se levada a sério,

O caso Dallari foi o mais traumático. Isto não pode ser liquidada se o Governo do Sr. Henrique
impediu que prosseguisse servindo ao Governo, e Cardoso se dignar a acatar sugestão que nós mes-
bem instalado, aliás, no Palácio do Planalto, o Sr. mos fizemos no sentido de definir, antes de mais
Clóvis Carvalho, que deixou emprego muito bem re- nada, qualquer coisa como uma quarentena para a



Mediante a cooperação de todos, governantes,
Parlamentares, pais, professores, empresários, reli
giosos; enfim, toda a comunidade nacional é que
venceremos a LJéitalha contra o narcotráfico.

Muito se tem falado sobre o aSSU:1to e pouco
de concreto se tem feito. Precisamos divulgar, em
todos os mi3ios de comunicação os perigos das dro
gas para que as famílias brasileiras saibam identifi
car seus indícios. Formular, ainda, uma nova lei anti
drogas, mais severa, a fim de punir os traficantes e
coibir o ganancioso cartel da droga, notadamente a
cocaína.

Todos precisam concientizar-se muito que se
pode fazer enquanto famílias, comunidade e nação,
visando libertar as nossas crianças e os nossos jo
vens de um futuro incerto e desesperador causado
pelo abuso de drogas. Se reconhecemos que não
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ida (ou o retorno) de determinados cidadãos do se- somos importantes nessa luta renhida, podemos nos
tor público para a área privada. mobilizar e atacar o problema na sua origem.

Demais, Sr. Presidente, o Conselho da Refor- o tráfico intemacional de drogas, bem como a
ma do Estado já tem, seguramente, uma tarefa her- sua produção, está aumentando, constituindo-se em
cúlea pela frente: reformar, antes de mais nada, o pesadelo para os países em desenvolvimento. Tal
comportamento de cidadãos do tipo Mailson e Bres- fato está se tomando uma séria ameaça à Seguran-
ser, os exemplos mais emblemáticos dessa simbio- ça Nacional.
se daninha que tanto enodoa o setor público brasilei- Os usuários das drogas alimentam a pemicio-
ro. sa cadeia que vai do produtor ao consumidor, en-

Permita-me terminar, Sr. Presidente. Quase fa- chendo, consequentemente, os bolsos dos ricos, po-
lei em hienas, em seu riso ao mesmo tempo histéri- derosos e corruptos traficantes de drogas. Enquanto
co e galhofeiro. Mas percebo que deve haver aí uma isso, a violência grassa na sociedade, onde crianças
injustiça, uma injustiça para com as hienas. Se V. e jovens são assassinados ou morrem de AIDS ou
Exª não me censurar, ouso afirmar que ali tínhamos, overdose.
ali na foto a que nos referimos, uma espécie de ne- Além da punição aos revendedores de drogas,
gociação entre duas raposas. Para saber, antes de os govemantes precisam alocar recursos financeiros
mais nada, de quem será o turno de vigilância junto para o tratamento, a reabilitação e a educação de vi-
ao galinheiro. ciados.

A SRA. MARIA VALADÃO (Bloco/PFL - GO. Somos todos responsáveis, senhoras e se-
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, nhores, e não podemos cruzar os braços na guer-
Sras. e Srs. Deputados, no decorrer dos últimos ra contra as drogas. Vamos nos comprometer
anos, a experiência com drogas no Brasil, a exem- com a causa de um País livre. Nossos filhos não
pIo dos outros países, tem sido trágica resultando no estarão em liberdade se os traficantes estiverem
aumento da criminalidade, em milhares de vidas ar- soltos.
ruinadas e em famílias inteiras destruídas. Crianças
e adolescentes são hoje escravizados pelas drogas, A publicidade intermitente nos meios de comu-
numa fuga, sem fronteiras, da pobreza da falta de nicação poderá apressar as mudanças de atitudes e
afeto ou dos problemas cotidianos com que se de- convencer os jovens de que experimentar drogas é
frontam. uma droga!

Por isso, aqui estou perante V. Exª para lan- As campanhas antidrogas podem dar resulta-
çar um movimento de prevenção e combate ao con- dos positivos através de uma concientização maior
sumo de drogas. Precisamos dar um basta, sem tré- do risco psicológico físico e social do seu consumo.
guas, na demanda das drogas em nosso País. Para Urge fazer frente à sofisticação tecnológica dos trafi-
tanto, torna-se necessário uma parceria para contê- cantes de drogas. Vamos informar os pais para que

eles possam informar os seus filhos.la.
Por outro lado, as escolas podem desempe-

nhar igualmente um papel no esclarecimento e com
bate às drogas elaborado num currículo especial an
tidrogas e formulando uma política educacional real
mente efetiva nesse sentido.

Paralelamente ao trabalho antidrogas nas es
colas, os órgãos competentes devem elaborar, vei
cular e fazer cumprir um programa de informações
sobre as drogas nos esportes, citando o comporta
mento de treinadores e atletas como exemplos posi
tivos.

O problema, senhoras e senhores, não é apenas
concientização, mas volto a repetir, mudança de atitu
de. Atitude dos governantes, dos legisladores, dos jo
vens, dos pais; enfim de toda a sociedade.

Se preciso for, vamos levar essa cruzada para
as ruas e rodovias. Vamos transformar esse movi-
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menta numa força arrebatadora pelo amor à vida,
pois nossas crianças e nossos jovens representam o
futuro da Nação brasileira.

O SR. JORGE TADEU MUDALEN (PPB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, precisamente em setembro
de 1995, portanto há meio ano, desta tribuna falei da
crise no setor energético nacional, da ameaça de fal
ta de energia elétrica em várias regiões do Brasil e
da possibilidade de o consumo crescer nos próximos
anos a uma taxa acima da prevista e também dos
baixos investimentos no setor. Disse que o cenário
era preocupante e nesta hora, reafirmo que é muito
preocupante. Inegavelmente, o Plano Real melhorou
a distribuição de renda, com a inflação baixa, as
classes mais pobres tiveram a renda ampliada. Pro
va disso são as vendas de eletrodomésticos, que
aumentaram em 15% em comparação ao ano de
1994, que já havia ultrapassado as de 1993 em
35%. O consumo industrial fechou o ano de 1995
com a taxa de expansão de 3,9%, sendo ql:le para
tanto contribuíram os consumidores da indústria de
bens duráveis de bens de capital e de bens de con
sumo.

O consumo de energia elétrica no País, em
1995, cresceu da seguinte maneira: 13,5% para o
residencial; 11,3% para o comercial; 3,9% para o in
dustrial e 6,5% para outros, fechando com um au
mento de 7,6% sobre o ano de 1994.

Em todas as regiões do País o crescimento de
consumo foi expressivo, segundo as estatísticas da
Eletrobrás no Centro-Qeste 10,9%; no Norte 9,2%,
no Nordeste 8,8%; no Sul 8,5% e no Sudeste 6,7%.
Fatores outros, como elevadas temperaturas, conge
lamento tarifário por dezenove meses e novas liga
ções residenciais contribuíram para o aumento do
consumo. No consumo de 1995, o País chegou a
um percentual bastante alto que já coloca de sobre
aviso as autoridades governamentais.

~ preocupante sobretudo para a população do
Estado de São Paulo, que com muita honra repre
sento neste Congresso Nacional. Será sacrifício re
dobrado para a grande parte da população de São
Paulo e da Grande São Paulo que já enfrenta diaria
mente longas interrupções. Pelo menos uma região
de São Paulo e da Grande São Paulo vive às escu
ras todos os dias. Exemplificando, posso citar que
no mês de janeiro foram 240 mil pessoas, em média,
que ficaram às escuras por dia. No dia 25 de janeiro,
dia do aniversário de São Paulo, foi registrado recor
de, com 1 milhão e 500 mil pessoas ficando sem
energia. O mês de fevereiro continua no mesmo rit-

mo: no dia 05, 2.500 residências em Guarulhos, Mu
nicípio que represento com muita honra, ficaram
sem energia por 24 horas; no dia 06, 11 Omil consu
midores de São Paulo e da Grande São Paulo fica
ram às escuras e no dia 19, 14 mil residências sofre
ram interrupções demoradas. As causas são falhas
nos circuitos de energia, oscilações na rede, exces
so de voltagem e anomalias várias nas redes. Os
estragos para a população atingida são queima de
televisores, fomos microondas, geladeiras, computa
dores, fax, telefones sem fio e outros. Indústrias, co
mércio e todas as atividades estão sofrendo enor
mes prejuízos com as interrupções de eletricidade e
demora nos restabelecimentos. Acrescente-se a si
tuação caótica que impera nas regiões atingidas, so
bretudo no trânsito.

Há falta de realização de serviços básicos,
há degeneração da qualidade dos serviços pres
tados, baixando os níveis de eficiência técnica
do setor. Há déficit de profissionais capacitados
e há a ausência de manutenção preventiva da
rede.

Os índices de sete interrupções de energia e
nove horas sem luz por consumidor no ano de 1995
são muito elevados, pois no Japão as pessoas fi
cam, no máximo, um hora e vinte minutos sem luz
por ano.

As explicações do Governo do Estado à po
pulação penalizada, através das estatais respon
sáveis, são as seguintes: o sistema fica muito ex
posto a agentes externos, como chuva e raios.
Quando chove, os galhos de árvores se molham,
ficam pesados, mudam de posição e encostam na
rede elétrica. Isso provoca curto-circuito e faz
acionar o dispositivo de proteção da rede, que se
desliga automaticamente.

No tocante à má qualidade do serviço prestado
dizem: Vamos chamar eletricistas concursados para
recompor áreas afetadas. Entre fevereiro e março,
vamos fazer a poda de 150 mil árvores, o que deve
rá diminuir os problemas com a fiação elétrica em
caso de chuva.

Mas patente está que a demanda cresceu e a
falta de investimentos deixou o sistema defasado.
Há que se investir em modernização dos equipa
mentos, como o aumento de potência e a adoção de
fios cobertos com borracha em áreas arborizadas. O
consumo residencial cresce na esteira da redistribui
ção da renda permitida pelo Plano Real. A oferta
deve acompanhar a demanda e são necessários
grandes investimentos para que haja energia sufi
ciente.
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A verdade é que o setor da energia elétrica é triais que temem entrar em colapso, com reflexos
crítico na infra-estrutura e corre o risco de colapso negativos imprevisíveis para a economia do Estado
por falta de investimentos. e conseqüentemente do Brasil. Propôs o Programa

Maciços investimentos privados podem evitar o de Reestruturação do Setor Elétrico Paulista, cujo
risco de colapso no fornecimento, mas é preciso agir objetivo é garantir a qualidade, a baixos custos, da
com grande antecedência. A participação do setor energia elétrica consumida no Estado, com preten-
privado no setor elétrico ocorrerá pela compra de ati- são de estimular a participação de capitais privados
vos na geração e distribuição e a execução de no- na geração de energia elétrica, considerada única
vos empreendimentos. forma de atender a um crescimento de demanda nos

A Lei de Concessões permite a entrada de ca- índices atuais.
pitais privados em serviços públicos. Também a en- É necessária a recuperação da qualidade do
trada da iniciativa privada no mercado passará pela atendimento ao consumidor a curto e médio prazos,
privatização de empresas. Com a Lei de Concessõ- garantindo a demanda do crescimento do mercado
es a permitir uma maior participação da iniciativa pri- no fornecimento de energia, para que os problemas
vada, o Governo poderá retomar obras importantes penosos que o consumidor hoje vive, agravados pe-
que estão paradas por falta de recursos. Ela abre las chuvas de verão, não sejam sofrimento contínuo,
novas oportunidades para que os fabricantes de pois o consumidor, pagador das tarifas, é a garantia
bens de capital sob encomenda participem dos futu- de sobrevivência do setor elétrico.
ros projetos energéticos. O SR. ALBÉRICO CORDEIRO (Bloco/PTB -

Sobre a privatização das empresas de energia AL. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
elétrica, o Govemo Federal já anunciou as linhas srªs e Srs. Deputados, o incêndio ocorrido ontem
mestras. O novo modelo institucional do setor elétri- em Maceió, destruindo dezenas de barracas em
co prevê a definição de regras claras para as tarifas, área do Dique Estrada, à margem da Lagoa Mun-
o fortalecimento de um órgão regulador e a desverti- daú, merece reflexões e atitudes. Não deixou víti-
calização das funções de geração, transmissão e mas fatais, mas feridos e centenas de desabrigados.
distribuição. Prevê a competição na área de gera- O incêndio chama a atenção porque a área onde
ção, livre acesso na transmissão, competição na dis- ocorreu é de alto risco. Às margens da Lagoa Mun-
tribuição e um planejamento indicativo da expansão. daú, no Município de Maceió, estão centenas de

As autoridades governamentais, demonstrando barracas e milhares de brasileiros. São as favelas e
nitidamente a preocupação com /) esgotamento do palafitas mais miseráveis das Alagoas. O incêndio
atual parque gerador de eletricidade, mormente, por que deixou feridos e transformou em cinzas a misé-
causa do crescimento projetado da economia e tam- ria de dezenas de barracos serve de advertência às
bém do coincidente temor das populações das regiõ- autoridades e exige dos Governos, em todas as es-
es Sue/este, Sul e Centro-Oeste pelo risco da falta feras, algumas ações urgentes.
de energia elétrica, já ~stab~lecemline~mentospara .4,,0 Presidente da República cabe enviar a ma-
reforn:'a do setor ~Iétrlco, Visando op~e~ previstas ceió, às margens da Lagoa Mundaú, um grupo de
na Lei de Concessoes e no plano de pnvatlzações. técnicos e funcionários ligados à área social para um

As mudanças na legislação, mormente, a Lei diagnóstico urgente de toda aquela região, com o
nº- 8.631193, que elimina a equalização tarifária e a compromisso de providências e medidas de comba-
remuneração garantida das empresas de energia te à miséria. Ao Governo do Estado e à Prefeitura de
elétrica, impedem que haja o repasse automático Maceió cabem definir, com urgência, um projeto de
dos custos às tarifas pagas pelo consumidor. As apoio habitacional aos moradores do Dique Estrada,
Leis nºs 8.987195 e 9.074/95, que estabelecem as Ii- entre outras medidas.
nhas gerais para que a distribuição de energia se .
tome negócio competitivo, favorecem as empresas Esta é a nossa ~sp~rança depOIS de percorrer-
distribuidoras que priorizam o serviço de qualidade mos, ontem, a área atingida pelo fogo.
aos consumidores, porquanto no futuro próximo Tenho dito.
grandes consumidores de energia poderão escolher O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (Bloco/PSB -
de quem comprar energia elétrica. MA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-

O Governo do Estado de São Paulo antecipa- te, srªs e Srs. Deputados, hoje, no Correio Brazi-
se a essa mue/ança de cenário, para alívio das popu- Iiense, o colunista Vicente Nunes destaca a seguin-
lações e de todas as atividades como pólos indus- te afirmação feita em artigo no jornal do Conselho



Diretores do BC quase sempre têm
vínculos profissionais, intelectuais e até afe
tivos com instituições financeiras. Por isso,
muitas vezes tendem a ver os problemas
dos bancos de forma condescendente e a
optarem por soluções que preservem os
proprietários dos bancos.

Essa singela constatação das afinidades dos
Diretores do Banco Central com as instituições fi
nanceiras que ele deveria fiscalizar assume contor
nos muito graves quando a cruzamos com as revela
ções das fraudes cometidas pelos Diretores do Ban
co Nacional. Quebrado há dez anos, desde 1986, o
Banco Central ignora o que acontecia no Banco Na
cional. E continuou ignorando mesmo quando, no fi
nal de 1994, o próprio Presidente do Banco procurou
a autoridade monetária em busca de socorro para a
cobertura de um rombo que, já então, somava 4,6
bilhões. Em 1995, mesmo com os crescentes rumo
res de que o banco estava em péssimas condições,
o Banco Central nada fez. Ou melhor, segundo a re
vista Veja desta semana, o Nacional teria feito uma
queixa formal e sigilosa ao BC e o Garantia ouviu
uma censura informal - e também sigilosa do BC.
Funcionários do Garantia estariam então espalhan
do na praça notícias sobre a saúde do Nacional.

Até agora, através de seu programa de socorro
a bancos falidos, o Banco Central já consumiu com
o Nacional R$4,6 bilhões e poderá chegar a um de
sembolso total de R$9 bilhões. A título de compara
ção, os 9 bilhões representam mais de 10% de toda
a arrecadação tributária do Governo em 1995, que
atingiu R$85 bilhões, e quase 10% da dívida mobi
liária federal, que alcança R$1 08 bilhões. O Tesouro
Nacional, ainda comparando, queimou R$25,4 bilhõ
es no pagamento de juros da dívida pública apenas
em 1995 e está amargando um déficit de mais de
R$4 bilhões. Esses dados demonstram como os
gastos com o Nacional são criminosos.

Segundo indicadores do Instituto de Economia
do Setor Público, da FUNDAP, até mesmo a política
monetária de enxugamento radical da Iiquidez do
mercado, feita em nome do controle da inflação, foi
às favas em prol do socorro aos bancos. Em dezem
bro, a política esterilizadora foi revertida, afirmam os
analistas. Ao lado do resgate líquido de títulos públi
cos no valor de R$2,6 bilhões, as operações do Te
souro Nacional e os empréstimos referentes ao
PROER constituíram os principais fatores de pres-
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Regional de Economia de São Paulo pelo economis- são sobre a base monetária, que registrou cresci-
ta Carlos Eduardo Carvalho, da FIESP: mento de 37% neste mês.

O Presidente da República fala em lobbies no
Executivo e no Legislativo. Pois bem, a própria políti
ca econômica de seu Governo dá indícios significati
vos da ação de interesses que nada têm de públi
cos. Não se trata de uma política neutra, e as contas
do Governo o demostram. Corte-se tuclo, principal
mente nas áreas sociais, pois a arrecadação recorde
precisa ser destinada ao pagamento de juros ao ca
pital especulativo que garante as taxas de lucros dos
bancos, as únicas que mantêm comportamento as
cendente, como revelaram os balanços. Os salários
do funcionalismo não podem ser reajustados pelo
mesmo motivo. A saúde, se precisa de R$6 bilhões
para manter o SUS funcionando, que um novo im
posto garanta esses recursos. Os programas orça
mentários de todos os Ministérios são sujeitos a con
tingenciamento. É preciso pagar os R$25,4 bilhões
de juros da dívida interna, como foi feito em 1995.

As fraudes encontradas apenas agora no Na
cional serão bancadas por um Governo que nada
fez e nada faz para controlar a sem-cerimônia com
que o sistema financeiro aufere lucros com recursos
públicos. Isso não é um grande lobby?

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr:ªs e Srs. Deputados, queremos aprovar um desta
que na votação da reforma da Previdência que ga
ranta a possibilidade de revisão e atualização dos
benefícios de aposentados e pensionistas do INSS.

Nosso destaque obriga o Governo a enviar ao
Congresso, um projeto de lei que estabeleça a forma
de recomposição de seus benefícios.

A situação atual de aposentados e pensionis
tas da Previdência Social é extremamente danosa,
principalmente com a diferença de salário mínimo fi
xada no início do Plano Real, e logo a seguir com a
medida provisória que fixou o salário mínimo em se
tenta reais, deixando de fora os aposentados e pen
sionistas do INSS.

Se não for feita a previsibilidade de revisão
agora, nunca mais. A hora é agora.

O SR. JOSÉ PINOTTI (PMDB - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, ouço o Presidente e o Ministro da Saúde
afirmarem, em alto e bom som, nas suas falas de rá
dio de 23 de janeiro de 1996, que o novo imposto
será aplicado integralmente em ações de prevenção,
diagnóstico precoce, contratação de agentes de saú
de e descentralização de recursos para Estados e
Municípios. O Presidente conclui de forma convin-



Fevereiro de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 28 04991

cente, e estou certo, sincera: Precisamos desse di
nheiro para levar a um número cada vez maior de
Municípios esse novo modelo de política de saúde,
permitindo que o Brasil ganhe, enfim, um sistema de
saúde pública que prolongue a vida e melhore a
saúde dos brasileiros.

Leio com espanto, na proposta orçamentária
elaborada pelo Ministério e aceita pelo Presidente,
que dos 6 bilhões de reais da CPMF, 5,5 bilhões
destinam-se à assistência médica e odontológica,
que paga os tratamentos oferecidos pelos hospitais
aos pacientes, nada tendo com prevenção e pouco
com o sistema público de saúde. Portanto, sem
qualquer relação com o que foi dito nos discursos.
Hoje esses hospitais, na sua maioria mal pagos e
pessimamente controlados pelo Governo, atendem
mal, cobram por fora fraudam com freqüência, ex
ploram os doentes através de planos de saúde ex
cludentes, se parasitam nos SUS, fazendo dupla co
brança, mas são suportados por um lobby suficien
temente poderoso, e faturaram, na prática, a maior
parte dos recursos que no discurso do Presidente e
do Ministro iriam totalmente para o sistema público
de saúde. Aliás, o lobby que os suporta é o mesmo
que aprovou, no grito, um projeto imoral de proteção
aos planos de saúde, nos últimos dias de dezembro
de 1995, permitindo, perversamente, inúmeras ex
clusões de atendimento ao usuário enganado e des
protegido.

Enquanto se destina a maioria dos recursos da
CPMF na área privada, os Centros de Saúde estão
abandonados e ús programas de prevenção não
funcionam, pois o sistema está desestruturado e os
hospitais públicos, na sua maioria, sucateados física
e gerencialmente, com leitos ociosos, e, o que é
pior, perdendo o caráter público, dando prioridade a
pacientes que pagam e dificultando a internação dos
mais pobres. E é para aí que vão os pacientes gra
ves que dão prejuízo aos hospitais privados contra
tados e que são colocados nas longas e perversas
esperas. Nem ousaria falar dos péssimos salários,
condições de trabalho e motivação precárias dos tra
balhadores da Saúde.

Aliás, como o discurso do Presidente incluía
descentralização e sei do seu apoio à mesma, é
bom que s~ diga que ela foi totalmente df,3truída no
Governo Collor e que se está refazendo com atraso,
lentidão e burocracia desnecessárias e, na maior
parte das vezes, sem apoio técnico e proximidade
dos Estados, que estão marginalizados, descentrali
zando o verdadeiro processo de formação dos siste
mas locais de saúde. Vale dizer que se joga fora

uma boa idéia por implementá-Ia equivocadamente.
Outra agressão que se faz à descentralização, neste
Governo, vem da área econômica, quando, através
do FEF (Fundo de Estabilização Fiscal) retira-se
20% dos recursos destinados aos Estados e Municí
pios, centralizando-os no Governo Federal, que os
utiliza para pagamento de juros da dívida, com enor
me transferência de recursos públicos para o setor
privado. Mais uma vez o discurso do Presidente de
apoio ao SUS e a propaganda que se faz na mídia,
de sua descentralização, são politicamente corretos,
mas a prática do seu Governo o contraria. A centrali
zação ou a descentralização equivocada (prefeituri
zação), além de retirar verbas e eficiência nas áreas
de atendimento, faz com que se perca todo potencial
que um bom gerenciamento e controle social pode
obter, ao recolocar a saúde corretamente - com pro
gramas, metas e apoio técnico próximo - na tessitu
ra social das pequenas comunidades.

Mesmo sem duvidar da boa intenção de am
bos, Ministro e Presidente, concluo que nada mudou
neste País, cujo povo deve continuar a suportar dis
cursos politicamente corretos, desvinculados de uma
prática que nada tem a ver com os mesmos. De uma
vez por todas, é preciso deixar claro que saúde não
deve ter o lucro como objetivo, como determina o
neoliberalismo poderoso de plantão, mas uma pres
tação de serviço solidária, humana, ética e eficiente
e que, mais do que recursos, a Saúde precisa de um
bom gerenciamento, conceitualmente balizado.

Frente a esses problemas concretos e assusta
dores, cuja solução demanda uma verdadeira restru
turação do sistema de saúde, mas ao mesmo tempo
entendendo que precisa de mais recursos e que a
parcela menos aquinhoada da população não tem
como pagar mais impostos, estou apresentando
duas emendas à proposta de criação da CPMF. A
primeira garantirá que os 6 bilhões da CPMF sejam
utilizados descentralizadamente e exclusivamente
na área pública e filantrópica (de fato), permitindo
portanto que os recursos do contribuinte sejam de
volvidos em serviços a ele e não transformados em
lucros para os donos dos hospitais ou planos de
saúde. A segunda permitirá que a CPMF recolhida
seja descontada do Imposto de Renda do exercício
seguinte, para as pessoas físicas e jurídicas com
renda abaixo de um certo limite. Dessa forma, ela
será de fato uma contribuição provisória e ressarcida
às pessoas de baixa renda.

O SR. SANDRO MABEL(PMDB - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, a vocação e o espírito público para
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servir à causa da Justiça e da sociedade são irre
nunciáveis em alguns raros cidadãos.

É o caso, especificamente, da Promotora de
Justiça do Estado de Goiás Ivana Farina, que, com
apenas trinta e dois anos de idade, inicia sua segun
da gestão à frente da Associação Goiana do Ministé
rio Público.

Essa ilustre e jovem representante do Ministé
rio Público enfrenta, com a mesma coragem, o des
caso governamental com a instituição e as dificulda
des próprias da liderança que exerce com brilho e
denodo.

Em recente entrevista concedida ao jornal O
Popular, a Drª Ivana ressaltou que luta por uma
maior integração entre promotores, delegados de
polícia, advogados e membros da magistratura, a
fim de que a Justiça Iiberte-se da crise que atual
mente enfrenta, sendo fundamental que se dê cobro
ao corporativismo.

Assinalou a Promotora de Justiça goiana que o
Ministério Público do Estado de Goiás tem estado na
vanguarda dos acontecimentos, como aconteceu,
por exemplo, no caso do Césio, que teve repercus
são não apenas nacional, como internacional. A pro
pósito, aduziu que a Promotoria de Defesa Comuni
tária de Goiás foi a primeira instituição da espécie
criada no País, hoje com congêneres em vários Es
tados.

A organização comandada pela Drª Ivana está,
pela primeira vez, organizando um congresso nacio
nal dos membros do Ministério Público, o que evi
dencia que a Associação Goiana do Ministério Públi
co deixou de ser apenas e tão-somente uma entida
de assistencial, preocupando-se também com a polí
tica institucional.

Sr. Presidente, feliz do Estado que dispõe de
uma representante do Ministério Público de tal en
vergadura, embora tão jovem.

Assim, desta tribuna, consignamos nossas
congratulações à Drª Ivana Farina, que, temos con
vicção, continuará com sua profícua administração à
frente da entidade que dirige.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB 
SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, srªs e Srs. Deputados, os agricultores brasileiros
foram surpreendidos, nesta semana, com o recebi
mento do novo imposto a pagar, ano 1996, ITR.

O novo imposto, com majoração altíssima, em
alguns casos em até 200%, provocou irritação geral
nos agricultores brasileiros.

Não é possível, Sr. Presidente, pelo estado fali
mentar por que passa a agricultura, o Governo não
ter a sensibilidade suficiente para analisar melhor
uma tributação agrícola.

Faço desta tribuna um apelo ao Sr. Ministro da
Agricultura para que determine ao INCRA mais mo
deração e a suspensão imediata desta cobrança de
sumana e arbitrária em cima dos homens do campo.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. MOISÉS LIPNIK (Bloco/PTB - RR. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, a agropecuária, todos sabemos, foi
a grande responsável pela consolidação deste País.
Aí estão os ciclos econômicos que, desde o início do
Brasil Colônia, permitiram não só a ocupação dos
grandes espaços nacionais, como o desenvolvimen
to de centros urbanos e a formação de condições fa
voráveis à construção de um complexo setor indus
trial e à ampliação dos mercados interno e externo.

Mesmo nos últimos cinqüenta anos, quando se
estruturou a industrialização brasileira e se acentuou
o nosso processo de urbanização, foi notável o pa
pei positivo desempenhado pela agricultura. A mod
ernização agrícola viabilizou a incorporação produti
va dos cerrados, a tecnificação das atividades tradi
cionais do meio rural, o surgimento de um competiti
vo complexo agroindustrial, a expansão da área irri
gada e uma melhor avaliação das potencialidades
de nossos recursos naturais, inclusive daqueles
existentes na Amazônia Legal. Hoje é inconteste a
capacidade empresarial de muitos dos nossos pro
dutores rurais, os quais, seja no Centro-Sul, seja no
Nordeste, seja na região Norte, não só ampliam a
oferta de alimentos e fibras para o consumo interno,
como, cada vez mais, conquistam novos mercados
neste mundo globalizado.

O Estado de Roraima, pelo qual fui eleito, rep
resenta uma grande esperança na continuidade des
sa caminhada do Brasil em busca de uma produção
agrosilvo pastoril cada vez maior e de melhor quali
dade. Embora esteja incrustado na Amazônia, o Es
tado possui grandes áreas de campo, em muito as
semelhadas ao cerrado. É capaz, portanto, de ofer
tar produtos típicos dos trópicos úmidos, da mesma
forma como pode gerar grãos tradicionalmente vin
culados às condições edafo-climáticas de nossas re
giões centrais. E isso tem sido feito tanto pelos que
lá estão há muito tempo quanto pelos brasileiros que
nos últimos anos se dirigiram para aquela Unidade
da Federação.

O grande desenvolvimento alcançado pela
agropecuária nacional e, em especial, pela rorai-
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mense, Sr. Presidente e nobres Colegas, muito deve o que tem causado sérios prejuízos ao bom anda-
ao extraordinário trabalho realizado pela Empresa mento dos projetos.
Brasileira de Pesquisa Agropecuária - a EMBRAPA. Apelo, portanto, aos Ministros da Agricultura

Utilizando a tecnologia que o Centro de Pes- meu correligionário, o nobre Senador Andrade Vieira
quisa Agroflorestal de Roraima da EMBRAPA dispõe -, do Planejamento e Orçamento e da Fazenda para
e as áreas que temos naquele Estado setentrional, que viabilizem o desenvolvimento da EMBRAPA em
poderemos alcançar, com bons índices de produtivi- geral e, muito particularmente, do CPAF - Roraima.
dade, a produção de 8 milhões de toneladas de a1i- Conclamo também esta Casa para que na votação
mentos, incluindo as culturas de milho, soja, arroz do Orçamento-Geral da União para 1996 não deixe
(irrigação e de sequeiro), sorgo e feijão caupi o que de dotar aquelas instituições dos recursos de que
corresponde a 10% da produção nacional de grãos. necessitam para continuarem a gerar os conheci-
Também estão disponível pacotes tecnológicos vol- mento imprescindível para o desenvolvimento eco-
tados à produção de fruteiras como·abacaxi, bana- nõmico e social do nosso povo.
na, acerola, mamão e maracujá E, na medida em O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - A Pre-
que possui áreas de altitude com clima ameno, Ro- sidência irá apreciar as ponderações de V. Exª e de-
raima pode produzir, competitivamente, hortaliças de verá tomar uma decisão nos próximos instantes.
melhor qualidade do que as conseguidas em outros V_ ORDEM DO DIA
Estados da Amazõnia, como alface cebola, cenoura,
melão, tomate, repolho e pimentão. O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim)-

Na área da pecuária, Sr. Presidente, as reco- Apresentação de Proposições
mendações técnicas daquele Centro de Pesquisa _ Os Senhores Dep~dosA que tenham proposi-
permitem elevar substancialmente a lotação das çoes a apresentar poderao faze-lo.
pastagens e o ganho de peso de, respectivamente, APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS SENHa-
0,2 unidade animal e 20 quilos por hectares para RES:
uma unidade animal e para 80 a 150 quilos de carne WALDOMIRO FIORAVANTE - Projeto de lei
por hectare! que estabelece regras para a renegociação e alon-

As potencialidades de Roraima, portanto, gamento das dívidas das microempresas, e dá ou-
são fantásticas. Para aproveitá-Ias basta que o tras providências.
Governo Federal e o Governo do Estado tomem Projeto de lei que define o dano moral e atribui
uma firme decisão de desenvolver o setor primá- à Justiça do Trabalho competência para apreciá-lo
rio daquela região, criando incentivos, tornando quando decorrente da relação de trabalho.
disponível calcário aos produtores rurais, resol- Projeto de lei que altera as Leis nºS 8.245, de
vendo nos.sos grave~ problemas fundiários e in- 18 de outubro de 1991, que dispõe sobre as locaçõ-
dígenas. es dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas

Fundamental é, também, que os Poderes Exe- pertinentes, e 4.504, de 30 de novembro de 1964,
cutivos e Legislativos, das diversas esferas de Go- que dispõe sobre o Estatuto da Terra, e dá outras
vemo de nossa Federação, reconheçam a importân- providências.
cia da pesquisa e da tecnologia para c desenvolvi- MARCIO FORTES - Projeto de lei que facilita,
mento sustentaao do País e de áreas de expansão mediante redução dos chamados Encargos Sociais,
da fronteira agrícola, como aquela onde se situa o ingresso no mercado de trabalho na primeira ano-
Roraima. tação na Carteira Profissional.

Não se pode aceitar, por exemplo, que o Cen- NILSON GIBSON - Requerimento ao Presi-
tro de Pesquisa Agroflorestal de Roraima pague a dente da Câmara dos Deputados de prorrogação da
um pesquisador altamente especializado, que ali sessão do dia 29 de abril do corrente para homena-
está, mesmo sem contar com uma política de pes- gem ao trabalhador brasileiro pelo transcurso do Dia
soai diferenciada da EMBRAPA para regiões distan- do Trabalho.
tes e relativamente isoladas, um c;alário mensal má- MAGNO BACELAR - Projeto de lei que altera
dio de apenas R$ 1.500,001 É igualmente vergonho- o § 1Q do art. 39 da Lei nQ 8.935, de 18 de novembro
so que recursos orçamentários federais sejam insufi- de 1994.
cientemente destinados para a EMBRAPA. Pior ain- CHICÃO BRfGIDO - Projeto de lei que dispõe
da que o pouco alocado para a pesquisa agropecuâ- sobre a presença do Ministério Público no inquérito
ria seja çontingenciado e liberado inoportunamente, policial.
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Indicação ao Poder Executivo de reativação do JOSÉ FRITSCH - Projeto de lei que altera dis-
Programa Nacional do Leite. po~itivo d~ Lei n~ 1.06~,. d~ 5 de fevereiro de 1950 -

PADRE ROOUE - Requerimento de informa- Lei da Assistência Judlclána.
ções ao Ministério da Fazenda sobre o PROER - VI - COMISSÃO GERAL
Programa d,e Estím~lo à R.eestruturação e Fortaleci- O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) _ Srs.
mento do Sistema Financeiro.. . . Deputados, neste momento, declaro a transforma-

OSVALDO BIOLCHI - Projeto de le. que d.s- ção da sessão plenária em Comissão-GeraJ para de-
põe sobre a concessão de bolsas de e~tud~ para fi- bater a reforma da Previdência, quanto à Proposta
lhos adotivos e para portadores de defiCiênCia. de Emenda à Constituição nº- 33/95.

LUIZ BUAIZ E OUTROS - Proposta de emen- Convido os senhores expositores a compare-
da à Constituição que altera a redação da alínea a cerem ao plenário.
do inciso I do art. 54. , , O tempo reservado a cada um dos expositores

SANDRO MABEL - Requenmento ~o Presl- será limitado a quinze minutos; aos representantes
dente da Câmara dos Deputados de r~lstro nos de entidades e aos inscritos individualmente, dez mi-
Amais da Casa de voto de pesar pelo faleCimento .do nutos.
profes~~r .e jurista Colem~!, Natal e Silva, ocorndo Sobre a mesa encontra-se à disposição dos
em GOIama, Estado de GOlas. Srs. Parlamentares folha de inscrição destinada a

PAULO PAIM - Requerimento ao Presidente quem queira fazer uso da palavra. (Pausa.)
da Câmara d.os Deputados de realização de sessão O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Pe-
solene, no dia 20 de novembro, em comemoração rim) _ Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito,
ao Dia Nacional da Consciência Negra e aos 301 III'Tlº- Sr. Almir Munhoz, Presidente, da Federação
anos da morte de Zumbi dos Palmares. Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Tele-

Requerimento ao Presidente da Câmara dos comunicações e Operações de Mesas Telefônicas.
Deputados de realização de sessão solene no dia 1º- V. Sªdisporá de quinze minutos.
de maio do corrente em comemoração ao Dia do O SR. ALMIR MUNHOZ _ Sr. Presidente, de-
Trabalho. mais membros da Mesa Sras. e Srs. Deputados,

Requerimen~ ao Presiden~e da Câmara. dos companheiros, desde o ínicio deste Governo assisti-
Deputados de realização de sessao solene n? dia 21 mos atônitos a um total desrespeito constituional e
de março do corrente em homenagem ao Dia Inter- a um descaso ímpar no que se refere ao povo, aos
nacional Contra o Racismo. trabalhadores, aos aposentados, até mesmo a 81-

ALEXANDRE CARDOSO - Projeto de lei que guns empresários, a entidade de classe e sindicais.
dispõe sobre a instituição de mecanismos de acom- Notamos que para este Governo o povo tem
panhamento de informações econômicas e financei- sido um mero detalhe. O povo elegeu, elege e conti-
ras de interesse da sociedade. nuará elegendo os Governos e os Parlamentares

RICARDO IZAR - Projeto de lei que acrescen- para que os membros façam as leis. S. Exª devem
ta inciso ao art. 20 da Lei nº- 8.036, de 11 de maio de cumprir e fazer cumpri-Ias para o bom andamento
1990, para permitir movimentação da conta vincula- do País como um todo. No entando o que temos
da do FGTS nos casos de pagamento de mensalida- presenciado e combatido, com certeza, não é nada
de escolar. disso. Como se pode, simplesmente, desconsiderar

NELSON MARQUEZELLI- Recurso ao Plená- uma Assembléia que foi convocada com missão
rio da Câmara dos Deputados contra declaração de constituinte para a elaboração da atual Carta Mag-
prejudicialidade do Projeto de Lei nº- 3.820/93, que na? Esta vem sendo desrespeitada pelo Governo
estabelece critérios de parcelamento dos débitos desde o primeiro momento. Temos de aproveitar o
das Prefeituras municipais para com o Instituto Na- que vem de um passado recente e aprimorá-lo para
cional de Seguridade Social. continuarmos o nosso trabalho. O País não nasceu

HUGO BIEHL E ODELMO LEÃO - Requeri- quando este Governo começou. Não podemos sim-
mento ao Presidente da Câmara dos Deputados de plesmente ignorar a nossa Carta Magna, rasgá-Ia e
inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei Comple- jogá-Ia na lata de lixo como está sendo feito.
mentar nº- 109/89 (nº- 224/89, no Senado Federal), Mais uma vez, esse projeto da Previdência,
que estabelece normas para o adequado tratamento está sendo desconsiderado o que foi amplamente
tributário do ato cooperativo. debatido por uma Assembléia eleita com fins consti-



Infelizmente, o impasse está criado: de
um lado, a atitude arbitrária e pouco criativa
do Governo que, nivelando por baixo e atra
vés da lei do menor esforço, procura retirar
direitos legítimos como alternativa para sua
inabilidade, incompetência e irresponsabili
dade gerencial. Do outro, o engessamento

Previdência, saúde Pública e Assistên
cia Social são partes indissolúveis de um
mesmo conjunto, o que torna difícil, quase
impossível encontrar soluções completas
quando esses temas são discutidos compar
timentalmente.

Apesar das Emendas do Projeto de
Governo terem sido consideradas constitu
cionais pela Comissão de Justiça do Con
gresso se aprovadas e promulgadas inte
gralmente ou parcialmente deverão ser
questionadas pela Sociedade Brasileira jun
to ao Supremo Tribunal Federal.

A Constituição Federal não poderá ser
emendada em matéria que estiver caracteri
zada como direito ou coletivo.

Não se pode também pretende;" que
direito adquirido, quando justo, seja válido
somente para uma geração da Sociedade.
O que é justo para os cidadãos do presente
tem de ser justo também para os do futuro.

Portanto, deverão ser introduzidas ur
gentemente medidas práticas em leis com-
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tuintes. Tudo isso tem sido ignorado de forma muito plementares que possam aperfeiçoar o sis-
presente e constante. No início, chegou-se a dizer tema existente atribuir mais justiça às con-
até em se acabar com algumas aposentadorias es- cessões e manutenção de benefícios elimi-
peciais. que envolvem isalubridade, questões médi- nando cálculo de má-fé que visam diminuir o
cas e psíquicas já comprovadas. valor inicial ou reduzir seu poder aquisitivo

Com todo o respeito às Centrais Sindicais, pois durante o decorrer dos anos; otimizar os
elas têm a sua representatividade, ressalto que processos de arrecadação, controle e fiscali-
grande parte das confederações, federações e tra- zação dos recursos da seguridade, como
balhadores estão independentes, e não têm sido ou- um todo indivisível, por intermédio de medi-
vidos. É nessa condição, não s6 de representante das objetivas e criativas tais como:
da Federação Nacional dos Telefônicos, mas do Mo- 1 - execução de rigorosa Auditoria PÚ-
vimento Intersindical Independente, da Frente Parla- blica nas contas da Seguridade Social;
mentar e de Entidades Civis e Militares em Defesa 2 - instituição de Cartão de Registro
da Previdência e Seguridade Social e da Frente em de Associado ao sistema securitário público,
Defesa da Soberania e Integridade do Brasil, que de obrigatoriedade nacional para todo o ci-
venho falar a V. ExªS. dadão brasileiro, com importância similar ao

Mais de 160 entidades sindicais inde- CPF, CGC e Carteira de Identidade e inte-
pendentes, reunidas elaboraram o documento que grado aos.mesmos; .
passo a ler agora 3 - Implantação de um sIstema fiscal

. exclusivo de Seguridade Social para viabili-
A Frente em Defesa da Soberania e In- zar um estrito controle da aplicação de seus

tegridade do Brasil, consensualmente com a recursos;
Frente Parlamentar e de Endidades Civis e 4 - fim das Discriminações e Privilé-
Militares em Defesa da Previdência e Segu- gios inerentes aos sistemas diferenciados e
ridade Social e o Movimento Intersindical In- das fraudes legais.
dependente defende que a verdadeira Re- A Sociedade já decidiu pelos direitos
forma ética e moralmente aceitável deverá sociais nesse campo, só restando ao Esta-
envolver a Seguridade Social como um todo do, representado temporariamente pelo Go-
e não somente a Previdência. verno instado, estabelecer as formas de via

bilizar os direitos que já estão definidos e
estabelecidos pela Constituição Federal de
1988.

O Governo não poderá cogitar de facili
tar o atendimento de seus compromissos
sociais através da redução de direitos e,
sim, por meio do levantamento dos meios
para cumpri-los como previstos.

É importante ressaltar que existem sé
rias impropriedades e graves distorções no
Sistema Securitário do País, que precisam
ser sanadas imediatamente, mormente
quanto ao seu gerenciamento econômico-fi
nanceiro e às aposentadorias especiais
acintosas, e às correspondentes contribuiçõ
es atuariais.
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Defendemos a Previdência Social Pú
blica e Compulsória até o teto de trinta Salá
rios Mínimos (35% do salário do Presidente
da República), contra as tentativas de sua
privatização, maquiadas com base em fal
sos argumentos, desmentidos pelos núme
ros fornecidos pelos próprios órgãos gover
namentais, o que é muito sintomático. Previ
dência Complementar (Pública ou Privada)
para valores acima deste teto.

Seguridade Social Unitária, com a im
plantação no Ministério da Seguridade So
cial, gestão administrativa com participação
igualitária de trabalhadores do setor privado,
servidores públicos aposentados/pensionis
tas, empresários, em tempo integral e com
Caixa Única de todas as contribuições e ar
recadações.

Afastar o Estado da Administração di
reta, restringindo-o às funções amplas de
fiscalização e auditoria.

Preservar as aposentadorias por tem
po de serviço, de acordo com o prescrito no
art. 201 e incisos I, 11 e 11I do art. 202 da
Constituição de 1988.

Saúde Pública e Assistência Social
com receitas próprias, custeadas por toda a
Sociedade e não somente pelos segurados
da Previdência Social.

Diferenciar claramente as condições
de concessão e do valor entre os benefícios

da camisa de força da Constituição Federal previdenciários e as prestações assisten-
que, de forma límpida e insofismável, nega o ciais.
direito de sequer apreciar emendas e essa Outrossim, esperamos que uma Refor-
Carta que tendam a retirar direitos indivi- ma que diz respeito a milhões de brasileiros
duais ou coletivos nela consagrados. não seja feita de modo açodado e autoritá-

Esse é o grande dilema que, certamen- rio, sem que haja mais debates e que sejam
te, deverá desaguar numa grande consulta levadas em consideração também as pro-
popular para escolha pela Sociedade Brasi- postas das Confederações e Federações
leira dos caminhos que julgar mais justos e que representam legitimamente os principais
adequados, a fim de evitar convulsão social interessados, que são os trabalhadores ati-
similar a que está ocorrendo na França, pois vos e inativos da iniciativa privada e pública.
a sociedade brasileira, absolutamente, não Cabe salientar ainda que os objetivos da pro-
irá mais admitir medidas unilaterais que não posta do Governo, apesar de estarem ocultos, para
atendam aos seus anseios. nós são claros. Assim, vem desde o Governo Collor

Aí está a grande responsabilidade a a idéia de liquidar a Previdência oficial, preparando
ser enfrentada pelo Congresso Nacional, o caminho para a implantação generalizada da previ-
qual, sem qualquer dúvida, exigirá prazos dência complementar, sob regime de capitalização,
bem mais amplos dos que estão alocados a modelo do Chile.
no momento pela discussão. Todos sabemos - e argumentamos com base

ResolllÇÕes em dados - que a Previdência tem sido superavitá
ria ao longo dos últimos anos, gozando de conside
rável situação financeira, apesar de o Governo não
repassar integralmente os recursos que lhe são de
vidos nem combater tenazmente a fraude e a sone
gação que debilitam o sistema.

É inaceitável que se venha exigir tempo de tra
balho superior à própria perspectiva de vida, ou que
os trabalhadores, após longos anos dedicados à
construção da riqueza nacional, não possam desfru
tar de um tempo razoável de aposentadoria.

A mera extinção da aposentadoria por tempo
de serviço é contra os mais pobres, mesmo porque
a relação pobreza-longevidade, aparentemente in
versa, faria com que certamente poucos tivessem
oportunidade de aposentar-se num sistema em que
a idade mínima fosse superior a sessenta anos. Por
tanto, essa proposta de emenda à Constituição, no
que se refere à Previdência, é inaceitável e inadmis
sível.

Essa posição foi tirada de reuniões e assem
bléias de mais de 160 entidades sindicais.

Contamos, enfim, com o empenho de todos na
busca da construção de uma sociedade mais iguali
tária e solidária para todos os brasileiros, sem discri
minações e privilégios. Esperamos que os Srs. De
putados consigam traçar para este País um plano
justo de aposentadoria, um sistema previdenciário
que seja igual para todos, sem privilégios a ninguém
e a nenhuma classe.

Muito obrigado a todos pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Pe

rim) - Esta Presidência esclarece a Plenário que se-
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rão permitidos apartes, evidentemente com a con- tureza fiscal, como os encargos previdenciários da
cordância do orador que no momento estiver na tri- União e outros.
buna, e que o tempo será descontado daquele que Enquanto o Ministro Adib Jatene e a Previdên-
concedê-lo. cia passam por momentos de dificuldade, são des-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Pe- viados bilhões de reais da Seguridade Social para
rim) - Concedo a palavra ao segundo orador inscri- outros setores. A medida proposta no antigo relató-
to, 11mº- Dr. Álvaro Solon de França, Presidente da rio do Sr. Relator salvaguarda essa receita, porque o
Associação Nacional de Fiscais da Previdência, que órgão próprio do sistema iria administrá-Ia. Mas foi
disporá de 15 minutos. retirado do relatório.

O SR. ÁLVARO SOLON DE FRANÇA - srªs e Entendemos que também deveria constar do
Srs. Parlamentares, companheiros de militância sin- relatório um preceito constitucional que, diria, não
dical e associativa, a Anfip tem o prazer de manifes- pode haver desvio da receita da Seguridade Social
tar a esta Casa sua profunda apreensão com o pro- para outras atividades que não as suas atividades-
cesso de discussão da Previdência Social, desde os fins. Infelizmente, também esse dispositivo foi retira-
primeiros momentos na Comissão Especial, destina- do por pressões da área econômica.
da a examinar a matéria. Julgamos de grande impor- Gostaria de deixar bastante claro a esta
tância a permanência desta Comissão. Entendemos Casa que, da forma como se encontra hoje o rela-
que com a sua destituição e conseqüente avocação tório, a Seguridade Social continuará sendo refém
da matéria para o Plenário, a sociedade brasileira da área econômica e não terá os próprios recursos
perdeu muito dos avanços que ali poderiam ser con- para poder dar melhor qualidade de vida aos bra-
seguidos. sileiros. Os Constituintes foram sábios ao dizer

A Anfip tem realizado por vários Estados dis- quais seriam as fontes, que, infelizmente, não per-
cussões sobre a matéria previdenciária, ouvindo téc- tencem à Seguridade, mas, sim, à área econômi-
nicos, especialistas, pessoas da sociedade civil, ca, que socorre bancos e outros setores. Assim, a
além de experiências internacionais. Gostaríamos Seguridade Social fica ao desalento. Defendemos
de manifestar aqui os pontos que julgamos impor- o fato de continuar a ter no orçamento da Seguri-
tantes para uma discussão da Seguridade Social de dade Social a expressão de que o orçamento fis-
maneira qualitativa, de forma que a sociedade tenha cal socorra a Seguridade Social nos seus momen-
seus direitos respeitadcs e possamos construir uma tos de infortúnio. Mas esse dispositivo também foi
sociedade mais solidária, igualitária e justa. retirado do relatório.

A Anfip entende que a proposta de reforma da A Anfip defende ainda que haja uma desonera-
Seguridade Social tem sido discutida de forma bas- ção da folha de salários, para que não se tenha ativi-
tante diferente do que esperávamos. Deveriam ser dades compulsórias para os chamados terceiros,
discutidas as fontes de financiamento e posterior- que hoje têm como renda mais de 2 bilhões de reais,
mente os benefícios a serem concedidos. Neste que são retirados da folha para custear atividades
sentido, defendemos que a Previdência Social tenha patronais.
a arrecadação, a fiscalização e administração de to- A Anfip defende que instituições como o Sesc,
das as receitas previstas no art. 195 por órgão pró- Sesi e Senai tenham fonte de sobrevivência, mas
prio do sistema. Esse dispositivo constava do último que não saiam da folha, porque isso a oneraria e di-
relatório lido na Comissão Especial, mas por cir- minuiria a capacidade de gerar empregos.
cunstâncias ele foi retirado do relatório lido em ple- A Anfip defende ainda que não haja qualquer
nário e que será votado. tipo de concessão, anistia, redução ou isenção de

Entendemos que se a arrecadação das recei- receitas previstas no art. 195. Infelizmente, hoje te-
tas da Seguridade Social não foi feita por órgão pró- mos um índice alto de isenção, de remissão e de re-
prio do sistema se perpetuará prática que está ocor- núncia de receitas fiscais, sendo que somente esta
rendo atualmente, conforme apuramos em matéria escoa mais de 3% do PIB.
publicada na última edição da nossa revista, qual A Anfip defende ainda que haja a abrangência
seja, o Governo Federal desviar receita da Segurida- da obrigação da contribuição por parte das empre-
de Social para gastos de outra natureza fiscal. sas sobre os rendimentos no trabalho, a qualquer tí-

A Anfip fez um levantamento e constatou que tulo, mesmo sem vínculo empregatício. Defende ain-
mais de 12 bilhões de reais foram desviados da Se- da a incidência da contribuição social sobre a receita
guridade Social para compor outras despesas de na- bruta das empresas, porque assim o sistema finan-
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ceiro não contribui para a seguridade social, uma
vez que, segundo decisão do Supremo Tribunal
Federal, eles não têm faturamento e sim receitas
não operacionais. Então, tem de haver a receita
bruta para que o sistema financeiro também contri
bua. Defendemos que tenha de haver a incidência
da contribuição social também para o sistema fi
nanceiro, o que foi retirado do relatório do Sr. Re
lator.

Defendemos a flexibilização da quebra do sigi
lo bancário e fiscal. Entregamos recentemente ao
Sr. Relator um documento em que a categoria dos
fiscais de contribuições previdenciárias abre mão de
seus sigilos bancário e fiscal, porque entende que
quem trabalha para a sociedade não deve ter a pro
teção desse sigilos; que as alíquotas para a seguri
dade social devem ter bases diferenciadas, para que
empresas que empregam e possuem grande mão
de-obra não tenham a mesma alíquota das de gran
de tecnologia e que não contribuem. Há de se ter
uma discriminação e as alíquotas têm de ser diferen
ciadas; que deve haver qualquer tipo de isenção
para as contribuições previdenciárias; que o piso do
benefício a ser fixado não pode ser inferior a um sa
lário mínimo e que o seu teto deve ser dez vezes o
piso, porque, se for diminuído, quebra o sistema de
previdência social; que haja indicação de fontes cla
ras para o pagamento dos benefícios assistenciais;
que não deve ser dado nenhum tipo de auxílio ou
subvenção às entidades de previdência social ditas
de fins lucrativos; defendemos também a substitui
ção da aposentadoria por tempo de serviço, por tem
po de contribuição, porque o sistema, conforme a
nossa Constituição, em seu art. 202, estabelece que
os benefícios da Previdência Social são mediante
contribuição. Mas a aposentadoria por tempo de
contribuição deve ser também acompanhada de um
seguro-desemprego decente, para que o trabalhador
em infortúnio tenha condições de pagar as suas con
tribuições, tal como as empresas pagam, em mais
de 240 meses.

Defendemos ainda que se não houver a fiscali
zação do Estado e o ônus da prova do tempo de
contribuição não poderá ser aplicado. A aposentado
ria por tempo ode contribuição deve ocorrer somente
se o Estado tiver o ônus da prova e o trabalhador for
eximido desse ônus. Se o trabalhador tiver o ônus
da prova, o tempo de contribuição não pode ser apli
cado; que as aposentadorias especiais devam ser
concedidas segundo a exposição do cidadão ao ris
co da atividade penosa, insalubre e não por catego
ria; que a União deva ter exclusividade para legislar

sobre Previdência Social. Milhares de sistemas que
existem hoje, tal e qual o das Prefeituras, são bom
bas-relógio a explodirem no colo do atual Prefeito ou
dos próximos, e a sociedade é que irá pagar essa
conta na diminuição da qualidade dos serviços.

Defendemos também uma transição que leve
em conta os fatores de contribuição. Quanto mais
contribuição, menos tempos adicionais; defendemos
a manutenção de benefício de acidente de trabalho
e do auxílio-reclusão no texto constitucional; que
haja permissão para que o aposentado volte ao tra
balho, mas que não haja acúmulo de aposentarias
no serviço púbico. E o relatório, tal e qual está dis
posto hoje, permite vários acúmulos de aposentado
rias no setor ijúbico.

Defendemos ainda a criação do Ministério da
Seguridade Social com um gestor indicado pelo Pre
sidente da República, mas referendado pelo Con
gresso Nacional, a quem deve prestar contas das
suas atividades nas Comissões de Seguridade So
cial e Família, da Câmara e de Assuntos Socais, do
Senado.

A Previdência Social não é do Governo, não é
do Congresso, não é dos trabalhadores, é da socie
dade brasileira. A Previdência deve ser menos go
vernamental e mais pública. Os conselhos devem ter
caráter deliberativo e não consultivo, como hoje te
mos. Temos de acabar com a Previdência que aten
de a governos. A Previdência tem de atender à so
ciedade, porque ela pertence à sociedade. E a cria
ção do Ministério da Seguridade Social é o caminho.
Não podemos tratar aqui só de Previdência Social.
Temos de tratar de Seguridade Social. De que
adianta o aposentado ter uma aposentadoria de um
salário mínimo, se ele não tem condições de fre
quentar num hospital se sua aposentadoria não dá
para cobrir nem o tratamento de uma gripe em um
hospital. E os hospitais, hoje, sofrem pela falta de re
cursos, porque um Ministério da Área Econômica é
que define a prioridade da área social.

Defendemos ainda a paridade entre os ativos e
inativos do serviço público. Se tal não ocorrer, tere
mos a mesma situação que ocorreu antes da Consti
tuição, quando um aposentado do serviço público
percebia a metade do que ganha um na ativa. De
fendemos essa paridade, e o Ministro Sepúlvida Per
tence também quando defendeu pessoas que esta
vam nessa situação na Comissão.

Defendemos a aposentaria integrai do servidor
público com a contribuição deles para o sistema e a
contribuição dos inativos também para a Seguridade
Social do servidor público.
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Defendemos um tempo mínimo de permanên
cia no cargo, para que a pessoa se aposente com
tempo integral, porque, como ocorre hoje, pessoas
com trinta e tantos anos na iniciativa privada pres
tam concurso para o serviço público e quando pas
sam no concurso não ficam nem um, nem dois anos
no cargo e já se aposentam. É necessário haver um
tempo mínimo de prestação de serviços à sociedade
para que se tenha uma aposentaria integral.

Defendemos um teto de aposentaria no serviço
público correspondente à remuneração do Presiden
te da República, para os servidores da União, para
os Governadores, para os servidores do Estado,
para os Prefeitos e para os que trabalham nos Muni
cípios.

Entendemos que a discussão da Previdência,
tal qual está sendo disposta, simplesmente serve ao
ajuste de caixa e não à correção de distorções. Te
mos correção de distorções, sim, mas ela deve co
meçar pelos Municípios, pelos Estados, pelos institu
tos legislativos e depois pelo INSS. Esta deve ser a
prioridade. Prioridade maior ainda deve ser a que
faz com que a seguridade social sirva à sociedade e
não à área econômica como a reforma que temos
hoje.

Esta é a opinião da Anfip. Entregarmos à Mesa
proposta da Anfip para realização de um fórum so
bre a seguridade social, no qual discutiremos apro
fundamente propostas para uma seguridade social
que atenda os legítimos interesses da sociedade
brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Pe
rim) - Convido para fazer uso da palavra o Sr. Antô
nio Fernandes dos Santos Neto, Presidente da Cen
trai Geral dos Trabalhadores - CGT - Brasil.

O SR. ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS
NETO - srªs e Srs. Parlamentares, companheiras e
companheiros sindicalistas, demais representantes
da comunidade, os trabalhadores ganharam o pri
meiro round na luta em defesa da aposentaria e da
Previdência Social. Os governistas mais recalcitran
tes, incapazes de dobrar a resistência dos parlamen
tares da Comissão Especial da Câmara que exami
nava proposta de emenda à Constituição que trata
da Previdência, se desesperaram e bateram em reti
rada. A extinção da Comissão significa exatamente
isso, por mais que digam o contrário.

O Governo sabia, desde o início que era difícil
impor aos Congressistas o corte dos benefícios pre
videnciários dos trabalhadores. Por isso, tentou usar
para dobrá-los um suposto acordo com parte da cú
pula de duas centrais sindicais.

Foi em vão.
A resistência dos parlamentes honrados e dos

trabalhadores, através da Central Geral dos Traba
lhadores (CGT) , das Confederações, da CAT e da
USI, de importantes correntes e bases da CUT, de
sindicalistas independentes e até setores da Força
Sindical, foi mais forte. O Governo não conseguiu
quebrar a espinha dos Deputados da Comissão. Me
rece nosso aplauso a atitude honrada e decidida do
Deputado Jair Soares, que, a despeito de todas as
pressões e chantagens, não se deixou vergar.

O suposto acordo era tão frágil, tão sem base
social, que implodiu quando apenas iniciava a resis
tência dos trabalhadores. E quem ficou devendo já
começou a pagar seu preço.

No plenário da Câmara, nossas chances de vi
tória aumentam. Pelo que conhecemos dos Deputa
dos, a situação aí será ainda mais difícil para as ma
nobras do Governo. E nós, trabalhadores, vamos in
tensificar nossa mobilização para apoiar aqui dentro
os que não perderam seu compromisso com o povo.
Tudo será feito para barrar esse golpe na aposenta
doria.

A quebra de direitos previdenciários, que o Go
verno FHC quer nos impor, faz parte de uma lógica
perversa; a do retrocesso, a do retorno à República
Velha. Primeiro, deflagrou um processo de devasta
ção da indústria e do emprego, através da: chamada
política de abertura e dos juros escorchantes; de
pois, feriu de morte o setor público, através da que
bra de monopólios públicos; e, agora, ameaça os di
reitos sociais a começar pelos benefícios previden
ciários, mas já brandindo o fim dos direitos trabalhis
tas. É a ameaça de destruir todas as conquistas
econômicas e sociais deflagradas com a revolução
de 30.

Essa lógica contraria o mais elementar bom
senso. Com o drama social assolando o País, agra
vado pela praga do desemprego que se espraia por
todos os cantos, é um verdadeiro crime cortar os já
minguados benefícios previdenciários. O bom senso
recomenda ampliar, em lugar de cortar, os benefí
cios sociais.

Nenhuma central sindical tem procuração dos
trabalhadores para negociar a redução de seus direi
tos. Negociar redução de direitos é traição. E o des
tino dos traidores costuma ser triste. Pois, mais for
tes são os poderes do povo.

O projeto do Governo, o suposto acordo e o re
latório apresentado ao plenário da Câmara têm to
dos a mesma essência: a tentativa de enfrentar o
problema da Previdência pelo corte de benefícios -
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O que abre espaço para a sua privatização -, em lu- mento e forçando o abandono da carreira, sucatean-
gar de enfrentar com coragem a necessária e possí- do ainda mais o serviço público. O Governo de FHC
vel busca de uma alternativa que garanta os direitos pretende completar esse trabalho sujo com o fim da
previdenciários dos trabalhadores. estabilidade do servidor público. Proteger o servidor

Nenhum direito a menos. É esse nosso com- público não é privilégio. É proteger o serviço público
promisso de luta. E dele não arredamos o pé. e, portanto, a população.

Substituir o tempo de serviço pelo de contribui- Sob a farsa de combater privilégios, os que se
ção é conspirar contra um princípio elementar da jogam contra os funcionários públicos, na verdade,
Previdência, solidário, através do qual a sociedade estão acobertando os verdadeiros privilégios, como
assiste à velhice de seus cidadãos, inde- o desvio do dinheiro das contribuições sociais para o
pendentemente de eles terem ou não podido contri- pagamento de juros para os banqueiros, o acoberta-
buir para a Previdência. O tempo de contribuição se mento de mais de R$18 bilhões de sonegação por
baseia no princípio da capitalização individual e, por- ano nas contribuições previdenciárias, a conivência
tanto, é individualista, perverso, porque não contem- com a não-eobrança de dívidas atrasadas junto à
pia os que não tiveram condição de contribuir, jogan- previdência de cerca de R$35 bilhões, conforme va-
do-os ao desamparo, quando mais precisam. É im- mos demonstrar mais na frente.
por a lei da selva, do cada um por si, aos nossos ir- Só por conta do cambalacho entre o Banco
mãos e irmãs mais velhos. Isso é mais perverso ain- Central e o cartel dos bancos na fixação das escor-
da numa situação como a que vive nosso País, em chantes taxas de juros, a União pagou de juros aos
que se desorganiza o mercado de trabalho, se agra- banqueiros, no ano passado, mais do que o montan-
va o desemprego, as empresas descumprem a le- te de todos os benefícios previdenciários, gerando
gislação trabalhista, a prática da sonegação se a1as- um déficit público de 4% do PIB. Em janeiro deste
tra, a economia informal incha e aumenta o êxodo ano, as contas da União explodiram sob a pressão
rural. dos juros de agiotagem. Isso sem contar os mais 5

Nessa situação, o critério do tempo de contri- bilhões de reais do Tesouro que encheram as burras
buição, qualquer que seja o remendo que se lhe dos donos do Banco Nacional - Unibanco. E não ve-
faça, na tentativa de dourar a pílula amarga, mais de mos os que brandam contra os supostos privilégios
metade dos trabalhadores ficaria de fora da aposen- sequer mencionar esse escândalo, que é de derru-
tadoria. É obrigação do Estado proteger a velhice bar Governo.
dos seus cidadãos. E não abandoná-los à própria Acabar com a aposentadoria especial do pro-
sorte. Aliás, todas as sociedades sempre protege- fessor universitário é o mesmo que acelerar o pro-
ram seus velhos. cesso de sucateamento da universidade pública e

Outro crime é deixar de contar o tempo de ser- dos institutos de pesquisa, ocasionará o abandono
viço em que o agricultor cultivou sua terra, para em massa de seus melhores quadros. É acabar com
aqueles que se mudaram para a cidade, num mo- a pesquisa científica num país em que 92% dos in-
mento em que a política agrícola vigente arrasa a vestimentos em ciência e tecnologia são feitos pelo
agricultura, particularmente a pequena e média, e Poder Público, particularmente pelas universidades
provoca um inédito êxodo rural. São milhões que e institutos de pesquisa. As universidades públicas
chegam à cidade, depois de toda uma vida de labu- já estão sendo literalmente abandonadas, diante da
ta, e que seriam impossibilitados de se aposentar de ameaça da perda de direitos, especialmente o de
forma minimamente digna. aposentadoria especial. O mesmo vem acontecendo

Essa campanha nefasta que certos oportunis- com os institutos de pesquisa. Só nos últimos anos,
tas movem contra os servidores públicos termina o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, um dos
sendo, ao fim e ao cabo, uma campanha contra a principais órgãos de pesquisa de ponta do nosso
população, porque, ao ensejar a degradação dos País, perdeu mais de 50 pesquisadores, cerca de
serviços públicos, termina prejudicando a população. 25% de seu quadro.
O projeto do Governo e o relatório agravam mais A aposentadoria proporcional tem sido um ins-
ainda essa situação. Ao impor limite mínimo de ida- trumento, uma válvula de escape para aqueles que,
de para a aposentadoria e de ficar tempo mínimo de tendo começado a trabalhar muito cedo em ativida-
permanência no cargo além do tempo mínimo de des desgastantes, buscam justamente sair mais
contribuição, o relatório engessa a carreira do fun- cedo do mercado de trabalho, na tentativa de ter
cionário público, desestimulando seu aperfeiçoa- uma velhice mais sadia. Fixar o limite de idade para
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O servidor público ter acesso a esse direito é uma ja aqui dentro? Ao atacá-los no exterior, tachando-os
discriminação odiosa e inaceitável, debitada uma de lobistas e defensores apenas dos interesses pró-
vez mais aos preconceitos contra a nobre atividade prios, ao mesmo tempo em que busca desmoralizá-
de gerir e fazer funcionar a coisa pública. los aqui dentro, constrangendo-os a votar contra o

Ao considerar como critério para aposentadoria povo, o Presidente, na verdade, assume uma cam-
especial apenas as atividades exercidas sob condi- panha movida por certos setores da mídia, no senti-
ções que prejudiquem a saúde ou a integridade físi- do de desmoralizar o Parlamento brasileiro. Que in-
ca, o substitutivo do Relator deixa de fora uma série confessáveis intenções estão por trás desta campa-
de profissões exercidas em condições físicos-men- nha traiçoeira?
tais penosas e extenuantes, como bancários, telefo- Não vamos aceitar, em nenhuma hipótese,
nistas, aeronautas, dentre outras. essa tentativa de golpear os nossos direitos. Nin-

as militares foram jogados no buraco negro; guém de bom sendo e em sã consciência pode acei-
seu regime previdenciário está sendo retirado da tar isso.
Constituição pelo Substitutivo, ficando ao sabor de A maioria dos Parlamentares acha que é ina-
futura lei complementar que ninguém sabe como ceitável piorar as condições de vida dos trabalhado-
será. O Substitutivo sequer fixa os parâmetros a se- res, particularmente na sua velhice. No entanto, às
rem observados pela lei, desconsiderando o caráter vezes, vêem-se tentados a votar na proposta do Go-
específico da carreira militar em defesa da soberania verno sob a crença de que, nas atuais condições, é
e da integridade nacional, sujeita aos riscos ineren- impossível bancar os benefícios previdenciários, ou
tes a essa atividade. seja, como costuma se apregoar: a Previdência está

Na verdade, esse tratamento responde à políti- falida. Entretanto, os dados levantados pelo TCU,
ca mais geral que este Governo está adotando, de pela ANFIP e pelo próprio Governo, e que têm sido
sucateamento, desmoralização e desmotivação das sistemática e matreinamente escondidos pela mídia,
Forças Armadas. Atitude que, no afã de alienar nos- revelam precisamente o contrário.
sa soberania, procura desguarnecer no~sas frontei- Quanto ao presente e ao passado, os dados do
raso TCU e da ANFIP mostram que a Previdência não

Aliás, a tentativa de cortar agora a aposentado- tem sido deficitária, salvo um pequeno déficit conjun-
ria faz parte de um projeto mais geral deste Gover- tural no ano passado. Mas dizem os defensores da
no, que é o de golpear o conjunto dos direitos so- quebra dos benefícios: a Previdência não tem como
ciais e trabalhistas. É a tentativa de atender ao de- se sustentar no futuro. Atriarialmente, a contabilida-
sejo dos cartéis, particularmente os estrangeiros, de das despesas não fecharia com a das receitas.
que querem explorar, de forma ainda mais desen- Podemos demonstrar - e a ANFIP o fez aqui nesta
freada e por mais tempo, a já super explorada força mesma tribuna -, que tudo isso não é verdade.
de trabalho brasileira. Para concluir, srªs e Srs. Deputados, a adoção

Tem-se falado muito nos últimos dias sobre a desse conjunto de medidas, declarado pela ANFIP e
aposentadoria dos Deputados. Nada contra que se que a CGT deixará para esta Casa, poderá aportar,
faça alguma correção nessa área, mas essa gritaria já no primeiro ano, um mínimo de 29 bilhões, fazen-
toda por parte do cartel da mídia e de ce~s oportu- do crescer a arrecadação em 83%, sem levarmos
nistas não passa de uma tentativa esperta de des- em consideração a inflação de 1995. Daí em diante,
viar a atenção da opini~o pública da verdadeira a continuidade do programa garantiria um grande
questão, que é o objetivo governamental de golpear aumento da receita anual durante os próximos 5
os direitos dos trabalhadores através da redução anos, tempo necessário para que a retomada do
das suas possibilidades de aposentadoria. É tam- crescimento econômico produzisse as demais reper-
bém uma tentativa de colocar os Parlamentares na cussões no aumento da receita.
defensiva para forçá-los a votar contra o direito dos Portanto, recursos para bancar benefícios da
trabalhadores. Denegrir a imagem dos Parlamenta- Previdência existem. O que tem faltado é decisão
res brasileiros no exterior, como fez o Presidente política de buscá-los na vã ilusão de que é mais cô-
Fernando Henrique Cardoso, no México, faz parte modo cortar direitos dos trabalhadores.
dessa busca desesperada do Governo de enquadrar Esperamos que essas informações contidas
os Deputados para levá-los a votar contra o povo. neste documento sirvam de reflexão para nossos
Não lhes parece estranho. Srs. Deputados, que a Parlamentares, sindicalistas, unidos e firmes até a
mão que apedreja lá fora seja a mesma que apedre- vitória. Nada nos deterá. (Palmas.)
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Durante o discurso do Sr. Antônio Fer
nandes dos Santos Neto, o Sr. Ronaldo Pe
rim, 1Q Vice-Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Luís
Eduardo, Presidente

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luís Eduardo)
- Concedo a palavra ao ilustríssimo Sr. Luiz Antônio
de Medeiros, Presidente da Força Sindical. (Mani
festação nas galerias.)

A galeria não pode se manifestar. Peço a com
preensão dos senhores, para que nossos trabalhos
possam fluir normalmente.

O SR. LUIZ ANTONIO DE MEDEIROS - Sr.
Presidente, srªs e Srs. Deputados, em primeiro lugar
quero agradecer, em nome dos seiscentos sindica
tos que represento e no de todos os trabalhadores fi
liados à Força Sindical, pelo convite, para que nos
pronunciássemos neste Parlamento, representante
legítimo do povo e símbolo maior da democracia
brasileira.

A Força Sindical sempre foi a favor de uma re
forma profunda da Previdência Social. Temos um
sistema previdenciário profundamente injusto. Treze
milhões ou mais de aposentados ganham um mísero
salário. Temos uma Previdência mal gerenciada.

Muitos empresários não pagam à Previdência.
Sonegam e depois dividem a dívida ou têm anistia.

Somos a favor de uma reforma profunda da
Previdência Social porque ela mantém privilégios. É
uma previdência onde os pobres financiam os ricos;
onde há duas classes de brasileiros. Os privilegia
dos se aposentam com o salário da ativa, uns se
aposentam com 10 ou 12 mil reais por mês, como
no caso da magistratura, enquanto o pobre trabalha
dor se aposenta com a média dos últimos 36 meses,
não podendo passar essa aposentadoria de mil
reais. Então, temos brasileiros privilegiados que se
aposentam com o salário que recebiam na ativa e
brasileiros que se aposentam com o salário lá em
baixo. Em que um juiz é melhor do que um lixeiro?
Em que um procurador é melhor do que um ajudante
de produção? Em nada. São cidadãos brasileiros e
têm de se aposentar pelo mesmo sistema.

É um sistema previdenciário que mantém privi
légios, inclusive para dirigentes sindicais e vogais do
trabalho. É uma previdência que mantém sistema
privilegiado de aposentadoria também para os nos
sos Deputados, que se aposentam com oito anos de
mandato, com 2 mil reais por mês. Não podemos su
portar esse símbolo de privilégios. Os privilégios se
tomaram símbolos para a população brasileira. Ou o
Parlamento tem a coragem de acabar com o seu

próprio privilégio ou não acabará com o privilégio de
ninguém.

É vergonhoso que no Brasil haja dois sistemas
de aposentadoria, que o pobre financie o rico, que
uns se aposentem com o salário lá em cima e outros
com o salário lá embaixo. E por que não se põe fim
a esse apartheid social? Por que não se põe fim a
essa vergonha de dividir o brasileiro?

Nas negociações, Sr. Presidente, o Governo
diz que esse apartheid de dois tipos de previdência
não termina porque isso não passaria no Congresso
Nacional.

É hora de o Congresso Nacional acabar com
essa vergonha e estabelecer somente um tipo de
aposentadoria. Todos têm de ter a mesma fórmula,
todos devem ganhar uma aposentadoria pública de
até mil reais. Quem quiser se aposentar com 1O mil
reais que pague, que contribua para isso. Por que o
juiz recebe uma aposentadoria alta e não contribui
para isso, Sr. Presidente? Se o juiz não contribui, al
guém paga por ele, e quem paga são os que ga
nham menos, são os que ganham pouco.

Defendemos, portanto, um sistema único de
aposentadoria para o nosso País. Esperamos que o
Congresso Nacional não deixe passar essa oportuni
dade para estabelecer um sistema único. A Força
Sindical defende a tese de que a Previdência Social
deve ser administrada pelos trabalhadores, pelos
empresários, pelo Governo e pelos aposentados de
uma maneira quadripartite. Que participem da admi
nistração da Previdência Social.

Defendemos também que este é o momento
para se fazer a histórica reposição salarial dos apo
sentados. Gostaria de lembrar que o Congresso,
quando aprovou a atual Constituição, fez a reposi
ção para essa categoria, ainda que em algumas par
celas.

Srs. Deputados, defendemos, portanto, uma
Previdência sem qualquer tipo de privilégio. É hora
de dar o grito: ou se concede privilégio para todos
ou não se concede para ninguém. Acabem-se os pri
vilégios de todos, seja do Deputado, do juiz, do Pre
sidente ou do dirigente sindical, porque essas vanta
gens são suportadas com o salário dos pobres, com
o salário dos trabalhadores.

O Sr. Deputado Agnaldo Timóteo - Permite
me V. Sª um aparte?

O SR. LUIZ ANTONIO DE MEDEIROS - Con
sulto a Mesa, pois não conheço o Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luís Eduardo)
- A decisão da Mesa é no sentido de permitir o apar
te quando o orador assim o desejar. Esclareço que a
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interrupção será descontada do tempo a que o mes- apartheid social que nos divide entre cidadãos de
mo tem direito. primeira classe e cidadãos de segunda classe.

Mais uma vez, solicito à galeria que não se ma- Temos muitas reformas pela frente e todas
nifeste. Peço a compreensão de todos para que nos- elas terão de passar pelo Congresso Nacional. Se
so trabalho possa fluir normalmente. conseguirmos dar o exemplo e nos libertarmos das

O SR. LUIZ ANTONIO DE MEDEIROS - amarras do egoísmo e do corporativismo, podere-
Ouço, com prazer, o Sr. Deputado Agnaldo Timóteo. mos olhar nossos cidadãos de frente e construir com

O Sr. Deputado Agnaldo Timóteo - Sr. Presi- esforço e com dignidade a grande Pátria que todos
dente, srªs e Srs. Deputados, Sr. Luiz Antônio de queremos.
Medeiros, negar a magistrados aposentadoria espe- Era o que tinha a dizer.
cial é no mínimo um contra-senso. Não podemos O SR. DEPUTADO LEUR LOMANTO - Sr.
deixá-los expostos ao poder econômico. O magistra- Presidente, peço a palavra pela ordem.
do da Suprema Corte de uma nação tem de ser uma O SR. PRESIDENTE (Deputado Luís Eduardo)
figura privilegiada. Um juiz não pode perceber o que - Tem V. Exªa palavra.
rec~be ur:n ~judante de pedreiro, po:que aquele é O SR. DEPUTADO LEUR LOMANTO - Con-
mu~to mais I~porta~t~ que este., O ajudante de pe- sulto V. Exª- se o tema da extinção do Instituto da
?~elrO, Sr. ~u~z AntOniO de Medelr?s, pode chegar ~ Previdência dos Congressistas consta da pauta de
JUIZ, mas o JUIZ não pode ser um ajudante de pedrel- hoje
ro. É preciso que haja menos demagogia, principal- .
mente com relação aos Parlamentares. Parlamentar O SR. PRESIDENTE (Dep~do ~Uís Eduardo)
não se aposenta. Parlamentar recebe uma pensão - Não, mas tratando-~e de PreVidência, não pode-
proporcional após dois mandatos se tiver mais que mos cercear quem queira fala~ sobre o ~ssunto.
50 anos. Eu não posso ser ajudante de pedreiro _ . ~aço um ape~o à galena: g.ostana que todos
não teria mais capacidade para isso, meu caro Luiz a~sls~ssem à se~sao se~ se manifestarem., N~o ,h~-
Antônio de Medeiros ...,.., mas o ajudante de pedreiro sitarel em c~mpnr o Regll~ento: Se a.galena inSistir
pode chegar a esta Casa e representar muito bem a em, se manifestar, ?etermlnarel.a retirada dos que
sua classe. É bom nivelar. estiverem desrespeitando o Regimento Interno. Não

O SR. LUIZ ANTONIO DE MEDEIROS _ Muito vou admitir a manifestação das galerias.
obrigado, Deputado Agnaldo Timóteo, embora não ,Concedo, a palavra ao 11m: ~r. Vicente Paulo
concorde, respeito o seu ponto de vista. Acho que da Silva, PreSidente da Central Unlca dos Trabalha-
quem deveria ter aposentadoria especial é quem dores.
está na boca do forno - como foi o seu caso um dia, O SR. VICENTE PAULO DA SILVA - Sr. Pre-
quando foi metalúrgico. sidente, membros da Mesa, srªs e Srs. Deputados,

Não estou aqui para dizer o que V. ExªS devem companheiros sindicalistas, inicialmente gostaria de
fazer, nobre Deputado. Trago para esta Casa ape- info~mar que não estou acostumado a falar e não ser
nas preocupações. Se a democracia é um regime o~vldo. Portanto, pelo menos ouçam o que tenho a
que busca a igualdade e a justiça a todo custo, não dizer.
devemos ser coniventes com privilégios. Esta Casa Desculpem-me, mas não vou conceder ne-
deve dar o exemplo para toda a Nação. O Brasil in- nhum aparte, pois temos apenas 15 minutos para fa-
teiro está de olho em nós. Por isso, renovo aqui o lar de um problema tão sério para os trabalhadores.
apelo feito publicamente ao Deputado Euler Ribeiro. Disponho-me a ir aos gabinetes a qualquer momen-
Ponhamos fim, de uma vez por todas, a essa odiosa to para conversar. Peço que compreendam essa
aposentadoria especial de Deputados, de líderes postura, que parece antipática. Na verdade, é a de-
sindicais, de juízes, e a todos os privilégios. Esse é fesa da oportunidade de falar com V. ExªS.
um símbolo negativo que a sociedade não aceita, é Creio que nunca tivemos chance de promover
uma chaga que sangra todos os dias sobre esta um debate sobre a Previdência Social de maneira
Casa, manchando desnecessariamente a reputação tão grande e profunda neste País. Nunca se discutiu
de homens dignos. o assunto como se discute hoje: nas praias, no cam-

Façamos isso: acabemos com todo e qualquer po, nas escolas, entre os jovens. Esse processo, no
privilégio, seja ele qual for, começando por esta final das contas, deve ser extremamente enriquecido.
Casa - e isso depende dos senhores, de mais nin- Com base nisso, as centrais sindicais - CUT,
guém. Acabemos com a desigualdade, com esse Força Sindical, CGT - Confederação e COBAP -,



05004 Quarta-feira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 1996

reuniram-se para elaborar alguns pontos, a fim de os a defesa dos trabalhadores rurais, dos professores
debaterem com o Governo, entendendo-se que o re- de 12. e 2º- graus. Questões importantes foram apre-
sultado final seria uma deliberação exclusiva dos sentadas, como a quadripartite, embora ainda não
Deputados, os quais, em última análise, terão o po- assegurada. O que queremos é não dizer sim ou
der de decisão da modificação da legislação. Em ne- não, mas ter o poder de gerência do que é dos tra-
nhum momento, apesar de atritos ou de problemas balhadores.
que tivemos com um ou outro Deputado, queríamos Outras questões faltaram. Até agora, não está
que o precedente de decisão dos Deputados pre- contemplado, por exemplo - e estava no entendien-
sentes fosse mudado. to -, um processo de recuperação do poder aquisiti-

Entretanto, o papel das centrais sindicais nas vo das atuais aposentadorias. Esta é uma questão
negociações foi uma coisa importante. Primeiro, por- importante a ser apresentada e IElvada muito a sério.
que buscamos nos unir em pontos comuns, porque Há questões que, para nós, não estão seguras
tínhamos preocupações vitais, como a questão do como, por exemplo, o tempo de contribuição. Lem-
desvio das verbas da Previdência Social para outros bro-me de que esse debate não foi fácil. Sabe-se
fins e a luta para recuperar o poder aquisitivo dos já que comprovar tempo de serviço com carteira de tra-
aposentados que, lamentavelmente, depois de 35 balho já dava um trabalho danado. Imaginem com-
anos de trabalho, ao invés de ganharem respeito, provar a contribuição mensal tendo o ônus por conta
ganham flagelos. Eles andam cabisbaixos devido do trabalhador! Nesse debate, houve divergências,
aos seus míseros salários. Têm expectativa de que rachamos, votamos e, na negociação, chegamos ao
nunca mais a Previdência Social seja administrada entendimento de que esse ponto deve ser contem-
sozinha pelo Governo, porque com instrumentos de piado sob as mesmas condições de hoje para se
amparo aos trabalhadores, como o Fundo de Garan- comprovar o tempo de serviço. Isto é, o ônus da pro-
tia e o FAT, terão condições de avançar se houver va é do Estado, a comprovação é feita com a cartei-
outros segmentos com as suas participações. ra de trabalho. Se o trabalhador não tem carteira de

Tínhamos preocupação, Srs. Deputados, por- trabalho, mas tem uma testemunha, ele poderá com-
que pairava a ameaça de reduzir o valor da aposen- provar o tempo de serviço. Se a empresa não arre-
tadoria para três salários mínimos, objetivando sua cadou, o trabalhador não é culpado, ela que pague
privatização. Estávamos preocupados porque paira- pelo mal que fez ao Estado, sem prejudicar o traba-
va sobre nossas cabeças um projeto do Governo Ihador.
Federal propondo aposentadoria aos 60 anos de Neste caso, queria ler, no pouco tempo de que
idade. disponho, a nossa proposta exclusiva para a ques-

Nessas negociações, creio que avançamos, tão do tempo de contribuição; uma proposta de
porque nos pontos discutidos chegamos ao entendi- emenda à Constituição.
mento. São pontos que asseguram, primeiro, a não A nossa sugestão é que se altere o que propõe
privatização da Previdência; segundo, a participação o § 92., do art. 201 do substitutivo, passando a cons-
dos seus trabalhadores; terceiro, o combate ao des- tar a seguinte redação:
vio desse dinheiro e o combate à sonegação. Art. 201 .

Esse debate, Srs. Deputados, foi de grande im- § 9º- A comprovação da relação empre-
portãncia, apesar da confusão e das dificuldades. gatícia ou da prestação de serviços à em-
Chegamos ao momento em que se está passando a presa, ou a ela equiparada, bastará para o
bola para os Srs. Deputados, em que a responsabili- reconhecimento do respectivo tempo de
dade é de V. ExªS, que, em último caso, vão votar, contribuição para todos os fins e efeitos le-
sob o olhar desta Nação, a Previdência que teremos gais.
um dia. Se for a Previdência Privada, que não seja Incluir o § 11, com a seguinte redação:
em detrimento da Previdência Pública. Que um dia, Art. 201 ..
nós, que pagamos a Previdência durante muito tem- § 11. Na ausência da comprovação for-
po, tenhamos uma vida digna e um descanso mere- mal de registro do empregado, será admitida
cido, porque produzimos a riqueza neste País. justificação administrativa ou judicial que

Nossa expectativa, Srs. Deputados, é grande. comprove o vínculo ernpregatício, valendo o
Houve problemas no encaminhamento. O nosso re- tempo reconhecido como o de contribuição.
latório apresentado trouxe questões que lá foram Altera também a proposta do art. 201, § 6Q.,
contempladas, é verdade! Pontos importantes como passando a constar a seguinte redação:
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Art. 201 .
§ 6º- O período correspondente à per

cepção de auxnio-doença, salário materni
dade, auxílio-acidente, aposentadoria por in
validez, seguro desemprego ou serviço mili
tar obrigatório será computado como tempo
de contribuição para efeito de aposentado
ria, mediante, nos dois últimos casos, reco
lhimento das contribuições definidas em lei.

Incluir o § 12, com a seguinte redação:
Art. 201 .
§ 12. O tempo de atividade do segura

do que exercer a sua atividade em regime
de economia familiar, anterior ao mês de no
vembro de 1991, será considerado como
contribuição para efeito de aposentadoria.

Por que propomos isso? Porque entendemos
que a Previdência deve ser paga, pois a Constitui
ção prevê que a Previdência é um sistema contribu
tivo.

Sabemos que no Brasil é preciso mais. Preci
samos de um processo, inclusive, de solidariedade
em que se contemple até aqueles que mesmo es
tando na informalidade tenham a sua garantia. E
isso está no relatório, quando se propõe a contribui
ção simbólica de 1% para quem está desemprega
do. Não concordamos, de maneira nenhuma, com a
contribuição fictícia, com o tempo fictício. É preciso
que sejamos coerentes, mesmo sabendo que há in
satisfações. Mas quero deixar bem claro que a coe
rência é vital para construirmos uma Previdência.
Por esta razão estamos alertando os Srs. Parlamen
tares para o grande momento que estamos vivendo
no Congresso Nacional.

Quero também lembrar a V. ExªS que os recur
sos da Previdência Social não podem ser usados
para outro fim. Esse é um ponto fundamental para
todos nós. Dizem que a Previdência quebrou, que o
buraco da saída de dinheiro é maior que o da entra
da. Não é possível conviver com este abuso e com
esse desrespeito ao que é nosso.

Sr. Presidente, quero também declarar que
quanto ao setor público há alguns pontos com os
quais não concordamos. E apelamos a este Con
gresso para que não permita que os trabalhadores
do setor público levem uma cacetada de maneira a
perderern seus direitos. É preciso ser capaz de dis
cernir a diferença entre direitos e privilégios. Quando
alguém tem privilégios devemos combatê-Io, seja lá
de quem for: grande, médio e pequeno - apesar de
que privilégio para pequenos é muito difícil. Mas
quando alguém tem direito à aposentadoria integral,

nós a queremos para o setor público e para o setor
privado. Isso é direito. Mas se alguém conta de ma
neira fictícia o seu tempo, no final das contas, propi
ciando-Ihe aposentadoria aos 35 anos, não pode
mos concordar com isso. Por fim, Srs. Deputados, a
questão da contribuição é vital para qualquer pro
cesso de mobilização, é vital para uma Previdência
que pode significar um passo positivo.

Quando à aposentadoria aos oito anos, quero
dizer que não temos nenhum problema pessoal com
nenhum de V. ExªS. Quando propomos que haja um
mínimo de decência, não estamos dizendo que ne
nhum Deputado passe fome, após ser Deputado.
Não estamos propondo que se crie uma campanha
negativista contra o Congresso Nacional - daí o mo
mento importante -, mas, sejamos sinceros, aposen
tar-se aos oito anos, num Congresso em que a insa
lubridade não é tão grande, a periculosidade e a pe
nosidade menos ainda, não é possível a sociedade
aceitar qualquer explicação de que os nossos Parla
mentares se aposentam sob essas condições. Sei
que há um Deputado a quem chamam de Vicentinho
dos Deputados, o querido Nilson Gibson, pelo qual
tenho grande carinho. Mas é preciso que V. Exª-s de
monstrem, com o gesto mais belo possível, para a
nossa sociedade a seriedade do debate. Não esta
mos propondo que acabe a aposentadoria de Depu
tados, mas que acabem os privilégios e que haja um
mínimo de seriedade.

O Sr. Deputado Gerson Peres - Concede-me
V. Sª um aparte?

O SR. VICENTE PAULO DA SILVA - Havia
dito ao Deputado que não daria apartes, porque,
perdoe-me, tenho, durante a vida inteira, apenas
quinze minutos para falar a V. ExªS, sendo que V.
ExªS têm o ano inteiro. Eu me disponho, Deputado
Gerson Peres, a conversar com V. Exª, tranqüila
mente, na sua bancada. Agradeço a V. Exª- a com
preensão.

Senhores, apenas para concluir, quero dizer o
que é fundamental: a bola, neste instante, repito,
está sendo passada para o Congresso Nacional,
que irá determinar a sua direção. Inclusive, quando
enfrentamos alguns debates internos, não os quería
mos levar para a época de eleição. Estamos queren
do que esses debates sejam feitos na maior tranqüi
lidade possível, para que os Deputados possam de
monstrar, com seriedade, o caminho da legitimidade
e dos direitos.

Nosso papel, enquanto Central Sindical dos
Trabalhadores, que representa um segmento da so
ciedade, é o de atuar com base na ética e no com-
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promisso, defendendo o direito dos trabalhadores
deste País, combatendo privilégios e avançando em
conquistas.

Muito obrigado a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luís Eduardo)

- Concedo a palavra ao ilustríssimo Sr. Canindé Pe
gado, Presidente da Confederação Geral dos Traba
lhadores.

O SR. CANINDÉ PEGADO - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, escrevi um artigo, publicado
recentemente em um grande jornal nacional, que di
zia mais ou menos o seguinte: fica difícil para as
centrais sindicais atenderem a todos os compromis
sos e a todas as reivindicações que lhes são solicita
das.

Por quê? Porque se não participamos dos de
bates, das grandes questões nacionais, dirão que
estamos ausentes, que não estamos querendo nos
incluir no centro das decisões, que não estamos a
fim de debater os grandes problemas do País e dos
trabalhadores. Por outro lado, se participanios dos
debates, somos tachados de adesistas, de governis
tas e de outras coisas mais.

De forma que o maior sentimento que a classe
trabalhadora pode ter obtido nesses últimos anos foi
justamente o fato de ter percebido que ainda há con
dições, apesar dos antagonismos das centrais sindi
cais, para organizar uma unidade de ação, a fim de
tentar resolver os grandes problemas que atingem a
classe trabalhadora.

Parece que foi fácil para alguns, que ainda não
quiseram entender o compromisso, a luta e a forma
democrática como se sentaram o Medeiros, o Vicen
tinho, eu e os companheiros da COBAP para organi
zar uma agenda que representasse o consenso das
centrais sindicais - sabendo que existe dissenso -,
mas deixando de lado, justamente para não proble
matizar, o grande debate da reforma da Previdência
Social. Parece que foi fácil, mas não o foi. Foi difícil.

Em nome dos trabalhadores brasileiros, dos
aposentados e pensionistas e da sociedade, quebra
mos lanças e fomos negociar com o Governo uma
agenda, uma pauta comum, um entendimento. Esse
é o papel do sindicalista, do dirigente sindical e dos
sindicatos. Temos de negociar até a exaustão. Te
mos de encontrar meios, abrir portas, quebrar lanças
para que cheguem aos ouvidos daqueles que têm o
poder de decisão as reivindicações dos trabalhado
res. Fizemos isso. E aqui estamos, enquanto Presi
dente de uma das centrais sindicais do Brasil, en
quanto Presidente da Confederação Geral dos Tra
balhadores - a CGT -, assumindo também a res-

ponsabilidade daquilo em que nos incluímos e deba
temos com o Governo, longe das críticas e longe
também de receber a carapuça daqueles que não
queriam entender o processo de negociação. Inclusi
ve disseram que estávamos negociando por fora,
sem incluir o Congresso Nacional no debate. Abso
lutamente. Não somos primários, enquanto dirigente
de uma central sindical, enquanto representante de
uma parcela dos trabalhadores brasileiros, por não
perceber que naquele debate começou o processo
de negociação e de decisão. Mas, na verdade, o fe
chamento daquilo que estávamos debatendo acon
teceria no Congresso Nacional.

Os Srs. Deputados, como bem disse o compa
nheiro Vicentinho, como reafirmou o companheiro
Medeiros, estão agora diante de uma agenda que
proporcionamos, que fizemos com que fluísse, dian
te de uma proposta, e se não houvesse esse tipo de
decisão, esse tipo de unidade de ação, não estaría
mos aqui procurando passar para o Congresso Na
cional o poder da decisão do que negociamos. Evi
dentemente, defendendo as nossas posições, o
acordo e os compromissos assumidos, mas também
procurando avançar.

O Congresso tem a possibilidade, no bom sen
tido, de pegar aquela agenda. aquela pauta, aquele
roteiro em que as centrais procuravam, dentro do
equilíbrio democrático, entender-se e negociar com
parcelas do Governo e com outros setores repre
sentativos da sociedade. Os Srs. Deputados devem
pegar essa agenda e não simplesmente passar um
OK, ou dá-lo como definitiva e decidida. Ao contrário,
V. EXªs terão de avançar baseando-se nessa agen
da. É este o apelo que fazemos; é este o compro
misso que temos com os trabalhadores, com os que
nos ouvem em todos os recantos do País.

Queremos, sim, defender todos os pontos obje
to do nosso entendimento. Muitos companheiros, até
mesmo do movimento sindical, insistem em não
querer entender; muitos guiam-se, inclusive, por no
tícias de alguns órgãos de imprensa que, por algu
ma razão, depois das nossas reuniões, dos encon
tros e das discussões na Câmara com as Lideranças
dos partidos, insistiam em não deixar claro, transpa
rente o que discutimos. Eram informações mal pas
sadas, barrigadas dentro dos jornais, o que trouxe,
sem dúvida alguma, uma série de atritos e complica
ções para o movimento sindical, a ponto de os com
panheiros telefonarem perguntando se as aposenta
dorias especiais estavam realmente acabando,
como alguns órgãos de imprensa noticiaram do dia
para a noite. Insistiam em dificultar esse processo
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ímpar de entendimento sobre uma grande questão: nho nessa área e nesse momento é muito grande.
a Previdência Social. Reiteramos, ratificamos tudo o que avançamos, sem

Se esses companheiros insistem em não pôr fé deixar rabo preso em qualquer situação e em qual-
na luta do movimento sindical, nas negociações e quer segmento. Fomos abertos a que também ou-
ainda em dizer que as centrais sindicais não têm a tros setores, outras instituições pudessem contribuir
representatividade devida, eu cobro justamente de- com suas propostas, como é o caso das confedera-
les que olhem para todo o mundo civilizado, para os ções nacionais de trabalhadores.
países desenvolvidos, onde não existe central sindi- Mesmo assim, Sr. Presidente, srªs e Srs. De-
cai e onde os trabalhadores têm melhor padrão de putados, insistimos que muitos esclarecimentos ain-
vida e poder aquisitivo. O papel das centrais sindi- da não foram delineados e clarificados. Que desta
cais é representar os trabalhadores, junto ao poder Comissão Geral possa sair um documento, com os
de decisão, nas grandes questões e discutir os seus mínimos detalhes, elaborado pela Mesa da Câmara,
grandes problemas. Em todo o mundo democrático a fim de que as propostas aqui expostas não sofram,
existe isso, e no Brasil não pode ser diferente. Quer nesse processo, nenhum tipo de desvio por essa ou
queiram ou não esse poder de decisão, esse poder por aquela instituição, por esse ou aquele órgão de
de lutar pelos interesses dos trabalhadores passa imprensa. É fundamental deixar isso claro para o
pelas centrai!' sindicais. povo, para os aposentados, pensionistas, trabalha-

Que os ausentes desse debate se autoconvo- dores ativos e inativos. Enfim, é importante que a
quem, façam uma autocrítica. Se têm algo para unifi- realidade dos fatos chegue mais rápido a todos os
car, que seja conosco que fazemos essa dura cami- que têm interesse nessa discussão e na reforma da
nhada, representando centrais e trabalhadores, que Constituição.
discutimos, dentro dessa conjuntura, o papel e o in- Querer dizer que fizemos ou estamos fazendo
teresse maiores dos trabalhadores brasileiros. uma reforma altamente satisfatória que atenda a to-

Queremos dizer também que não admitimos, dos os interesses seria demagogia. Não, compa-
de forma alguma, que todas as negociações, os en- nheiros! Não fizemos. Esta previdência está aí há
tendimentos e toda a pauta que apresentamos, obje- décadas. Estamos discutindo isso em poucos dias,
to de grandes reuniões e debates, venham a refluir em poucas semanas, em poucos meses, apesar de
daqui para frente e sofrer algum tipo de arranhão, re- ter havido oportunidade para quem quisesse ofere-
tirando-se o que conseguimos apresentar e fazer cer suas contribuições.
com que permanecessem. Não aceitamos nenhum Acreditamos que esse é o ponto de partida
tipo de refluxo. Ao contrário, queremos avançar cada para daqui a cinco anos termos, numa próxima refor-
vez mais, queremos trazer mais e mais reivindicaçõ- ma, uma previdência social que atinja mais de perto
es, além daqueles oito pontos que a CGT, a CUT e 100% dos trabalhadores brasileiros.
a Força Sindical negociaram, e que o movimento Apostamos, temos fé no Congresso Nacional,
sindical e a sociedade através da imprensa tomaram nos sindicalistas, no trabalhador brasileiro. Que este
conhecimento. Mas nada foi feito nos bastidores, seja apenas o primeiro passo para expormos nossas
tudo foi feito as claras, de forma transparente, como idéias, para chegarmos ao mínimo de entendimento,
devem ser os acordos no movimento sindical brasi- ao mínimo de uma pauta de negociação.
leiro. Temos fé nessa transição, nesse tempo que

Queremos, com isso, deixar claro que daqui virá Que essa previdência seja mais duradoura e
para frente esse papel que o Congresso Nacional, a que atenda de perto a todo o povo brasileiro, a todos
Câmara dos Deputados e posteriormente o Senado os que fazem a riqueza e o desenvolvimento da nos-
Federal terão de assumir ainda não se esgota nesta sa terra.
sessão geral, ainda há muito o que debater e discu- Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, encerro
tir, ainda não está tudo devidamente satisfeito. Não deixando minha mensagem de esperança, para que
podemos, como disse no início do nosso pronuncia- este debate possa continuar, e deverá continuar, in-
mento, atender a todas as exigências, mas estamos ternamente com os senhores, que poderão melho-
fazendo o possível para chegarmos o mais próximo rar, corrigir e aumentar as probabilidades de o Con-
e sermos fiéis aos compromissos que honramos gresso Nacional, com a participação dos dirigentes
como dirigentes de centrais sindicais. sindicais, fazer uma revisão aprofundada, proporcio-

É verdade: a responsabilidade é grande. A nando uma previdência social mais justa, mais dura-
nossa responsabilidade, a do Medeiros, a do Vicenti- doura - repito - e mais democrática. (Palmas.)
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Durante o discurso do Sr. Canindé Pe- Ihadores rurais de se aposentar aos 55 e aos 60
gado, assumem sucessivamente a Presi- anos: queriam também tirar do texto constitucional a
dência os Srs. Elias Murad, § 2!l do art. 18 forma de contribuição do pequeno produtor em regi-
do Regimento Interno; e Ronaldo Perim, 1Q me de economia familiar, que contribui hoje pelo sis-
Vice-Presidente. tema de comercialização do seu produto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Pe- Por que defendemos que esse direito perma-
rim) - Convido a fazer uso da palavra, como próximo neça no texto constitucional? Este é um apelo que
orador inscrito, o ilustre Sr. Francisco Urbano, Presi- faremos a V. ExªS Cinqüenta e cinco e sessenta
dente da Confederação Nacional dos Trabalhadores anos para a aposentadoria dos trabalhadores rurais
na Agricultura - CONTAG. pode ser considerado por muitos como baixa idade,

O SR. FRANCISCO URBANO - Sr. Presiden- mas não para quem vive exposto de sol a sol. São
te, srªs e Srs. Deputados, companheiros e sindica- anos de vida e de muito sacrifício pessoal. E a forma
listas aqui presentes, em primeiro lugar, gostaria de de contribuição não pode ser imposta a esses pe-
dizer que consideramos muito importante não ape- quenos produtores, que não são empregadores nem
nas este debate nesta Casa, mas também o fato de empregados de ninguém, não têm renda mensal. Só
o Governo ter compreendido, ainda em tempo, que há renda quando ele vende o produto do seu traba-
era necessário conversar e negociar com os traba- lho, o que pode ocorrer a cada dois, três, seis meses
Ihadores, a quem supostamente a revisão da Previ- ou anualmente. É neste momento que ele tem de
dência Social traria benefícios. Não era aceitável pagar pelo sistema da comercialização.
que o Governo permanecesse apenas achando que O apelo que fazemos ao Congresso Nacional é
ele, com seus Ministros, em seus gabinetes, e o para que seja mantido o relatório final tal como foi
Congresso Nacional, sem ouvir os trabalhadores, combinado com o Governo, com as Lideranças e
fossem capazes de fazer alterações no sistema pra- com o Relator, que não se alterem esses dois pon-
videnciário, sem atingir os trabalhadores. O Governo tos da Constituição. Se alterarem, se tirarem a forma
sabe o que quer? Sim. Os Parlamentares sabem o de contribuição desses pequenos produtores, vão
que querem, mas não têm o dom de saber tudo sem querer levá-los para a contribuição de autônomo.
ouvir a classe trabalhadora. Então, foi importante o Pergunto se, nesse caso, deixarão sem aposentado-
processo de conversação entre o Governo e as cen- ria mais de 10 milhões de cidadãos que trabalham o
trais sindicais. Sabíamos que qualquer acordo feito ano todo, sem ter como contribuir, porque não têm
naquele momento viria para esta Casa, mas tínha- renda mensal.
mos a convicção de que é exatamente aqui que se É esse o apelo que faço aos Srs. Parlamenta-
tem a responsabilidade maior de encontrar alternati- res. Que S. ExªS de fato estejam nos ouvindo, para
vas para a reforma da Previdência, sem prejudicar que não cometam o equívoco de, no momento de
aqueles que já foram historicamente prejudicados no votar, imaginar que estou falando o contrário, ou
sistema por um Estado que nunca teve políticas so- seja, que se deve tirar essa garantia do texto consti-
ciais adequadas para os trabalhadores brasileiros. tucional. Mas se não estiverem ouvindo, como o pro-

É preciso corrigir falhas, sim, mas não pode- nunciamento está sendo gravado, poderão ouvir de-
mos confundir falha do sistema com prejuízo para a pois toda a gravação em seus gabinetes, para que
classe dos trabalhadores, não podemos confundir não cometam esse equívoco.
privilégios com cortar direitos da classe trabalhado- Entendemos que esta Casa tem a obrigação
ra. Os trabalhadores rurais lutaram mais de trinta não apenas de corrigir os defeitos da Previdência
anos, depois de sua organização formal, para con- Social, mas também os que muitas vezes foram cau-
seguir um sistema previdenciário. sados por legislações malfeitas desta Casa. Esta

O Governo João Goulart, em 1963, criou o pri- Casa não pode impor aos trabalhadores, rurais ou
meiro projeto de Previdência Rural, e só em 1971 o urbanos, os defeitos cometidos por uma legislação
Governo do regime militar, abandonando o projeto malfeita ou pela burocracia do Estado, que conca-
original, criou apenas um sistema de contribuição de deu privilégios a alguns, porque a grande maioria da
meio salário mínimo para os velhinhos. Mas foi em população não tem privilégios.
1988 que os trabalhadores rurais conseguiram, com Que privilégio ou poder para manipular o sista-
a Assembléia Nacional Constituinte, entrar no siste- ma previdenciário, a fim de se aposentar, tem o tra-
ma geral da Previdência Social. E agora, no projeto balhador que se aposenta com até dez salários míni-
original do Governo, queriam tirar o direito dos traba- mos? Nenhum. Têm privilégios e poderes os funcio-



Fevereiro de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 28 05009

nãrios de altos escalões, que dispõem de mecanis
mos para isso. Hoje, um é juiz, amanhã, presidente
de tribunal, e se aposenta com salário de presidente
de tribunal, não como juiz, sua carreira profissional.

Somos contrários a tudo isso e achamos que
deve acabar a aposentadoria de juízes classistas. O
juiz classista deve permanecer - e nisso tenho diver
gência até mesmo com a minha central - mas deve
se aposentar de acordo com a contribuição, como
todo trabalhador se aposenta: a dos últimos 36 me
ses. Há coerência quando queremos que se acabem
os privilégios, quando achamos que alguém não se
pode aposentar porque é presidente de tribunal.

Outros mecanismos são utilizados quando se
diz que os trabalhadores rurais estão prejudicando a
Previdência Social, porque recebem um salário míni
mo, a fábula de 100 reais. Desafio qualquer Deputa
do a passar três meses vivendo com salário mínimo,
pagando aluguel. Se ao fim dos três meses ele ain
da tiver com disposição de trabalhar, deixo de rece
ber três meses e dou a ele o meu salário inteirinho,
para que possa recuperar o seu nível de vida, se ele
não morrer antes. Mas é isso que se diz: os traba
lhadores rurais estão quebrando a Previdência S0
cial. O Ministro da Previdência tem dito sistematica
mente que foram os trabalhadores rurais que que
braram a Previdência. Não. O Estado demonstrou o
sistema de arrecadação e mudou a melhor forma de
arrecadação dos rurais, que era a contribuição sobre
a produção de todo produtor rural e não apenas dos
pequenos.

Hoje as empresas não assinam carteira, diz o
IBGE. Setenta por cento dos trabalhadores rurais
não têm carteira assinada, mas trabalham; a em
presa não recolhe, mas também não paga sobre a
comercialização. Com a mecanização, a agricultu
ra a cada dia tem menos empregado, mas aumen
ta a rentabilidade, aumenta a produção. Então,
tem-se que pagar sobre a comercialização, para
garantir o sistema de Previdência a todos os traba
lhadores, inclusive àqueles que, não tendo carteira
assinada, podem provar o seu vínculo de trabalho
sob condição de trabalhador rural e pode se apo
sentar.

Para que o Estado tenha dinheiro, para contri
buir, para ajudar, tem que acabar com os privilégios.

Sei que a aposentadoria dos Deputados é um
tema que será discutido amanhã especificamente,
mas não posso deixar de falar nisso hoje. Alguns
dos que estão aqui hoje podem não estar amanhã.
Não é possível admitir que queremos cortar benefí
cios do cidadão comum, os chamados privilégios, e

manter a aposentadoria do Deputado em oito ou
quatro anos, como nos Estados.

Sr. Presidente, não podemos usar este discur
so: depois de três ou quatro mandatos, o pobre do
Deputado vai viver de quê? E quando o trabalhador
é demitido depois de vinte e cinco anos de empre
go? Ele vai viver de quê? Vai procurar outro empre
go para sobreviver. Então, quando o senhor terminar
seu mandato aqui, vá procurar outra forma de sobre
viver e não ser sustentado pelo Estado, até porque
esse não é um cargo público.

Sei que há muitos advogados aqui. Sou cam
ponês, mas defendo a tese de que cargo público é
daquele que faz concurso público, que resolveu ser
funcionário do Estado. Parlamentar. Vereador, Mi
nistro de Estado, isso chamo de função pública de
missível pelo povo. Ora, se o povo não quiser mais
elegê-Io Deputado, como é que vai ficar sustentan
d<r<> como se Deputado fosse? Aí está um grande
equívoco da sociedade e temos de corrigi-lo. Se eu
quero permanecer, tenho outra forma de contribuir.

Vamos aproveitar e estabelecer uma diferença
entre cargo e função pCblica. Ser Deputado ou Mi
nistro de Estado é um sacrifício. Ele aceitou porque
quis. Ele é que se inscreve num partido e diz ama
nhã ao povo que quer ser Deputado, por quatro
anos, demissível pelo povo. É para esse fato que
gostaria de chamar a atenção de V. ExªS

Sou do Rio Grande do Norte. Cheguei de lá
hoje e fui surpreendido com a notícia de que um De
putado Estadual aposentado incorporou em sua
aposentadoria a verba de gabinete. Ele tem um salá
rio de 6 mil reais como Deputado e 12 mil de verba
de gabinete, aquela verba que recebe como se De
putado fosse. Isso não é mais um escândalo, e sim
uma imoralidade.

Concedo um aparte ao nobre Deputado.

O SR. DEPUTADO GERSON PERES - Ouço
V. Sª com muita atenção quando defende seu ponto
de vista, particularizando fatos ocorridos com deter
minado cidadão para dar um conceito genérico à
aposentadoria parlamentar, como se ela realmente
ferisse todos os princípios éticos. Admitindo seu ra
ciocínio, pergunto como V. Sª concebe, como líder
sindical, ser privilegiado pela imunidade, pela estabi
lidade temporária que lhe dá a Constituição e tam
bém por contar o tempo de serviço do seu mandato
para fins de aposentadoria sem ter trabalhado e ten
do outros para fazê-Io por V. Sª Esse também é um
argumento que a sociedade questiona. Há também
outros privilégios, como os concedidos aos juízes
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classistas. Aliás, lamento não ter olNido V. ~ fazer
essa análise.

O SR. FRANCISCO URBANO - Falei sobre
isso sim.

O SR. DEPUTADO GERSON PERES - Há na
questão dos juízes classistas e dos juízes sindicais
um silêncio sobre isso. Ninguém falou aqui do privi
légio da pensão do Presidente da República, que,
depois de quatro anos, aposenta-se com dois terços
do salário. Ele também é um cidadão igual ao traba
lhador comum. Não se falou da aposentadoria nos
tribunais superiores, que é privilegiada. Então, con
cordo com V. Sª que devemos acabar com todos os
privilégios. Assinamos embaixo, inclusive todos os
Líderes. Agora, os líderes sindicais têm privilégios
na Constituição e na lei concedidos pelos Constituin
tes de 1988. Congratulo-me com V. Sª Quis apenas
complementar o seu raciocínio na análise crítica que
faz, centrando todo ele nos muitos defeitos que tem
o Parlamento e que precisam ser corrigidos. QlNi há
pouco a lúcida exposição do colega de V. &-, o Sr.
Vicentinho, que disse que aqui não há a periculosi
dade. Há sim. Há Deputados aqui que foram cassa
dos, punidos, presos e quase assassinados na épo
ca do regime de exceção. Concluo lembrando a V.
Sª que não se pode julgar o todo pela parte. Este
Parlamento não pode ser maculado por alguns De
putados que possam errar. A maioria dos Parlamen
tares que aqui estão tem responsabilidade, defende
os interesses da Nação e deum aos trabalhadores
todo o Capítulo dos Direitos Sociais da Constituição,
um dos mais avançados e a maior conquista que
agora estão querendo lhes tirar, e estamos na trin
cheira para protegê-Ios.

O SR. FRANCISCO URBANO - Lamento, Sr.
Presidente, o fato de o nobre Deputado ter tomado
todo o meu tempo. A tática parlamentar também foi
usada para tomar o meu tempo. Em primeiro lugar,
não falei dos Parlamentares, nem do Parlamento,
mas da aposentadoria, da questão dos juízes, dos
tribunais e da aposentadoria dos juízes classistas.
Então, se V. Exª não prestou atenção, que pelo me
nos possa ouvir agora que falei de todas essas
questões, inclusive do Presidente da República. A
mesma coisa falei da função pública de Presidente.
É outra forma de viver. Tomou-se Presidente porque
quis, porque foi pedir voto. Ninguém mandou. Não
se faz concurso para ser Presidente, Deputado, Go
vernador ou Prefeito.

Quero que V. Exª me mostre qual é o privilégio
que um dirigente sindical tem na Constituição, a não
ser a estabilidade como dirigente sindical para não

ser demitido do seu emprego, para poder voltar.
Qualquer dirigente sindical tem de contribuir e per
manecer contribuindo se quiser se aposentar. Não
há essa história de que ele se aposenta como diri
gente sindical. Gostaria que V. Exª me mostrasse a
lei que permite isso, para que eu possa ajudar V. Exª
a derrotá-Ia aqui.

Os direitos dos trabalhadores conseguidos
nesta Casa não foram um presente dado pelo Parla
mento, mas uma obrigação do Parlamentar de de
fender o povo. Para isso ele é eleito. Ele deve repre
sentar o cidadão. Portanto, não é favor nenhum
quando um Deputado vota decentemente. Quando
ele vota de forma errada, deve ser punido.

Tenho dito sempre nas minhas argumentaçõ
es: quando o Governo acerta, não precisa de elogios
porque ~ obrigação dele fazer certo; quando ele
erra, tem de ser criticado para não errar pela segun
da vez. A mesma coisa acontece com o Parlamen
tar, com o Vereador e conosco enquanto dirigentes
sindicais, que têm a obrigação de representar com
decência.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Pe
rim) - Quero esclarecer a V. SA e aos próximos ora
dores, mais uma vez, que o aparte será permitido
com a concordância, evidentemente, de quem esti
ver ocupando a tribuna no momento e que o tempo
do aparte será forçosamente descontado do tempo
do orador. Por isso é que terá de ser uma conces
são espontânea, uma fidalguia pessoal e intransferí
vel.

Já fui tolerante com V. Sª por um minuto, e
para que fique bastante definida esta situação, vou
concede-Ihe mais um minuto para que conclua defi
nitivamente e não prejudique o andamento dos tra
balhos.

O SR. FRANCISCO URBANO - Sr. Presiden
te, ia justamente encerrar, quando V. Exª interferiu.

Lamento que o Deputado tenha pedido um
aparte e usado mais tempo que o próprio expositor.
É uma tática parlamentar que conheço muito bem.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Pe

rim) - Convido a fazer uso da palavra, como próximo
orador inscrito, o Dr. Jorge Gerdau Johannpeter,
representante da Confederação Nacional das Indús
trias, e Coordenador da Ação Empresarial.

O SR. JORGE GERDAU JOHANNPETER 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o meu posiciona
mento será essencialmente conceitual, porque, para
nós, empresários, a reforma da Previdência não é
apenas um tema que se preocupa com a segurança
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e o futuro do trabalhador. No nosso entender, a Pre
vidência é um instrumento importantíssimo para o
desenvolvimento da empresa nacional e principal
mente para se ter o aumento da geração de empre
gos. Conseqüentemente, Srs. Deputados, a visão
que o empresariado nacional tem é a de que a refor
ma da Previdência não apenas tem que obedecer a
conceitos no campo de resolver os problemas da
Previdência, mas também tem de ser um instrumen
to de capitalização e de desenvolvimento do País.
Conseqüentemente, Srs. Deputados, o ajuste da
Previdência é absolutamente necessário, porque
com base na equação que temos hoje, teremos,
cada vez mais, uma relação de absoluto desequilí
brio.

A previdência, no nosso entender, tem de obe
decer, inclusive, a critérios do cenário internacional,
de modo a criar condições competitivas para o em
presário nacional e para a exportação brasileira. As
sim, temos de buscar, no processo da Previdência,
um sistema de arrecadação que possibilite desone
rar o Custo Brasil, com um sistema que seja compe
titivo com o de outros países do mundo.

Por isso, para nós, empresários, é absoluta
mente necessário o desdobramento nítido de três
funções: a da previdência social, a da saúde e a da
assistência social. No mecanismo que temos hoje
estruturado, as três atividades se confundam na ar
recadação e, portanto, não se pode estabelecer um
sistema de previdência com critérios atuariais corre
tos.

Entendemos que se tem de desenvolver o sis
tema da conta individual. Todas as exposições até
hoje aqui apresentadas e debatidas normalmente se
preocupam com os desvios e privilégios. A conta in
dividuai é o mecanismo para acabar com essa frau
de de privilégios da minoria em relação à base toda.
Se se fizer um sistema de contas individuais para
cada contribuinte da Previdência, inde
pendentemente de a contribuição ser sua ou conju
gada com a do empresário, será o mecanismo para
se evitar qualquer tipo de fraude, tanto da não contri
buição por parte do empresário, como também do
estabelecimento de privilégios de minorias ou de al
gumas categorias. Conseqüentemente, o regime de
conta individual e o regime de capitalização formam
um mecanismo para evitar os conflitos de estabele
cer os privilégios.

Temos consciência de que a mudança de um
sistema de repartição para um sistema de capatiliza
ção não é de solução fácil, mas a verdade é que sa
bemos claramente que o passivo previdenciário é de

todos nós. Dessa forma, temos que construir,daqui
para frente, um sistema que não desestruture as
conquistas havidas, mas um sistema de capitaliza
ção com conta individual. Atuarialmente, pode se
comprovar claramente que esse sistema funciona.
Temos de ter muito clara a grande diferença entre
direitos adquiridos e privilégios dquiridos. Realmen
te, existe uma diferença enorme e, normalmente,
isso não é posto com toda a clareza no debate. O
3mpresariado vê de forma transparente três posiçõ
es que devem ser estabelecidas. Primeira: uma pre
vidência universal mínima para aquele que não con
seguiu estabelecer condições de capitalização; se
gunda: um sistema de conta individual capitalizada
compulsória - até dez salários mínimos; terceira po
sição - acima de dez salários: previdência absoluta
mente voluntária.

Existindo o sistema de contribuição em contas
individuais, há uma segunda opção, que é liberdade
de escolha. Se tivermos uma Previdência gerida por
instituições especializadas, seja o Banco do Brasil, a
Caixa Econômica Federal ou uma entidade previ
denciária dos próprios sindicatos dos trabalhadores,
o indivíduo poderá escolher a instituição que deverá
receber a gerência de sua poupança, seja entidade
privada ou pública.

A verdade é que a poupança da Previdência é
uma conquista individual e não pode ser gerenciada
por uma administração pública generalizada, que
avança na poupança do operário e do cidadão. Te
ríamos, com esse sistema, transparência e fiscaliza
ção. Como mencionei anteriormente, a poupança
pode ser gerenciada por bancos estatais ou entida
des sindicais, como também podem ser constituídas
entidades abertas de previdência privada, e o contri
buinte é que escolhe a sua opção.

Srs. Deputados, gostaria de reforçar a tese da
conta individual com alguns números. Uma pessoa
que contribua com 10% do seu salário - imaginemos
100 reais para mil reais -, durante trinta anos, con
segue nesse período 80,4% dessa renda. Se contri
buir por 35 anos com 10% de sua renda, com mais
6% de juros, ela terá 114,74 de remuneração duran
te mais quinze anos. Se somarmos a contribuição de
vinte anos de sobrevida, teremos 97%. Pergunto:
com 10% a conta individual pode ser gereneiacla e
não depender de toda a confusão do sistema hoje
estabelecido em que o Governo avança, cria privilé
gios, vantagens em detrimento do real contribuinte,
do operário, do trabalhador? Sim. Essas contas es
tão absolutamente comprovadas. Repito: trinta ou 35
anos de contribuição, mais vinte anos somente de
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sobrevida, fazem com que uma pessoa possa esta
belecer a sua remuneração. Se fôssemos a quaren
ta anos de contribuição, teríamos uma contribuição
mensal futura de 134/100 ou 1.340/1.000. Conse
qüentemente, o conceito da conta individual traria a
transparência e eliminaria toda a confusão existente
hoje e haveria uma limpeza total do sistema.

Vemos claramente que o ônus adicional das
aposentadorias especiais deve ser suportado pelo
produto, ou seja, por aquele que gerou o problema
de saúde. Se um produto químico qualquer ocasio
nar problemas de saúde, este produto é que tem
que pagar a previdência especial e nunca a popula
ção, porque aquele que não consome esse produto
não deve estar pagando aposentadoria especial.
Isso deve ser estabelecido atuarialmente.

Diria também aos Deputados, sobre aposenta
doria especial para o exercício de oito anos de man
dato, que entrem na sua conta individual anterior,
adicionem o valor e façam a sua conta atuarial indi
vidualmente, mas que não venham, num período
curto, querer estabelecer vantagem em detrimento
da média da sociedade brasileira.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO
- Permite-me V. Sª um aparte?

O Sr. Jorge Gerdau Johannpeter - Nobre
Deputado, não vou permitir aparte porque não falo
em meu nome, mas sim no da Confederação. Se eu
conceder o aparte a V. Ex'ª-, não vou ter chance de
terminar. Vou tentar concluir o mais cedo possível.

O Sr. Deputado Alexandre Cardoso - Pensei
que a Confederação concedesse um aparte à Câ
mara.

O SR. JORGE GERDAU JOHANNPETER 
Não, eu não recebi licença da Confederação para
conceder apartes.

Certifico V. Exa-s de que, dentro dessa sistemá
tica, poderia ser desenvolvida a opção de o indiví
duo escolher um sistema ou outro, porque quem op
tar pelo novo sistema terá a vantagem da redução
do custo ao receber o certificado de poupança, que,
na data de sua aposentadoria, proporcionará o valor
justo aplicado na poupança.

Esse sistema, além da vantagem da absoluta
transparência e da não-distribuição de privilégios ao
menor contribuinte, é a grande poupança que falta a
este País. Só se realiza desenvolvimento econômico
no mundo inteiro com contas de poupança perma
nente, e não com dinheiro especulativo de curto pra
zo. Conseqüentemente, a criação desses fundos ge
raria recursos para fazer o desenvolvimento susten
tado do País.

Dessa forma, encerro antecipadamente a mi
nha participação dizendo a V. ExªS que o modelo
funciona e está em desenvolvimento em outros paí
ses. No meu entender, para evitar qualquer tipo de
fraude é preciso conta individual, sendo que ela
deve estar vinculada ao sistema de capitalização.
Esses são os dois princípios que, a meu ver, são in
dispensáveis para fazer qualquer sistema de previ
dência funcionar.

Se analisarmos as contas atuais e como fun
ciona o sistema, verificaremos que duas pessoas
têm de trabalhar para sustentar um aposentado, o
que significa que metade da remuneração de um tra
balhador teria de sustentar um cidadão aposentado
de mesmo nível.

Esse é o quadro que temos hoje. Por isso é
que o sistema de repartição, principalmente em um
País que começa a ter um crescimento demográfico
menor, só pode funcionar por um regime de capitali
zação. Conseqüentemente, temos de buscar essa
nova opção que, indiscutivelmente, é a solução mais
justa e de maior prosperidade para o País.

Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Pe

rim) - Com a palavra o próximo orador inscrito, Sr.
Jack Strauss, Segundo Coordenador do Pensamen
to Nacional das Bases Empresariais.

O SR. JACK STRAUSSS - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, ilustres líderes das centrais
sindicais e entidades empresariais, senhoras e se
nhores, para grande decepção do PNBE - Pensa
mento Nacional das Bases Empresariais, o Congres
so Nacional não está para votar uma verdadeira re
forma, mas um reforço de caixa da Previdência.

As mudanças são tímidas e apenas fingem
atender aos anseios da sociedade. Não se vislum
bra, nos pontos que irão à votação, com algumas
poucas exceções, a desejada correção estrutural da
Previdência, com a eliminação dos desequilíbrios e
o aumento da eficiência do sistema.

É com essa preocupação que aqui compare
ce o PNBE, entidade nacional que representa em
presários, enquanto cidadãos preocupados com a
modernização do País, com o exercício da cidada
nia e com a diminuição das desigualdades sociais.
Ele comparece para deixar registradas essa e al
gumas outras preocupações que esperamos pos
sam ser motivo de reflexão, com o objetivo de lo
grarmos novos aperfeiçoamentos na matéria em
futuro próximo.

Reforma da Previdência é um tema mundial.
Ela ocupa, hoje, o primeiro lugar entre as preocupa-
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Çx;es dos franceses. Lá, por, por exemplo, o corpora- e saúde no trabalho. Se isso não ,ocorrer, é caso de.
tivismo dos que iriam perder privilégios provocou fiscalização e não de aposentadona precoce.
uma greve geral nos transportes, mas não impediu Quem arca com as despesas para proporcio-
os funcionários das empresas privadas de se deslo.- nar segurança e salubridade ao trabalhador é a em-
carem para o trabalho mediante todo tipo de trans- presa, e não a Previdência. Entretanto, é a Previ-
porte possível e imaginário, numa demonstração ?e dência que paga uma ~oma fan~~tica p~ra asseg~-

que muitos estavam a favor das reformas. Tambem rar essas aposentadonas espeCiais. Assim, é precl-
nos Estados Unidos e no Japão o tema está na Or- so iniciar o debate com o objetivo de definir o direito
dem do Dia. à aposentadoria com o mesmo tempo de serviço

No Brasil, ou o Governo e o Congresso terão para todas as categorias profissionais.
estatura de estadistas e coragem de efetuar refor- O PNBE entende que o exercício da cidadania
mas modernas ou a sociedade vai lamentar mais pressupõe que todos tenham os mesmos direitos e
essa oportunidade perdida. Assim, nossa primeira deveres, não existindo razão para que se mantenha
preocupação diz respeito à abrangência e profundi- privilégios de aposentadoria por parte de alguns se-
dade da reforma proposta. Não está o País há anos tores profissionais.
na expectativa de uma reforma da Previdência So- Outro aspecto que a atual proposta da reforma
cial digna deste nome? A sociedade, há muito tem- da Previdência deixou intocado é a contribuição feita
po, almeja uma reforma que, efetivamente, corrija os pelas empresas ao sistema. Como todos sabem,
desequilíbrios existentes, elimine o déficit e passe a essa contribuição incide, hoje, em um alto percen-
dotar de um sistema previdenciário moderno e efi- tual sobre a folha de pagamento, fazendo parte dos
ciente. encargos que configuram o chamado Custo Brasil.

No entender do PNBE, a verdadeira reforma da No momento em que a necessidade da Nação é re-
Previdência ainda está por vir. Isso se dará, por duzir esse custo para não perdemos mais competiti-
exemplo, quando forem suprimidas todas as apo- vidade, em face da abertura da economia, esse en-
sentadorias que, de alguma forma, configurem privi- cargo será ainda maior a partir de maio próximo,
légios sem qualquer justificativa técnica, a começar quando as empresas passarão a recolher um per-
pela aposentadoria especial que desfruta os benefí- centual sobre os proventos de autônomos e sócios.
cios do Instituto de Previdência do Congresso. Por Pela atual sistemática, as empresas cuja mão-de-
que um Congressista com mais de cinqüenta anos obra representa um elevado percentual do custo de
de idade pode requerer aposentadoria após oito produção acabam recolhendo à Previdência em pro-
anos de atividade Parlamentar? porção muito menor do que aquela nas quais a mão-

Da mesma forma o PNBE entende que outras de-obra tem pouco peso. Isso não guarda qualquer
aposentadorias especiai~ devem ser abolidas. Por relação com o faturamento ou com o valor agregado,
exemplo: por que uma professora que leciona meio gerando distorções.
período em uma escola primária - e aí não vai ne- Vamos explicar essas distorções tomando, no-
nhum demérito à valorosa categoria profissional das vamente, o exemplo do setor da fundição: 50% do
mulheres docentes - pode aposentar-se com 25 seu custo de produção é com a mão-de-obra. Na
anos de serviço, enquanto um operá~io que trabalha construção civil, esse percentual está entre 50 e
no setor pesado da fundição precisa esperar 35 55%. As empresas desses setores recolherão à Pre-
anos para obter o mesmo ben~fício: Po~e-se ~r~u- vidência quantias vultosas, independentemente de
mentar que uma professora pnmána t~na o dlr~lto seu faturamento, lucro ou prejuízo. Já uma montado-
de se aposentar em menor tempo deVido ao baiXO ra de veículos, cujo custo do trabalho representa 7%
salário que recebe. do custo de produção, ou uma instituição do merca-

Ora, não é através da Previdência que se vão do financeiro, em que a mão-de-obra é de apenas
reduzir as desigualdades sociais no País. Essa 4%, terá um custo previdenciário proporcionalmente
questão precisa ser objeto de uma política perma- menor. É hora de repensarmos essa questão, deba-
nente de aumento da renda, o que hoje não existe. tendo a possibilidade de incidência sobre o valor

Também somos contrários à redução do tempo agregado.
de serviço dos trabalhadores que tr~balham em 10- A proposta separa os conceitos de seguridade
cais perigosos ou tenham sua saude ameaçada. social e de plano de aposentadoria. O objetivo dos
Hoje, os recursos tecnológicos garantem segurança programas de seguridade social é redistribuir renda

por meio de garantia mínima ou garantia de míni-
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mos. Esses programas são financiados com recur- é também seletivo, no sentido de que o subsídio é
sos orçamentários. Eles originam benefícios recebi- oferecido apenas aos de baixa renda, que têm me-
dos pela pessoa e pelas famílias, inde- nor capacidade de poupança. Prevê também que a
pendentemente de qualquer contribuição. participação no sistema é compulsória até 8,5 salá-

A extensão e a generosidade dos programas rios mínimos. Os rendimentos excedentes a esse
advêm de decisões políticas tomadas no Congresso valor ficam desobrigados ao recolhimento dos
Nacional. Elas garantem mínimo de renda e de pro- 10,5%. A partir daí, a participação é facultativa. Para
vimento para a saúde e para a educação. tomar operacional o sistema, todo indivíduo inde-

O critério para participação nos programas de pendente com mais de dezoito anos tem de declarar
seguridade social não é contributivo, mas vincula-se sua renda.
à obtenção da cidadania. Finalmente, tendo em vista uma melhor prote-

A proposta prevê que a participação nos pla- ção dos tr~balhad~res ~alariados,. p~ssa ta~bém
nos de aposentadoria e pensões seja feita com base a ser um Item obngatóno na negoclaçao coletiva a
na renda, e não apenas com base no salário, bus- complemen~ção, pel~s empresas, dos planos de
cando evitar que o ônus de decisões privadas, im- aposentadona e pensa0 de seus empregados. Mas
previdentes, recaia sobre a sociedade como um esse debate precisa ser acompanhado de outro, que
todo. Sugere-se que tal participação seja um direito diz respeito à necessidade de desassociar os con-
e um dever de cidadania. Todos os adultos têm de ceitos de seguridade social e de previdência social.
adquirir planos básicos de aposentadoria e pensões, Em nosso entender, a seguridade social diz respeito
assim, por exemplo, tanto o assalariado quanto o ao amparo aos setores que estão fora do mercado
trabalhador avulso têm de despender 10 5% dos de trabalho formal - é uma obrigação do Estado. Já
seus rendimentos na compra de cotas de fundo a previdê~~ia social atinge um setor formal - é de
existente. A escolha do plano de aposentadoria de- responsabilidade daqueles que operam nesse seg-
pende de decisões individuais. A oferta de planos é mento da economia. Não é congruente que as ver-
conduzida pela gestora de fundos, podendo gerir bas .recolhida.s do sistema previdenciário te~h~m
fundos de aposentadorias e pensões empresas pri- destinações diferentes daquelas que lhes são Intnn-
vadas nacionais e estrangeiras, assim como entida- secas.
des de classe e instituições públicas. Para todas, po- Assim, entendemos que os recursos recolhidos
rém, valem as mesmas regras de funcionamento. Os pelo sistema previdenciário devem ser destinados à
planos de aposentadoria pautam-se sempre pelo re- aposentadoria, com crescente privatização do siste-
gime de capitalização. Para os cidadãos que tiverem ma, enquanto os relativos à seguridade social deve-
renda inferior a dois salários mínimos, a proposta rão sair dos impostos cobrados a toda a sociedade.
prevê existência de subsídio governamental para Essas são, resumidamente, nossas colocaçõ-
aquisição de planos de aposentadoria e pensões. es. Entendemos que houve avanço na atual propos-
Se, por exemplo, a renda for igual a zero, o Governo ta de reforma, mas acreditamos ser este apenas um
recolherá um montante igual a 10,5% sobre dois sa- ponto de partida para a verdadeira reforma da Previ-
lários mínimos, mas, um outro exemplo, se a renda dência, que ainda está por vir.
do cidadão for um salário mínimo, ele recolherá Muito obrigado.
10,5% sobre um salário mínimo, e o Govemo adicio-
nará mais 10,5% sobre mais um salário mínimo. Durante o discurso do Sr. Jack
Desta forma fica garantida a todos a possibilidade Strauss, o Sr. Ronaldo Perim, 1Q Vice-Presi-
de ter um plano básico com renda de contribuição dente, deixa a cadei~a da presidéncia, que é
igual a dois salários mínimos. ocupada pelo Sr. LUIZ Carlos Hauly, § :zg do

Na forma aqui proposta - isso deve ser enfa- art. 18 do Regimento Interno.
tizado - a aquisição de plano de aposentadoria e O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Carlos
pensões passa a ser um meio de promoção da ci- Hauly) - Com a palavra o limo. Sr. Prof. Dércio Gar-
dadania, ao invés de excluir os não-assalariados, cia Munhoz, Conselheiro Regional de Economia do
os trabalhadores informais, autônomos, rurais etc.; Distrito Federal, que disporá de quinze minutos.
inclui todos os brasileiros na mesma categoria de O SR. DÉRCIO GARCIA MUNHOZ - Sr. Presi-
pessoas que têm o direito de ser consideradas ci- dente, gostaria inicialmente de me congratular com o
dadãs. Congresso Nacional, como cidadão, pela iniciativa

O plano é universal, porque todos o adquirem; de alongar o debate sobre um tema de tal importân-
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cia, diante da urgência com que a matéria se ofere- justificativa para as reformas pecavam pela inconsis-
ce a Casa, o que proporciona uma discussão mais tência ou imprecisão, razão pela qual algumas ques-
aprofundada, paradoxalmente. tões deveriam ser melhor ponderadas. É isso que

Não pretendo apresentar proposta de reforma me proponho, fazer aqui.
de sistema econômico ou reformas sociais de maior A primeira dessas questões já abordei em
profundidade, mas, sim, oferecer algumas informa- algumas das Comissões da Câmara dos Deputa-
ções que possam ajudar no encaminhamento da dis- dos. Trata-se da relação de contribuintes dois
cussão legislativa. por um. O Governo aponta que estaríamos perto

A discussão da reforma do sistema previdenciá- de dois por um e daqui a vinte e cinco anos che-
rio brasileiro, a meu ver, foi prejudicada em razão de garíamos a um por um. Já demonstramos, com
alguns procedimentos que considero inadequados no base nos dados da própria Previdência Social,
encaminhamento da proposta governamental. que a situação presente, na previdência urbana,

O primeiro deles, reconhecidamente, é o fato é de 4,2 contribuintes por benefício e que, com
de se ter tratado em conjunto dois sistemas comple- pequeno esforço de agregação de parte dos
tamente diferentes, quais sejam o de previdência pú- 40% dos empregados urbanos sem registro, po-
blica e o de previdência do setor público. Isso dificul- demos chegar ao número entre cinco a cinco e
tou o encaminhamento da discussão política da pro- meio por um. Ora, no próprio documento que o
posta de alteração constitucional, dado que cada Ministério preparou para defesa a reforma se diz
sistema tem características particulares. que quatro por um seria o número ideal, e esta-

Um outro aspecto é que na fase inicial, quando mos com um número acima de quatro. Por que
do encaminhamento da proposta ao Legislativo, o os cálculos se baseiam apenas na Previdência
Executivo usou argumentos baseados na previdên- Urbana? Por uma razão simples: a previdência
cia pública, como, por exemplo, a questão do coefi- rural não tem registro individual de empregados
ciente de dependência, a inviabilidade financeira da e de contribuintes. Se não disponho desses da-
Previdência Social etc. Posteriormente, quando os dos, não posso levar em conta, no global do sis-
argumentos iniciais se mostraram sem consistência, tema, a relação contribuintes-números de benefí-
sem fundamentação, a argumentação do Governo cios, senão chegarei àquele dado incorreto, utili-
passou a ser centrada em questões ligadas à previ- zado inicialmente pelo Governo.
dência do setor público, com exemplos isolados do Outra questão utilizada e muito discutida em di-
coronel, da funcionária pública etc. versas sessões da Câmara é o fato de o sistema es-

É claro que isso serviu para aumentar a con- tar condenado porque a cada ano comprometia, com
fusão em torno da matéria e enfraquecer as bases o pagamento de benefícios, uma parcela crescente
da fundamentação da proposta, já que os exem- da sua arrecadação. Mas já ficou mais do que claro
pios não se prestavam à generalização para am- que, quando a Constituinte criou novas obrigações
bos os sistemas previdenciarios. Algumas altera- previdenciárias ao INSS, criou fontes adicionais de
ções de maior repercussão, como, por exemplo, a financiamento, o que deu 20 bilhões de reais no ano
introdução do critério do tempo de contribuição passado - no COFINS e na contribuição sobre lucro
para concessão de aposentadoria, são defendidas -, e, nestes últimos meses, deu um mínimo de 1 bi-
com argumentos próprios de um sistema de capi- Ihão e 800 por mês. Isto significa que o sistema não
talização, enquanto no Brasil o sistema é de repar- tem problemas financeiros e, mesmo não contando
tição simples, em que os compromissos previden- com as receitas do COFINS e da contribuição sobre
ciarios presentes são cobertos pelos trabalhadores lucro, o INSS hoje arca com as contribuições rurais,
atualmente na ativa. que lhe dão um dispêndio líquido aproximado de 8

Outro ponto a destacar é que em momento a1- bilhões de reais. O INSS perdeu as receitas da con-
gum foram oferecidos à análise quer do Congresso tribuição sobre autônomo e pro labore. Este institu-
Nacional, quer da sociedade, elementos quantitati- to pagou, até recentemente, parte da folha de inati-
vos contendo avaliação dos reflexos financeiros da vos da União e continua pagando a renda mensal vi-
reforma proposta, de modo a .sabermos quanto e talícia. Somente agora, depois que o salário mínimo
quando; quais seriam os reflexos disso e qual o im- subiu acima de correção do salário-contribuição, o
pacto de determinada alteração sobre as receitas e sistema teve um déficit de 100 milhões por mês, que
despesas futuras de cada sistema previdenciário. será coberto com bastante folga com a cobrança fu-
Além disso, muitos dos argumentos utilizados como tura da contribuição sobre autônomos e renda men-
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sal vitalícia. O sistema tem condições de resgatar o
seu compromisso histórico, ou seja, o retorno aos ní
veis reai!') dos benefícios previdenciários que foram
pagos no início da concessão do benefício. Este sis
tema realmente não pode estar falido.

Outro ponto também importante refere-se ao
fato de que a aposentadoria por tempo de serviço
tem sido execrada com base em dois argumentos
principais: custos elevados e privilégio de grupos
restritos de alta renda. Quanto aos custos elevados,
os dados da Previdência Social, infelizmente, apesar
de todo o esforço que tem sido feito pelos Ministros
que têm estado à frente da Pasta nos últimos dez
anos para a melhoria das informações, não mere
cem fé por uma razão simples: consideram que
quem se aposentou por tempo de serviço se apo
sentou ad infinintum. A partir de determinada idade
ele tem de ser reclassificado nas estatísticas como
aposentado por idade. Como isso não é feito, nin
guém sabe quanto pesa a aposentadoria por tempo
de serviço. Fiz algumas simulações e cheguei à con
clusão de que teríamos uma economia global de 5%
se eliminássemos o sistema de aposentadoria por
tempo de serviço.

Outro ponto que me parece extremamente gra
ve é o de que sempre se disse que a aposentadoria
por tempo de serviço era um privilégio dos mais ri
cos. Os dados da Previdência Social, através do
anuário estatístico que está circulando, indicam que,
de fato, um salário mínimo de benefício na aposen
tadoria por tempo de serviço urbano - porque só o
trabalhador urbano é que tem - abrange aproxima
damente 9% dos trabalhadores aposentados; até
três salários mínimos, 36%, quase 37; até cinco sa
lários mínimos, 67%; até oito salários mínimos,
97,5%; e acima de oito salários mínimos, apenas
2,5%. Acima de sete salários mínimos, o que acon
tece? Apenas em torno de 6% dos trabalhadores,
segundo dados médios de 1992, 1993 e 1994, apo
sentaram-se por tempo de serviço, o que significa
que 95% dos trabalhadores se aposentam por tem
po de serviço, com salário-benefício abaixo de sete
salários mínimos. Então, o argumento que tem sido
o carro-chefe contra o tempo de serviço parece-me
que não tem uma fundamentação lógica.

A substituição do tempo de serviço por tempo
de contribuição traz uma conclusão interessante:
quem hoje se aposenta por tempo de serviço vai
continuar se aposentando dessa forma, porque con
segue comprovar o tempo de serviço, portanto, o
tempo de contribuição; quem se aposenta por idade
e não consegue comprovar o tempo de contribuição,

que são as pessoas de menor renda - 90% dos tra
balhadores que se aposentam por idade percebem
até três salários mínimos -, esses, ao não consegui
rem comprovar o tempo de contribuição, vão cair no
proporcional, o que significa que, contribuindo com
dois, três ou quatro salários, vão-se aposentar com
um salário mínimo. Os mais felizes, com um e meio
ou dois salários mínimos, a menos que - e isto me
parece importante - a legislação tome bem claro e
bem preciso que, na aposentadoria por idade, preva
lecerão as regras prescritas no art. 50 da Lei nº
8.213, que assegura a percepção de um benefício
mínimo de 70% do salário-de-contribuição ou do sa
lário-benefício, a ser acrescido em função do núme
ro de anos de contribuição. Se não mantivermos o li
mite de 70% como partida, teremos o trabalhador de
menor renda,. no grupo de aposentados por maior
idade, como o grande perdedor na reforma da Previ
dência Social.

É muito importante que se agreguem mais al
gumas informações sobre a questão de que esta
mos tentando utilizar, para um sistema de reparti
ção simples, um sistema de capitalização. Isso
não pode ser feito por uma razão simples: tempo
de contribuição. Uma grande parcela da população
urbana é egressa da zona rural e não tem como
comprovar seu tempo de contribuição; 40% dos
empregados urbanos não têm registro em carteira,
o que significa que jamais poderão, nem hoje nem
no futuro, comprovar o tempo de contribuição. Os
dados do IBGE, que são oficiais, informam que
50% dos trabalhadores empregados no setor da
administração pública não têm registro em cartei
ra. Então, vem o Estado punir aqueles que não
têm registro, mas trabalham para o próprio Estado.
Realmente, o Governo não pode punir aqueles
que sofreram a primeira punição.

A outra questão, Sr. Presidente, é que a exi
gência de dez anos no cargo para manutenção de
aposentadoria no valor do salário-de-eontribuição
não me parece correta por uma razão muito simples:
todas as empresas organizadas nos setores gover
namentais que possuem quadro de carreira têm o
sistema de ascensão paulatina. Ninguém atinge o
cume, o final de carreira, dez anos antes do tempo
de aposentadoria, porque isso desmontaria os qua
dros e traria desmotivação. Normalmente, o que se
faz é um sistema de ascensão em que o empregado
tenha sempre uma perspectiva de ascensão. E, na
universidade, isso também é verdadeiro, porque a
ascensão a níveis mais elevados depende de com
provação, de aulas, de cursos, de orientação de alu
nos, de trabalhos publicados etc.

Então, todos aqueles que atingem o cume da
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carreira, já nos últimos cinco anos da sua vida fun- faz necessária, pode vir a ser uma mudança funda-
cional, serão punidos no novo sistema. mentada em bases reais. (Palmas).

Acho eu, Sr. Presidente, que, apesar de a pro- O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Carlos
posta ter uma lógica na fundamentação, deveríamos Hauly) - Convido a usar a palavra a ilustríssima srª
pensar num prazo de transição de no máximo cinco Pro1ª Zilda Halben Guerra, Presidente da Associa-
anos; senão, teremos empregados desmotivados ou ção de Professores Aposentados do Magistério PÚ-
já condenados previamente pelo fato de que terão blico do Estado de São Paulo, que disporá de quinze
aposentadoria com perdas de rendimentos. minutos.

Outras questões, Sr. Presidente, eu poderia A SRA. ZILDA HALBEN GUERRA - Sr. Presi-
mencionar mas estão fora da reforma, apesar de dente, srªs e Srs. Deputados, representantes da so-
não estar~m fora das preocupações do Congresso. ciedade civil, representantes de associações de
Cinqüenta por cento, mais ou menos, do número de c~asses, caros servidores públicos ~res~nte~ e.carís-
empregados, hoje, já não tem registro em carteira. slmas colegas professora~ d? Maglsténo Publico do
Este é um fato que deveria merecer a atenção do Estado de São Paulo, hOJe vimos a esta Casa e to-
Congresso neste momento da reforma. mamos a liberdade de lhes fazer uma pergunta.

Segundo, existe grande diferença entre traba- O~de está o privilégio ?O profess?r aposen~do? Es-
Ihadores registrados elou autônomos. A empresa tana nos,nossos holentes? Quen~, se posslvel, que
paga à Previdência, no caso de um trabalhador re- V. ExªS tivessem em m~os holent~s ~e p~ofe.s~~r~s
gistrado, as contribuições de terceiros e o Fundo de aiosentados. Constatanam que ali nao ha pnvlleglo

Garantia, totalizando 36%. Um autônomo paga ape- a gum. . , . .
nas·15%. Isso está levando a uma terceirização Infellzm~nte, os homens pub"c~s e a Imprensa
crescente inclusive no setor mais moderno da eco- falada e escnta passam para a socIedade que so-
nomia br~sileira, o que deveria merecer um cuidado ~os privil~g~ados, não só o magi~tério c~mo os s.e~-
do Congresso. vldores publlcos aposentados. EXIstem, Sim, os pnvl-

. legiados, mas a grande maioria é composta por
Temos dado~ ~ue revela": um cresclme~to!e- aqueles que recebem salário de fome, como nós,

n?menal da produ.rvld~deda mao-de:-0bra ~a rndus- professores aposentados do Estado de São Paulo.
tna, porque a produçao cresceu mUito mais que o T 'd d d 1988
emprego, ou o emprego decresceu e a produção emos OUVI o es e que somos um p~so

cresceu. Os dados não significam produtividade, p~ra o Estado, que so~~s um ôn~s para ~ :revlde~:
mas terceirização estimulada por um diferencial Llui- cla. Não podemo~ admItir ser aS~lm ~Ia~slficados, Ja
to grande de contribuição. que de~os u~a Vida para o maglst~no, Já que ~ua~-

. . , do mocInhas Ingressamos na carreira do maglsténo
O outro ponto que ~u~m~ lembrar, fln~l~ente, e cheias de ilusão, com o objetivo único de educar, de

a questão de ~ue a P~evld~n~la do se~or publico que ensinar para o engrandecimento da Pátria. Não tí-
não tem passIvo prevldencláno podena ser transfor- nhamos objetivo nenhum de aposentadoria, víamos,
m~d~ num fundo de p.ensã~, com vantag.e~s pela sim, o nosso futuro, o futuro das nossas crianças e o
cnaçao de fundos de investimentos setonals. Vou futuro de V. EXªs aqui presentes que muitas de nós
deixar um documento mais completo para a Casa. alfabetizamos. No entanto, hoje vemos o nosso salá-

Sr. Presidente, qualquer medida racional para rio reduzido à miséria e somos rotulados de privile-
a Previdência do setor público federal deveria ser giados.
precedida de uma revisão dos dados publicados. Os Aposentamo-nos com salário integral, é isto
números oficiais estão registrando um aumento in- que a imprensa passa. Agora, salário integral com o
justificado da folha de salário, e o Congresso Nacio- salário que temos, se fosse pela média, teríamos
nal deveria pedir uma revisão dos dados. ainda que pagar para o Governo, porque não sobra-

Todos sabemos que o Congresso nacional se ria nada. É este o salário integral que temos.
vê pressionado a votar o mais rapidamente possível Acontece que nos aposentamos hoje com o sa-
a matéria da reforma previdenciária. Mas seria da lário integral e, no dia seguinte, já começam as nos-
maior importância que a Câmara dos Deputados e o sas perdas, porque há estatutos que garantem ao
Senado Federal ponderassem sobre a procedência pessoal da ativa determinadas promoções que vão
dos argumentos básicos oferecidos à Casa como distanciando os salários dos ativos dos salários dos
justificativa para o teor de muitas das mudanças pro- inativos. Além disso, o Governo usa recursos e artifí-
postas, pois pior que a não mudança quando esta se cios para burlar a lei. Existem sim, na Constituição,
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dispositivos que nos garantem determinados direitos
que tem o professor ativo. No entanto, o Governo
usa artifícios há décadas. Nos últimos Governos, ti
vemos a infelicidade de ver nosso salário bastante
deteriorado em função de gratificações, de vanta
gens e de transformações de cargos que, embora.
constem da lei, não foram passadas para o aposen
tado.

Assim, hoje, apesar de termos uma aposenta
doria integral, nossos salários foram reduzidos a me
nos da metade do dos professores em atividade. Se
a prioridade deste Governo é a educação, sugeri
mos que comece com o salário dos professores,
porque, com estes salários, como poderemos ter um
alto nível de ensino, se estamos afastando o pessoal
mais bem qualificado para exercer a profissão? Qual
profissional bem qualificado que se vai sujeitar a tra
balhar nessas condições? Por mais idealismo que
ele tenha, não abraçará a carreira de magistério.

Depois, a culpa do mau ensino é do professor,
é das escolas. É do professor, quando ele é mal pre
parado, mas não lhe cabe a culpa, porque, dessas
escolas em que ele se preparou, os bons profissio
nais já saíram, já foram em busca de outros cami
nhos, porque só de idealismo não se vive.

Referimo-nos ao § 4Q., do art. 40, da Constitui
ção de 1988. O projeto de reforma da Previdência,
do Executivo, eliminou de vez o § 4Q., do art. 40, da
Constituição Federal. No primeiro relatório do Depu
tado Euler Ribeiro, constou na íntegra este artigo,
mas, nos sucessivos relatórios, ele foi modificado,
sendo garantida somente a primeira parte, a que
prevê isonomia entre ativos e inativos. A segunda
parte, porém, foi excluída e consta ali que o Governo
terá critérios para que os professores ou funcioná
rios públicos permaneçam com o valor real dos seus
proventos. Ora, sabemos que isso não acontece.
Vemos isso na Previdência, no INSS. Consta tam
bém que ele iria conservar o valor real, e temos, na
família, maridos e filhos aposentados pelo INPS que
recebem também salários de fome. É este o futuro
de nossos filhos. Como podemos encaminhar nos
sos filhos para o magistério, se eles estão vendo a
velha mãe com setenta, sessenta, 65 anos - temos
sócios de até 80 anos - que toma uma caravana em
São Paulo e vem a Brasília mendigar proventos para
os Srs. Deputados. É isto que vimos fazer aqui. Fo
mos reduzidos a mendigos, pedindo aos Srs. Depu
tados que conservem o § 4Q. do art. 40, porque este
dispositivo existe na lei, e, assim mesmo o Governo
usa recursos para não repassar os proventos para
os aposentados.

Este § 4Q do art. 40 vai desvalorizar completa
mente o salário do aposentado, vai congelar o salá
rio de muitos, quando, na transformação de cargos,
os governos usam nomenclaturas diferentes para
um mesmo cargo. Vou citar um exemplo bem perto
de nós. No Estado de São Paulo, foi criado na Esco
la Padrão o cargo de vice-diretor, antes exercido
pelo assistente de diretor. O rótulo diferente jogou
assistente de diretor aposentado na lata do lixo.
Quando tiverem aumento os vice-diretores, os assis
tentes de diretor não terão o mesmo aumento, por
que são cargos diferenciados. O assistente de dire
tor terá seu salário congelado.

Srs. Deputados, como hoje me encontro repre
sentando a Associação dos Professores Aposenta
dos do Magistério Público Estadual, venho pedir a V.
ExªS que, quando da aprovação do projeto de emen
da à Constituição, aprovem destaque que beneficia
o professor aposentado, mantendo na íntegra o § 4º'
do art. 40 da Constituição de 1988. Só assim pode
remos viver nossos últimos tempos com aquela tran
qüilidade que a profissão nos deu - cheia de ilusões
e agora com os cabelos brancos -, vendo o reco
nhecimento dos Srs. Deputados, restabelecendo a
dignidade e o respeito ao professor aposentado.

Obrigada. (Palmas.)
O SR. DEPUTADO EDUARDO JORGE - Sr.

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Carlos

Hauly) - Tem V. EXª a palavra.
O SR. DEPUTADO EDUARDO JORGE - Sr.

Presidente, antes de começar a contar o tempo do
nosso convidado, quero fazer uma observação.

Passei muitos meses na Comissão Especial de
Reforma da Previdência - com o Relator, Deputado
Euler Ribeiro, com o Presidente da Comissão, Depu
tado Jair Soares - ouvindo entidades da sociedade
civil, sindicatos, centrais, empresários, técnicos, to
dos debatendo com os Deputados. Ouvi das lide
ranças dos partidos que esta audiência pública ocor
reria para que o debate fosse aprofundado, e não
vejo aqui nem as próprias Lideranças que a convo
caram. Aqui não estão as Lideranças do PFL, do
PMDB, nem do PSDB e também não vejo o Presi
dente da Casa ou o Líder do Governo. Há aqui, no
máximo, cinqüenta Deputados. Trata-se de um des
respeito aos próprios convidados.

Por isso tudo, em respeito à Comissão e aos
nossos convidados, formulo questão de ordem no
sentido de se suspender a sessão para ser retoma
da amanhã, esperando que os próprios Líderes - in
clusive os do Governo - e o Presidente da Casa se



Montar um modelo previdenciário com flexibili
dade, quando necessário, nos parece importante
neste momento em que o País passa a se preocupar
com a reforma da sua previdência, uma previdência
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façam presentes para ouvir a sociedade civil. Caso ve? Se a$sumíssemos uma posição de mobilismo,
contrário, indago se se quer uma farsa, um brilhare- poderíamos acreditar na manutenção do status quo
co, um verniz para votar a reforma da Previdência. e achar que a reforma da Previdência é algo dispen-
(Palmas.) sável, é algo que não afeta diretamente o modelo

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Carlos social brasileiro. Não acreditamos que a reforma da
Hauly) - Feito o registro de V. Exª, a Mesa comuni- Previdência é um assunto que deve ser discutido e
cará aos Srs. Líderes o seu protesto. que o momento ideal para a sua discussão é agora,

Damos continuidade aos trabalhos, porque o quando o mode!o apresen~ um nú~ero. de pessoas
serviço de som é muito bom e funciona em todos os trabalhando maIor que o numero de InatIvos. E, nes-
gabinetes. se tema, poderíamos elencar três grandes áreas: um

O SR. DEPUTADO EDUARDO JORGE - Mui- grupo que .ev~ntualmente po?e~ s~ conf~ndir e pro-
to obrigado, Sr. Presidente. por uma pnvatlzação da Prevldencla Soc!al, um m;>-

I d 't d tã d d delo de uma perna só, o qual não acreditamos seja
n ago a respel o a ques o e or e~. I o ideal para o Brasil.

O SR. P~~~JDENTE (Deputado L~ ca~~s No outro extremo, podemos ter um grupo que
Hauly) - V: Ex- J~ fez s~u protesto, e a esa o acredita na manutenção do status quo e, numa po-
quer polemIzar, poiS não e praxe da Casa. . sição intermediária, a consagração de um modelo

O SR. DEPUTADO EDUAR~O JORGE - FIZ previdenciário, um modelo misto, em linhas gerais,
um protesto, mas também formuleI uma questão de um modelo assentado num tripé.

ordem. . Se avaliarmos os vários modelos previdenciá-
O SR. P~ESIDENTE (De~utado LUIZ Carl~s rios que o mundo possui, veremos que o modelo

~aul~) - V. Ex- pode fazer outra Intervenção no pro- americano, com razoável eficiência, tem na previ-
xlmo Intervalo. dência básica o seu seguro social, o social securi-

.O SR. DEPUT~DO EDUARDO JOR~E - Sr. ty,um regime de repartição com suas virtudes, com
PresIdente, V. Exª- nao respondeu à questão de or- seus solidarismos, mas só com algumas diferenças:
demo é uma previdência social em regime de repartição

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Carlos que mantém reservas, reservas essas que são uma
Hauly) - V. Exª não apresentou questão de ordem. forma de manter sua solvência.

O SR. DEPUTADO EDUARDO JORGE - Não Num segundo pilar, temos a previdência com-
há quorum, Sr. Presidente. plementar, em regime de capitalização, com as suas

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Carlos virtudes e, num terceiro pilar, uma previdência suple-
Hauly) - Asseguro a palavra ao orador, limo. Dr. mentar, aquela voluntária dos indivíduos, também
Luiz Carlos Trabuco Cappi, Presidente da Associa- em regime de capitalização.
ção Nacional de Previdência Privada. V. Sª dispõe Para a eficiência de um regime previdenciário
de quinze minutos. em regime de repartição é necessária a existência

O SR. LUIZ CARLOS TRABUCO CAPPI - Sr. de algumas pré-condições. Poderíamos olhar para o
Presidente, Srs. Deputados, seguramente, entre as social security americano. Primeiro, o seguro social
várias reformas que o Brasil discute, a da Previdên- com independência. Segundo, embora em regime
cia é a que conta com o maior envolvimento e sensi- de repartição, ele constitui reservas. Terceiro, a pre-
bilidade da sociedade brasileira, porque está correla- vidência social americana possui uma companhia fi-
cionada com o mundo do trabalho, da inatividade, duciária que faz as suas aplicações. Quarto, ela está
enfim, uma sensibilidade extremamente significativa assentada em cima de racionalidade, de tal forma
na cidadania. que a média de proventos da aposentadoria é con-

Muitas vezes, a Previdência Social é encarada cedida no decorrer dos 35 anos de contribuição e a
como uma espécie de resgate da dívida social. No idade mínima, algo muito crucial nos movimentos
conceito de seguridade social ampliada misturam-se demográficos, que já foi de sessenta anos, passou a
as fontes de custeio e, às vezes, se confundem a ser de 65 anos e será de 67 anos na virada do sécu-
Previdência, o orçamento da saúde e o da assistên- lo.
ciasocial.

Gostaria de saber se a reforma da Previdência
é um tema que deve ser discutido ou é um modismo,
simplesmente, com o qual a sociedade hoje convi-
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que adapte conceitos demográficos, que altere os
perfis sócio-eulturais, que são mutáveis.

Neste aspecto, se avaliássemos este momento
de revisão, diríamos que é um momento de reforma
voltada para o ajuste. Mas também é importante
plantar a semente de uma reforma que prepare os
alicerces mais sólidos para uma nova Previdência.

Em algumas questões pontuais, já que os Srs.
Deputados não pretendiam esgotar a série de as
pectos da reforma da Previdência, lembraríamos:
uma aposentadoria por tempo de serviç'O não é mais
possível, pelo descompasso que ela apresenta, e a
Comissão de Reforma da Previdência já o discutiu
exaustivamente. Aposentadoria por tempo de contri
buição talvez seja o melhor caminho para amenizar
os riscos da aposentadoria por tempo de serviço.

Mas uma melhor equação parece-nos que se
ria conjugar uma idade mínima, que pode começar
por uma idade menor no presente, mas que vá se di
latando no decorrer do tempo até se chegar a uma
idade ideal.

Neste aspecto, peço a atenção dos senhores
para os vários países do mundo que reformaram
suas previdências, alteraram essa questão. A Tur
quia alterou de sessenta para 65 anos; a Alemanha
está alterando de 63 para 65 anos; o Japão fez alte
rações; a Itália fez uma alteração consagrando apo
sentadoria por tempo de contribuição com uma ida
de mínima de 54 anos, compatibilizando as variáveis
técnicas e atuariais.

E, neste momento em que travamos essa dis
cussão no Brasil, na reforma do sistema mexicano
vemos a preocupação com incompatibilizar tempo
de contribuição com idade mínima.

Uma segunda questão bastante pontual está
relacionada com teto de benefícios. Não entraria no
mérito sobre qual o teto ideal, pois cairia numa dis
cussão ideológica e até dogmática, mas sua fixação
em dez salários mínimos como cláusula pétrea da
Constituição pode resultar em indesejável inflexibili
dade no sistema previdenciário em futuras revisões.

O problema de um teto elevado é extremamen
te crucial para um regime de repartição como aquele
que o Brasil está propondo. A realidade brasileira
mostra que o maior benefício não ultrapassa oito sa
lários mínimos. A fixação de um teto de benefícios
deve ser disposta com base em projeções atuariais.
Nesse aspecto, destaco um excelente trabalho de
nominado Seguridade Social - Histórico e Perspecti
vas, dos técnicos do IPEA, Francisco de Oliveira,
André César Medici e Kaizo Iwakami Beltrão, que
define um modelo básico de seguridade social, para

o qual todos seriam obrigados a contribuir com um
benefício mínimo e aposentadoria adicional comple
mentar. O importante é fixar no Brasil um modelo
com determinado corte que deve, obrigatoriamente,
reconhecer os vínculos naturais entre previdência e
formação de reservas previdenciárias, tão necessá
rias para o financiamento e geração do desenvolvi
mento do País.

Para o bem do País, a reforma da Previdência
deveria também discutir um segmento muito impor
tante; o dos regimes de capitalização, os fundos pre
videnciários em regime de capitalização aberto ou
fechado, que podem exercer um papel extremamen
te significativo na consagração de um modelo misto
de previdência.

Olhar para frente é ver aquilo que o mundo já
teve: o modelo chileno, que não é o ideal para o Bra
sil, porque consagra uma única fonte de custeio; o
modelo argentino, que consagrou uma quota patro
nal e preservou um regime de capitalização lateral
ao regime de repartição; avaliar aquilo que o México
está fazendo, onde se pretende ter um regime previ
denciário em regime de repartição, mas, paralela
mente, o desenvolvimento rápido de um sistema que
privilegie o regime de repartição.

Tenho acompanhado diariamente o grande de
bate que o congresso mexicano e os jornais do Mé
xico fazem sobre a necessidade da reforma da pre
vidência naquele país. As pessoas que lá defendem
a manutenção do status quo daquela previdência
sempre levam em conta a premissa de que a popu
lação economicamente ativa vá crescer 2%, e os se
gurados, em média, 5%.

Se nos baseássemos nesse mesmo argu
mento que daria ao México, nos próximos vinte
anos, mais da metade da população pendurada
como pensionista do INSS local, teríamos a se
guinte realidade: um Brasil com 160 milhões de
habitantes; uma população economicamente ativa
de 64 milhões, que chegaria a 95 milhões nos pró
ximos vinte anos; o número de segurados chegaria
a 90 milhões e o número dos pensionistas, nos
próximos vinte anos, totalizaria 42 milhões, o que
significaria ter um terço da população como pen
sionista do INSS local. Na Itália, essa situação fez
com que a reforma, depois de um debate de cinco
anos, tivesse de ser votada e surgisse um novo
sistema.

Muitos assuntos devem ser avaliados. Volto a
ressaltar a importância de termos, paralelamente ao
sistema de capitalização, o regime de repartição de
uma previdência social pública forte e equilibrada.
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Gostaríamos de concluir reconhecendo a ne
cessidade da reforma, sem recorrer aos meros as
pectos ideológicos ou a figuras de retórica da cha
mada privatização, pois, a rigor, é uma figura que
pouco contribui para esse debate. Precisamos reco
nhecer a necessidade de termos uma Previdência
Social pública forte e equilibrada, em regime de re
partição contributiva, pública, compulsória, consti
tuindo reservas, mas, paralelamente, há necessida
de de emergir uma previdência complementar em
regime de capitalização.

A única poupança que cresce no mundo todo é
a chamada poupança das reservas previdenciárias,
são essas que impulsionam um país. O País não
pode depender unicamente da poupança externa
pela fugacidade que, na globalização, acaba adqui
rindo. Seguramente, será a poupança previdenciária
de longo prazo que vai constituir um ciclo de desen
volvimento auto-sustentado no Brasil.

Reformar a Previdência é modernizar, é não le
var em detrimento direitos adquiridos, é equacionar
o modelo, é dar um passo avante e iniciar outro com
novas bases.

É importante que este Congresso discuta a via
bilidade e a necessidade de, paralelamente à sus
tentação do atual modelo, criar um novo modelo de
Previdência para os entrantes, para a nova força de
trabalho, compatibilizando a necessidade de a segu
ridade social ser executada em regime de repartição
paralelamente ao regime de capitalização.

Muito obrigado. (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Luiz Carlos
Trabuco Cappi, o Sr. Luiz Carlos Hauly, § 2!l
do art. 18 do Regimento Interno, deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Ronaldo Perim, 1Q Vice-Presidente.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLlA 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Pe
rim) - Tem V. Exªa palavra.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLlA 
Sr. Presidente, há pouco, quando a Presidência es
tava ocupada pelo Deputado Luiz Carlos Hauly, o
Deputado Eduardo Jorge, ponderou que a presença
dos Deputados neste momento no plenário está
aquém da dimensão do assunto e da importância
das entidades que estão pronunciando-se.

V. Exª me informou pessoalmente que fez con
tatos, não sei se com todas as Lideranças, mas pelo
menos com algumas, inclusive a do meu partido. A
bancada do PT, por exemplo, tem aqui presentes os

membros da Comissão, entre outros, aqui estão De
putados do PDT, do PSDB, do PCdoB e do PPB e
alguns representantes de vários partidos. Somando
todos, Sr. Presidente, somos poucos.

Então, reitero o apelo. A bancada do PT está
avaliando porque é um processo que nos está des
gastando. Não estamos vendo nenhum inconvenien
te em que se suspendam os trabalhos neste mo
mento e que se marque para amanhã nova reunião,
em horário anterior ao início de hoje. Estamos ape
lando particularmente para as Lideranças e as ban
cadas governistas, para que após este debate, que
de fato irá acontecer, possa, quem sabe, haver uma
evolução no momento em que se fizerem os desta
ques para votação em separado. O Sr. Relator po
derá assim ouvir as opiniões mais diferentes, e
quem sabe com isso possamos trabalhar mais e me
lhor.

O SR. DEPUTADO EDUARDO MASCARE
NHAS - Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Pe
rim) - Tem V. Exª a palavra.

O SR. DEPUTADO EDUARDO MASCAR~

NHAS - Sr. Presidente, apóio a ponderação de V.
Exª de que existem dezenas, senão centenas, de
Parlamentares - eu era um deles, estou acompa
nhando o debate desde que começou - ouvindo o
que aqui se passa, porque existem alto-falantes em
toda a Casa, de onde se pode ouvir tudo o que está
se passando dentro do plenário da Câmara dos De
putados.

É uma ilusão imaginar que a participação par
lamentar depende da presença física em plenário.
Esse é um fato ilusório, que só se torna relevante no
instante das votações, porque, aí, a presença física
é fundamental. A ausência da presença física não
significa a ausência nos debates e na escuta daquilo
que se está dizendo no plenário da Câmara dos De
putados.

O Sr. Deputado Arnaldo Faria de Sá - Sr.
Presidente, quero contraditar o pronunciamento do
Deputado Eduardo Mascarenhas. Entendo que no
debate parlamentar podemos ficar em nossos gabi
netes e acompanhar pelos alto-falantes o que está
acontecendo, mas os convidados de hoje não são
Parlamentares e deveriam receber o mínimo de res
peito, através do quorum de Deputados, que devem
acompanhar os seus argumentos e saber efetiva
mente se eles têm validade ou não. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Pe
rim) - Posteriormente, a Presidência vai levar ao co-
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nhecimento dos Srs Deputados, convidados e de- acordo é aquele do qual todos saem levemente des-
mais presentes a sua decisão. contentes e não aquele no qual todos cantam vitória.

Temos inúmeros oradores inscritos, que evi- Como técnico em previdência, gostaria de dei-
dentemente ocuparão a tribuna não só hoje, mas xar a minha posição bem clara no sentido de que
também amanhã. Pelo levantamento realizado, se não existe reforma da Previdência. O que existe é
hoje ouvirmos mais três oradores, amanhã teremos um ajuste, é um oitavo de sola, não é meia-sola, ao
uma sessão que irá durar cerca de quatro horas, até qual se está dando uma importância gigantesca.
que todos se manifestem. Efetivamente, talvez mereça, porque a Previdência

Diante dessas circunstâncias, tomo a decisão era um tabu. Então, há o mérito de se ter aberto a
de conduzir a sessão até às 19h15min, possibilitan- discussão sobre a Previdência. Mas, de fato, não
do que mais três oradores façam uso da palavra, está ocorrendo praticamente nada no que se refere
para que amanhã os demais oradores inscritos pos- à reforma da Previdência. Vamos bifurcar isso.
sam falar, em sessão que deverá se prolongar por O Sr. Deputado José Augusto - Concede-me
quatro horas, para ouvi-los. V. Sª um apÇl.rte?

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ O SR. FRANCISCO EDUARDO BARRETO
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. DE OLIVEIRA - -Não, não vou conceder ~arte.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Pe- Conforme a linha exposta pelo líder Vicentinho, pre-
rim) - Tem V. Exªa palavra. firo não concedê-Io porque realmente não tenho

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ todo o tempo do mundo para falar a V. Exas.
- Sr. Presidente, o décimo quarto orador inscrito, Sr. O Sr. Deputado José Augusto - Isso é uma
Gilson Costa de Oliveira, Presidente da Confedera- grosseria.
ção dos Aposentados do Brasil, regimentalmente O SR. FRANCISCO EDUARDO BARRETO
não pode usar o microfone e, por isso, solicita à DE OLIVEIRA - Não, não vou conceder. Isso é uma
Mesa, por intermédio deste Deputado, que sua ins- prerrogativa que me cabe.
crição s.eja transferida p'ara ar:nanhã. S. Sª não quer O Sr. Deputado José Augusto - Eu me retiro.
f~lar hOje, com o p!enáno V&,IO. Então, faz e~e pe- O SR. FRANCISCO EDUARDO BARRETO
dldo a ~. EXª. R~p,lto: o Sr. Gilson C?sta de ~hvelra, DE OLIVEIRA _ É o seu direito, evidentemente.
que sena o penultlmo orador de t,oje, deseja ser o A f d INSS ã 't Nã tá
primeiro orador de amanhã. re orma o n o eXls e. o es acon-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Pe- tecendo nada... .
rim) - Esta Presidência acolhe a solicitação. (Pal- .O Sr. Deputa~ Arnaldo Fana de Sá - Sr.
mas.) Presidente, Sr. Presidente...

Com a palavra o próximo orador inscrito, o , O SR. PRESIDEN~E (Deputado Ronaldo Pe-
limo. Sr. Francisco Eduardo Barreto de Oliveira, nm) - Há um orador na tnbuna.
Coordenador do Comitê da Previdência do Instituto O Sr. Deputado Arnaldo Faria de Sá - Mas
Atlântico e Técnico de Planejamento e Pesquisas do um orador não pode se dirigir a um Parlamentar
IPEA. como ele fez. O orador não pode se dirigir a um Par-

O SR. FRANCISCO EDUARDO BARRETO lamentar dentro desta Casa dessa forma.
DE OLIVEIRA - Sr. Presidente, Sras e Srs Deputa- O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Pe-
dos, senhoras e senhores, inicialmente gostaria de rim) - Deputado Arnaldo Faria de Sá...
dar uma nota destoante em relação a esse discurso O SR. FRANCISCO EDUARDO BARRETO
que venho ouvindo há algum tempo. Como disse o DE OLIVEIRA - Estou mantendo o respeito a todos
Deputado Eduardo Mascarenhas, venho acompa- os Parlamentares. Mas, se S. Exa. não está queren-
nhando a discussão sobre a Previdência Social há do o meu discurso, a única coisa que pode fazer é
quinze anos. E confesso a V. Exas que fiquei muito se retirar, evidentemente. É um direito que cabe ao
decepcionado ao ver que a chamada reforma da Parlamentar. Acho que não faltei com respeito a nin-
Previdência redundou em algo que não consigo defi- guém, nem era a intenção.
nir exatamente, mas que me deixa extremamente O Sr. Deputado José Augusto - Sr. Presiden-
frustrado. te, quero qUf V. E~'ª registre o meu protesto: uma

Mencionarei um fato que levanta suspeitas. empresa como esta, por interesses escusos, pagou
Quando há um acordo em que todos saem cantando uma viagem para a Argentina a todos os Deputados
vitória, creio que se deve suspeitar dele. Um bom da Seguridad'3 Social e vem aqul me agredir. Regis-
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tro O meu protesto pela forma como me destratou.
(Palmas.)

O SR. FRANCISCO EDUARDO BARRETO
DE OLIVEIRA - Eu aceito todos os seus protestos.

O Sr. Deputado Eduardo Mascarenhas - Sr.
Presidente, acho que o orador tem o direito...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Pe
rim) - Não vou permitir mais nenhuma interferência.
Por gentileza, conto com a fidalguia e a compreen
são, principalmente dos Srs. Deputados.

Com a palavra o orador que está na tribuna.
O SR. FRANCISCO EDUARDO BARRETO

DE OLIVEIRA - Muito obrigado.
Gostaria de dizer então que no INSS não está

acontecendo literalmente nada. Não há nenhuma
mudança no regime do INSS. Ponto final. Se alguém
acha que há mudanças, desafio-o a prová-Ias. Exis
tem apenas mudanças periféricas no regime do fun
cionalismo público. Vou entrar no mérito dessa coi
sa, já que pelo menos me cabe um pouquinho da
palavra técnica.

A negociação que está sendo conduzida dei
xou há algum tempo de levar em conta alguns crité
rios técnicos fundamentais. Darei exemplos numéri
cosdo IBGE.

Estamos falando sobre tempo de contribuição
como se fora a coisa mais importante do mundo e
que 35 anos de contribuição são capazes de custear
a aposentadoria integral de alguém. Desafio qual
quer pessoa a, munida das tabelas publicamente di
vulgadas pelo IBGE, fazer a seguinte conta: vamos
imaginar um trabalhador que, aos 20 anos de idade,
comece a contribuir e que, portanto, vai se aposen
tar, após 35 anos de contribuição, aos 55 anos de
idade. Se um homem, um trabalhador brasileiro se
aposenta aos 55 anos, na faixa de três salários míni
mos, sendo a expectativa de vida deste cidadão,
graças a Deus de 17 anos, aos quais se acrescenta
a duração da pensão, que é de oito, esse indivíduo
vai recolher suas contribuições durante 35 anos para
receber benefícios no mínimo durante 25 anos.

A conta é trivial, meus senhores. Desprezando
a questão de taxa de juros, para não embaralhar
mais a questão, que já está suficientemente embara
lhada, vamos imaginar a técnica de poupar em um
cofre durante 35 anos para depois, ao longo da vida
ativa, retirar dele o que poupamos. A que conclusão
chegaríamos? A alíquota de contribuição seria de 25
ou 35 avos. I: uma conta trivial. Não há muito que
discutir. Se colocarmos a taxa de juros, ameniza-se
um pouco essa alíquota justa de contribuição.

-

A aposentadoria por 35 anos de contribui
ção é muito cara, razão pela qual praticamente
nenhum país do mundo oferece esse tipo de be
nefício. O brasileiro gerou a idéia de que ela é
possível, é uma dádiva que vem de um estado
cornucópia. Infelizmente isso não existe. Quem
paga esse tipo de aposentadoria é quem não
chega lá, aquele trabalhador braçal que, durante
vinte anos, às vezes, contribui e depois vai para
o mercado informal. Esse trabalhador perde to
talmente suas contribuições e assim subsidia a
classe média.

A solidariedade de que estamos falando é às
avessas. Os menos favorecidos subsidiam os mais
favorecidos.

Em suma, estamos preservando um sistema
de suporte à classe média deste País. Se esse é o
projeto político que se deseja implementar, ótimo,
mas certamente um sistema de solidariedade, pelo
que entendo, não é promover transferências de ren
da na posição correta.

A questão agrava-se ainda muito mais quando
se sabe que cerca de quatro quintos das contribuiçõ
es não são pagas diretamente pelo trabalhador, mas
pela empresa, - entre aspas. E se alguém efetiva
mente acredita que empresa paga e deduz do seu
lucro as contribuições, eu o felicito. Certamente não
acredito nesse tipo de coisa. Imagino que grande
parte da contribuição patronal é repassada no preço
do produto e, portanto, paga pela sociedade como
um todo.

Então, vejam só: acaba com todo o povão sub
sidiando a aposentadoria de alguns privilegiados.

Gostaria também de colocar as coisas no devi
do contexto. I: claro que um benefício máximo de
1.000 reais não chega a ser um benefício régio nem
aqui e nem em qualquer lugar do mundo. Pois vou
citar alguns dados de realidades. O benefício máxi
mo da Previdência Social básica americana é de
cerca de 11 mil dólares por ano. O benefício máximo
que estamos propondo é de 13 mil dólares por ano.
Não sei exatamente que país tem melhor poder eco
nômico para custear esse tipo de coisa, mas imagi
no que o Brasil seja um país muito mais rico do que
os Estados Unidos e outros países da Europa, etc.

Em país algum no mundo tem-se 100% do sa
lário na aposentadoria. Isso é outra coisa, é outro
engano que há. Pode até ter, mas se contribui. E a
contribuição para se realizar isso efetivamente custa
muito caro.

O ajuste é positivo? Na minha vã concepção,
dentro da minha modéstia, é, porque ele abriu uma
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discussão, mas não a encerrou. Esse ajuste é o co
meço de algo que se vai prolongar durante a próxi
ma década. O Brasil não está sozinho nessa cruza
da. O Brasil e o restante do mundo estão discutindo
os seus problemas previdenciários.

Particularmente, eu tinha minhas críticas à pro
posta originalmente formulada pelo Governo, que já
era tímida e acabou parecendo-me extremamente tí
mida. Era uma proposta - e o próprio Ministro dei
xou isso claro - de ajuste e não de reforma. Eu gos
taria de, enquanto cidadão, ter no cardápio uma pro
posta de reforma. Gostaria de· mencionar a proposta
do Deputado Eduardo Jorge, aqui presente, de refor
ma até certo ponto. De qualquer maneira, a idéia ori
ginai parece que não vingou. Quanto àquilo que era
para ser desconstitucionalizado, efetivamente pare
ce que o tim saiu pela culatra. Acho que estamos
constitucionalizando uma série de fatores que não
estavam anteriormente na Carta Constitucional. E
mais ainda: acho que, no final, houve um esfacela
mento de proposta original, que já era bastante tími
da. Ela contém alguns avanços, algumas racionali
zações, mas, efetivamente, está muito distante.

Acho que se perdeu uma oportunidade de dis
cutir vários temas de fundo com a sociedade brasi
leira, dentre eles se vamos continuar importando
poupança alheia a custos gigantescos e fenomenais
ou se vamos gerar poupanças interna. Essa é uma
opção crucial para UIn país que precisa de poupan
ça, que precisa crescer e gerar empregos. Se o País
não debate isso, ele estará deixando uma discussão
que me parece crucial e está atrelada ao modelo
previdenciário brasileiro. Ele deixou de discutir o pro
blema do capitalismo popular, de corno se faz uma
privatização horizontal não concentrando a proprie
dade do patrimônio estatal, agora em mãos priva
das, mas distribuindo ao longo de uma enorme ca
mada de cotistas da Previdência Social. Perdeu-se a
oportunidade - perdoem-me os que disso discordam
- de rediscutir o que considero a salada do Orça
mento da Seguridade Social. Aí, gostaria de citar o
ex-Ministro e Parlamentar Antônio Britto, que men
ciona o Orçamento da Seguridade Social corno uma
situação insólita, em que há o aposentado brigando
com o carente e o doente pela partilha do mesmo
bolo de recursos.

Essa invenção da Seguridade, meus senhores,
não é brasileira. É um avanço conquistado na maio
ria dos países do mundo. A seguridade, enquanto
conceito integrado, é uma idéia perfeita. É a prote
ção social do indivíduo ante todas as contingências
e riscos sociais. Outra coisa adversa é o Orçamento

integrado da Seguridade Social. Salvo melhor juízo,
trata-se de uma invenção tupiniquim, que pode ter
seus méritos, mas que jamais funcionou, e se fun
cionar levará a uma situação em que ou alguém no
seguro social saí perdendo ou alguém na assistên
cia está levando mais do que devia.

Vejam só: previdência, assistência e saúde são
complementares. Mas previdência e assistência têm
lógicas opostas. Previdência é contributiva: pagou,
levou. Na assistência, a lógica é exatamente a inver
sa: quem vai receber é quem precisa, inde
pendentemente de quem pagou. Então, fazendo-se
redistribuição as custas de recursos previdenciários,
acaba-se com o contrato lesivo ao trabalhador previ
denciário.

Não defenderei uma proposta exclusiva, por
que não me cabe, a esta altura, fazê-Io. Mas certa
mente ela esta inscrita em inúmeros documentos pú
blicos. Sou funcionário do Estado, do IPEA, antes de
mais nada, e não me consta que eu tenha sido su
bordinado por qualquer pessoa para emitir qualquer
documento. Escrevo sobre isso há quinze anos. e
esses documentos são todos públicos, expostos a
críticas. Inclusive as contas atuariais que o Ministé
rio da Previdência distribuiu a V. Exas. estão dispo
níveis, e com a minha assinatura. Se alguém quiser
discuti-los, estou à disposição a qualquer hora, a
qualquer tempo, para debater em todos os fóruns e
plenários, com todos, não só no Congresso Nacio
nal. Tenho discutido em sindicatos, não só de inten
dência A, B ou C, mas na CUT. Fui convidado pelo
Dr. Luís Fernando, há uns dois anos, para fazer uma
palestra naquela entidade. Já proferi palestras na
Força Sindical, em todos os sindicatos e universida
des. A questão não é polemizar pela polêmica, mas
pela lógica. Uma reforma deve ter um pingo de coe
rência para que ela se estruture.

Só para finalizar - sou bastante disciplinado
quero dizer que se deu o primeiro passo, o que rep
resenta um avanço nesse sentido. Começou-se a
discutir, mas ainda está muito longe de se conside
rar uma reforma. Isso é um mero ajuste. Na minha
opinião, por honestidade de princípios - tenho de
deixar isso bem claro, desagrade a quem desagra
dar -, simplesmente se está arranhando a superfí
cie, e o tema é muito profundo. Há muito o que se
discutir, há muito o que se debater sobre a questão
previdenciária e sobre a questão da seguridade.

Foi um prazer debater com V. Exas. Infeliz
mentE", não pude conceder o aparte, mas obviamen
te eu vou me retirar daqui, e a crítica de V. Exas. é
sempre livre em relação a qualquer opinião que eu
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tenha emitido. Se cometi alguma indelicadeza, certa- recursos da Previdência como uma fonte de finan-
mente não foi intencional. Já me penitencio e peço ciamento da atividade econômica. É uma visão. Não
desculpas a V. Exas. por eventuais indelicadezas. é a minha visão, mas é uma visão. Não me ocorre

Muito obrigado a todos. (Palmas.) que qualquer entidade, que qualquer empresa, que
O SR. DEPUTADO MIRO TEIXEIRA - Sr. Pre- qualquer instituição tenha recolhido Deputados para

sidente, peço a palavra pela ordem. viagens ao exterior para acompanhar sei lá o que
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Pe- sobre previdência social e depois essa mesma insti-

rim) - Tem V. Exª a palavra. tuição venha a esta Casa sustentar pontos de vista e
O SR. DEPUTADO MIRO TEIXEIRA - Sr. Pre- negar um aparte a um Deputado como José Augusto.

sidente, tenho a impressão de que, hoje, mais do N?bre Deputado José ~ugusto'anão s?i se re-
que uma lição de democracia, a Casa deu demons- prodUZI o qu~ realment? OUVI. V. Ex- tambem, peja
trações de tolerância democrática, o que é diferente. ordem, podena ~sar a tnbu~a para,exercer seu man-
Em alguns casos, percebemos oradores que da tri- dato, que lhe fOI negado aInda ha pouco, lamenta-
buna exercitaram o direito de manifestar suas opi- velmente.
niões, em muitos casos, com desapreço à instituição O Sr. Deputado José Augusto - V. Exªo fez.
e aos Parlamentares. Até aí, defendo o direito do Ii- O SR. DEPUTADO MIRO TEIXEIRA - Sr. Pre-
vre uso da tribuna, da inviolabilidade do uso da tribuna. sidente, neste momento, verbalmente, peço a V. Exª

Mas eu estava no gabinete da Liderança quan- que solicite as notas taquigráficas da minha fala e as
do ouvi a voz do Deputado José Augusto, que pedia remeta ao Presidente Luís Eduardo, para encami-
um aparte ao orador Francisco Eduardo Barreto de nhamento do assunto à Corregedoria da Câmara
Oliveira. Obtive da Mesa a informação de que repre- dos Deputados. E peço ao Deputado José Augusto,
senta o Comitê da Previdência do Instituto Atlântico. que, pela ordem, confirme ou desminta as palavras
Confirmei em Plenário com o Deputado José Augus- que a S. Exª atribuo e as reproduzo, conforme ouvi
to que o Instituto Atlântico financiou viagens de Par- na sala da Liderança do PDT.
lamentares ao exterior. Portanto, penso que agora O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Pe-
estamos diante de outro fato que deveria ter sido es- rim) - Deputado José Augusto, solicito de V. Exª a
clarecido no aparte negado ao Deputado. maior rapidez possível na sua intervenção, porque

Ora, se o convidado tem o direito de dizer aqui estamos fugindo ao objetivo desta sessão. Gostaria
o que quer, o Deputado também tem de ter o direito ainda de esclarecer que a Presidência ouviu perfei-
de apartear. Talvez eu tenha sido o primeiro Deputa- tamente a sua denúncia.
do a requisitar neste plenário a organização da Co- O Sr. Deputado José Augusto - Sr. PresideQ-
missão geral quando se discutiu a Lei de Marcas e te, peço licença a V. Ex!! para usar a tribuna porque
Patentes. E aqui organizamos duas. acho que a minha denúncia não ficou clara; quero

Considero da maior produtividade este tipo de torná-Ia mais clara.
encontro. Penso que daqui nascem idéias, da con- O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Pe-
tradição surgem soluções. Mas esse é um caso que rim) - Deputado José Augusto, solicito a V. Exª-, com
tem de ir para a Corregedoria da Câmara dos Depu- a sua compreensão, que não fujamos mais ainda do
tados e com o aprofundamento do que significa, afi- objetivo desta sessão e que V. Exª formalize tão gra-
nal de contas, o Instituto Atlântico. O que é isso, afi- ve denúncia, se possível por escrito, e ela seja dirigi-
nal? De onde vêm essas receitas? A serviço do que da à Mesa.
está? Não é possível fingirmos todos que não ouvi- O Sr. Deputado José Augusto 1... Eu o farei
mos, não presenciamos, não vimos o que se passou em momento oportuno. Mas gostaria de pedir a V.
neste plenário. Exª justamente essa compreensão. Quando ouvi o

O Dr. Francisco Eduardo tem todo o direito de cidadão que esteve ali na tribuna, apresentado como
dizer o que quiser da tribuna, convidado que foi para representante do Instituto Atlântico, lembrei-me de
Comissão Geral, mas tem de haver a conseqüência alguns fatos ocorridos no ano passado, que denun-
desse episódio. É preciso que se esclareça, de fato, ciei. No momento em que o Presidente da República
em um País que não tem lobby organizado e reco- mandava para a Câmara o projeto de reforma da
nhecido, a intenção de uma instituição que sustenta Previdência e começava a tomar corpo essa discus-
posições determinadas em torno de projetos deter- são na Casa, o instituto daquele cidadão, que não
minados, com interesses determinadíssimos. E lou- me permitiu um aparte e foi agressivo comigo, ofere-
vo a palavra do Dr. Gerdau, que encara mesmo os ceu a todos os membros titulares da Comissão de
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Seguridade Social e Família uma viagem à Argenti- Augus~o que faça. a denúncia por .escrito, para que
na, com passagem de ida e volta e estada pagas, e não CélIamos em dlscuss~es estéreis. .
mais uma seqüência de atividades, todas com rotei- O Sr. Deputado Ricardo Barros - S.r. Presl-
ro, financiadas por essa empresa. Eu queria me diri- dente, a discussão não é estéril. V. Exª- abnu o pre-
gir a S. Sª para que me respondesse, pelo instituto, cedente do debate paralelo.
qual o interesse por trás disso? Por que teria esse O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Pe-
interesse? De onde vêm esses recursos tão fáceis, rim) - Não estou mais disposto a permitir uma dis-
capazes de patrocinar uma viagem caríssima? S. Sª cussão que está fugindo totalmente dos objetivos
vem aqui fazer a sua exposição e não permite que desta sessão. É matéria vencida. Não vou mais ad-
esta Casa procure informações que possam dirimir a mitir e adotar nenhuma intervenção; e digo mais...
possibilidade de que seja um lobbyou uma forma O SR. DEPUTADO EDUARDO MASCARE-
de comprar os Deputados desta Casa. Eu queria fa- NHAS _ Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
zer essa pergunta e deixo aqui o registro nos Anais O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Pe-
da Casa. rim) _ Tem V. Exªa palavra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Pe- O SR. DEPUTADO EDUARDO MASCARE-
rim) - Deputado ~osé Augusto, com.o desdob~amen- NHAS _ Sr. Presidente, por que o Deputado Miro
to de sua denúnCia verbal, mas registrada eVlden!e- Teixeira e outros puderam falar e nós não podemos?
mente, ~elo a V. E,x!! par~ que a faça de maneira V. Exª- permitiu. Por que não podemos falar sobre o
susbtantlva, por escrito, à Direção da Casa. assunto, se V. Exª concedeu quinze minutos para o

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS COUTI- Deputado Miro Teixeira? Sinto-me desrespeitado
NHO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. pelo Presidente. Por que essa discriminação entre

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Pe- Parlamentares? V. Exª teve paciência durante quin-
rim) - Srs. Parlamentares, solicito a atenção, pois a ze minutos.
Presidência vai se manifestar. O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Pe-

lO Sr. Deputado José Carlos Coutinho - Es- rim) - Solicito a V. Exª que me ouça. V. Exª sabe
tamos em uma democracia. Não adianta vir aqui que esta Presidência tem, sobretudo, uma elegância
com esse tipo de denúncia. Estou falando como De- maior e total com todos os Parlamentares no exercí-
putado que nunca viajou por conta da Câmara ou de cio da direção desta Casa e não pode admitir que V.
quem quer que seja. Mas sempre foi comum Depu- Exª venha apresentar uma situação inexistente em
tado desta Casa, neste e em outros mandatos, reali- todos os momentos que tenho a honra de dirigir esta
zem viagens de estudo. Sempre foi comum, muito instituição. V. Exª tem de entender que uma matéria,
comum. Não são denúncias vazias. Quando vieram em determinado momento, é vencida.
aqui as Lideranças da oposição, que digam para os Foi levantada uma questão muito grave, foram
Ministros do Supremo Tribunal Federal o que disse- apresentadas aqui suspeições sobre o comporta-
ram, e nós ouvimos calados. Não é dessa forma. mento de Parlamentares em forma de questão de
Tem toda a razão o cidadão quando veio,aqui ex~r ordem. E já tomamos a decisão, a resposta será a
os seus pensamentos, que tenha financiado a vla- denúncia formalizada para que satisfaça o entendi-
gem de quem quer que seja; não foram os únicos mento e a compreensão, já tendo permitido até o
Deputados na história do Parlamento brasileiro. Esta contraditório. Não podemos perpetuar aqui numa
verdade tem de ser dita e não se jogarem acusaçõ- discussão sem fim, por isso tenho a certeza de que
es e suspeitas vãs. Não é desta forma. Durante os Parlamentares que gostariam de se manifestar
doze meses eles tentaram, de todas as formas, que irão colaborar conosco.
não .votássemos a reforma da Previdência e, agor~, Hoje ainda há inúmeros oradores inscritos. O
continuam a tentar, em vez de procurar o entendl- próximo orador que eu convidaria, que seria o Dr.
mento... Milton Riquelme de Macedo, Presidente da Confede-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Pe- ração Nacional do Ministério Público, solicita que
rim) - Deputado José C~rlos. Coutinho, ~. Exª não seja transferida para amanhã a sua manifestação.
pode esgotar a nossa paCiência. Vou, mais um~ vez, A Presidência acolhe o pedido e, diante da cir-
deixar clara a posição já tomad~por esta Presldên- cunstância de horário já ultrapassado, declara en-
cia. Não acolhi, como não podena acolher, uma de- cerrada t:sta sessão.
núncia verbal de tamanha gravidade. Para tanto, so-
licitei, e reitero a solicitação, ao Sr. Presidente José VII- ENCERRAMENTO



Fevereiro de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

o SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a Sessão.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) -

COMPARECEM MAIS OS SENHORES:

Roraima

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

Amapá

Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade 
PPB; Murilo Pinheiro - Bloco - PFL; Raquel Capibe
ribe - Bloco - PSB; Sérgio Barcellos - Bloco - PFL;
Valdenor Guedes - PPB.

Pará

Ana Júlia - PT; Anivaldo Vale - PPB; Antônio
Brasil - Bloco - PMDB; Elcione Barbalho - Bloco 
PMDB; Gerson Peres - PPB; Giovanni Queiroz 
PDT; Hilário Coimbra - Bloco - PTB; José Priante 
PMDB; Nicias Ribeiro - PSDB; Olávio Rocha 
PSDB; Paulo Rocha - PT; Paulo Titan - Bloco 
PMDB; Raimundo Santos - Bloco - PFL; Socorro
Gomes - pedoB; Ubaldo Corrêa - Bloco - PMDB;
Vic Pires Franco - Bloco - PFL.

Amazonas

Arthur Virgílio - PSDB; Atila Lins - Bloco 
PFL; Carlos da Carbrás - PPB; Euler Ribeiro - Blo
co - PMDB; João Thomé Mestrinho - Bloco 
PMDB; Luiz Fernando - PSDB.

Rondônia

Carlos Camurça - PPB; Confúcio Moura - Blo
co - PMDB; Emerson Olavo Pires - Bloco - PMDB;
Eurípedes Miranda - PDT; Expedito Júnior- PPB; 11
demar Kussler - PSDB; Oscar Andrade - Bloco 
PMDB; Silvernani Santos - PPB.

Acre

Carlos Airton - PPB; Célia Mendes - Bloco 
PFL; Chicão Brígida - Bloco - PMDB; João Maia 
PFL; Mauri Sérgio - Bloco - PMDB; Osmir Lima 
Bloco - PFL; Ronivon Santiago - Bloco - PFL; Zila
Bezerra - Bloco - PFL.

Tocantins

Antônio Jorge - PPB; Darci Coelho - PPB; Do
lares Nunes - PPB; Freire Júnior - Bloco - PMDB;
João Ribeiro - PPB; Osvaldo Reis - PPB; Paulo
Mourão - PSDB; Udson Bandeira - Bloco - PMDB.
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Maranhão

Albérico Filho - Bloco - PMDB; Antônio Joa
quim Araújo - Bloco - PFL; César Bandeira - Bloco
- PFL; Costa Ferreira - Bloco - PFL; Davi Alves Sil
va - PPB; Domingos Dutra - PT; Eliseu Moura 
Bloco - PFL; José Carlos Sabóia - Bloco - PSB;
Magno Bacelar - Bloco - PFL; Mauro Fecury - Blo
co - PFL; Nan Souza - Bloco - PSL; Pedro Novais
Bloco - PMDB; Remi Trinta - Bloco - PMDB; Rober
to Rocha - PSDB; Sarney Filho - Bloco - PFL; Se
bastião Madeira - PSDB.

ceará

Anibal Gomes - Bloco - PMDB; Antônio Balh
mann - PSDB; Antônio dos Santos - Bloco - PFL;
Arnon Bezerra - PSDB; Edson Silva - PSDB; Gon
zaga Mata - Bloco - PMDB; José Pimentel - PT;
Leônidas Cristina - PSDB; Marcelo Teixeira - Bloco
- PMDB; Nelson Otoch - PSDB; Paes de Andrade 
Bloco - PMDB; Pimentel Gomes - PSDB; Pinheiro
Landim - Bloco - PMDB; Roberto Pessoa - Bloco 
PFL; Rommel Feijó - PSDB; Ubiratan Aguiar 
PSDB; Vicente Arruda - PSDB; Zé Gerardo - PSDB.

Piau[

Ari Magalhaes - PPB; B. Sá - PSDB; Ciro No
gueira - Bloco - PFL; Felipe Mendes - PPB; Herá
clito Fortes - Bloco - PFL; João Henrique - Bloco 
PMDB; Júlio Cesar - Bloco - PFL; Mussa Demes 
Bloco - PFL; Paes Landim - Bloco - PFL.

Rio Grande do Norte
J

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

Parafba

Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL; Arman
do Abílio - Bloco - PMDB; Cássio Cunha Lima 
Bloco - PMDB; Efraim Morais - Bloco - PFL; Enival
do Ribeiro - PPB; Gilvan Freire - Bloco - PMDB;
Ivandro Cunha Lima - Bloco - PMDB; José Aldemir
- Bloco - PMDB; José Luiz Clerot - Bloco - PMDB;
Roberto Paulino - Bloco - PMDB; Wilson Braga 
PDT.

Pernambuco

Fernando Ferro - PT; Fernando Lyra - Bloco 
PSB; Gonzaga Patriota - Bloco - PSB; Humberto
Costa - PT; Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL; José
Chaves - PSDB; José Jorge - Bloco - PFL; José



SaoPaulo

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - PPB; Alcione Athayde 
PPB; Alexandre Cardoso - Bloco - PSB; Alexandre
Santos - PSDB; Ayrton Xerez - PSDB; Candinho
Mattos - PSDB; Carlos Santana - PT; Cidinha Cam
pos - PDT; Edson Ezequiel - PDT; Eduardo Masca
renhas - PSDB; Fernando Gabeira - PV; Fernando
Gonçalves - Bloco - PTB; Fernando Lopes - POT;
Francisco Dornelles - PPB; Francisco Silva - PPB;
Itamar Serpa - PSDB; Jair Bolsonaro - PPB; Jandira
Feghali - PCdoB; João Mendes - Bloco - PTB; Jor
ge Wilson - PPB; José Carlos Coutinho - Bloco 
PFL; José Egydio - PL; José Maurício - PDT; Lapro
vita Vieira - PPB; Laura Carneiro - Bloco - PFL;
Lima Netto - Bloco - PFL; Lindberg Farias - PCdoB;
Márcia Cibilis Viana - PDT; Márcio Fortes - PSOB;
Maria da Conceição Tavares - PT; Milton Temer
PT; Miro Teixeira - PDT; Moreira Franco - Bloco 
PMDB; Noel de Oliveira - Bloco - PMDB; Paulo Fei
jó - PSDB; Roberto C<:'lmpos - PPB; Rubem Medina
- Bloco - PFL; Sérgio Arouea - PPS; Simão Sessim
- PSDB; Sylvio Lopes - PSDB; Vanessa Felippe -
PSDB.

Aécio Neves - PSDB; Antônio Aureliano 
PSDB; Antônio do Valle - Bloco - PMDB; Aracely de
Paula - Bloco - PFL; Armando Costa - Bloco 
PMDB; Bonifácio de Andrada - Bloco - PTB; Carlos
Melles - Bloco - PFL; Carlos Mosconi - PSDB; Chi
co Ferramenta - PT; Danilo de Castro - PSDB; Ed
son Soares - PSDB; Elias Murad - PSDB; Eliseu
Resende - Bloco - PFL; Fernando Diniz - Bloco 
PMDB; Genésio Bernardino - Bloco - PMDB; Hercu-
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Mendonça Bezerra - Bloco - PFL; José Múcio Mon- lano An~hinetti - PPB; Ibrahi~ A?i-A~kel - PPB; Jai-
teiro - Bloco - PFL; Luiz Piauhylino - PSDB; Men- me Martins - Bloco - PFL; Jair SIqueira - PPB; João
donça Filho - Bloco - PFL; Nilson Gibson - Bloco - Fassarella - PT; José Rezende - PPB; José Santa-
PSB; Osvaldo Coelho - Bloco - PFL; Pedro Correa na de Vasconcellos - Bloco - PFL; Lael Varella -
- PPB' Ricardo Heráclio - Bloco - PSB; Roberto Bloco - PFL; Leopoldo Bessone - Bloco - PTB;
Fontes'- Bloco - PFL; Salatiel Carvalho - PPB; Sér- Márcio Reinaldo Moreira - PPB; Marcos Lima - Blo-
gio Guerra - Bloco - PSB; Severino Cavalcanti - co, - :MDB; Maria EI~ir~ - Bloco - PMDB; Mário de
PPB' Wolney Queiroz - PDT. Oliveira - PPB; MaUriCIO Campos - PL; Mauro Lo-

, pes - Bloco - PFL; Narcio Rodrigues - PSDB; New-
Alagoas ton Cardoso - Bloco - PMDB; Nilmário Miranda -

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB; Augusto Fa- PT; Odelmo Leão - PPB; Osmânio Pereira - PSDB;
rias - PPB; Ceci Cunha - PSDB; Fernando Torres - Paulo Delgado - PT; Paulo Heslander - Bloco -
PSDB; José Thomaz Nonõ - PSDB; Moacyr Andra- PTB; Philemon Rodrigues - Bloco - PTB; Roberto
de - PPB; Olavo Calheiros - Bloco - PMDB. Brant - PSDB; Romel Anízio - PPB; Ronaldo Perim

. - Bloco - PMDB; Sandra Starling - PT; Saraiva Feli-
Sergipe pe - Bloco·- PMDB; Sérgio Miranda - PCdoB; Sér-

Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco França - Blo- gio Naya - PPB; Silas Brasileiro - Bloco - PMDB;
co - PMN; Cleonâncio Fonseca - PPB; José Teles - Sílvio Abreu - PDT; Tilden Santiago - PT; Vittorio
PPB; Marcelo Deda - PT; Pedro Valadares - Bloco Medioli - PSDB; Zaire Rezende - Bloco - PMDB.
- PSB; Wilson Cunha - Bloco - PFL. Espfrito Santo

Bahia
Adelson Salvador - Bloco - PMDB; Feu Rosa

Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - Bloco - - PSDB; João Coser - PT; Jorge Anders - PSDB;
PFL; Benito Gama - Bloco - PFL; Beto Lelis - Bloco Luiz Buaiz - PL; Luiz Durão - POT; Nilton Baiano -
- PSB; Cláudio Cajado - Bloco - PFL; Coriolano Sa- PPB; Rita Camata - Bloco - PMDB; Roberto Vala-
les - PDT; Domingos Leonelli - PSDB; Eujácio Si- dão - Bloco - PMDB; Theodorico Ferraço - Bloco-
mões - PL; Félix Mendonça - Bloco - PTB; :=ernan- PTB.
do Gomes - Bloco - PTB; GeddeJ Vieira Lima - Blo
co - PMDB; Haroldo Lima - PCdoB; Jaime Fernan
des - Bloco - PFL; Jairo Azi - Bloco - PFL; Jairo
Carneiro - Bloco - PFL; João Almeida - Bloco 
PMDB; João Leão - PSDB; José Carlos Aleluia 
Bloco - PFL; José Rocha - Bloco - PFL; José Tude
- Bloco - PTB; Leur Lomanto - Bloco - PFL; Luís
Eduardo - Bloco - PFL; Luiz Braga - Bloco - PFL;
Luiz Moreira - Bloco - PFL; Manoel Castro - Bloco
- PFL; Marcos Medrado - PPB; Mário Negromonte
PSDB; Nestor Duarte - Bloco - PMDB; Pedro lrujo
Bloco - PMDB; Roberto Santos - PSDB; Sérgio Car
neiro - PDT; Severiano Alves - PDT; Simara Ellery
- Bloco - PMDB; Ubaldino Júnior - Bloco - PSB; Ur
sicino Queiroz - Bloco - PFL.

Minas Gerais



Mato Grosso do Sul

André Puccinelli - Bloco - PMDB; Dilso Spera
fico - Bloco - PMDB; Flávio Derzi - PPB; Marisa
Serrano - Bloco - PMDB; Oscar Goldoni - Bloco 
PMDB; Saulo Queiroz - Bloco - PFL.

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Affonso Ca
margo - Bloco - PFL; Alexandre Ceranto - Bloco 
PFL; Basílio Villani - PPB; Chico da Princesa - Blo
co - PTB; Dilceu Sperafico - PPB; Elias Abrahão 
Bloco - PMDB; Flávio Arns - PSDB; Hermes Parcia
nello - Bloco - PMDB; Homero Oguido - Bloco 
PMDB; João Iensen - Bloco - PTB; José Borba 
Bloco - PTB; José Janene - PPB; Luciano Pizzatto
- Bloco - PFL; Luiz Carlos Hauly - PSDB; Maurício
Requião - Bloco - PMÓB; Max Rosenmann - Bloco
- PMDB; Nedson Micheleti - PT; Nelson Meurer 
PPB; Odílio Balbinotti - Bloco - PTB; Padre Roque
PT; Paulo Bernardo - PT; Paulo Cordeiro - Bloco 
PTB; Renato Johnsson - PPB; Ricardo Barros - Blo
co - PFL; Ricardo Gomyde - PCdoB; Valdomiro Me
ger - PPB; Vilson Santini - Bloco - PTB; Werner
Wallderer - Bloco - PFL.

Santa Catarina

Edinho Bez - Bloco - PMDB; Edison Andrino 
Bloco - PMDB; Hugo Biehl - PPB; João Pizzolatti 
PPB; José Carlos Vieira - Bloco - PFL; José Fritsch
- PT; Leonel Pavan - PDT; Luiz Henrique - Bloco
PMDB; Milton Mendes - PT; Paulo Bauer - Bloco 
PFL; Paulo Bornhausen - Bloco - PFL; Rivaldo Ma
cari - Bloco - PMDB; Serafim Venzon - PDT; Valdir
Colatto - Bloco - PMOB.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB;
Adylson Motta - PPB; Aírton Oipp - POT; Augusto
Nardes - PPB; Carlos Cardinal - POT;

Oarcísio Perondi - Bloco - PMOB; Eliseu Padi
lha - Bloco - PMOB; Enio Bacci - POT; Esther
Grossi - PT; Ezídio Pinheiro - PSOB; Fetter Júnior
PPB; Germano Rigotto - Bloco - PMOB; Hugo La
granha - Bloco - PTB; Ivo Mainardi - Bloco 
PMOB; Jair Soares - Bloco - PFL; Jarbas Lima 
PPB; José Fortunati - PT; Luiz Mainardi - PT; Mat-
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Adhemar de Barros Filho - PPB; Alberto Gold- cino Gonçalves - Bloco - PMDB; Pedrinho Abrão -
man - Bloco - PMDB; Aldo Rebelo - PCdoB; Almino Bloco - PTB; Pedro Canedo - PL; Pedro Wilson -
Affonso - PSDB; Aloysio Nunes Ferreira - Bloco - PT; Roberto Balestra - PPB; Rubens Cosac - Bloco
PMDB; Antônio Carlos Pannunzio - PSDB; Antônio - PMDB; Sandro Mabel - Bloco - PMDB; Vilmar Ro-
Kandir - PSDB; Arlindo Chinaglia - PT; Arnaldo Fa- cha - Bloco - PFL; Zé Gomes da Rocha - Bloco -
ria de Sá - PPB; Arnaldo Madeira - PSDB; Ary Kara PSD.
- Bloco - PMDB; Ayres da Cunha - Bloco - PFL;
Beto Mansur - PPB; Carlos Nelson - Bloco - PMDB;
Celso Daniel - PT; Celso Russomanno - PSDB; Co
rauci Sobrinho - Bloco - PFL; Cunha Bueno - PPB;
Cunha Lima - PPB; De Valasco - Bloco - PSD; Del
fim Netto - PPB; Duílio Pisaneschi - Bloco - PTB;
Edinho Araújo - Bloco - PMDB; Eduardo Jorge 
PT; Fausto Martello - PPB; Fernando Zuppo - PDT;
Franco Montoro - PSDB; Hélio Bicudo - PT; Hélio
Rosas - Bloco - PMDB; Ivan Valente - PT; Jair Me
neguelli - PT; João Mellão Neto - Bloco - PFL; João
Paulo - PT; Jorge Tadeu Mudalen - PPB; José Aní
bal - PSDB; José Augusto - PT; José Coimbra 
Bloco - PTB; José de Abreu - PSDB; José Genoíno
- PT; José Machado - PT; José Pinotti - Bloco 
PMDB; Koyu lha - PSDB; Luciano Zica - PT; Luiz
Carlos Santos - Bloco - PMDB; Luiz Gushiken - PT;
Maluly Netto - Bloco - PFL; Marcelo Barbieri - Blo
co - PMDB; Marta Suplicy - PT; Maurício Najar 
Bloco - PFL; Michel Temer - Bloco - PMDB; Nelson
Marquezelli - Bloco - PTB; Régis de Oliveira - Blo
co - PFL; Ricardo Izar - PPB; Robson Tuma - Bloco
- PSL; Salvador Zimbaldi - PSDB; Sílvio Torres 
PSDB; Teima de Souza - PT; Tuga Angerami 
PSDB; Ushitaro Kamia - PPB; Vadão Gomes 
PPB; Valdemar Costa Neto - Bloco - PL; Wagner
Rossi - Bloco - PMDB; Wagner Salustiano - PPB;
Welson Gasparini - PSDB; Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PDT; Augustinho Freitas 
PPB; Gilney Viana - PT; Roberto Franca - PSDB;
Rodrigues Palma - Bloco - PTB; Rogério Silva 
Bloco - PFL; Tetê Bezerra - Bloco - PMDB; Welin
ton Fagundes - PL.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvalho
PPS; Benedito Domingos - PPB; Chico Vigilante 
PT; Jofran Frejat - PPB; Maria Laura - PT; Osório
Adriano - Bloco - PFL; Wigberto Tartuce - PPB.

Goiás

Aldo Arantes - PCdeS; João Natal - Bloco 
PMDB; Jovair Arantes - PSDB; Lídia Quinan - Bloco
- PMDB; Marconi Perillo - PSDB; Maria Valadão 
Bloco - PFL; Nair Xavier Lobo - Bloco - PMDB; Or-
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heus Schmidt - POT; Miguel Rossetto - PT; Nelson
Marchezan - S/P; Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB;
Paulo Paim - PT; Paulo Rítzel - Bloco - PMOB; Re
nan Kurtz - POT; Telmo Kirst- PPB; Waldomiro Fio
ravante - PT; Wilson Branco - Bloco - PMOB; Wil
son Cignachi - Bloco - PMOB; Veda Crusius 
PSOB.

DEIXARAM DE COMPARECER OS SENHO
RES:

Amapá

Fátima Pelaes - PSOB; Gervásio Oliveira 
Bloco- PSB.

Pará

Benedito Guimarães - PPB.

Amazonas

Alzira Ewerton - PPB; Pauderney Avelino 
PPB.

Maranhao

Jayme Santana - PSOB; Márcia Marinho 
PSOB.

Ceará

Edson Queiroz - PPB; Firmo de Castro 
PSOB; Inacio Arruda - PCdoB; José Unhares 
PPB.

Piauí

Alberto Silva - Bloco - PMOB.

Paraiba

Adauto Pereira - Bloco - PFL.

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL; João Colaço 
Bloco - PSB; Roberto Magalhaes - Bloco - PFL; Vi
cente André Gomes - POT; Wilson Campos 
PSOB.

Alagoas

Benedito de Ura·- Bloco - PFL; Talvane Albu
querque - PPB.

Sergipe

Carlos Magno - Bloco - PFL.

Bahia

Jaques Wagner - PT; Jonival Lucas - Bloco
PFL; Prisco Viana - PPB; Roland Lavigne - Bloco 
PFL.

Minas Gerais

Francisco Horta - PL; Hugo Rodrigues da Cu
nha - Bloco - PFL; Raul Belém - Bloco - PFL.

Rio de Janeiro

Alvaro Valle - PL; Arolde de Oliveira - Bloco 
PFL; Eurico Miranda - PPB; José Carlos Lacerda 
PSOB; Roberto Jefferson - Bloco - PTB.

sao Paulo

Carlos Apolinário - Bloco - PMOB; Jurandyr
Paixão - Bloco - PMOB; Marquinho Chedid - Bloco
- PSO; Paulo Lima - Bloco - PFL; Vicente Cascione
- Bloco - PTB.

Goiás

Barbosa Neto - Bloco - PMOB.

Mato Grosso do Sul

Marilu Guimarães - Bloco - PFL; Nelson Trad
- Bloco - PTB.

Paraná

Antonio Ueno - Bloco - PFL.

santa Catarina

Mário Cavallazzi - PPB; Paulo Gouvea - Bloco
- PFL.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Encer
ro a Sessão, designando para amanhã, quarta-feira.
dia 28, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

COMIssAo GERAL
(Ar!. 91 ele os artigos 255 a 259, do Regimento Interno)

TranslormaçAo da 5essllo Plenária em ComissAo Geral para debate acerca da
Proposta de Emenda à Constituiçlo na 33, de 1995, do Poder Executivo, que "modifica o
sistema de previdência social. estabelece normas de transiçlo e dá outras PfOVldências".

AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE EMENDAS

OU RECURSOS
I - Emendas

PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ. 68, DE 1995
(DO SR. ADYLSON MOnA)

"Dá nova redação ao artigo 41 do Regimento Interno"

Prazo para apresentação de Emendas (art. 216,
§ 1Q, do Regimento Interno):

PRIMEIRO DIA: 28-2-96
ÚJ.TIMO DIA: 5-3-96

li-Recursos
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RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCRITOS 10:25 Ursicino Queiroz
PARA O GRANDE EXPEDIENTE NO PERfoDO DE 10:50 Coriolano Sales

15-2-96 A 31-3-96 11 :15 Augusto Carvalho

Data DIa da semana Hora Nome
11:40 Padre Roque
12:05 Marisa Serrano

29 5Lfeira 15:00 Eduardo Jorge 12:30 Eliseu Padilha
15:25 Enivaldo Ribeiro 12:55 Gonzaga Patriota

- Março de 1996 -
13:20 Socorro Gomes

18 2Lfeira
Data Dia da semana Hora Nome 15:00 Femando Ferro

.1!t_ 6Lfeira 10:00 Ubaldo Corrêa
15:25 Augusto Viveiros

10:25 Manoel Castro
15:50 Marconi Perillo

10:50 AnaJulia
16:15 Domingos Dutra

11 :15 -, Sarney Filho 16:40 UdiaQuinan
17:05 Osmir Uma11:40 Hugo Biehl 17:30 Nilson Gibson12:05 Aldo Rebelo

12:30 José Carlos Vieira 17:55 Roberto Valadão
12:55 José Pimentel 18:20 Pedro Wílson
13:20 Romel Anízio 19 3Lfeira 15:00 Adylson Motta

4 2!-feira 15:00 B.Sá 15:25 Jofran Frejat
15:25 Confúcio Moura-

20 4Lfeira 15:00 Fausto Martello15:50 Luiz Mainaroi~

16:15 Salomão Cruz 15:25 Félix Mendonça

16:40 Álvaro G. Neto 21 SLfeira 15:00 Saraiva Felipe
17:05 Antonio C. Pannunzio 15:25 Darcísio Perondi
17:30 Augusto Nardes

22 SLfeira17:55 Pinheiro Landim 10:00 Francisco Rodrigues
18:20 Waldomiro Fioravante 10:25 Feu Rosa

5 3Lfeira 15:00 Giovanni Queiroz
10:50 Elton Rohnelt
11 :15 Inácio Arruda

15:25 Silas Brasileiro 11:40 Wigberto Tartuce
6 4Lfeira 15:00 Valdir Colatto 12:05 Severino Cavalcanti

15:25 Adão Pretto 12:30 Welson Gasparini

7 5ª-feira 15:00 Elias AbraMo
12:55 Luiz Fernando

15:25 Freire Júnior
13:20 !=lias Murad

8 SLfeira 10:00 Itamar Serpa 25 2Lfeira 15:00 José Aldemir
10:25 Sérgio Carneiro 15:25 Severiano Alves
10:50 Esther Grossi 15:50 Rivaldo Macari
11 :15 Hugo Lagranha 16:15 Zaire Rezende
11:40 Milton Mendes 16:40 Alzira Ewerton
12:05 Jaime Martins 17:05 Benedito Domingos
12:30 Haroldo Lima 17:30 Régis de Oliveira
12:55 Gonzaga Mota 17:55 Nair Xavier Lobo
13:20 Beto Lelis 18:20 Agnaldo Timóteo

11 2ª-feira '15:00 Maria Valadão 26 3Lfeira 15:00 Marta Suplicy
15:25 Luciano Castro 15:25 Arnon Bezerra
15:50 Sebastião Madeira 27 4Lfeira 15:00 Firmo de Castro
16:15 Magno Bacelar 15:25 José Machado
16:40 Nelson Marchezan
17:05 Paulo Bomhausen 28 SLfeira 15:00 Darci Coelho
17:30 Humberto Costa 15:25 Carlos Alberto
17:55 Paulo Paim 29 6Lfeira 10:00 Adhemar de B. Filho18:20 Nícias Ribeiro

3ª-feira João Leão
10:25 Laprovita Vieira

12 15:00 10:50 Chico Vigilante
15:25 Roberto Fontes 11:15 Adelson Salvador

13 4Lfeira 15:00 Fernando Lyra 11:40 Euripedes Miranda
15:25 Wolney Queiroz 12:05 Serafim Venzon

14 SLfeira 15:00 Saulo Queiroz
12:30 Fetter Júnior

15:25 André Puccinelli
12:55 Jarbas Lima

15 SLfeira 10:00 Bonifácio de Andrada 13:20 Carlos Airton
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ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

Fevereiro de 1996

I - COMISSÕES PERMANENTES:

COMISSÃO DE CONSTITU!ÇÃO EJUSTiÇA EDE
REDAÇAO

Plenário 01, Anexo 11

A V I S O N° 52/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 18.12.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18:30 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 5· Sessão (continuação)

A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (Art.54,II)

1 - PROJETO DE LEI N° 32/95 - do Sr. Rommel Feijó - que "dispõe sobre o tratamento
diferenciado às Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP,
modificando dispositivos da Lei nO 8.864, de 28 de março de 1994".
(apenso o Projeto de Lei nO 911/95)
RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLIYEIRA

B - Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito

2 - PROJETO DE LEI N° 3.108/92 - do Senado Federal (PLS nO 8/92) - que "altera a
redação dos arts. 222 e 223 da Lei nO 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de
Processo Civil) e dá outras providências"
(apenso o Projeto de Lei nO 903/91)
RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS:

COMiSSÃO ESPECIAL
PEC nO 41-A/91-Criação de Municípios

Salas 131 C/135C • Anexo 11

PAUTA N° 01/96

Discussão do Parecer Favorável, com Substitutivo, do Relator, Deputado
Antônio Geraldo.
Horário: 14h30
Local: Plenário 15, Anexo 11
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COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 57·A/95· Voto Facultativo

Salas 131C/135C -Anexo 11

AVISO N° 01/91

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Quarta-feira 28 05033

Instalada em: 13112196
Horário: 9h às 12h e 14h às 1Sh30

Prazo: 10 Sessões
Decurso: S- Sessio

1- PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NO 57-AJ95 - do Sr. Emerson Olavo
Pires e outros • que "dá nova redação ao artigo 14, parágrafos 1° e ZJ e acrescenta
inciso". (Voto Facultativo).

COMISSÃO ESPECIAL
.PEC nO 81/95 • Imposto sobre Combustíveis

Salas 131C/135C - Anexo 11

INSTALAçAo DOS TRABALHOS E ELEIÇAo'OO PRESIP~NTE E DOS
VlCE·PRESIDENTES

Horário: 14h
Local: Plenário 11, Anexo 11

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 233·A/95 • Educação

Salas 131C/135C - Anexo"

AUDiêNCIA PÚBLICA

TEMA: DEBATE SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS NA COMISSÃO
Horário: 14h
Local: Plenário 12, Anexo 11
EXPOSITORES:
Reitor JOSÉ HENRIQUE DE FARIA, da Universidade Federlll do Paraná; e
Or. JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, Diretor Executivo Brasil ··SécuIO XXI

COMISSÃO ESPECIAL
Questão do Desemprego

Salas 131C/135C - Anexo 11

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Horário: 14h30
Local: Plenário 14, Anexo"
EXPOSLTOR:
Deputado DELFIM NEnO

~~~~~~
(Encerra-se a SesS§o às 19 horas e 9 minutos.)



O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º-, item

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º-, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nº- 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 6º-, da Lei nº- 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo
9º-, item 11, da Lei nº- 8.112, citada, MÁRIO JORGE
SILVA ALMEIDA para exercer, no Gabinete do Ter
ceiro Secretário, o cargo de Assistente Técnico de
Gabinete, CNE-15, do Quadro Permanente da Câ
mara dos Deputados, transformado pelo artigo 3º-, do
Ato da Mesa nº-15, de 26 de maio de 1987, observa
da a nova denominação dada pelo artigo 1º-, da Re
solução nº- 4, de 13 de junho de 1991, combinada
com o artigo 1º-, do Ato da Mesa nº- 5, de 16 de feve
reiro de 1995.

Câmara dos Deputados, 27 de fevereiro de
1996. - Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1R, item
I, alínea a, do Ato da Mesa flº. 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 6º-, da Lei nº- 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo
9º-, item 11, da Lei nº- 8.112, citada, LUANA DE SOU
ZA ARRAIS para exercer, no Gabinete do Terceiro
Secretário, o cargo de Assistente Técnico de Gabi
nete, CNE-15, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, transformado pelo artigo 3Rdo Ato
da Mesa nº-15, de 26 de maio de 1987, observada a
nova denominação dada pelo artigo 1R, da Resolu
ção nº- 4, de 13 de junho de 1991 , combinada com o
artigo 1R, do ato da Mesa nº-5, de 16 de fevereiro de
1995.

Câmara dos Deputados, 27 de fevereiro de
1996. Luís Eduardo, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 190, item
I, alínea 8, do Ato da Mesa n!1. 205, de 28 de junho
de 1990, e o .artigo E)ll., da Lei n2- 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo
99., item 11, da Lei nº- 8.112, citada, CÉLIA ZEBINA
NUNES FERREIRA, para exercer, no Gabinete do
Terceiro Secretário, o cargo de Assistente Técnico

05034 Quarta-feira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 1996

ATOS DO PRESIDENTE de Gabinete, CNE-15, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo 3º-,

O Presidente da Câmara dos Deputados, no do Ato da Mesa flº.15, de 26 de maio de 1987, ob-
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1

R
, item servada a nova denominação dada pelo artigo 1R, da

I, alínea a, do Ato da Mesa flº. 205, de 28 de junho Resolução nR 4, de 13 de junho de 1991, combinada
de 1990, resolve conceder exoneração, de acordo com o artigo 1R, do Ato da Mesa flº. 5, de 16 de feve-
com o artigo 35, item 11, da Lei flº. 8.112, de 11 de reiro de 1995.
dezembro de 1990, a CÉLIA ZEBINA NUNES FER- Câmara dos Deputados, 27 de fevereiro de
RElRA, ponto n2- 10.872, do cargo de Assistente .1996. _ Luís Eduardo, Presidente.
Técnico de Gabinete, CNE-11, do Quadro Perma-
nente da Câmara dos Deputados, que exerce no
Gabinete do Terceiro Secretário.

Câmara dos Deputados, 27 de fevereiro de
1996. - Luís Eduardo, Presidente.

o'Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso' das atribuições que lhe confere o artigo 1R, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nº- 205, de 28 de junho
de 1990, resolve conceder exoneração, de acordo
com oartigà35, item 11, da Lei nº- 8.112, de 11 de
dezémbro de 1990, a VICTOR MANOEL LEDO
CARRERES, ponto nº- 11580, do cargo de Assessor
Técnico, CNE-14, do Quadro Permanente da Câma
ra dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder
do Partido Socialista Brasileiro.

, Câmara dos Deputados, 27 de fevereiro de
1996.: .:. Luís Eduardo, Presidente.

O· Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1R, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nº- 205, de 28 de junho
de 1990, resolve. conceder, exoneração, de acordo
com o ártigo 35, item 11, da Lei n2-8.112, de 11 de
dezembro de 1990, a MONICA MAGDALENA AL
VES: pontO nl1.108;44, do cargo de Assistente Técni
co de Gabinete, CNE-11 , do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do
Terceiro Secretário.

.. C.âmara dos Deputados, 27 de fevereiro de
1996! ::... Luís Eduardo, Presidente..
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I, alínea a, do Ato da Mesa nº- 20S, de 28 de junho
~. de 199q, e o artig~ 6º-, da Lei nº- 8.112, de 11 de de

zembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo
9º-, item 11, da Lei nº- 8.112, citada, MCNICA MAGDA
LENA ALVES, para exercer, no Gabinete do Tercei
ro Secretário, o cargo de Assistência Técnico de Ga
binete, CNE-1S, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, transformado pelo artigo 3º-, do Ato
da Mesa nº-1S, de 26 de maio de 1987, observada a
nova denominação dada pelo artigo 1º-, da Resolu
ção nº- 4, de 13 de junho de 1991, combinada com o
artigo 1º-, do Ato da Mesa rflS, de 16 de fevereiro de 1995.

Câmara dos Deputados, 27 de, fevereiro de
1996. - Luís Eduardo, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º-, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nº- 20S,. de 28 de junho
dli 1990, e o artigo 6º-, da Lei nº- 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve designar por acesso, na
forma do artigo 9º-, pl:!-rágrafo único, da Lei nº- 8.112,
de 1990, combinado com o artigo 13, da Resolução
nº- 21, de 4 de novembro de 1992, ANTCNIO LUIZ
FERREIRA DA VEIGA, ocupante de cargo da Cate
goria Funcional de Analista Legislativo - atribuição
Taquígrafo Legislativo, Padrão 4S, ponto nº- 4181,
para exercer, a partir de 9 de fevereiro do corrente
ano, na Coordenação de Revisão e Redação de De
bates, do Departamento de Taquigrafia, ReviSão e
Redação, a função comissionada de Revisor de Pro
nunciamento, FC-S, do Quadro Permanente da Câ
mara dos Deputados, transformada pelo artigo 1º-, da
Resolução nº- 49, de 26 de agosto de 1993.

Câmara dos Deputados, 27 de fevereiro de
1996. - Luís Eduardo, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º-,
item I, alínea a, do Ato da Mesa nº- 20S, de 28 de
junho de 1990, observado o disposto no artigo 38,

"da Lei nº- 8.112, (le 11 de dezembro de 1990, re
solve designar CORDÉLlA VALADARES AFFON
SO, ocupante de cargo da Categoria Funcional de
Analista Legislativo - atribuição Técnica Legislati
va, Padrão 4S, ponto nº- 4127, 1ª substituta do Di
retor da Coordenação de Legislação de Pessoal
Estatutário, FC-07, do Departamento de Pessoal,
em seus impedimentos, no período de 22 a 26 de
fevereiro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 27 de fevereiro de
1996. - Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1Q., item
I, alínea a, do Ato da Mesa nº- 205, de 28 dê junho
de 1990, observado o disposto no artigo 38; da Lei
nº- 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve desig
nar KENNETH SOARES DE SOUSA E SILVA, ocu
pante de cargo da Categoria Funcional de Técnico
Legislativo - atribuição Agente de Serviços Legislati
vos, Padrão 30, ponto nº- 2726, 1º- substituto do Che
fe da Seção de Administração dos Anexos 1/ 'e 111,
FC-OS, na Coordenação de Administração de .Edifí- .
cios, do Departamento de Administração, em seus
impedimentos, no período de 29 de janeiro a 6 de fe
vereiro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 27 de fevereiro de
1996. - Luís Eduardo, Presidente. .

O Presidente da Cârnara dos Deputadás; no :
uso da~ atribuições que lhe confere ,o artigo 1º-, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nº-.20S, de 28'd~ junho
de 1990, observado o disposto no artigo 38, ,da. Lei
nº- 8.112,de 11 de dezembro de 1990, resolve desig
nar MARIA ERIVALDA RODRIGUES'TORRES, ocu
pante de cargo da Categoria Funcional de Técnico
Legislativo - atribuição Adjunto Parlame'ntár,Pàdrão
30, ponto nº- 4S57, e CLAUDIA REGINA \lERAS VI
RIATO, ocupante de cargo,da.Categoria Funcional
de Técnico Legislativo - atribuição A~si~t~n~e Admi
nistrativo,Padrão 24, ponto nº- 5322, patà substituí
rem, sucessivamente, o chefe de Secretaria, FC-06,
da. Diretorifl Legislativa, em" seus impedimentos
eventuais, a partir de 1S de fevereiro do Cbiie~e ~i;>. , . .

Câmara dos .Deputados,' 27 de fevereiro de' .
1996. - Luí$ Eduardo, Presidente. '.. . "

O Presidente da Câmara dos Deputados,. no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º-, item
I, alínea a, do Ato da Mesa.nº- 205, de 28 de junho
de 1990, observado o disposto no artigo 38, da Lei
nº- 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve desig
nar TERESA DE JESUS TEIXEIRA, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo
- atribuição Técnico Legislativa, Padrão 45, ponto nº
17S0, 1ª substituta qo Diretor,' FC-07, na Coordena
ção de Arquivo, do Centro de Dócumentação e Infor
mação, em seus impedimentos, no período de S a 6
de fevereiro do corrente ano. . "

Câmara dos Deputados, 27 de fevereiro de
1996. - Luís Eduardo, Presidente.
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DIVERSOS

Rotina! aualisadas

Índice alfabético dos títulm dOI documentos

Área administntiva

Área IegiJIativa

CDII26 Doc.OI
CDlI26 Doc.IM
CDII26 Doc.02
CDII26 Doc.06
CDI135 Doc.ll

CDII21 Doc.03
CDlI2S Doc.01
CDlI24 Doc.OI
CDII3I Doc.ll3
CDI134 Doc.01
CDII29 Doc.01
CDlI24 Dec.IM
CDlI24 Dec.03
CDlI24 Doc.01
CDII31 Doc.05
CDI131 Doc.13
CDI131 Dec.OZ
CDII23 Dec. 02
CDII23 Doc.ll3
CDI131 Doc.l1
CDI/3S Doc.01
CDII28 Doc.02
CDII2I Doc.OI
CDlI2S Doc.02
CDI131 Doc.IM
CDI131 Doc.06
CDI13Z Doc.01
CDII30 Doc.07
CDII30 Dec.0I
CDII30 Doc.05
CDII30 Doe. IM
CDI133 Doc.01
CDII27 Doc.03

CDlI24 Dec.05
CDII30 Doc.06
CDI/IZ Doc.OI
CDI/3S Doc.06
CDII23 Doc.06
CDI131 Doc.15
CDI131 Doc.12

MaIOS Doc.OI
MaIOS Doc.06

CDI131 Doc.10
CDII23 Doc.OI
MaI02 Doc.07

CDI132 Doc.05
CDII35 D.,c;07
CDI132 Doc.06
CDUJ2 Doc.03
CDI132 Doc.04
CDI13Z Doc.07

MaI02 Dec.01
CDI134 Doc.02
CDI131 Doc.07
CDI131 Doc.09
CDII31 Doc..
CDI133 Doc.01
CDII31 Doc.01

MaIOS Doc.05
CDII23 Doc.04
CDII30 Doc.01
CDII2I Doc.02

CDII26 Doc.05
CDII26 Dec.ll9

CDII26 Doc.13

CDII26 Doc.l1

CDII26 Doc.15
CDII30 Doc.10
CDII30 Doc.02
CDI131 Doc.1..- UCA

MaI02 Doc.03

CDlI29 Doc.IM
CDII30 Doc.l1
CDII23 Doc.05
CDlI2li Doc.l1
CDII26 Doc.10

CD1!26 Doc.1..
CDII30 Doc.ll9
CDII29 Doc.03

MaIlI5 Doc.OI
CDlI2li Doc. 03
CDII35 Doe, 01

- Estatística Mensal - CEDIN ..
- Estatistica Mensal- CoordenaçõeslSeIViços do CEDIN .
- Estatística Mensal - Seções das CoordenaçõeslSetviços do CEDIN .
o Estatística Mensal- SETAU ..
- Expediente - Comunicaçio de Atuaçio Parlamentar .
- Expediente - Resposta a Solicitaçio de Publicações .
- E~pediente .. Solicitaçlo de Serviço - SETAU ..
- Expediente - Solicitaçlo de Serviço ao SETAU .
o Ficha - Inventário Preliminar do Mento Fotográfico - SEDAU .
o Ficha de Avaliaçio de Impressos ..
- Ficha de Consignaçio - SEDIS , .
- Ficha de Controle de Cadernos - SECOV, .
- Ficha de Diagnóstíco - Pequenos RestauroslHigienizaçlo ..
- Ficha de Diagnóstico o Restaurnçio ..
- Ficha de Indexaçio Coordenada - SEDAU ..
- Ficha de Indexaçio da Documentaçio Pennanente - SEDHI ..
- Ficha de Indexaçio do AceIVO - SEDAD .
- Ficha de índice Onomástico - Sessões da CD .
- Ficha de Índice Temático - Sessões da CD .
- Ficha de Inventário Preliminar - SEDHI ..
- Ficha de Pré-Catalogação de Livro ..
.. Ficha de Produçio - Aspirnçio de PÓ - SETAU ..
- Ficha de Produçio - Aspirnçio de PÓ por Seçio ..
- Ficha de Solicitaçio de Serviço - SETAU ..
- Ficha Principal- SEDAU .
- Ficha Remissiva - SEDAU ..
- Fonnu1ário - Cadastro de Funcionário .
- Fonnulário - Controle de Execuçio de Anais da CD ..
- Fonnulário - Controle de Execuçio de Anais da CD-Suplemento ..
- Fonnulário - Controle de Execuçio de Outras Séries de Publicações ..
- Fonnulário - Controle de Execuçio de Seporatas .
- Fonnulário - Controle Geral do Acervo-SEDAD ..
- Fonnulário - Encaminhamento de Fax .
- Fonnulário - Levantamento e Análise da Conservaçio dos Acervos do
CEDIN .
- Fonnulário .. Ordem de Serviço (CEGRAF) , ..
- Fonnu1ário - Pesquisa sobre Trnmitaçlo de Proposiçio , .
o Fonnulário .. SICON-SABI Transcriçio de Dados ..
- indice das Sessões da CD - CEDIN ..
- Inventário Analítico· SEDm ., ,." ,...........••' .
- Inventário da Documentaçlo Pennanente - SEDHI .
- Inventário de Consumo de Material (Anual) .
- Inventário de Consumo de Material (Mensal) .
-Inventário Preliminar - SEDHI , .
- Levantamento das Falhas da Colcçio de Anais da CD .
- Lista de Presença .
- Listagem - Aniversarianles do Mês .
- Listagem .. Ficha Imagem ..
- Listagem -Individual de Servidor por Orgia .
- Listagem - Ordem Alfabética de SeIVidor .
.. Listagem - Ordem Numérica de Ponto de Servidor .
- Listagem - Tipo de Afastamento de Servidor ..
- Livro de Registro de Convites ".. ,', .
- Mapa de Controle de Avaliaçio de ImpIeS505 ..
o Mapa de Localizaçio de Documentos de CPI- SEDOL ..
o Mapa de Localízaçio de Documentos Legislatívos - SEDOL .
- Mapa de Localizaçio de Proposições - SEDOL .
- Mapa de Localizaçio do Acervn recolhido para Custódia· SEDAD ..
- Mapa de Localizaçio dos Documentos Administrativos o SEDAD ..
- Movilnento do Ciclo - Entrada e Saída de~ (Mensal) ..
- Nonnas de Indexação dos Anais da CD .
.. Oficio-Autorizaçio parn Publicaçio de Material .
- OfIcio-Coleta de Publicações OfIciais ..

- Oficio-Encaminba Estatistica Mensal das CoordelUlÇÕCS!Serviços do
CEDlio/ ..
- OfIcio-Encantinba Estatística Mensal do CEDIN ..
- OfIcio-Encaminha Relatório Anual das CoordenaçõeslServiço. do
CEDIN ..
- OfIcio-Encaminha Relatório Anual das Seções das CootdcnaçõeslSer.
viços do CEDIN .

- OfIcio-Encaminha Relatório Anual do CEDIN ..
- Oficio-Envio de Faturas do CEGRAF ..
- Orçamento Estimativo (CEGRAF) ..
- Plano de Descriçio e ldentificaçio de Documentos (PDID) ..
- Proccsso-Compras. Obras ou Serviços - Convite .
- Recibo de Convite - Compras, Ohm ou Serviços ..

- Recibo de Depósito - Pagamento pela Cessionária ..
- Relaçio-TrabaIbos concluídos no CEGRAF .
.. Reaçio de Deputados Federais por Legislatura - SEDOP .
- Relatório Anual das Coordenações/Serviços do CEDIN ..
- Relatório Anual das Seções das Coordenações/Serviços do CEDIN ..

. Relatório Anual do Centro de Documentaçlo e Infonnaçlo ..
- Relatório de Ordem de Serviço por Usnário (CEGRAF) ..
- Relatório Mensal de Vendas de Publicações .
- Requisiçio de Material (Permanente e de Consumo) ..
- Resumo Descritivo Mensal das Seções da COARQ ..
- Sistema de Recuperaçio da Infonnaçlo (AQUARlUS) ..

000.03

Doe. OS
Doe. 09
Doe. 10

Doe. 04
Doe. OI
000.07
Doe. 10
Doe. 02
000.01
Doe. OS
Doe. 03
Doe. OI
Doe. 02
Doe. 02
Doe. OI
UCA
Doe. 01

Doe. 04

CDI135
CDI132
CDII26

Ma/OS
Ma/OS

CDII21
CDI135
CDII30
CDII29
MaI02

CDII27
CDII27
CDI130
CDII26

(O indicativo abaixo refere~se aárea em que se insere a atividade, ao número
atribuído á rotina e aos documentos analisados)

Ex.: CDII21 Doc. 02
CDII- Centro de Documentação e Infonnaçio (Área)
21 - Coleta de Publicações OficiaIS (Rotina)
Doc. 02 - Ofic.o-Coleta de Publicaçãos Oficiais

Ma/02 - Lic.taçio por Convite parn Comprns. Execuçãos de Obrns ou Prestaçio de SeIViços
(Atualizaçio)
MJl/05 - Requisiçio e Entrada de Material (Atualização)

SUELENA PINTO BANDEIRA
Diretora

CDII12 - Registro e Consulta sobre Tram.tação de Proposições
CDJJ21 - Coleta de Publicações OficiaIS
CDJJ23 - Indexaçio de Fonte de Infonnação e PesquISa
CDIJ24 ~ Conservação e Restallr.lção de Documentos
CDJJ25 - Encadernação de Documentos
CDJJ26 - Levantamento EstallSlICO e Relatóno do CEDIN
CDJJ27 - Apoio Admmistratlvo ao DIretor do CEDIN
CDm8 - Higienização dos AceIVOS e Arcas de Depósitos
CDII29 - Vendas sob Consignaçio de Publicações Oficiais da Câmara dos Deputados
CDII30 - Preparnçio de Material parn Publicação
CDII31 - Elaboraçio dos Instrumentos de Recuperação da lnfonnaçio - COARQ
CDII32 - Controle FunCIonal - SERAD
CDII33 - Controle Físico do AceIVo Arquivistico
CDII34 - Avaliação de Serviços Gráficos
CDII35 - Manutençio dos Bancos de Dados - CEDIN

Confonne a legenda que acompanha as Tabelas de Tempornlidade, os conjuntos
documentais assinalados com Hp" terão guarda pcnnanente. por oferecerem perspectiva de uso
parn fins de pesquisa e míonnaçio futurns. A convençio "PIS" indica guarda
pennancnte~sclcnva. por amostragem Os demais terão, por desnnação final, a elimmaçlo
sIstemática, após decorridos os respecuvos prazos de guarda intennediária no setor de ongom,
ou na Coordenação de ArquIvo.

Se, no prazo de 60 (sessenta dias), não houver manifestação em contrário, por
pane de pessoas c entidades interessadas, estas Tabelas de Temporalidade serão consideradas
aprovadas e entrarão em vigor.

A Diretorn do Centro de· Documentação e Infonnaçio da Câmara dos
Deputados, nos tennos do Ato da Mesa n' 62185, publicado no Boleam Administrativo o" 105,
de 12 de junho de 1985, p. 1047, toma publicas as decisões da Comissio de Avaliaçio de
Documentos de Arquivo - CADAR, quanto ao ciclo de vida útil de 102 espécies documentais
produzidas, dou alteradas, elou recebidas no desempenho de 17 r~tinas específicas,
acumuladas em 172 unidades de arquivamento (originais, vias, CÓpIas c processos),
fonnalizadas nas Tabelas de Temporalidade anexas, cUJos prazos de guarda, dev.damente
Justificados, foram extraídos dos respectivos Planos de Desnnação de Documentos.

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

EDITALN" 01, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1996

- Agenda-Gabmete do CEDIN CDII27
- Banco de Dados - Dados Bibliográficos do AceIVO de Rede de Bibliotecas
- (BIBR) CDI135
- Banco de Dados - Dados Bibliográficos e Periódicos do Acervo da Rede de
Bibliotecas - (BIPE) .. CDI135
- Banco de Dados - Dados BIOgráficos dos Srs. Deputados - (BDEP)..... CDI135
- Banco de Dados - Dados BIOgráficos dos Srs. Deputados - (BANDEP)... CDI135
- Banco de Dados - Referências de Periódícos e Publicações da Rede de
Bibliotecas (PERl) .
- Base de Dados - Cadastro de FunCIonários (SICAF) .
- Base de Dados - SETAU .
- Boletim de Devolução de Matenal .
- Boletim de Entrada de Material... .. .
- Cadastro de Entidades Publicas para Coleta de Publicaçãos .
- Catálogo do AceIVO Bibhográfico .
- Comando de Serviço - CODEP .
- Contrato de Venda em Consignação - CEDIN .
- Convite - Compras, Obrns ou Serviços ..
- Correspondência Expedida - Assuntos Diversos "'.,",.." .
- Correspondência Recebida - Assuntos Diversos , , .
- Dossi! - Controle de Trabalhos Gr.iJicos .
- Estatistica Diária dos Funcionários das Seções da COARQ ..
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CAmara doa Deputados
Centro de DoCUl1enta~ão e Informa~i'io

Coordena;io de Arquivo
Seç:a.o de Avaliação e Recolhimento
Síatema de Controle da produção ,Documental

Pàgina : 1
Emissão: 07/02/96 Documento: Ma/01-13 (It)
Aval.: 31/03/87 Titulo :ATA DA REUNIAO DE ABERTURA DA LICITAÇAO
Atual.: 09/10/95

Area
,FunçAo :
Atividade:
Rotina

,TAllELA DE TEMPORALIDADE

Administrativa
Administraç:ão Material e Patrimonial
Aqui:si;Ao de Materiais e Contrataç::ão de Serviços:
LICITAÇAO POR CONVITE PARA COMPRAS, EXECUÇOES DE
OBRAS OU PRESTAÇAO DE SERVIÇOS (ATUALIZAÇAO) Ma/02

Ori=ginal :DEMAP - SERAD
Observaç:ão:lntegra o processo - Compras, obras ou serviç:os -(Ma/Ol-UCA)

ou (Ma/02-UCA)

Cópia :DEMAP - CPL ou SEDAO (conforme o tipo de licitaç:io)
Arquivam. :Serie prbpria
ObservaçAo:Seríe preservAvel, uma vez que o processo tem. descarte sele

tivo.
Fases de A:rquivamento:

Ativa : 1 ano
lnterm. Origem 5 anos
Interm.. COARQ 20 anos
Guarda Permanente: P

DOCUlllento : Ma/OI-OI (It)
,Titulo, :EXPEDIENTE - SOLICITA COMPRAS, OBRAS OU SERVIÇOS

Oriqinal :DEMAP - SERAD Documento : Ma/Ol-l4 (It)
Ob••rváç:ao:lnte~a o proce.so - Compras, obras ou ·serv1ç:os-(Ma/Ol-UCA), Titulo :MAPA DE LICITAÇAO

(Ma/O~-UCA) ou (Ma/03-UCA)

Cópia' " :Orgild d .. oriqem
Arquivam. :S'rie. geral. QU pr6pria (ordem. numérico-cronol6gica)
Ob.ervaç:~o:Revelacomo o 6rgão se conduziu em. relaç::ão.a, providências

. relat-ivaa ao aBsunto. Em geral eSBes. expedientes são funda
mentados•.

Fase. de' .ArquiVaJl14!nto:
Ativa 1 ano
Interm.:- Origetl" ACSO
Intent. ' COARO :-

DocUlllento : F'i/**~Ol (lt)
Titulo' I ~ :PRE-)IMPENHO

g~;~~:~àb;~=:r; ~E~ce88o_ Compra", obras ou serviç:os-(Ma/Ol-UCA),
, , (Ma/02,UCA) ou (Ma/03-UCA).

Cópia" , : CAFIN - SEORC " , " "
Arquiv~: :O:çdeíu :t}-\D1érica.
Obaervaç!!o:Auxilia no controle orç:amentil1rio 'durante a execu~ào da des-

pesa,' no respectivo e'xerc:f:cid finànceiro. '
Fases '. de -Arquivamento:

Ativa ' 1 anO
InttilrJl}. ,Origem 5 anos
InteJ:Jil. COARQ

Docwo"'!:o· : 11';/02-01
Titulo • " : LIVRO DE REGISTRO DE CONVITES

Exelllpl".un", :C~T - SEDAQ
Fases ,de ~qu:LvaDUmtO:

Ati"a : Até o termino do livro
InterDI.. Origem : 05 anDa
Int'erm: CoAnt) : 15 anos
Guardá 'Permanente: P,

Docwoe,;to,: Ma/02-02
Titulo :CONV~TE - COIIPRAS, OBRAS Ol(SERVIÇOS

Origibal O :DEMAP - SERAD
Ob5erVa~o:Inteqra o proce~so - Compras, ob:ti!l'~ ou serviç.os - Convite

ie~~yaml ~ g~rJ" hu::t~a:- de,' convite
FaRe& de ArquiVa.Dl-eIlto:

Ativa Ate' a conclusão do processo licitat6rio
Intem; -Origem : 5 anos
InterJll. COARQ, : - ,

n. cópias : Firmas conv~d~das !!- jÇJrn~is especializados
Arquivi"'" :NACO

DoCUllleIÍtO : Ma/02-'03
Titulo " .. :REClBO DE CONVITE - COIIPRAS, OBRAS OU SERVIÇOS

Via lInica :DEMAP - SERAD
ObserVaç::Ao.lntegra o processo - Cc..1Opras, obras ou sarviç::os - Convite

Docwaenj:q :, Ma/Ol-ll (It) ,
Titulo :PROPOSTA PARA FORNECIMENTO Dl;: MATERIAL, CONTRATAÇAO DE OBRA

OU SER1(IÇO.

Original :DEI!'AP - SERAD
Observaç:ão:lntegra o processo - Compras, obras ou serviços- (Ma/02-UCAl

ou (Ma/03-UCA)

cópia , : COMAT ' SEDAO
Arquivam. :Por número de convite - serie pr6pria
FaBes de Arquivamento:

Ativa At' o final da licitação
lnteJ:Jil. Oriqem ACSO
InteJ:Jil. COARQ :-

Docuaento ': Ma/02-07
Titulo : LISTA DE PRESENÇA

Via lInica :DEMAP : SERAD
"hservaç:l,o:Integra o processo - Compras, obras ou serviços - Convite

Original : DEMAP - SERAD
Observação:. Integra O processo - Compras, obras ou serviços - Convite

Cópia : COMAT - SEDAO
Arquivam. :Série pr6pria, por número de Convite
Fases de Arquivamento:

Ativa : Até a conclusao do processo licitatório
lnterm.. Origem. 05 anos
Interm. COARO

DOCUlllento : Ma/01-15 (It)
Titulo :PARECER DO ClRGAO INTERESSADO OU DO ORGAO TJ!CNICO

Original : DEMAP - SERAD
Observaç:ão: Integra o processo - Compras, obras ou serviç::os-(Ma/Ol-UCA),

(Ma/02-UCA) ou (Ma/03-UCA)

Cópia : Setor de. origem
Arquivam. :Sêrie pr6pria
Fases de Arquivamento:

Ativa Até a conclusão do processo
Interm. Origem ACSO
Interm. COARO

Documento : Ma/01-16 (li)
Titulo : PARECER ADJUDlCATClRIO

Original :DEMAP - SERAD
Observaç:ão:lntegra o processo - Compra.s, obras ou serviç:oB - Concorrên

cia ou Tomada de Preç:os.

Cópia (Ol):DEMAP - CPL
Arquivam.. : Série própria
Observação:Constitui objeto de consulta durante a fase atiVa e possibi

lidade de uso prolongado.
Fases de Arquivamento:

Ativa 1 ano
Interm. Origem 5 anos
Interm. COARQ : 20 anos
Guarda Pennanente: P

Documento : Pi/02-0l (It)
Titulo :NOTA DE EMPENHO

la.via :COTAll - SEPAT
Fases de Arquivamento:

Ativa : 1 ano
Interm. Origem : 5 anos
Guarda Permanente: P

2a.e 4a.V. :COTAB - SECAN
Observaçao:Orde.m numérica por fornecedor
Fases de Arquivamento:

Ativa : 1 ano
Interm. Origem : 2 anos
Interm. COARQ

'3a.Via : CAFIN - SEORC
Arquivam. :Ordem numérica.
Fases de Arquivamento:

Ativa : 1 ano
Interm. Origem : 5 anos
Guarda Permanente.: P

Sa.Via :DEMAP - SERAD
Observaç:ão:lntegra o Processo - compras, obras ou aerviç:oB-(Ma/Ol-UCA),
, (Ma/02-UCA) ou (Ma/03-UCA).

6a.Via :COMAT - SEDAO
Fases de Arquivamento:

Ativa : 1 ano
Interm. Origem : 5 anos
Interm. COARO :-

7a.Via :5etor Interessado ou Almoxarifado
Arquivam. : Por ordem de n1imero de empenho
Fases de Arquivamento:

Ativa Até a conclusão do Processo
Interm. Origem 3 anos
Interm. COARQ 2 anos
Guarda Permanente: P/5
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Doc-.nto : lIa/01-19 (f)
Titulo : FICHA DE ACOKPAIIHAI!E1lTO

la.Via : COMAT - SECOL
ArquivaIl. :l'or fOJ:Ilecedor
Observaç:lo: Faci11ta o controle por fornecedor. Após a conclual.o do pro

c••ao, auxilia na recuperaç:Ao de inforaaçO•• _ coçl_nta
ç::&o ao protocolo.

Fase. de Arquiv.-nto:
Ativa : At' a conclual.a do Processo
Interm. Oriq_ : 10 anoa
IntarJI. COARO :-

2a.via : COMAT - SECOL
Arquiv..... :1'81a data do venci_nto do mapenha
Obaervaç:l.o:Facilita o controle de venciaanto de prasos do uapenho
Fas.s de Arquivaaento:

Ativa : At4 a concluBI.o do proce.so.
Interm. Orig_ : 2 anos
IntarJI. COARO :-

3a.via :AlGOxarifado interessado
ObaervaçAo:Pacilita o controle da entrega do Material adquirido.
Faaes de Arquivamento:

Ativa : At' a conclusl.o do processo
Interm. Orig_ 2 ano.
InterJll. COARO

DoCUlll$1to : Fi/02-03 Clt)
Titulo :NOTA FISCAL

la. via :COTAB - SESO!"
\pbaervaçlo:Integra o Doaail - Boletia Financeiro (!"i/04-lb)

2a. via :DEI!AP ~ SERAO
Obaervaç:lo:lntaqra o Proce.ao - compras, obra. ou ••rviços-(Ma/Ol-UCA),

(Ma/02-UCA) ou (Ha/03-UCA).

3&. via :AllDOxarifado ou Setor Intereasado.
Fases de Arquivamento:

Ativa : 1 ano
InterJlla Oriqma 2 anoa

• Intera. COARO

Docuaento : Fi/02-02 (f)
Titulo :FA'l'l1IlA

Original : COTAB - SESOF
Ob.ervaç:ao:lntegra o Dossii - Boletim FinAnceiro

la. via : DEI!AP - SERAO
Ob••rvaç:l.o:Integra o Proce••o - Coapra., obras ou ••rviç:o.-(~/Ol-UCA),

(1!a/02-UCA) ou (1!iO/03-UCA).' '

C6pia :Almoxarifado ou setor intere.a-.cs.o
FAli•• de Arquivamento:

Ativa 1 ane
Interm. Origea 2 anos
Interlll. ' coAiiQ

DOCWlle1ltO : Ma/01-22 (t)
Titulo :RELAç:l\O DE DOCUMENTOS - PAGAH1\NTO DE DESPESA

Orillinal : COTAB - SESOF
Fas•• de Arquivaaento:

Ativa : 1 ano
Int.rm. Origem : 5 anoa
Inte=. COARO :-

Cópia :COHAT - SECOL
Ob••rvaç:lo:Guardar ate que a la. via seja devolvida com infor..ç:Oea so

bre a foraalizaçao do pagaaanto.
FaBe. de ArquivaJlento:

Ativa ,. At' a devolui:lo da l.a via'
Intera. Orig_ ACSO
InterJI. COARO

Ilocuaento : lia/OS-OI
Titulo :REQUISIç:AO DE IlA'rERIAL (PEII!WIEIlTE E DE COIlSII)lO)

la.Via : COHAT .. SECOL
P.sa. da Arquiv~to:

Ativa Ate a confarAncia do .eu proce••aaento DO SAHP.
Int.ra. Orig_ : 2 ano.
InterJI. COARO : S anoa
Guarda Paraanenta: -

2a_ Via :COIIAT - AIJ1OXarifadoa
Faae. de Arquiv&aanto:

Ativa : At6 o r~iatro no coaputador
lntara. Orig_ : 1 ano
InterJI. COARO :-

3a.Via :Requisitante
P•••• de Arquiv~to:

AtiTa : At' o recebi...,to do _terial
InterJI. Orill" : 1 ano
Interll. COAJIQ :-

Cópia :COPAT ~ SERl:G
Obaarvaç:Io:Z••a cópia .a ref.ra .....terial perunante.

Cópia da la. Via
f •••• de Arquiva.ento:

Ativa 1 ano
InterJI. Origea ACSO
Intera. COARO :-

Arq.Eletr. :PJlOOASJlII
Ob.arvaçlo:Trata-.e de Banco de Dadoa .. aiat_ do PRODASJlII.
Faa.. de Arquivaaento:

Ativa 1 aia
InterJI. Orill_ S anoa
InterJI. COARO :-

Ilocuaento : IIa/OS-02
Titulo : BOLETIM DE D'rRAOA DE I!ATERIAL

la". via :COIIAT - SECOL
F•••• de Arquiv..-nto:

Ativa : Ate a -confltrincia do' ••u proc......nto no SAMP
,InterJI. Orig_ : 2 anoa
InterJI. COARO : S anoa
Guarda Parunanta: -

2a. via :COIIAT - AllllOxarifadoa
FU" da Arquivaaento:

Ativa : Atil o relli.tra no COIIpUtador
InterJI. Orill_ 1 ano,
IntarJI. COARO :-

ArIl.Eletr. :PJlOOASEII
Oba.rva~Io:Trat.-.e de Banco de Dados _ aist... do PRODASEM.
Faa.a de Arquivaaanto:

Ativa : 1 "a
lntara. Orig_ 05 anoa .
IllterJI. COARO

Ilocuaento : Fi/02-0l (f)
Titulo : NOTA DE IlI!PDlIIO

la.via :COTO - SEPAT
Fa••s da Arquivaaento:

Ativa : 1 ano
Intara. Orig.. : 5 anoa
GuArdiO PerJlanente: P

2a. e 4a. V• : COTAB - SECJllf
Obaervaçlo:Ordu nWl6rica por fornecedor
Pa••a da Arquiv..-nto:

Ativa : 1 ano
InterJI. ' Or1I1" : 2 anoa
Intera. COARO :-

3a. Via :CAFIH - SEORC
Arquiv_. :Ordu nWl6rica.
Pa.a. da Arquiv_nto:

Ativa : 1 ano
Intara. Oriq_ : 5 ano.
eu.rda P.rJUmenta: P

(I)

SlI.Via :1lEI!AP - SEIIAD
Ob••xvaç:lo:lntegra o proce.so - cOIlpru, obra. ou ••rviç:oa-(Ma/Ol-UCA)

(1Ia/02-DCA) ou (1!iO/03-DCA).

6a. Via :COHAT - SEDAQ
F•••• de Arquivaunto:

Ativa : 1 ano
Int.rJI. l!J:ill- : S ano.
InterJI. COARO :-

7a~Via :Setor Inter•••ado ou AllaOxarlfado
Arquiv.... :Por ord_ de nu.aro da eçanho
F..... de Arquivaaanto:

Ati.... : At. a concluaAo do Proc.aao
Intara. Orig_ 3 ano.
lnterll. COARQ : 2 anoa
Guarda ParJlanenta: PIS

TABELA DE TEMPORALIDADE

Adainll1trativ.
Administraçlo lIater1ál e Patriaonial'
Adainistraçlo de IIaterial
REQUISIç:AO Il EIITRADA DE !lATBRIAL (ATUALIZAç:AO)

Docuaento : 1!iO/02-UCA
Titulo :PROCBSSO - COMPRAS, OBRAS ou SBRVIçoS - COllVIn

Doasil uno :DEHAP - SERAO
Observaç:lo:Considerar peraan. os proc.relativoa la aqui.içAo de ..terial

perman. Proc. relativos a pequena. reformas ou 6. aquisi~lo de
mat. de consumo, consid. pera. 1 AJIOatra d. cada ••p. p/ano.

F•••• de A~quivamento:

Ativ. Ate iI conclu.lo do Proce••o
Intena. Origlllll 2 anos
Interm. COARQ : 8 anoa
Guarda Permanente: P-8

Area
Funçlo
Atividade
Rotina !Docuaento : Fi/02-03

lia/OS •Titulo :NOTA FISCAL

-,.----------------------------- la. via :COTO - SESOF
Obaervaçlo:Integra o DoaaiA - Boletia Fillanceiro (Fi/04-lb)
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2a. ·via : DEMAP - 5ERAO
Observaç::ão:lntegra o Processo - comp~as, obras ou se:rviçoB-(Ma/Ol-UCA),

(Ma/02~UCA) ou (Ma/03-UCAI.
.~.

3a. via :Almoxarifado ou Setor Interessado.
Fases de Arquivamento:

Ativa 1 ano
Interm. Origem 2 anos
Inte"",. COARQ

I
Area
Funço:io
Atividade:
Rotina

TABEIJ\ DE TEMPORllLIDADE

Legislativa
Coordenaçolio, Controle e Administraçolio das Atividades de Inf.:
Assessoramento T'cnico-ParalaJlleJltar
REGISTRO E CONSULTA SOBRE TRlIMITAÇAO DE PROPOSI- I
~ ~~

Documento : Ma/OS-lO
Titulo : BOLETIM DE DEVOLUÇAO DE MATERIAL

la. via : COMAT - SECOL
Fases de Arquivamento:

Ativa : Até conferir o seu processamento no SAMP
Interm.. Origem : 2 anos
Interm. COARQ : 5 anos
Guarda Permanente: -

2a. via :COMAT - AlllOxarifadoB
Fases de Arquivamento:

Ativa Até o~regi~tro 11;0.coaputador
InterJ1.. Origem 1 ano
Inte"",. COARQ

3a. via :Orgão interessado
Fases de Arquivamento:

Ativa Ate a devoluço:io do material
InterJD. Origem 1 ano
Inte""'. COARQ" :-

Arq.Eletr. :PRODASEN
Observação:Trata-se de Banco de Dados em sistema do PRODASEN.,
Fases de Arquivamento:

Ativa 1 mila
lnterm. Origem 05 anos
Interm. COARQ

Documento : Ma/OS-OS
Titulo " :MO)1~MENTO PQ CICLO - ENTRADA E, SAiDA. D,E "!''!'ERIAL' (HÉNSAL).

Via linica :COM1\T - SECOL
Fases de Arquivamento:

Ativa : 1 ano
lnterm. Origes :-

Documento : Ma/OS-06
Titulo : IIiIIENTARIO DE CONSUMO DE MATERIAL (MENSAL)

la. via :COTAB - SEPAT
Fase. de Arquivamento:

Ativa : 1 mo"
Interm. OrigUl : 1 ano
Inte""'. COARQ :-

uma via : COMAT - SECOL
Fases de Arquivamento:

Ativa : ~1~ ano.
InterJD. Origem :-

uma via : COMAT - SEALM
Fases de Arquivamento:

Ativa 1 ano
Inter-.. Orig811 :-

uma via : COMAT - Almoxarifadoa
Fases de Arquivamento: .

Ativa : 1 ano
Interm. Origem

DOCumllIltO : Ma/OS-OS
Titulo :IIiIIENTARIO DE CONSUMO DE MATERIAL (ANUAL)

uma via : COTAB - SEPAT
Fases de Arquivamento:

Ativa : 1 ano
Interm. Origem : 1 ano
Interm. COARQ :-

uma via : COMAT - SECOL
Fases de .Arquiva.entp:

Ativa 1 ano
Interm. Origem I ano
Interm. COARQ : 3 anoa
Guarda Peratanente: -

uma via : COMAT - SEALM
Fases de Arquivamento:

Ativa : 1 ano
Interm. Orig_ : 1 ano
lnte"",. COARQ :-

WRa via : COMAT - Almoxarifados
Fases de Arquivamento:

Ativa 1 ano
lntlllIll.. OrigRID. 1 ano
Inte"",. COARQ

DocumllIltO :COM/**-OS (i)
Titulo : FICIlA DE EMENTA

Original :DECOM - COPER
Observaç:lo:A ••r avalia,do em rotina especifica.

COpia :CELEG - SINOP
Observaç:Ao:Ficha de cor azul
Fases de Arquivamento:

Ativa. Ate inclu~:io doa dados no terminal (banco" MA.'f2)
lntarm. Origem. 01 ano
Interlll. COARQ :-

DocUJlento :CDI/OI-02 (i)
Titulo : FICHA DE CONTROLE Dl': TRAMITAÇAO DE PROPOSIÇAO

Via linica :CELEG - SINOP
Observaç:3,o:EnCUlinhada ao Centro de Docuaanta~lo Q Informaç:&o para ••r

microfilmada e, posteriormente, descartada.
Fases de ArquivaJalllnto:

Ativa Enquanto perdurar a tramitaç:&o
i~~::: g~~Q At' o final da la. 8eas&0 da Legislatura seguinte

DOCUOlllIltO :CoM/**-lS (i)
Titulo :BOLETIM DE AÇAO LEGISLATIVA

Or·iginal :DECOM - Comia.ao pertinente
<Oblervaçlo:A ser avaliada em rotina especifica

COpia : CELEG - SINOP
Arquivaa. :pasta especifica
Fases de ArquivaJIento:

.~~~:;,.. Ori!l.... :t:e~;:nscriço:io para Ficha Controle de Tramitaçlo

InterDl. COARQ :-

Documento :COM/**-06 (i)
Titulo :ATA DA SESSAO DE COMISSAO PERMANENTE

Original- :DECOM - COPER •
Observaç::lo:A ser avaliada em rotina eBpec:t:fica do DECQM

COpia :CELEG - SINOP

Arquivam. :Pasta especifica
Fases de Arquivamento:

Ativa Até a atualizaç:ilo da Ficha Controle de Tr..:f.taç:lo
Intena.. OrigUl Ate o final do ano
Interlll. COARQ

DOCUOlllIltO : CDI/12-01
. Titulo : FORMULARIO - PESQUI~~ SOBRE TRlIMITA\=AO DE' PROPOSIÇAO

Via !lnica : CELEG - SINOP
,Arquivam. :Paata especifica
Fases de Arquivamento:

Ativa Ate a entrega da pesquisa, ou 30 dias
Inter.. Origeu. Até a incluaão na estatistica aensai
Interlll. COARQ : _., .

D.oCUllento :CDI/26-02 (i)
Titulo :~:~~iSTICA MENSAL - 'SE\=OES DAS COORDENA\=OES/SERVI\=OS DO

. -
Original : CEDIN - Gabinetes das Coordenaç::õeB/Serviç:os
Arquivam. :Pasta especifica
Fases de Arquivaaento:

Ativa : Ate a elaboraç:30 da Estat. Mensal da Coord./Serv.
Int.""'. Orig.... : 01 mês
Inte"",. 'COARQ :-

n c6p1as :CEDIN - Seções daa:CoordenaçOes/8erviçoB
Arquivam. :Paata eapecifica
Faa•• de ArquivaJll!nto:

Ativa Ate o envio do oriqinal
Intera. Oriqlllll 01 mil.
Interm. COARQ :-

TABEIJ\ DE TEMPORllLIDADE

Area Legislativa
Funç::l.o Coordenaç.io, Controle e Administraç:::lo das Atividad•• de Inf.
Atividade Elaboraçolio e Controle de PublicaçoOes Oficiai.
Rotina COLETA DE PUBLICAr;:OES OFICIAIS

CDI/21
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At~ o t6raino da indexaç:Ao
ACSODoCUlleJ1to :CDI/21-01

Titulo :CADASTRO DE ENTIDADES P!lBLICAS PARA COLETA DE PUBLICAÇOES

Arq.Eletr • : COBIS - SEREN
Fases de Arquivamento:

Ativa : Enquanto durar a rotina
Inter-.. Origem :-

'Ficha :COSIS - SEREN
Arquivam. :Fichário pr6prio
Fases d. ArquivaJlltnto:

Ativa : Enquanto durar a rotina
Interm. Oriq_ :-

Doc:woanto :CDI/21-02
Titulo :OFICIO - COLETA DE PUBLlCAÇOES OFICIAIS

Via (1) : COBIS - SEREN
Arquivma. :paata especifica
Fasea de Arquívamento:

Ativa : Até o recebimento da resposta
o lntara. Oriqea : 2 anos

Interm. COARQ :-

Via (2) :Entidade cadastrada
ArquivlUll. :NACD

Doc:woanto : CDI/21-03
Titulo :EXPEDIENTE - RESPOSTA A SOLICITAÇAO DE PUSLICAÇOES

Original : COSIS - SEREN
Arquivas. :Paata especifica
Fasea de ArqulvUIe11to:

Ativa : At' o conhecimento do8 interessado.
Interm. Origea : 2 anoa
Intera. COARQ :-

Cópia :Entidade cadastrada
ArquivlUll. :NACD

Ativa
Intem.. Orig....
Interm. COARQ

n cOpiaa : CELEG - SEDOP
Fas.s de ArquivBIIeIlto:

Ativa At' o t.ra1no da induaç:Ao
Intarza. Orig_ :-

Docuaanto :CDI/23-0S
7itulo :RBLAÇAO DE DEPurADOS FEDERAIS POR ,LEGISLA7URA - SEDOP

Original :CELEG - SEDOP
Filae. de Arquivame.nto: ,

Ativa : Ate o t6rmina da iÍldex. do periodo a que se refare
Intera. Orig.. :-

n cOpiaa : CELEG - SEDOP
Ob.ervaçlo:Distribuido ua tlXellPlar para cada funcionaria
Fase. de Arquiv...-nto:
~~~:~. Orig.. ; ~te o ttraino da indexo do periodo a que ae refere

Doc:uHnto :CDI/23-06
Titulo :INDlCE DAS SESSOES DA CD - CEDIIl

Arq.Eletr. :CELEG - SEDOP
Arquiv.... :Diaquete
Fase8 da Arquivasanto: ..

Ativa : Enquanto durar o procediaento
• Intera. Orig.. :-

'. Listagea l:CELEG - SEDOP
Ob8ervaçl.o: E ua dOCUlU!llto que ·.erve. de cOlípl-.nto in~oraativo A s.rie

doa AnAis da CO.
Faae. de Arquiv_nto:

Ativa : Enquanto dur.r: o procadiaento
Interza. Orig_ : ACSO
Intera, COARQ :-

Listagea 2:COARQ - SEDUI
Observaç:l.o:Arqui'Yo. Impr•••o '(seria, encadarrlllda)

Guarda Peraanante: P

Documento :CDI/26-02 UI)
Titulo :ES7ATiSTICA MENSAL - SEÇOES DAS COORDENAÇOEB/BERVIÇOS DO

CEDIN

Original :CEDIN - Gabinetes das Coordenal'lles/Servil'oa
Arquiv.... :Paata especifica
Fases de Arquivaaanto:

Ativa : Ati a elaboraçao da Estat. Menul da Coord./Serv.
lntana. Orig_ : 01 mf:a
lntera. COARQ :-

n c6piils : CEDIH - Seç:ões das Coordena~ões/Sl!:rvi~.

Arquivaa. :Paata especifica
Faa.. d. Arquivamento:

Ativa : At6 o envio do original
Intera. Orig.. 01 m6s
lntem.. COARQ

Ar....
Funl'lo :
Atividade:
Rotina

TABELA DE TI!IIPORALIDADE

Legislativa
Coordena~lo, controle e ada. das' atividad•• de 1nforma~lo

Pesquisa e informaç:io adm1nistr., 111g181. 'e ·bibliografic:&
INDI!XAÇAO DE FONTE DE INFOR!!AÇAO E PESQUISA .

CDI/231

'1'AIlELA DE '1'EI!PORALIDADE._.:...:_-------_..._---------
Area Legialativa
Funç:l.o : CoordenaçAo, controle e adain. da. atlvidad•• de lnforJA~lo

Atividade: Pre.ervaçlo do acervo docuaental
Rotina CONSERVAÇAO E RES7AURAÇAO DE llOCIlIlENroS

CDI/24

Docuaento .CDI/24~01

2'1tulo :EXPEDIENTE - SOLICITAÇAO DI SERVIçO AO SErAU

Original : CEDlll - SETAÚ
Arquivaa. :Pasta espacifica
Fase. de Arquivmaanto:

Ativa : Ati a exeClll'1o do serviço
lutara. Orig_ : At' o final do ano seguinte
Interm. COARQ :-

C6pia :Orglo Interes.adO
"asas da Arquivmaento:

Ativa : Ate o envio do oriqinal
Intera. OriglllS Ati o recabiaento do -serviço
Intent. COARQ :-

DoCUlll8Ilto :CDI/23-01
2'1tulo :LEVANTAMENTO DAS FALHAS DA COLEÇAO DE ANAIS DA CD

Via llnica : CELEG - SEDOP
Fasea de Arquivuoanto:

Ativa : Ati o tinoino da indaxal'lo
Intem.. Origera ACSO
Intera. COARQ

Docuaento :CDI/23-02
Titulo :FICHA DE lNDICE ONOHAS2'ICO - SISSOES DA C.',
Via llnica : CELEG - SEDOP
Arquivaa. :P••ta espacifica

FIl:~~v:· ArquiviUltlll;Oit. o t6rmino da indeza~1o
Interlll. Origea ACSO
Intera. COARQ :-

Doc:uHnto :CDI/23-03
'1'itulo :FICHA DE INDlCE TE!!ATICO - SESSOES DA CD

Via llnica : CELEG - SEDOP
Arquivas. :Puta ellpacifica

l"a~~y:. ArquiV&JHD;O~t6 o t'raino da indexaçao
lntera. Origea ACSO
Intera. COARQ

Documento :CDI/23-04
Titulo : NOIlllAS DE INDEXAÇAO DOS ANAIS DA CD

Original : CELEG - SEDOP
Fues de Arquivaaanto:

DocllMJ1to :CDII25-02 (li)
Titulo :FICHA DE SOLICITAÇAO DE SERVIç:O -, SB'1'AU

Via llnica :CEDIN - SE'1'AU
Observal'lo:A ficha poderlt ..r illPres.. pelo Siet_-Controle !ie Servi

çoa - SE2'AU
Fas•• de Arquivaaanto:

Ativa' : Ate a entrega do aerviço'
Intara. Orig_ Ate a inclusl.o no COIIPutador
Intem.. COARQ

Ilc>C:UBnto :CDI/26-07 (f)
Titulp :BASI DE 'DADOIl- SE~AU

Arq.eletr. :CEDIN - SE'1'AU
Arquivaa. :Diaco rigido do cOlllPUtador

F.a:~~v:e AJ;quivuen~°k:quantodurar" o procadiMnto
Intera. OriglllS ACSO
Interm. COARO :-

Docuaento :CDI/24-02 "
7itulo :FICHA DE DIAGNOSTICO - RES'1'AURAÇAO

Via llnica :CEDlN - SB'1'AU
Arquiva-. :Pasta especifica

Fa:~~v:e ArquiVaJítlD;O~te a entrega do .erviço
Intera. Orig_ Durante a exi.tbcia do dOCUllellto no acervo
Intera. COARQ :-
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At6 a elaboraç:!o da Estat. Mensal da Coord./Serv.
01 ....

Via lInica : CEDIN - SETAU
Arquiv.... ;Pasta especifica
Fa••• de Arquivamento:

Ativa At6 a entrega do ••rviç:o
Interm. Ori;.. Dur&nttl a .xi.tinei. do doCUMllto no acervo
Intera. COARQ

DoCUllUlnto :CDI/U-o-4
Titulo :FICHA DE CONTIlOLE DE CADERIlOS - SECOV

Via lInica : CEDIN - SETAU'
Arquiva-.. :P••ta .specifica
Fa••• d. Arquivaaento:

Ativa : AU a entr....a do.••rvi"o
Int.ra. Orig.. Até o final do ano ._int.
Int.ra.· COARQ :-

Docuaanto :CDI/24-05
Titulo :FORMULARIO - LEVANTAMENTO E ANALISE PA COKSERVAÇAO DOS A-

CERVOS DO <:EDIIl

Via lInica :CEDIIl - SETAU .

I
ArquiV... :p••ta e.pacifica
Fas•• d. Arquiv...nto:

Ativa : At' o novo levant...nto
Intera. Orig_ : - ,

. TABELA DE TIlIlPORALIDADE

. CDI/2f

Docu.ento :CD1/25-01
Titulo :EXPEDIENTE - SOLICITAÇAO'DE .SERVlçO - SETAU

Original :<:EDIIl - SItTAU
F•••• de Arquivaaanto:

Ativa : Até a ....cu"lo do ,••r'vi"o
Int.ra. Orig.. .: AU o final da ano
In~ra. COARQ :-

COpia :Orglo inter•••ado
F•••• de Arquivaaanto:

Ativa , Até o envio do oriqinal
Inter-.. Orig_ At* o -rec:ebiaento do ••"11=0
Int.ra. COARQ :-

Docuaanta : CDI/25-02
Titulo : FICHA DE SOLICITAÇAO DE SERVIçO - SITAll

Vi. lInic. :CEDIIl - SETAU . '
Ob••rv."Io::o;i~E~erÃ.••r iapr....p.lo Si.t_~Control.eI. Servi-

F..se. d. Arquivamento:
Ativ. Até. _tr..... do ..rviG'Q
Intera. Oriq.. AU a inclu.lo na cOllPUtador
Intera. COARQ :-

Docuaanto :CDI/26-07 (li)
Titulo :BASE DE DADOS - SETAU

Arq••l.tr. :CEDIN - SETA\I '
Arquiv.... :Di.co rigida do coaputadar
Fas.. de Arquivaaento:

Ativa Inquanto durar o prQc.<li....ta
Intara. Oriq.. leSO
Intera. COARQ

TABELA DE 'I'~ÍlALIDJU*'

Ar.. Legi.l.tiva
~~;:~.; Coord•• contro\•• adllini.tr."lo da .tividad.a <I. inforaa"lo

Rotina LEVANTAI!EK'1'O ESTATISTIÇQ I RELA'I'ORIO DO CEDI"
CDI/26

Docuaanta :CDI/26-01
Titulo :ESTATISTICADIARIA DOS FUNCIONARIOIl DU SEÇOIS DA COARQ'
Via lInica :COARQ - $.çllea
Arquivaa. :p••ta ••pecifica
F•••• d. Arquivuento:

Ativa : Até ••lzl>ora"lo da .atatiatic.......1 da 8.,,10
Int.ra. Oriq... Até o final da ano
Int.ra. ÇQARQ :-

Docuaanto :CDI/26-02
Titulo :ESTATiSTlCA MENSAL - SEçOIS DAS COOIUlEIlAçOES/SEllVlçOS DO

<:EDIN

Oriqin.l :<:EDIIl - Gabin.ta. daa <:oor<lan.çllea/Sarvigo.
Arquivaa. :p••ta ••pecifica
F•••• da Arquivamento:

Ativ.
Intera. Orig..
Intara. ÇQARQ

n cOpi.. : CEDIIl - Saçõ•• daa Coordenações/Serviços
Arquivaa. :P••t. e.pecifica
F•••• da Arquivaaento:

Ativa Atê o envio do oriqinal
Int.ra. Orig.. 01 mia
Int.ra. COARQ

Docuaenta :CDI/26-03
Titulo :REStlIIO DESCRITIVO MENSAL DAS SEÇOES DA COARO

Original 'COARQ - Gabin.to
Arquiva. :p••ta ••p.cifica
P•••• da Arquiva.anto:

Ativ. : Até a elaborao;:lo da Estatistica Mensal da COARO
Int.ra. Oriq.. : Até ••laboraçlo do RelatOrio Anual da COARO
Int.ra. COARQ :-

n cOpia. : COARQ - S.O;:Õ••
Arquiv... 'P.ata e.pacific.
F•••• da Arquivaaanto:

Ativa : At. o envio do original
lntera. Orig.. At•••1abora~lo do Relatório Anual da Seção
Intara. COARQ : leSO
Guarda Paraanante: -

Docuaanto :CDI/26-04
Titulo :ESTATiSTlCA MENSAL - COORDENAÇOES/SERVIÇOS DO CEDIN

Original :CEDIN - SEIIlF
Arquiva-. :Put•••pecifica
Ob••rvaçl.o:Pod....r de.cartadas uma vez que o Relatório Anual da Coor

d.n.~ao/S.rviç:o aerà preservado.
F•••• d. Arquiv...nto:

Ativa : Ate a elaboraç:lo do Relatório Anual do CEDIN
Int.ra. Orig.. Até o final do ano
Int.ra. COARQ : '-

~i" :<:EDIIl - Gabinet•• da. Coordenações/Serviços
Arquiv.... :Pa.t. e.pacifica
F.... d. Arquiv_to,

Ativa : At' o envio do original
lnt.ra. Orig.. Ate o final do ano seguinte
Intara. COARQ :-

Docuaento : CDI/26-05
'l'itulo :OFICIO - EIlCAllINIIA ESTATISTlCA MENSAL DAS COORDENAÇOES/SER-

VIÇOS DO CEDIN

Origin.l :CEDIII - SEINF
Arquivaa. :Pa.ta de oficio. recebidos
F•••• d. lrquivuento:

Ativa : At. o conhecimento do Diretor
lnt.ra. Oriq_ : At' O' final do ano seguinte
Int.ra. COARQ :-

n c6pia. :CIDIM - Gabinetes da. Coordenaç::ões/Serviç::os
Arquivaa. :Paata d. oficio. expedidos
,.•••• d. Arquiv...nto:

Ati.a At6 ,:) envio do original
lntera. Ori9" At6 o final do ano seguinte
Int.ra. COARQ

DocwMnta 'CDI/17-02 (li)
'l'itulo :f:STA'l'IS'l'ICA MENSAL - SEREP

Original : CEDIIl - SETAU
ra••• d. Arquivaaanto:

Ativa : At' o preparo da Estatlstica Mensal da SETAU
lnt.ra. Origaa : 01 mls
Intara. COARQ :-

COpi.(Ol) :SETAU - SEREP
Arquivaa. :puta e.p.cifica
F.... d. Arquivutento:

Ativa : Atê a envio do original
lntera. orig.. At6 o final do ano seguinte

, Int.ra. COARQ

Docuaenta :CDI/26-06
Titulo :ES'I'ATISTlCA MENSAL - SETAU

Original :CEDIIl - SEIIlF
, •••• d. Arquivaaento: ,

Ativa : At6 a -elaboraç:&o da Estatistica Mensal do CEDIN
Int.ra. Orig.. : Até o fin.l do ano
Int.ra. COARQ :-

COpia :SETAU - Gabin.te
Arquiv... :Puta ••pecifica
r •••• d. Arquiv_nto:

Ativa : Até o envio do original
Intera. Oriq_ Até o fin.l do ano s"guinte
Intera. COARQ :-
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DoCUllltlXlto :CDI/26-07
Titulo : BASE DE DADOS - SETAU

Arq. eletr • : CEDIN - SETAU
Arquivam. :Dillco rígido do computador
Fases de Arquivamento:

Ativa : Enquanto durar o procedimento
Intera. Orig.... ACSO
Interm. COllRQ

:>oc:uaento :CDI/26-0a
ritulo :ESTATISTlCA MENSAL - CEDIN

Original :DlMO - SETBA
Fas•• de Arquivamento:

Ativa : Atl!o a publieaç!io
InterJll. Origem :-

Cópia : CEDIN - SEINF
Arquivam. :Pasta eBpecifica
Fase. de Arquivamento:

Ativa : At' o envio do original
Interm. Origem. Até o final do ano
IntllrJII. COAR<)

Doewoento :CDI/26-09
Titulo :OFICIO - ENCAMlliHA ESTATISTICA MENSAL DO CEDIN

Original :DlMO - Gabinete
Fase. de Arquivaaento:

Ativa : Ate o conhecimento
Intent. Origem : Até li. publicaçAo
Interm. COMO :-

Cópia :CEDIN - Gabinete
Pasea de Arquivamento:

Ativa Ate o envio do original
Inter-.. OrigeJl Ati o final do ano sequinte
Interm. COARQ

Docwoento :CDI/26-l0
Titulo :RELATORIO ANUAL DAS SEÇOES DAS COORDENAÇOES/SERVIÇOS DO

CEDIN

Original : CEDIN - Gabinete das CoordRnaç:ões/Servi~oB
Arquivam. :Pasta especifica
Observaç:l.o: Podem. ser descartados uma vez que o Relat6rio Anual da Coor

denaçl.o/Serviço serão preservado.
Fase. de ArquivilJlento:

Ativa : Até o envio do Relatório Anual da Coord./Serviç::o
Intera. Orige. : 01 ano
Interm. COARQ :-

Cópia :CEDIN - SeçOe. de CoordenaçOeB/Serviça.
Fases de Arquivamento:

Ativa : Ate o envio do original
InteI'lll. Orig.... ACSO
Intera. COARQ

DoCUllltlnto :CDI/26-11 •
Titulo :OFICIO - ENCAMlliHA RELATORIO ANUAL DAS SEÇOES DAS COORDENA

ÇOES/SERVIÇOS DO CEDrtl

Original :CEDIN - Gabinetes das Coordenações/Serviços
Arquivam. :PlIsta de expedientes recebidos
Fases de Arquivamento:

Ativa : Ate o conhecimento do Dir. Coord. ou Chef.de Servo
lnterJII. Orige.. : Até o final do ano seguinte
Interm. COARQ :-

C6pia :CEDlN - Seções das Coordenações/Serviços
ArquivaJIl. :Pasta de oficios expedidos
Fase. de ArquivilIlento:

Ativa : Atê o envio do original
lnterm. OrigUl Ate o final do ano seguinte
Intera. COARQ :-

Documento :CDI/26-l2
Titulo : RELATORIO ANUAL DAS COORDENAÇOES/SERVIÇOS DO CEDIN

Original :CEDIN - Gllbinet..
Ob8ervaçao:~til na reconstituição hist6rica do 6rg!o, pois apresenta

informações lIdis detalhadas das atividades desenvolvidas.
Fases de Arquivamento:

Ativa Até a elaboraç:lo do Relatório Anual do CEDIN
Interm. Orig_ : Ate o final do ano seguinte
InterJII. COARQ : 3 anos
Guarda Permanente: P

C6pia :CEDIN - Gabinetes das Coordenações/Serviços
Observaçl.o:ConBtantemente consultado como parAmetro das atividades re

alizadas.
Fases de Arquivamento:

Ativa : Até o envio do original
lnterJ:I. Origem : ACSO
Interm. COARQ :-

n. c6pia. :CEDIK - Seções das Coordenações/Serviço.
Fases de Arquivamento:

Ativa Até o conhecilll8nto dos Chefes
Intera. Origem ACSO
InterJII. COARQ

Documento :CDI/26-l3
Titulo :OFICIO - ENCAMlliHA RELATORIO ANUAL DAS COORDENAÇOES/SERVIÇOS

DO CEDIN

Original :CEDIN - Gabinete

-tase. de Arquivamento ~
Ativa : AU o conheeaento do Diretor
InterJII. Origaa : At' o final do ano seguinte
InterJII. COARQ :-

Cópia' :CEDIN - Gabinetes da. CoordenaçOe./Servi_
Arquivaa .. :Pa.ta de oficioa expedidos
Fases de Arquivaaento:

Ativa : AtlJ. o envio do original
lntera. Orig8J:I. At' o final do -ano seguinte
Interm. COARQ :-

Doewoento :CDI/26-14
Titulo :RELATORIO ANUAL DO CIlNTlIO DE OOCUMENTAÇAO E INFORllAÇAO

Original :DILEG - Gllbinete
Observaçl.o:Encadernado, _ WI tmico volume, coa os relatórios dos dBllai&

6rgAo. subordinados ~ DILEG.
FaRes de Arquivamento:

Ativa At' o conhecimento do Diretor Legislativo
lntara. Origem : Ate o final do ano seguinte
lntera.. COARQ . : 03 anos
Guarda Permanente: P

Cópia (Ol):CEDIN - Gabinete
Fase. de Arquivamento:

Ativa At' o envio do original
lntera. Orig.. : ACSO
Intera. COARQ :-

Cópia (02) :D-G - Gabinete
Fase. de Arquivamento:

Ativa : At' o conheciaento do Diretor-Geral
Intera. Origell : ACSO
Intera. COARQ :-

Cópia (03) :SGM - Gabinete
Fases de Arquivamento:

Ativa Ate o conheci&anto do Secretàrio-Geral
Int.rm. OrigUl : ACSO
lnterm. COARQ :-

n.c6pia. :CEDlK - Gabinetes das CoordenaçOes/Serviç:os
Fases de Arquivamento:

Ativa : At' o conhecimento do Dir.da Coord. ou Chef. Serv.
Intera. origell ACSO
Intera. COARQ

Doeumanto :CDI/26-l5
Titulo :OFICIO - ENCAMlliHA RELATORIO ANUAL DO CEDIN

Original :DlLEG - Gabinete
ObservaçA.o:Encadernado, eIll WI. ÜIlico volUllle,caa os oficios de encaainha

mento dos demais órg!aa subordinados A DILEG.
Fases de Arquivamento:

Ativa : At' o conhecimento do Diretor Legislativo
Intera. Origea Até o final do ano seguinte
InterJll. COARQ : 03 anoa
Guarda Peraanente: P

Cópia (01) :CEDIN - Gabinete

Fa:~:v:a Arquivmaen~O~t.o envio do original
Interm. Oriq_ : Até o final do ano sequinte
Interm. ClllIRQ :-

Cópia (02) :D-G - Gllbinete

Fa~~~v:8 Arquivaaen;O~t' o conheciaento do Diretor-Geral
Intera. Orig_ : ACSO
InterJII. COARQ :-

Cópia (03) :SGM - Gabinete

Fa:~:v:e ArquiVaJHl1~O~tê o conhecimento do Secretario-Geral
Intera. Orig... ACSO
InteI'lll. COARQ

TARELA DE TEMPORALIDADE

Area Legislativa
Funçlo : Coordenaçlo, Controle e Administraçlo das Atividades de Inf.
Atividade: Controle Adainistr&tivo e Estatistico do CEDIM
Rotina APOIO ADMINISTRATIVO AO DIRETOR DO CEDIN

CDI/27

Docwoento :CDI/27-0l
Titulo :CORRESPONDENCIA RECEBIDA - ASSUNTOS DIVERSOS

Original : CEDIN - Gabinete
Arquivaa .. :Pasta .specifica
Fases de Arquivamento:

Ativa : Ate o envio da resposta
InteX'IR. OrigUl Até o final do ano
InteI'lll. COARQ
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Cópia : Setor SoHcitante
Arquivua. :Pasta especifica
Fases de Arquiva.mento:

Ativa Até a devoluç:&o do material
Interm. Origem. :-

DoCUlHl1to : CDI/29-01
Titulo :COIl'l'RATO DE Vl!NDA EM CONSIGNAÇAO - CEDIN

la. via :DEMAP - SERAO
Obaervaçl.o:lntegra o procesao compras, obras ou serviçoll (Ma/Ol-UCA,

Ma/02-UCA ou Ma/03-UCA)

Docuaento :CDI/Z4-03 I I)
Titulo :FICHA DE DIAGNOSTICO - PEQUEIlOS RESTAUROS/HIGIENlZAÇllO

Via ünica : CEDIN - SETAU
Arquivu. :Paata especifica
Fases da Arquivaaanto:

Ativa : At6 • entrega do aerviço
lutara. Orig_ Durante a existlnc!a do dOCU&ento no acervo
Intera. COAllQ :-

CópialOl) :Remetente
Arquivam. :NACD
Observaç:!o:No· ·caBo de correspondência externa"

C6pia(02) :Orgaoa da CD
ObservaçAo:Ho caBO de correspondência interna
Fases de Arquivamento:

Ativa : Até a IiUltrega do oriqinal
Interm. Origem ACSO
Intera. COAllQ :-

Doeu&ento :CDI/27-02
'ritulo : CORRESPONDENCIA I!XPEDIDA - ASSUlITOS DIVERSOS

Original.l:Destinat~rio

Arquivaa. :NACD
Observaç:!o:Ho caBO de correspondGncia externa

Original.2:0rgll.oa da CD
ObaervaçAo:No caso de correapondlncia interna
Faaes de Arquiv""",,,to:

Ativa : Att! o conheciaento
Intera. Origem : ACSO
InterJll. COAllQ :-

Cópia :CEDIN - Gobinete
Arquivam. :Pasta especifica
Fases de Arquivamento:

Ativa At6 o envio do original
Interm. Origlllll ACSO ."
Interm. COARO

Area
Funç:&o :
Atividade:
Rotina

TASELA DE TEMPORALIDADE

LagiBlativa
CoordenaçAo, Controle e Acm.iniatraçlo daB Atividades de Inf.
Elaboraç:a.o e Controle de Publicações Oficiais
Vl!NDAS SOB CONSIGNAÇllO DE PUBLICAÇOES OFICIAIS DA
CAMllRA DOS DEPUTADOS CDI/29

Docwaento : CDli27-03
'litulo :FORllULARIO - ENCl\MIIlIlAHEIl'l'O DE FAX

Via ünica :CEDIN - Gobinete
Arquivam. :Paata especifica
Fase. de Arquivamento:

Ativa : Até a tran8lllisall.o do fax
InterJll. Origem Até o final do ano
Interm. COAllQ :-

2a. via :C••aionAria
Arquiv..... :NACD

Cópia : COI!AT - SECON
Arquivaa. :Paata eepecifica
Fases de Arquivamento:

Ativa Enquanto durar o contrato
Intera. Origea ACSO
Intera. COAllQ :-

Documento :CDI/28-01
Titulo : FICHA DE PRODUÇAO - ASPlRAÇllO DE PO POR SEÇllO

DoCU&ento :CDI/27-04
Titulo :AGENDA - GABINETE DO CEDIN

Original : CEDIN - Gobinete
Fase. de Arquivaaento:

Ativa : Att: o final do· ano
Interm.. Oriqma

Documento : Ma/03-UCA I I)
Titulo :PROCESSO - COMPRAS, OSRAS OU SERVIços CO!! DISPEIISA DE" LICI

TAÇAO

Dossiê uno :DEMAP - SERAD
Observaç:Ao:(*)CoDBiderar per&anente UIIa amostra por ano,que .aja repre

sentativa de cada ativividade do DEHAP.Conaiderar permanente
processos relativos ~ aqui.içao de material permanente.

Fase. de Arquivamento:
Ativa : Até a conclu.ao do proce••o
Intera. Orig818 2
Intern. COAllQ : 8
Guarda Permanente: PIS 1*)

2a. via : CEDIN - Gobinete
Faa•• de ArquivUlento:

Ati". : At6 o conhecimanto do setor
Intera. Origu : Ate o final do ano
Intera. COAllO :-

Cópia :CODEP - SEDIS
ArquivaJII. :p.ata eBpeci~ica

Fase. de Arquivamento:
Ativa At' o envio das demais vias
Interm. Orig_ 5 anos
Intera. COAllO

Docuaento :CDI/18-0S lI)
Titulo : FORMULARIO - COIl'l'ROLE DE SAlDA DE PUBLlCAÇOES

la. vi. :CessionAria
Arquivaa. :NACD

2a. via :CODEP - SEDIS
Arquivaa. :Paata e.peci~ica

Fases de Arquivamento:
Ativa : Ate a entrega do material à CesBionâria
Intera. Orig_ Ate a eJlliBIIAo da ficha de consignaç:Ao
InterlR. COARQ

Docuaento :CDI/29-02
Titulo : FICHA DE CONSIGNAç:AO - SEDIS

la. via :C••aioniri&
Arquiv..... :NACD

Inf.\

CDI/28

Legislativa
CoordenaçAo, Controle e adllinistraçAo das Atividades de
Preservaç:3.o do Acervo docu.ental
HIGIENIZAÇllO DOS ACERVOS E AREAS DE DEPOSITOS

TABELA DE TEMPORALIDADE

Area
Funç:!lo :
Atividade:
Rotina

Via tmica : SE'I'AU - SECOV
Fases de Arquivamento:

Ativa At6 a tranacriç:lo doa dadoa para o Doc. OZ
Interm. Origea

Documento :CDI/Z8-0Z
Titulo : FICHA DE PRODUÇAO - ASPlRAÇllO DE PO - SETAU

via ünica :SETAU - SECOV
Fa.es de Arquiv8IIIento:

Ativa Até o terJllino do tnbalho em todaa as Seç:aea
Interm. Origu At6 o final do ano .eguinte
Interll. COAllQ :-

Docuaento :CDI/13-02 11)"
Titulo :FORMULARIO - EllCAMIHIIA LIVROS AO SITAU

Original :SETAU - SECOV
Arquivam. :Paata especifica
Fa••s de Arquivamento:

Ativa At6 a ""ecuç:ao do aerviç:o
InterJll. Orig.... :-

Docuaento :CDI/29-03
Titulo :RELATORIO MEIISAL DE VENDAS DE PUllLlCAC;:OES

Via ünica : CODEP -SEDIS
Arquiv... :Pasta especifica
Fa••• de Arquivara.nto:

Ativa Ate a conferincia doa dados
Intara. Orig.. Até o final do ano
lntera. COARQ : 5 anos
Guarda P.runente: -

DOCUll8l1to :CDI/29-04
Titulo : RECIBO DE DEPOSITO - PAGAMEIl'l'O PELA CESSIONARIA

OrilJinal :DEl'IK - COTAS
Oba.rvaç:lo: Intllllra Bolatia Financeiro I Fi/04-01)

Cópia :CODEP - SEDIS
Arquiv... :Paata ..specifica
...... de Arquivamento:

Ativa : Ate o lUivio do orilJinal
lnt.ra. Orig_ 2 ano.
Intera. COARO :-
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Do~to :SGII/36-02 (I)
Titulo : LIVRO DE PROTOCOLO GIRAL

Via 6nica :COOIP - SEDIS
Arquivaa. :Arquivo d••1'0
Faa.. da Arquiv.-e.nto:

Ativa At6 o t.raino do livro
Intera. Orig.. 1 ano
Int.ra. COAIIO

oocu.anto :COI/30-09
Titulo :IlELATOIlIO IIE ORDEII DI SERVIÇO POR USUARIO (CEGRAF)

'via 6nica :COOEP - SECW
...... de Arquiv..-nto: '"10

Ativa : At. a finalisaç:lo do. trabalho.
lotara. Origaa :-

(I)

Are.
Funç:1o :
Atividad.:
Rotina

TABELA DE TEMPORALlDADE

L~ialativa

Coordanaç:l.o, Controla • Adainbtraç:l.o d.. Atividad.. d. Inf.
Elaboraç:l.o • controla d. Publ1caç:ll&. Oficiai.
PRlPARAÇJlO DE MATERIAL PARA POIILICAÇJlO

CDI/30

1locwMnto : !'i/02-02
Titulo : !'ATURA

Orillinal :COTO - SESC!'
Ob••rva91o:Intaqra o Do••il - Eoletia Financeiro

Cópia :Al.8oxarifado ou ••tor inter•••ado
F.... da Arquiv_nto:

&t1.& : 1 ano
lotera. Or19_ 2 anos
Intara. COAJIQ :-

Docuaanto :COI/30-0l
Titulo :OFiCIO - AUTORlZAÇJlO PARA PUBLlCAÇJlO DE MATERIAL

Original :CODIP - Gabin.t.
Ob••rva~lo:Integra o Do••il - Controle d. Trabalho. Gr.f'icOB

C6pia (1) : CODIP - SECED
ArquivaJI. :I:nquanto ••tiver _ axacuc:lo o trabalho, arquivado na P..ata

Trabalho... Execuç:&oi posterior-.. ,na Pasta Trabalhos Conel.
Fa••• d. Arquiv~to:

Ativa At6 .utoriz.~lo para realizar a publicac:lo
Inter.. Orig_ : At. o final da legislatura
Int.ra. COAIIO :-

C6pia (2) :D&putado aol1citant.
Arquivaa. :/IACO

Do~to :COI/30-02
Titulo :ORÇAMEII'1'O ESTIMATIVO (CEGRAF)

Via 6nica : CODEP - SECIlD
Ob••rvaç:lo: Integra o Do••il - Controle de Trabalho. Grificoa

Do~to :COI/30-03
Titulo : COMAIlIlO DE SERVIçO - COOEP

Via (01) :CEGRAF
Arquivaa. :NACO

Via (02) :CEGRAF
Arquivaa. :NACO

C6pia :COOEP - SECIlD
Ob••rvaç:ao::~::~: ~OO::;:i;lControle de Trabalhos GrAfico., ap6s a

oocu.anto :COI/30-0'
Titulo :FOIlHULARIO - CONTROLE DE I!XICIlÇlIO DE SEPARATAS

Via 6nica :CODIP - SECID
Ob••rvaç:lo:Int~a o Do.ail - Controla d. Trabalho. Grilfico., apó. a

antr.lIa do ...terial

Doc:u.anto :COI/30-0S
Titulo :FORIlIlLARIO - CONTROLE DE EXECIlÇlIO DE OU'1'RAS SERIES DE POIILI·

CAÇOIS

Via 6nica : COOEP - SECIlD
Ob••rvaç:lo:lntagra o OO••iA - Controle d. Trabalhos Gr.lf'icoa, .p68 ...

entrega do ..teria1

oocu.anto :COI/30-06
Titulo :FORHULARIO ~ ORDEM DI SERVIçO (CEGRAF)

Via (01) :CODEP - SECED
1".... de Ar4uiv.-nto:

AtiYa : &t' ... entrega do ..teria1
lutara. Or19_ :' At' a conclualo do trabalho
Int.ra. COAIIO :-

Via (02) :CIlGRAF
Arquivaa. :IlACD

Do~to :COI/30-07
Titulo :FORMULARIO - CONTROLE DE IlXECUÇJlO DE AlIAIS DA CO

Via 6nica : CODIP - SECED
Ob••rvaç&O:Inteqra o OO••il - Controle d. Trabalhos Gr,lfico., apô....

entrega do ..teria1

Dom.anto :COI/30-0S
Titulo : 1"ORllULARIO - CONTROLE DE IlXECUÇJlO DE AlIAIS DA CD-SUPLEHEIITO

Via 6nica : COOIP - SICIlD
Obaervaç:lo:Int.lIra o Doa.il - controla da Trabalho. GrUico., apó. a

antr~a do ...tarial

_to :SGII/32-03 (I)
Titulo :ORÇAMIUITO PARA COIlIWlÇA (CEGRAF)

la. via :CEGRAF
Arquivaa. :IIACD

2a. via : DEMlIP - SERAO
Ob••rvaç:lo:lntegra o proc••so Ma/03-UCA

Docuaanto :COI/30-l0
Titulo :OFiCIO - ENVIO DE I"ATIIIlAS DO CEGRAF

Orillinal :ClDIII - G@in.t.
I"a... d. Arquiv.-nto:

Ativa : At. o conheci..,.to do lIintor
Intara. Orill_ : AU o final do ano
Int.ra. COAIIO :-

Cópia : CODEP - Gabin.t.
Arquiva.. :p..ta de oficio. expedido.
, •••• da Arquiv~tD:

Ativa AU o .nvio do original
Inter-.. Or19_ Ate o final do ano
Intara. COAllQ

Docuaanto :COI/30-11
Titulo :IlELAÇJlO - TRABALHOS CONCLUlDOS NO CEGRAI"
Orillinal : CEDIIl - Gabinat.
...... da Arquiyaaento:

Ativa : At. o conheci..nto do Diretor
Intara. Orill_ : AU o final do ano
Intera. COAIIO :-

Cópia :COOIP - G@inete
F.... d. ArquivaMDto:
• Ativa : AU o anvio do.orillinal

Int.ra. Orill_ At. o final do ano
Intara. COAIIO :-

Do~to :SQII/32-02 (I)
TitUlo :GUIA DE EXPIlDIÇJlO (CEGRAF)

Via (01) :COOEP - SEllIS
Arquiva. :puta ••pecifica (de deputados, ou de 6rgAos da CO, ou dt

anai. ).
Fas.s d. Arquiv~to:

Ativa : At. o final do ano
Int.ra. Oriq_ : 5 anos
Int.ra. COAIIO :-

Via (02) : COOIP - Gabin&1:a
Ob••rvaç:lo:Int~ra o do••il-Controle da Trabalho. Gd.fico.

Via (03) :CEGRAF
Arquiva.. :NACD

Doc:u.anto :COI/la-Ol (I)
Titulo : I"ORMULARIO - TRABALHOS RECEIllDOS B ENTIlI!GUES PELA SIlDIS

Orillinal : CODEP - Gabin.te
Ob••rvaç:lo: Int.lIra o do.ail-Controle da Trabalho. Grifico.

C6pia :COOEP - SEllIS
Ob••rvac:~:No. c~ao•••pecificos de trabalhos de deputados ou de 6rgl.o.

da CO.
Fa••• de Arquivamento:

Ati.a : At. a entrega do aaterial
Intera. Orig_ 5 ano.
Intera. COAIIO :-

1locwMnto :COI/26-02 (I)
Titulo :ESTATiSTlCA HENSAL - SEÇO!S DAS COORDENAÇOES/SERVIÇOS DO

CEDIN
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Original :CEDIK - Gabinete. da. Coordena~"/Servil'o.
Arquivaa. :Paata especifica
Fase. d. ArquiVaJlento:

~~~::.. Orig_ ~i·':.elabora~lo da E.tat. Mensal da Coord./serv.

Intera. COARQ

DoCUDHlJ1to :CDI/3l-03
Titulo :I'ICHA - INVIlNTARIO PRELIMINAR DO ACERVO FOTOGRAI'ICO _ SllDAU

Via aniea :COARQ - SEDAU
Fas.s de Arquivaaento:

~~~::.. Orig_ :~:o.er eub"tituido por ....ralo _ia detalhada

Intera. COAIIQ

DOCUllM!nto :CDI/31-01
Titulo :MAPA DE LOCALIU<ÇAO DOS DOCUKl!NTOS ADMINISTRATIVOS - SEDAD

I~~=to ;~i'I~;;OiRAKS~:~KCIA DE DOCUMl!KTOS DE AROI/IVO

Original :COARQ - SllDOL
Arquivaa. :P••t. especifica
Fa••• de ArquivlUIeI1to:

AtiVa : At6 a conferl.ncia doa docwaento8
Intera. Orig"", : ACSO
Intera. COARQ :-

Via anica :COARQ - SllDAD
Arquivaa. :paata especifica
Obaervaç:lo:!m tranapoai~l.o para Deio eletrônico; por se tratar de exptt'"

diante que localiza oa documentoa no acervo, deve aer de a...
cesao restrito.

Fa:~:v:· Arquivaaen;o~téo t.~:l:t10 da transpoaiç:l.o
lntera. Ori9ea :-

Arq .l!l..tr. : COAllO - SEDAD
Obll.rva~l.o:ArquiYo eletrônico de dado.; por localizar 011 docuaentos no

acervo, deve ser de acellao rsatrito.
Pases d. Arquivamento:

Ativa Enquanto durar o procediaento
Interlll. OrigUl

Original : COARQ - SllDAD
Arquivaa. :Paata especifica
Fases d. Arquivamento:

Ativa : At' a conterêncill doa docuae.ntoa
Intera. Orig_ : ACSO
Intera. COARQ :-

Original : COAllO - SllDAU
ArquivaII. :Paata especifica
Faae. de Arquivaaento:

Ati"l'a : At' a conferlncia doa docWMI1toa
Intera. Orig_ : ACSO
Intera. COARQ :-

C6pia : Setor de Orig....
ArquivAIQ. :Pasta especifica
Fases d. Arquivaaento:

Ativa At6 a conferincia dos documantoll pela COMO
Intera. Orig.. Ate o t6raino da guarda intermediAria na COARa
Interlll. COARQ :-

Arq.Eletr. : COARO - SEDOL
Ob.erva~ao:Arquivo eletrônico de dado.
Fasns de Arquiva.ento:

Ativa Enquanto durar o procedi.ente
Intera. Orig_ ACSO
Intera. COARQ

Doc..-nto :CDI/31-04
Titulo : FICHA PRINCIPAL - SllDAU

Via tmiea :COARQ - SllDAU
Arquivaa. :JlJI fichArio pr6prio
Fue. da Arquivamento:

Ativa Enquanto durar o procedimento
Intera. Orig_ ACSO
Interlll. COARQ :-

Documento :CDI/31-05
Titulo :FICHA DE INDEXAÇAO COORDENADA - SllDAU

Via tmica :COARQ - SEDAU
Arquivaa. :Ea fich*rio pr6prio
Fas•• d. ArquivAMnto:

Atly. Enquanto durar o procadiaento
• Intera. Orig_ ACSO

Intera. COAllO

DoCUllento :CDI/3l-0e
Titulo :MAPA DE LOCALIZAÇAO DE PROPOSIÇOES - SllDOL

Via anica :COARO - SEDOL
ArquivUl. :Pasta. especifica
Obaervaç:Ao:bI. tranBposiç:&o para o meio eletrônico; por se tratar de ex

:~;:t:e~:i~~~alizaoa docwunto& no acervo, deve s.r de
Faaea de Arquivamento:

Ativa At' o t6rJ11ino da transposiç:Ao
Intera. Orig_ ACSO
Interlll. COARQ

Docuaanto :CDI/31-07
Titulo :MAPA DE LOCALIZAÇllO DE DOCUMENTOS DE CPI - SEDOL

Via tmica :COARQ - SllDOL
Arquivaa. :Paata e.pacifica
Ob••rvaç:Ao:EIll transposiç:l.o para o uio .1etrOnico;por se tratar de in.

trwMDto que localisa oa dOC11lHDto. no acervo, deve s.r de
acesao restrito.

Faa•• de Arquiva.ento:
Ativa : At6 o t'raino da tranapo.i~l.o
Intera. Orig_ : ACSO
Intera. COAllO :-

Arq.Eletr. :COARQ - SllDOL
Ob••rvaç:lo:Arquivo eletrônico da dados; por .e tratar d. instrumento

::t;~~:~i:la os dOCUllentoll no acervo, deve ser de acesso

Faae. de Arquivaaento:
Ativa Inquanto durar o procediJM!lnta
Intera. Orig_ ACSO
Intara. COARQ

Documento :CDI/31-06
Titulo :I'ICHA REl!ISSIVA - SllDAU

Via anica :COARQ - SllDAU

I
F.... de Arquiva.ento:

Ati"a : Enquento durar o pracediaanto
Inte.... Orig_ : ACSO
Intera. COAllO :-

I

Inf·i

,
da CD;

CDI/31

Lagislati"a
Coordenaç:l.o, controle e adatnlatraç:1o da. atividad•• de
Geatl.o do Acervo DoCUllllntal
IlLASORAÇAO DOS I:/STRUMENTOS DE RIlCUPERAÇJlO DA
IKI'ORllAÇllO - COARQ

TABELA DE Tl!KPORALIDADE

n cópia. :CEDIN - Sel'!ltI" das Coordena~lle"/SerYi~o"
Arquivaa. :Paata ••pecifica
I'a..e de Arqu1Yuanto:

Ati"a Atlo o envio do original
Intera. Orig_ 01 ....
Intera. COARQ

DOe11Jallto :CDI/30-UCA
Titulo :DOSSIE - CONTROLE DE 'rRABALlIOS GRAI'ICOS

Via llnica :CODEP - Gabinete
Arquivaa. :Paata ••pecifica
~::~::A~;:i:=~~~c:-apor pasta do Deputado ou pasta doa Crgloa

AtiVa At. o final da legielatura
Intera. Orig_ ACSO
Intera. COARQ

I
Ar••
Fun~&o :
Atividade:
Rotina

DoCUllento : CDI/31-02
Titulo :FICHA DE INDEXAÇAO DO ACERVO - SEDAD

Original : COARO - SEDAD
Arquivam. :Ia fich~rio pr6prio.EIl ord_ a1fab6tica(2 pri.eiros caaos)eu

por fundo • em ordem cronol6qica no ca.o de geral por setor.
Ob.erva~Ao:Ea tranapoai~ao par. 11810 eletrônico
Pa••• de Arquivamento:

Ativa : Até o termino da tranapoaiç:l.o
Interm.. Orig_ :-

Arq.Eletr. :COAllO - SEDAD
Obaervaç:lo:Arquivo eletrônico de dado••
Fa.e. d. ArquivaJllento:

Ativa Enquanto durar o procedimento
Intera. OrigUl .

OOCUDHlJ1to : CDI/31-09 .
Titulo :MAPA DE LOCALIZAÇJlO DE DOCUMENTOS LEGISLATIVOS - SEDOL

Original :COARO - SllDOL
ArquivlUll. :Pasta especifica
Observaçao:Por .e tratar de expediente que localiza oa documentos no a

cervo, deve ser de aceS80 restrito.
Fases de Arquivamento:

Ativa : Enquanto durar o procedimento
Intera:l. Orig.. : ACSO
Intera. COARO' :-

C6pia :COARO - SEDOL
Fa••s de Arquivamento:

Ativa Enquanto durar o procedi.ente
Interm... Origea ACSO
Inter... COARO
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DOCUllleJlto :CDI/31-10
Titulo :IIIVEIl'rARIO PRELIMINAR - SEDHI

DIÁRIO DA CÂMARA OOS DEPUTADOS

lntera. CoARQ : 5 &na.
Guarda. Perune.nt.: -

Fevereiro de 1996

Original :COllllQ - SEDHI
Fas.s de Arquivaaanto:

Ativa : At* a elaboraç;:l.o do inventArio definitivo
Intera. Orig... : ACSO
InterJll. COllIlQ :-

Cópia : COllllQ - SEDHI
Faa•• de Arquivamento:

Ativa At. a elaboraç::6.o do inventArio definitivo
InterJll. Origam ACSO
InterJll. COllllQ

Docwaento :CDI/31-11
Titulo :FICHA DE IIlVEIlTARIO PRELIMINAR - SEDHI

Via llnica :COARQ - SEDHI
Obaervaç:lo:Mudar6 de suporte, pa8sando para o computador.
Fa••• de Arquivaaento:

Ativa At' a elaboraç::!o do inventArio definitivo
InterJll. Orig_ ACSO
Interm. COllIlQ :-

DocWllel1to :CDI/31-12
Titulo :INVENTARIO DA DOCIll!ENTAÇAO PERIIANEIlTE - SEDHI

.priginal : COllIlQ - SEDHI

Fase. de ArquivaJÀento:
Ativa : Atll a publicaç&o
InterJll. Orig_ : ACSO
Intera. COllllQ :-

Impreeeo : COllIlQ - SEDHI
Ob••rvaç;:Ao:C0mp6e o Arquivo Impresso da CO

Guarda Peraanente: P

~~~to ;~~I~i3 INDEXAÇAO Dlt- DOCIlI!ENTAÇAO PER!lAIml'lE _ SEDHI

Via llnica :COllIlQ - SEDHI
Ob••rvaç:lo:t:Jtil na lccalisaç:l.o doa dOCWH:ntoB. MudarA de suporte, pu

sando para o computador.
Fase. d. Arquivamento:

Atiya : Enquanto durar o procedimento
InterJll. Orig_ ACSO
InterJll. COARQ

Docuaento :CDI/31-14
Titulo :PLAIlO DE DESCRlÇAO E IDENTIFICAÇAO DE DOCIlI!ENTOS (PDID)

Via llnica : COllllQ - SEDHI
Faa.. de Arquivamento:

Ativa : Ate a montaqeJII do Inventàrio Anal1tico
Intera. OriglOlll

I
. DoCWllel1tO :COI/31-15
Titulo : INVENTARIO ANALITICO - SEDHI

Original :COllIlQ - SEDHI
Fases de Arquivamento:

Ativa : AtIl a publ1caç&o
InterJll. Orig_ : ACSO
Interm. COllllQ :-

Impreno : COllllQ - SEOHI
Obs.rYaç::&o:CompOe o Arquivo Impresso da CD

Guarda Permanente: P

TABELA DE TEMPORALIDADE

Area Legi.lativa .
Funç::lo : Coord.,Controle a AdIliniatraç::Ao das Atividade. de Informação
Atividade: Controle Adainistrativo e Eatatistico do elIDIR
Rotina CONTROLE FUNCIONAL - SERAD

CDI/32

DoCWllel1to : CDI/32-01
Titulo :BASE DE DADOS - CADASTRO DE FUNCIONARIOS (SICAF)

Arq. Elet.:CEOIN - SERAO
\.Obs.rvaç::Ao:Atualis:ado permanentemente

1'aeea de Arquivaaento:
Ativet : Enquanto durar o procedil1Anto
Intera. Origem

Ilocwoento : Pe/24-06 (li)
Titulo : EXPEDIENTE - APRESEIl'1'Aç:110 DE FUNCIONARIO

Original :Orq&o de lotaç&o
ralles de Arquivaaento:

Ativa : 1 ano
Interm.. Origem : 5 anoa

C6p1a :P.ata de Assentamentos Funcionais
Fases de Arquivacento:

Ativa : Enquanto o servidor estiver na ativa.
InterJll. Orig_ ACSO
Intera. COllIlQ : 90
Guarda Peraanente: P

Docuaento :CDI/32-02
Titulo :FORllt1LARIO - CADASTRO DE FUNCIONARIO

Via llnica :CEDIN - SERAO
Arquivaza. :Pasta especifica
Fases de Arquivaunto:

Ativa Ate o registro no SICAF
Intera. Origem :-

Docuaento : Pe/04-05 (I)
Titulo :MEI!ORllIiDO DE SUBSTlTUlÇAO OU AFASTAHEII'l'O

Original :DlRAO - SEUl.
Observaç&o:Rotina Especifica:Elaboraç&o do Boletim AdJ:Iiniatrativo(Co/2)
Faaes de Arquivamento:

Ativa : 1 ano
Intllrm. Orig.... : 5 anos
InterJll. COllIlQ :-

Copia : Org&o de LotaçAo
Fas•• d. Arquiv.-nto:

Atiya 2 anos
Int.ra. Orig_ : 3 anos
Guarda Per.-nente: P

DoCUllleJlto : CDI/32-03
Titulo : LISTAGEM - ORDEM ALFABETlCA DE SERVIDOR

Via llnica :CEDIN - Coordenações/Serviços
Fas.. d. Arquivamento:

Ativa : Ate o conh.c:illllnto do interessado
Intera. Origea :-

Doc:woento :CDI/32-04
Titulo :LISTAGEM - ORDEM IilIIIItRlCA DE FONTO DE SERVIDOR

Via llnica :CEDIN - Coordenaç:Oas/Serviços
Fas•• de Arquivamento:

Ativa : At6 o conheciaento do interessado
Intera. Orig811 :-

Doc:IDento :CDI/32-05
Titulo :LISTAGEM - ANIVERSARIANTES DO MES

Via llnica :CEDIN - Coordenações/Serviços
Fas•• de Arquiv&UIlto:

AtiTa : Ati o final do mes
Interm. Orig_ :-

Docuaento :CDI/32-06
Titulo : LISTAGEM - INDIVIDUAL DE SERVIDOR FOR ORGllO

Via llnica :CEDIN - Servidor
Arquivam. :NACO

Docuaento :CDI/32-07
Titulo :LISTAGEM - TIFO DE AFASTAMENTO DE, SERVIDOR

Via ânica :CEDIH - Coordanaç::O.s/S.rvi~o. ou Servidor
Fa••s de Arquivaaento:

Ativa At' o conheciaento do intereasado
InterJll. Orig_ :-

TABELA DE TEMPORALIDADE

Area Legislativa
FunçAo : Coordenaç::!o, Controle e AcminiBtraç:l.o das Atividades de Inf.
Atividade: Gest&o do Acervo Docwaental
Rotina CONTROLE I"ISICO DO ACERVO llIlQUIVISTICO

CDI/33

Doeuaento :CDI/19-01 (I)
Titulo :GUIA DE TRAIISFERENCIA DE DOCIll!ENTOS DE llIlQUlVO

original : COllllQ - SEDOL
Arquivaa. :Pasta eapeci:fica
Fas•• d. Arquivamento:

Ativa : At4! a conferlncia doa documentoB
InterJll. Orig_ : ACSO
InterJll. COllIlQ :-

Original : COARQ - SEDAD
Arquivam. :pasta eapeci:fica
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CDI/35

Faselll de ArquivalRento:
At~va :-. Ate a conferincia dos documentos
Intera. Origeza -: .ACSO
Intera. COllllQ :-

Original :COllllQ - SEDAU
Arquiva.. :Pasta especifica
Fases de Arquivaaento:

Ativa : Até a conferência dos documentos
Interm. Origem. : ACSO
InterJI. COllllQ :-

COpia :Setor de Origem
Arquivam. :Pasta especifica
Fases de Arquivamento:

Ativa : Ate a conferlncia dos documentos pela COARO
Interm. Origem Atê o tirmino da guarda intermediária na COARQ
Interm. COARQ

Documento :CDI/33-01
Titulo : FORMULiUlIO - CONTROLE GERAL DO ACERVO - SEDAD

Via Mica : COllllQ - SEDAD
Fases de Arquivamento:

Ativa Até o final do ano
Interm.. Origem Até a elaboração do relat6rio anual
Interm. COARQ

Documento :CDI/26~02 CI)
Titulo :ESTATiSTlCA MENSAL - SEÇOES DAS COORD);;NAÇOES/SERVIÇOS DO

CEDIN

Original :CEDIN - Gabinetes das Coordenações/Serviços
Arquivam. :Pasta especifica
Fases de Arquivamento:

Ativa : Até a elaboraç:lo da Eatat. Mensal da Coord./Serv.
lnterm. Origem : 01 mAs
Interm. COARQ :-

n c6pias :CEDIN' - Seç:ões das Coordenaç:Oes/Serviç:os
ArquiVaID.a :f'asta especifica
Fases de Arquivamento:

Ativa Ate o envio' do original
Inte".. origllllt 01 ~s
InterDl. COllllQ

Documento :CDI/26-10 CI)
Titulo : RELATORIO ANUAL DAS SEÇOES DAS COORDENAÇOES/SERVIÇOS DO

CEDIN

Original :CEDIN - Gabinete das Coordenaç:Oea/Serviç:oB
Arquivame :PllBta especifica
Observaç:l\o:Podem 8er descartados uma vez que o Relatório Anual da Coor

denaç:ao/Serviç:o será preservado a

Fases de Arquivamento:
Ativa Ate o envio do Relatório Anual da Coord. /Serviç:o
Interm. Origem. : 01 ano
lnterm. COARQ :-

COpia :CEDIN - Seções de Coordenações/Serviços
Fases de Arquivamento:

Ativa : Até o envio do original
Interll. Origem ACSO
Interm. COARQ

Documento : CDI/33-02
Titulo :MAPA DE LOCALIZAÇAO':DO ACERVO RECOLHIDO PARA CUSTODIA-SEDAD

Via Mica :COllllQ - SEDAD
Fases de Arquivamento:

Ativa : Ate o final do ano
lntarm. Origem Ate a elaboraç:ao do relatório anual
Interm. COARQ

TABELA DE TEMPOIlALIDADE

.ArR8 Legislativa
Funç:ão : Coord. ,Controle e Administração das Atividades de Informaç::Ao
Atividade: Gestão do Acervo Documental
Rotina MAllUTENÇAO DOS BANCOS DE DADOS - CEDIN

~~~:~to ;~~~~O~E RECUPEIlAÇlI.O DA INFORMAÇAO (AQUARIUS)

Arq. eletr. : PRODASEN
Arquivam. :NACD
Ob!lervaçAo:Ba!l8 de Dados que não constitui propriedade da COa

Documento : CDI/35-02
1'itulo : FICHA DE PRE-CATALOGAÇlI.O DE LIVRO

Via Mica :CEDIN - SECAT
Fases de Arquivamento:

Ativa Ate a cataloqaç:âo no BAal a
Interm. Origem

Documento : CDI/35-03
Titulo :BANCO DE DADOS - DADOS BIBLIOGRAFICOS DO ACERVO DE REDE DE

BIBLIOTECAS - CBIBR)

Arq aeletra: PROOASEN
Arquivam. :NACD
Observação:Banco de Dados que não constitui propriedade da COa

Documento :CDI/35-04
Titulo :BANCO DE DADOS - REFERENCIAS DE PERIODIC05 E PUBLICAÇOES DA

REDE DE BIBLIOTECAS (PERI)

Arq.eletr. :PRODASEN
ArquiviIDla :NACD
qbservaç:Ao: Banco de Dados que nAo constitui propriedade da CO a

Documento : CDI/35-05
Titulo :BANCO DE DADOS - DADOS BIBLIOGRAFICOS E PERIODICOS DO ACERVO

DA REDE DE BIBLIOTECAS - CBIPE)

Arq.eletr. :PRODASEN
Arquivam. :NACD
Observaç:a.o:Banco de Dados que não constitui propriedade da CO.

Documento :CDI/35-06
Titulo : fORMULARIO - SICON-SABI TIlANSCRlÇAO DE DADOS

Via Mica :COBIB - SEBI5
Arquivama :Pasta especifica
Fases de Arquivamento:

Ativa Até a inclusAo no Banco de Dados
Interlla Origem Ate a conferência com a listagem de alterações
Interm. COARQ

Documento : CDI/35-07
Titulo : LISTAGEM - FICHA IMAGEM

Via Mica : COBIB - SEBIS

Fases de Arquivamento:
Ativa : Até a conferência com o FormulAria de Transcriç:l.o
lnterma origem

Area
Função
Atividade
Rotina

TABELA DE TI!MPORALIDADE

Legislativa
Coordenaç:!.o, Controle e Administraç:Ao das Atividades de Inf.
Elaboraçio e Controle de Publicações Oficiais
AVALIAÇAO DE SERVlç:OS GRAPICOS

CDI/34-

Documento :CDI/35-0a
Titulo :CATALOGO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO

Via Mica : COBIB - SECIP
Observaç:Ao:Mantido no !Ialão de ·.leitura, para ser consultado pelos usuA

rios da COBIB a

Fa:~~V:e Arquivamen;O~te O recebimento da nova listagem, com alterllç:l5eBI
Interma Origem

Docwaento : CDI/34-01
Titulo :FICHA DE AVALIAÇlI.O DE IMPRESSOS

Via 'ânica : CEGRAF
Arquivam. :NACD

Documento :CDI/34-02
Titulo :MAPA DE CONTROLE DE AVALIAÇlI.O DE IMPRESSOS

Original : CODEP - Gabinete
Arquivam a :Pasta e.specifica
Fase. de Arquivamento:

Ativa At' o termino do preenchimento do formulAria
Interlll. OrigAm 6 Iteses
Interm. COARQ

Documento : PG/**-03 (*)
ritulo :FORMULARIO - CADASTRO PARLAMENTAR

,ViaCOl) :CODEP - Gabinete
Arquivam. :P8sta especifica

Fa:~~v:e Arquivamen;o~té -'l implantação dos dados no comput'1dcr
Interm. Origem : Ate o final da legislatura
Interm. COARQ :-

Via(02) :DG - Gabinete
Observaç:3.o:A ser avaliado em rotina especifica

~~~to ~~~~~5~~9DADOS _ DADOS BIOGRAFICOS DOS SRS. DEPUTADOS CBDEP)
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Arq.eletr. :PRODASEH
ArquivaJil. :NACD
Obaervaç:lo:Banco de Dados que n&o constitui propriedade da co.

Documento :CDI/35-l0
Titulo :BANCO DE DADOS - DADOS BIOGRAFICOS DOS SRI. DEPUTAIlOlI -

(BAHDEP)

Arq. eletr. : CEDIN - SEINF
Obsertaç!o:Serve de base para a publicaçao da CO "R.~rt6rl0 Blogr.fi

co"
Fases de Arquivamento:

Ativa At6 o têrmino da legislatura
Interm. Origlllll ACSlJ'
Interll. COARQ :-

Documento :CDI/35-11
Titulo : EXPEDIENTE - COMUIiICAÇJlO DE ATUAÇJlO PARLAlWlTAR

.original :CODEP - Gabin.t.

Filses de. Arquivasaenta:
Ativa At. a incluslo doa dado. no ce-putador
Interm. Oriq_ : At6 o fineI do ....
Interll. COARQ :-

VlIIul, SáJle NIl1a, A._1e KaoMIIr. Setde QtotirM, SlIvIe TClITtI, C_ »anlei,

COIICIiflo T JNi rM'hlUd, EajicIe SlaI.... J'" CoIaço, Joté Ck.ves, J.ra."""

hhle, PIDe/atti, Aat6ollo de V... Jolo Abelda, Pa.1o Ribel, Roberto Ca..pos,

A Madeira, LaI& CuIoo lIuIy • rrucioco Horta; pela Co..iuio d. Ec-ia,

IHoblrIa • C-'rdo, OI DoptoúaIeI: Mirle aw..... Joie Ribeiro, Vlcc-Presidntos,

AIoIo ..... AadtIle de V... C..... U DlIM SponIke, Fra...... Horta, Joh

F_-' JNi MikIe MRttIro, JiIIIo Iltdec Laiz Bra... L.iz Maiaardi. Marnlo

TtIuln, N"" 0I0dI, "ah 1l1taol. lItuta J"_. tltalara; CuIoI d. Carllrú,

Joio PIaolottI • "... MadIaH, ..pIoaIa; poIa C.-lodo E~Refona.Tributária,

lt"
OI DtpetlIlIor.~~ "... LaIz CItrot,~ de Castro o Luiz Bra...O

PnsWtatt doa per aIIertoI ..trabolloM,j~..~~.da Depetacla Yeda Cra.~
per -w. ....... • Ie........... ~1Iliioav. sido CMVocada pllra • discunlo da

.Ir)
PropMta ... Iaoada Ceatltatioa1 .;... 46m, .....terie do Deputado Laio Roberto

~l

C6piá :Orqlo informante
Fases de Arquivaaento:

Ativa : Atê o envio do orlq1nal
Interm. Origem ACSO
Intena. - COARQ :-

• J • .....,.. PabIo MooL 1Itmra. _tos, r_do ainda pllrto d.

M_ o JOIk JlaIirio SuM.. d. U.iYenidade Fedoral do

RiR G de Sal, tnntariota Roq.. Joaq.ia1 WoIItw.jg, CIO 'I....

pu1lcIperno da tlalloraçJe da PEC, .............. trabo1loo rH1bado pdo Doplltado

Luio1Wla1o .....to. O .........10 ..-. polavra»._ daPn~"""à

CRIItlcaifle, Dopelllllo Lallllollerto .....te, .... ta •• kiltérico oobrt\ taror~ daclc o

.....'" .... "MotIlIIca o ~'TrI1Iatárle N....... e Flaaacia...to d. Sezuridade

SocIal, l:ItalltIIce N.-Io ..T~ • dá __ prwldheiu" (Ca,. J, Tilulo VI,

Ano 195 • __ lIIIpMItlY da C~içie FtdtraI). O Preside.te,

llopoItaHc-.M Iltpatadeo MirIIl CavdaaI, Luio Roberto PO.I.

b -ª.t!!YM
Graclnd11 Auucene de Vasconcellos

Pr••• da CADAR

LEGENDA
ACSQ-> A Crit6rio Setor de Oriqea KACO-> !fIo Arquivado na CO
UCA -> Unidade Coletiva Arquivamento -> na.carta por .11.1n&4=&o
NMA -) H:J.o ê Material de Arquivo P -> Guarda Peraanente
(I) -) Documento de outra rotina PIS -> Guarda ••1».. I.letiva
/** - DOCUMento ainda 010 avaliado

Oba: 08 prazos dellitas Tabelas foraJll propos
tos pela CADAR e os demais dado. extral
dos doR respectivos Planos de Destinaç:lo
de Documento. de Arquivo (PDDA)

COMISSÕES
ATAS DAS COMISSÕES

50" LEGISLATURA

I' SESSÃO LEGISLATIVA

ATA DA QUADRAGÉSIMA QUARTA (REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA)

COMISSÃO DE ECONOMIA.INDÚS~J~OMi:RCIO
~~COMISSÃO DE F1NAN~~"" f~~UTAÇÃO

COMISSÃO ESPE~,.p:FORMATRIBUTÁRIA
,/1

REALIZADA EM: 29 DE NOVEMBRO DE 1'"
1t1fl

<

') ff

AOI vinte e nove diu do m& de Bovembro do aDe de .n lIO'VectIltH e DOVla" e cme.,. Ja;

dez horas o lrinta "'inulos, no P1euário da, A.ou n d. Cl..ra d.. Doputadol,

reuai.--se a COlllisdo de Economia, Iadú.tria e Comércio pal'll u.. Rell.iio Ordinária

Conjuata COI1l a Comisolo de Finança o Trihutaçlo o • C_iodo EsptciaI-IlefGnu

Trihutária, sob a Presidência do Deputado Gonup Mola, Praidoalo da C...iodo do

Finança o Tributaçlo. Ettavlllll. p.....lltel .. Deputadol: Muua DttMI, Márcio Fortts.

Max R_nmana. Vicc-Preside.l<s da Co.inlo do FinlUlÇa o Trlh.taçle, Edi.bo lia,

Geddel Vieira Lima, Ho.oro Opiclo, Luio Roberle PODt.. Pedra Nev." Filio

Mendonça, José Carlos VICi.... Maaoel Castro, OsórioA~O Brant, ....lio

- ialde .ti ....... à -.raçlo ... PropMta. Ao n... de ... npoaIçIo, e DoJl'ltade

Goaap Mata .-.. • pntIoNacia .. DopeIlllIo Jara""r Paido, podiado _.Ipu

_ ~ pdo -..idatIt .. H _lar. o. _idadel. o Dep.tado Lull Rebesto

............ iatorp ,... ........ iucsIçio, .... Doputadoo: Cu" Lioaa,

Edill" ... LaIa C 1ba1J. Albino GoIdao... ReaaIO JoIl.-' F"M1IIO de Castro •

Frucioca Horta. rOlUl l'eilM ...._ iatorpolaç6ts .. _tor da Proposta de E_da

à C~~ .' 175-AI95, DopetHo M_~ lttldo sido proata_tt

............ pdo _ E.1n OI eooIYidadoo pnHIltos, Ilatra. i.dapçõts _

.....~ S-.... MarIa H'" ~Itu"d. FIKIlI5P. DoItIOr Ivo T.rra, da
/t>Y

F..............~.... 1ll1ltlrlo Pnto. N. decomr~fiIdo.tt ....mi•• Presidfncia
, tI

o 1le,Ietado nr.. ...C_ Fel ........~ _ detaaio ...rtlci....I.. o rlUra.

_ da ......ra • S-.... MarlaH~(~.d. FIPElUSP. DooItor Ivo To....... da

FKa1datIt ..~ ..~ rhto. Dtelor Adaulo Po.te, d. CIESP. o Doator
'I l

H_ .. A....... ~(lI. Direito Priv.....0 Parallá o o Doutor Ma.....
1,'"

SUt'A.... PnoIdoato J.' C.._ .....iItIta da Iadoblrla da Coaslnlçlo. r.ra as '

.-ideraç&s n......... d.......ra O Prot_r Solo.. o rror....... Roque e o

Dopootado LalI 1Wla1o PalIto. O iatoiro teor da _.ilo roi I""vado, devendo _,

IraMCrlto • ,.bIlcade, ......... r_ pllrto i........to data Ato.

ENCIIlaAMi:NTO: N aII ........... tralar, o Praideato .....rro... lrabalhoo às

..••_ o 1rIala _ apadtcool. preseaça dOI COllVidados, pula ata e

de_li COMpareara debates. E pllra constar ...

~ANAMtUA1lIIIEIRO CORREIA DE ARAÚJO. Socrotá

Ata "ftllda, diocatida o aprovad.. será lUIÍIIlld. poIo I' Vice- Presidon icio da
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Nqrlo, !lep..-laJIt. cto MÚlbtério d. la.lÚltrla, do Comércio • do Turismo.O

trae horas e dezeDCWC minata. o Presidente encerrou • rtUnilo. O inteiro teor da

CavaUazzi. e Joio Ribeiro, Vice-Presidentesi Aldo Rebelo, Cunha Lima, Edson Silva e

dnCon_1O

ColUIla.

no Diirlo

lo'
((t'

r:I{'

p.bllcad.e.....id.nt.

NacioaalJ~U'luynuuynIUXUU

Pablicada no DCN da

REAUZADA ~M 05 DE DEZEMBRO DE 1995

iO"

, / "tl
(., ôJ;( t

Aos cinco dias do lDis de dezembro do ano de nlif novecentos e noventa e cinco, às dez e
, lo'

horas e trinta minutos, no Plen'rio 19,(Bloco do Lideranças, Anexo n da Câmara dOI
,til. "..

Deputados, reuniu-st a COJD~.~ae Economia, Indústria e Comércio, para uma reuniio
• I f,/t'.:

extraordinária com memlJros da Comiuio de Indústria da Câmara dos Deputados da

Argcntl... Estav.m pmentel .. Deputados: P.udemey Avellno, Pmidente, Mirlo

Ulinada ' pelo

Pnsldate e" aerddo, Deputado Joio Ribeiro, doa IIOr .bertM OItrabalbOl • cnnvidou

para <OmllOr. Meta o Deputado hulo TIta•• 1· Vic..Pnsidenl. d. Comlnio de Miou

• E~eszia, OI 5eabam PelU Gn:iner. EUJfaIo Pierrobo. N.to, Pedro Luiz d. Brito

Machado e Loiz CcIao Parisi Nqrlo. O Pnsid••t. pulOu • paI.vra ao Doator Peter

Grei.., e, pooteriormmte, .01 oatros p.rtlclpaat... qae pmtaram escl.rtCim.nt..

sobre o tem. para o qual roram cODvidadOl • "IIOr. lot.rpeIliram OI coovid.dos ..

DeputadOl: Joio Ribeiro, .utor do rcqu.rim.ntll, AotoDio F.ij6, SaIomio Cruz, Luciano

ZIca, F.m.ndo Ferro, M.urlcio N.j.r. Dl1so SperarICO, Rivaldo M.c.~ J..é M••b.do •

Cuuba Limo. O 1· V_Pnsidante d. Comiuio d. Miau. E.eszia, Dep.tado Paolo

ma.iio roi _.do, d....ado ser tranlCrito e pabllcado, pusando • ruer parte

lntqra.te daIta AlL E para coDltar,.~ ANAMtLIA RIBEIRO CORREIA

DE ARAÚJO, Sec:retiria, la,,",; • present. Ata que lida, dilc:atid•••prov.da, será

Tltan, • o 3· Vic..Praidaate da C""Íllio d. Economia, IndÚltria e Comértlo, Deputado

Joio Ribeiro, lectram couideraçila lin.1s, ••aradeccra... p.......ça dOi convld.dos,

parlamatua e d....is peItOu que .companbaram OI d.bates. ENCERRAMENTO: Àa

ATA DA QUADRAGtSIMA SEXTA REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)

AOI trillta dlu do .Io d••ov.níbrodo .Iio d. mil nov~.n~'- novata. cinco, àI da

bras eviat••~.. niioulN, nO rte.irio,dm:t~ftt~~t~d~Ci.ara dOi :ut.dOl, ,

maa...... Comiuio da EcOti'cítÍIia,'lnil6stria ~ ~O"'érclO para .01. Reuniio Conj.nta'

da Aodllncia Pliblica C01Il • comlido ~.i1'tli.U • Enet'Pà, com. finalld.iI. d. d.liater

lOIIn • lIliIizaçio do lá, nalo!'!"i
f
... YlÍCllIoo, ._omOl • d. lá iiq.tf'eito de '

l'. "lI. ", .
pe(róIeo(GLP), Hb .'~cia do DepUtado' Joio' Rilieiro, Y' VIc..Pritid.ni. d.

Comiuioda E..oOlOia, Iodistria,. Comirelo. Eitava. piaentel OI DepUtâdo. Cunba

LiIIIa, Dibo SporafIco, Eal....ldo Ribei.....'Loiz Mai••rd~ M.rtelo Telxelra,P.ulo Ritzel.'

Renato Jobu.., tItaIans; JoMMacb.do é Lueiano Zica, suP/eDtes. Deixaram d.

compa....... OI DeputadOl: Adbemar da Bal'fl)j' Y~bll, Aldo IUbelo; A.t6nio do Vane;

Beli.bo ~o, Ed_ SiI..... Fraacilc:o Horta, H....o..ao An&hi••lti, Join FUúrdJa,

José AIliba1, JOIÓ MicioMontelro, Jóllo ~"ker. Llipi'ovita Vieira, Láiz Braga, lIí.plI"

Bacdar; Mirlo CavalJuzi, Nalr Xa1'ier Lobo,Neisa. Oioêb, P.ud.rney Avcli~o;Rlcanlo

Heriello, Roberto FOGt...Rubem Medina, Severino C nti; Viltóri~ MedioU •

W.perSaI.llia.... titalara; Aldo Aranlel, Alzira,E rton. AIF C.marp, Allta.io

Ka.dir. Bosco Fra.ça, CarIoI da C.rbrit, Caliot M DiI«u Sperallco, Do.inlOS

Lcoulll, F.OIto Martdlo, Fern.ndo Torres, F.......do Z.ppo, FBix M.ndo.ça, GoJW!P

Mata, Hup Rodrlpes d. C.n~a, J.i... Marth!I. Joio PlzzoJ.lti, JoM de Abn:u, JOJé

..b1icad. ao DCN,di

ATA DA QUADRAGtslMA QUINTA REUNIÃO CONJUNTA

( AUDmNCL\PúBUCÁ)

~
, DEPUTADO MÁRIo CAVALLAZZI

Pns;,j........ eurclcio, d. Cominio d.
EcoRoatia, I.dllstria • Comércio

ConJralON'aeion.lnnXDUSUY"'DUU"UDYUIJIUDUD'IJUlJuuunnDIS

~DAEM,30DE NO~MBRODE 1995,

J.ame, J.rand1r Pahin, Luis Roberto Poate, Maria Elvira, Mipcl Rouelto, Rob.rto

Brant, Roberto paoaa, Sudro Mabel • Vlcate André Gom... s.pIentcs.

Compan:ceram OI sepi.ta ..embros da Cominio d. Minu • E••'JÍa: DeputadOl

...10 TJtu, I· Vlu-Pnsid.nte, Ant6nio Feijio, Rivaldo Macari, Luciano ZIca,

Fema.do Ferro • Airtoo Dlpp, titol.m; SaIomin Cruz, lupleDt.. A reuniio roi
Iú'

....otad. para ourir a Doulor Peter Greillet:, Secrtti1ft \lo En.J'Bia do Ministério d.

-, rIi.!~ '.
MiAu. Enel'lia; Doutor Eulinio Picrrobo., ~'Trd.nadorTécnico d. A.... de Gú

A.tolllOtivo d. AIIociaçin BruUeira d~l:niprtIU Estaduais Distribuidoras d. Gú

Caaalizado - Alli:GÁS; Doutor P~"'; Luiz da Brito M,acb.do, S.perinl.ndcnte d.
'I'

DaeaYoIrintmto d. E..p....~lIOlIta•• d. TraDlllOrta Urb.nOl; • Luiz CcIso P.risi
l_Ir'

Ricardo Hericllo, titul.m; C.rl.. da C.rbri., C.rlos Men.. e Joio Pizzolalti,

suplentes. Deixaram de comparecer: Adhemar de Barro! Filho, Antônio do Valle,

Betinho Rosado,· Dillo Sperafico, Enivaldo Ribeiro, Francisco Horta, Herculano

Angbin.~ Joio Fallarella, JOIé AnibaJ, José Mó.io Monteiro, Júlio Redcek.r,

Laprovita Vieira, Luiz Braga, Luiz Mainardi, Magno Bacelar, Marcelo Teixeira, Nair

X.vier Lobo, NcIson Otach, Paul~ Ritze\, Ren.to Johnsson, Roberto.Fonles, Rubem

Medina, Severino Cavalcanti, Vittorio Medioli e Waper SaJu.tiaoo, titulares; Aldo

Arantes, AffonJO Camaflo, A~i~':Ewerton, Ant6nio Kandir, Bosco França, Dilce.

SperarlCo, DominlOl Ltonelli, Fau.i~ Martello, Fernando Torres,. Femando Zuppo, Félix

Mendonça, Gonzap. Mota, Bap· R.c;drigueI da Cunha, Jaime Martins, José de Abreu,.
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José J.A..... José M.ch.do, Junndyr P.ixio, Luci.no Zlc., Luis Roberto Pont.. M.ria

Elvin, MÍlJleI RoHetto, Roberto Bnnt, Rob.rto Possaa, S.ndro M.he1 e Vlceate André

Gomes, SUpleAtes. O President.. Deputado r.ud.mey Avdino, dea por .bertos os

trabaUtoa, comunicando q.e o objetivo -d. l"eaniio foi estabelet:er mecanismos de

CODIulta li! intormaçlo recíprocu que permitam harmonizar e coordenar nol'JllH
,lu>

lqislativas correspondentes à política industrial em ~. e!ou OI setores -iDd.strlais

nI~Lh
apecirtCos de ambos OI pafJa, poUticu de i.{~~~"TrO e IIjoint veatllra". O Presidente

convidou p.n cODlpor • Mesa o D~utadO" Humberto J. Rogero, Presidente d.
u}

Comisslo de Indú.tria d. A"I..tina.· tivonm presontes os Deputados: Julio César
,~l'

Iha......he, Maria Cristina "e ~LAnZdes Beft2~ M.hel Rodrizuez, Rubén D.rio Rojo,
, I'';''

Pedro Novau, José Luiz Zav.1Ia e E.teh.n Martinez. Os Deputados d. CODlisslo de

ECO.OIIIi., Indústri. e Comércio e os d. Delepçio AI'I.ntin. rl2fl'llm .mplo d.hat.

sobre o tema a q.e se propuHram, e ao nnal acordaram para novo encontro no próximo

••0. em Damos Aira. No traDlCOrrer da nupilo OI membros da Conduio de Indústria

d. Ciman dos Deputado. d. Repúbllc. A"Ifntin. • d. Comissio d. Economi.,

Indústria e Co.ércio d. Cilllar. dos Deputad.. d. Repúhlic. Fed.ntiv. do Bn.il

redip'aDl um documento intitul.do: "MERCOSUL •. Ata d. Bn.íIi.", assinado pelos

Presidentes das citadas comiJsõ... ENCERRAMENTO: N.d. m.is h.v.ndo • tntar o

SeDllor Presidente encerrou. reuniio, às doze horas e cinqfienta minulOl, ~decendo a

MJ('1J.nr~~
praença doi convidadOl e dOi parlamentares. E pUa constar, ta.fi~~O '
ANAMÉLIA RIBEIRO CORREIA DE ARAÚJO, ·Secretária, I.vrei • preseat. Ata que

lida, discutida t aprovada, será allinada pelo Presidente e publicada no Diário do

ConzreuoNlcional.suJJIXJlXxnn'lXJxuJJ1XXJXXXXXXUXUXUXuUxxxxxnxxxxxu:x

PreSidente

~inho Rosado., Enivaldo Ribeiro. Francisco Horta, Joio Ribeiro, JOJé Aníbal, Magno

Bac:elar, Nelson Otoch, Renato JohnJlon, Severino Cavalcanti, Vittorio Medioli e Wagner

Sal.ldaao, titulares; Aldo Arantes, Ab::ira I.wmon, Affonso Camargo, Antonio Kandir,

Bosco França, Diletu SperartCO, Domingos Leonelli, Fausto Martell~ Fernando Torres,

F.mando Zuppo, Féli. M.ndonça, Gon..z. Mota, Hugo Rodrizues d. Cunh., Jn.é d.

Abrell, JOIt Jaaene, Jurandyr Paixio, Luciano Zica, Luis Roberto Pon)~ Miguel

RoHetto, Roberto Bnnt, Sandro M.bel e Vicente André Gomes, .upl.ntes. Havec"o

nÚlllero regiment.~ o' Presid.nt.. D.pntado P.ud.mey Aveliuo, d.u por .bertos os

trabalhos, diJpensando a leitura do Atai da. reuniões anteriores, solicitada pelo

Deputado Rubem Medina. ORDEM DO DIA: A) RELATÓRIO: I) PROPOSTA DE

FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N'Z5I95 • da Sn. Socorro Gomes· quo "propile que •

Comisdo de Eco.oIRia, Indústria e Comércio, rllCalize OI atol do Poder Executivo no que

co.ceme à execuçio do ·programa nacional de desestatizaçio especificamente no caso da

Comp.nhi. Vai. do Rio Doce". RELATOR: D.putado J.im. M.rtin•• PARECER:

contrário. DiKatiram a matéria OI Deputados: Júlio Redecker, José Machado, Rubem

o ).U>
Medina e Maria Elvira. Em votaçio, foi aprovado una~emente o parecer do Relator.

B· PROPOS~ÇÕESSU~ITASÀ APRE~~~Nà.USIVA DAS COMISSÕES:

TRAMITAÇAO ORDINARIA: Z) PROJETO' DE LEI N" 3.«019Z • do Sr. J.ckson
[U}

Pereira .. que "concede uençio dos I~postos Sobre Produtol Industrializadol e sobre

,~'"
Importaçio de Produtos ~.tn!a~eirOl aOI equipamentos de segurança para veículos,

I "1 11 J

qu.ndo importados pelas montadon.". RELATOR: D.putado HERCULANO

ANGHINEITL PARECER: f.vorável. VISTA: o Deputado JÚLIO REDECKER

apresentou voto em Jeparado, contrário. DiJcutiram a matéria os Deputados: Paulo

Rit&el, Rubem Medina e Cu.ba Lima. Em votaçio, foi rejeitado o parecer do Relator,

com vatOl eontráriOl dos Deputados Luiz Mainardi, Paulo Ritul e José Machado, e, em

separado, do Deputado Herculano Anghinrtti, Primitivo ReIator. O Deputado Rubem

Medina foi designado ~tor do Parecer Venced~r. O parecer do Relator posou a

Publicad. no DCN d. I I ,pág.

[o}
C,

'. [.0>
,coluna l(,t l

o-;f I"~Cpf'

con.tituir voto 011I ..p.r.do. 3) PROJETO DE LEI N· 566195 • do Sr. José Jan.o•• que

"dispõe sobre a inexecutoriedade do endollO e do aval concedido em titulol de crédito

tnns.cion~os nu operações de fom.nto m.rcantil". RELATOR: D.put.drtlN;ÓNIO

DO VALLE. PARECER: f.vorável~o proj.lo, com Suhstitutlvo,. contrário' .m.nd. ao

SUMtitutivo .p.......tad. u. ConlÍSlio. VISTA: o Deputado ROBERTO FONTES

apl"e'entou voto ItIJ!! separado, .. contrário. ,DiJeutiram a matéria OI. Deputados;: Júlio

Redecker It Ricardo Heráclio. Em votaçio, foi rejeitado unanimemente o paret;'er do

ATA DA QUADRAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO (ORDINÁRIA)

REALIZADA EM 13 DE DEZEIÍf&RO DE 1995

Aos treze diu do mês de dezembro d~ ano de mil n'~vecentos e novent~ e cinco, il de.
.. .... .j.U> .

horas e vinte e cinco miautOl, no Piellário dezenove, Btttó dI. Lideranças, Anexo fi da

> (,41'
Ci.a,. dOi Deputados, reuniu..se I ComisliOllle{~.fnomia, Indústria e Comércio, com a

'·.'VT
p......ça dos Deparados: P.ud.mey Avelí~o, ·Presid.nte; Mário C.v.lluz~ I·

o o cl~} o •
VICe-President.. Aldo Rebelo, Cu'l,t'. Ullla, DiIso Spenlico, Edson Silv., H.rcnl.no

(i~ . .
Anxllinetti, Joio Fauardla;;JGIé Múcio Monteiro, Ja'iliô Redecker, Llproviu Vieira, Luiz:r1il '· .
Brap, Luiz l't,fainlrdi, Marcelo Teixeira, Nair Xavier Lobo, Paulo Ritze!, Ricardo

Heridio, Roberto Foates • Ruhem' Medina, titul.res; C.r1os d. C.rhrás, C.r1os Metia,

J.ime M.rtins, Joio PizzoI.lti, José M.ch.do, M.ri;tlvin. Roberto Possaa, suplentes.

Deiunm d. colllp.rec.r o. Deputados: Adh.m.r df B.rros Filho, Antônio do V.IIe,

Relator. O Deputado Ricardo Heráclio foi designado Relator do Parecer Vencedor. O

p.rec.r do Rel.tor passou ••on.tituir voto .m ..p.nda. 4} PROJETO DE LEI N'

797195 .. do Dr. José Fortuoati - que "estabelece limites máximos para os niveillOnoros e

de calor ioternos nOl veÍC:ul~1 de traruporte .coletivo". Relator: Deputado LUIZ

MAINARDL PARECER: f.voráveL Diseutinm • m.téri. os D.putados: Cunha Lima,
lu>

Ruhem Medin•• José M.chado. VISTA: Concedido plf'lIlo d. VISTA formul.do pelo
_o I ~

Deputado JOSÉ MACHADO. 5) PROJETO ~~hf.''N' 367195· do Sr. P.ulo Um.· que

"dispõe sobre o regime de prorwionais e dé "empresas e entidades fiscalizadoras do
[U'}

••ercicio d. prorlSSiles • dá outns;rÓvidêncw"o RELATOR: D.putado ENIVALDO
,(~

RIBEIRO. PARECER: f."oráJet, com SuMtitutivo. VISTA: Conc.dido pedido d.
, fi l '·

VISTA formulado pelo Deput.do EDSON SILVA. Em ••suid., O P....id.nt. submet.u •

delihençio do Plenário o uome do Senhor ANDRÉ JOSÉ CAMARGO FILHO ,pan

ocup.r o carzo de A..-or Técnico Adjun.to data ComiJdo, em substituiçio ao Senhor
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CARLOS HUGO STUDART COWA. !no votaçio, foi .prov.do un.nim.....te.

Dando JII'OIRPimeato, o Preside." rqiltroa • pres.nç. de Annadores do Estado do

Amuen... O Dtputado Jesi M••h.do prol'triu alpmu palavru e101ÍOJU sobR •

.I..çio do Depatado Paud.ruey Avellao 0.. li Presidfn.ia d. ComiDlo dc Economia,

Indústria c Comércio o. deto....... d ENCERRAMENTO: Aat.. dc ••••rrar. li.

onze horas e viate miautOlt o Presidente COltYoco. reuDilo de Audilncia PúbUca, para o

di. qu.to às dez hora.. N.d. m.is h.vendo • tratar••Srad..... pres'r'IJ dc todos c

...........u anilo. E para .onst.r. ca.fi.c4t~ANAMiLIA RIBEIRO

CORREIA DE ARAÚJO, Stcntiri., lavrei • p....... Ata qac lida, discatid••

ap'rovad.. Hri usi.ad. ptIe President. • publlc.d. no Dlirlo do Co.........

Presid.nte

140$, do Deputado Roberto Fontes, comunicando 5ua ausencia à Reunião Conjunta de

Audiência P6bliea no dia 3O/1119!, por motivo de saúde. conforme atestado médico

aanado; Z) C6pia de Atestado Médico em Dome do Deputado José do Abr.u iaformaado

a necessidade de'seu afu~mento de suu atividades habituais durante quarenta e seis

di.... ptrtir do '010 do novombro do 1995. O p...idonto, Antes d. pa...r à Ordom do

Dia, facultou a palayra aos Deputados: 1) Dilso Sperafico que agradeceu a hospitalidade

do Deputado Pauderney Ayelino e dos amazonenses em gersl, por ocasião da viagem ..

Manau. de alguns parlamentares da Comissão; 2) José Machado que registrou o sucesso

do "Seminário: a alJ'Oind61tria da can..-de-açúcar e os rumos do Programa Nacional do
't')

Álcool", porque. partir dele sUl'liram propostu parat~'brosseguimentodoprocesso

. "I,'"
abel10 neste setor, e resultou que o Deputado ~oberto Fontes est' aguardando um novo

, '/ f
ellcontro com a Ministra Dorothea par~ dar .~damento aos trabalhos; 3) Paudemey

/1;)
Ávelino que teceu comentários .obre a Íb:uDiio Conjunta, ocorrida na véspera, com a

,'l:t.
l

DeleKaçio de Parlamentares d~ .c0ínissio de Indústria da Argentina, quando após amplo

debate ficou acertada uma sesullda reuniio, desta vez em Buenos Aires, com os membro!

Pablkad. .0 DCN de I I .p4
dessas comissões, entre abril e maio do próximo ano: 4) Sandro Mabel que fez convite

para OI intesraRta d. Cotais.io, principalmente para os da·Subcomissio Permanente de

Turismo. p.ra ptrticip.rom d. dis,ulllo sob... PEC n' 9195. ao dia seguint.. ORDEM

DO DIA: A· REQUERIMENTOS: I) R.querim.nto - do Sr. M.rcelo Teixoira - quo

"solicita •.. rn.lizaçio de Reunião Conjunta de Audiência Pública com a .Comissão de

Viaçio e Transportes, tendo como convidados representantes do Ministério da Fazenda ..

Ref:eita Federal, Ministério da Indústria. Comércio e Turismo .. Secretaria Nacional de

Turismo, Embratur, Ministério da JUltiça - Polícia ,Federal. Ministério da MArinha -

Diretori. de Portos e Costas (DPC), Ministério do Meio Ambiente, Itamarat~\,!inistério

da Sa4de .. Dtpartamen~o de Saúde Portuária, Ministério dos Transportes ..

Deparrament,o de PortOI e Departamento de Marinha Mercante, Sebrae, Ibama,

ATA DA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO (ORDINÁRIA)

REALIZADA EM 6 DE DEZEMBRO DE 1995

Aos seis dias do mês de dezell'lbro do ano de 'mil novecentos e noventa e ci~COt às dez

horas e vinte miautos, no Plenário dezenove, 'BloCo da Lideranças, Anexo· 11 d. Câmara

do. Deputados, reuniy..st a Cominio de Economia, IndústriA e Comércio, Icom •
k)

pres.nça dos Deput.dos: Paudemey Avelino. President~' Aldo Rebdo. Cunha Lima.
I"

DiI.o SperaO.o, Eniv.ldo Ribeiro. Edson Silv,a,ToIi; F....reIl•• José Mú.io Monteiro,
I '}'/

Luiz Braga, Luiz Mainardi, Marcdo Teixeira, Nair Xavier Lobo, Nelson Otoch, Renato
. '. ili),'
Johnlson. Ricardo H.ridio, Roberto Foat.. o Rub.m Medin•• titul....; C.r1o. d.

.(1 Li ,
Carbrás, Joté Maclaado, RO.b;ei1o Pat6a e Sandro· Mabd, suplentes•. Deixaram de

comparecer os Deputados: Adhemar dé Barro, Filho,' Antônio do Valle, Detinha Rosado,

Fran.isco Horta. Hercula.o Anshinettl, 'Joio Rlb.iro. JOI. Anlb.l. Júlio R.d..k.r.

Laprovita Vieira, MIJDO Bacelar, Mário CavaUuzi, Paulo Ritzd, S~verino Cavalcanti,

Vittorio MedioU eWalnlr Salu.tiano, titlllares; Aldo Arantes, Alzira Ewerton, Arronso

Camal'Jo, Antonio Kandir, Bosco França, Carlos MeDes, DUceu Speranco, Dominlos

Leonelli, Fau.to Marrello, Fernando Torres. Fernando Zuppo, Félix MendonçA, GODzaXa

Mota, HUBO Rodrilues da Cunba, Jaime Martins, José de Abreu, Joié Jnnene, Jurandyr

Pabio, Luciano Zica, Luis Roberto Ponte, :\Iari. Elvira, Misue. Rouetto, Roberto

Braar. e Viceate André Gomes, suplentes. Havendo número regimental, o Presidente,

Deput.do P.udemey Avelino. deu por abortol os Irabilho..EXPEDIENTF;;..1) OOeio n'

Centroltave, Grupo Executivo de Modernização dos Portol, DNDES, Associação

Brasileira de AKinciu de Vi.sens-A.BAV, Associação Brasileira de Terminais Privativos,

Auocb~io de Guias Turísticos do Brasil, Fe~amar e Operadores Mlriti,mos, para

discutir sobre o inll'ftlo, nas águas costeiras do País, de embarcações estrangeiras

destinadu aos transporte de p...ageiros com finalidada turisticu". Em votaçio, foi

aprovado unanimemente. 2) Requerimento .. do Sr. Marcelo Teixeira .. que "solicita a

nalizaçio do Rouniio Conjunta d. Audiênci. Publica com. Comil.io do Agricultura o

Política Rural, tendo como convidados representantes d~ '5~~:r pesqueiro, entre eles o
, I ttt(

S....tirio Ex..utivo do Ministério d. Agri.ulluroi Diletor do Crédito Rural do Banco do
1'1' /

Brasil, Presidente do BNO, Presidente do IBAMA, Engenheiro de Pesca Sérgio Pinho,',' ;Ii)
Vice-Pnsidente da Cooperativa Mista de Pesca Nipo Brasileira, Diretor Presidente da

'Lt.1

Emp.... do Projotos em Álu.!,~u;lra. Dra. Eliza GradrhoI da Ind6ltri. N.val do Coará.

Presidenl' do Conselho N~~ion.1 d.. Entid.d.. d. Po.c.-CONEPE. Presidonto da

Federaçio das Auociaçlies de ·Produtores, Distribuidores e Sindicatos. de Pescn~ores do

Brasil .. FASPEC, Presidente, da Conrederação Nacional dos Pescadores, para discutir

sobre ai dificuldades de exploração da atividade d~ .etorlf• Aprovado unanimemente

com a inclusio da participaçio da ComiJsio de Ciência e Tecnologia, Comunicaçio e

Informitica no evento. Data .da realização do evento: 13 de dezembro, fonforme

~uerimento sobre o mesmo tema, de autoria do Deputado Mário Cavallazzi,

.provado em 08111195. B - PROPOSiÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO

DA CASA, TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA' 3) EMENDAS OFERECIDAS EM
'PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N" 1.706-Al89· que "dIJpõo sobro ,.-s0ded.des
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cooperativas". (Apen.o. os Proj~tos d. L.i nOs 3.525189, 3.559189, 3.727189, 3.768189,

3.912189 • 4.799190)

RELATORA: D.putada NAlRXAVIER LOBO. PARECER: favorÁvel às em.ndas

D·S 5, 32 e 34 nOI tennos da ~lUbemenda nO 1 da Relatora, ~ especificamente. para a

emenda n° 5. também nOI termos da subemenda n" 2, da Relatora; favorável à emenda

n- 26, nOl turnOI da lubemenda nO 3, da Relatora; ravorá~el à emenda nll 18, nos

termos da subemenda ne 4, da Relatora; favorável às nns 25 e 30, nos termos da

subemenda nO 2, da Relatora; favorável às emendas nOs 11,16,24,.33,35,36,"4,45,1,6,27 e

31; ravorável às emendu D-S 9,15,23,20, 22, nol telfJ~' respectivamente, das

subentendo D-' 6,3 7 2 e 1, da Comilsão de Agric:uJtur~!~1Política Rural; contrário às
, , . ~/ ·I'!,--

emendas o-s 2,4,7,3,10,12,13,14,17,19,21,28,29;37;38/39,40,41,42,43,46,47,48 e 49; pela

prejudicialidad. da .m.nda n' 3. VlSTA:çon<.dido pedido d. VISTA formulado polo
,I"

D.putado JOÃO FASSARELLA•.ç'. PROPOSIÇÕES SUJEITAS À 'APRECIAÇÃO
,tl

CONCLUSIVA DAS COMISSÕÉS: PRIORIDADE: 4) PROJETO DE LEI N" 4.643/90-

do Poder Executivo (Mensagem nll 174/90) - que "di!põe sobre a Letra de Câmbio e a

Nota Promissória e dá outras providências". (Apenso o Projeto de Lei nlt 66/91)

RELATOR.: D.putado LUIZ MAINARDI. PARECER: contrÁrio ao PL n' 4.643/90,

princjpal, e favorável ao PL nll 66191, apenso, com Substitutivo. VISTA: devolução

da VISTA p.IUI D.putados NELSON OTOCH • MAGNO BACELAR, s.m

manifestaçl10 e5crita. Em votaçio, foi aprovado unanimemente o parecer do Relator. S)

PROJETO DE LEI N' 3.816193 - do Sonado F.d.ral (PLS n' 230/91) - que "dispó••obr.

a utilização de gás natural em veículos automotivos e dá outras providênciastl
• (Apensos

UI Proj.tos d. L.i n's 1.315/88, 082191, 730/91. 1.234191, 1.429/91, 1.478/91,

1.634191,1.843191,3.052192,4.198193.325/95). RELATOR: D.putado L~.BRAGA.

PARECER.: favoráv.1 ao Proj.to d. Lei n' 3.816/93, principal, ••os d. n's 1.315/88,

32191, 730/91, 1.234191, 1.634191, 1.843191 e 3.0S2192, com Substitutivo, e contrário

aos d. n's 1.429191, 1.478191, 4.198/93 .325/95, apensos. VISTA: d.volução da

VISTA pelo Deputado JOÃO RIBEIRO, sem manifestação e.u:rita. Discutiram li

matéria OI Deputados: JOIé Mathado, Nelson Otoch, José Múcio Monteiro, Dilsa

Sperafico, Edson Silva e Carlos da Carbrás. Em votaçl1o, foi aprovado unanimemente o

parecer do Relator. A Deputada Nair Xavier Lobo participou aos parlamentares sua

intenção de levar a Comissio ao seu Estado, Goiás. para uma reunião de debates na

Auembléia Legislativa, e registrou as presenças do Governador Maguito Vilela e do
/t>y

Prefeito de Sio Símio. O Presidente convidou o Governad~r i:Je Goiás para tomar assento

. / "bf

à Mesa. O Governador., após saudações ao Pr~idintc~demais parlamentares, ratificou o
, 1 I

convite para a Comil5io visitar o Estado de Goiás, no que a Depubda Nair Xavier Lobo
lo)

sUleriu o dia dezenove de janeiro do praximo ano para o acontecimento. O Presidente,
't LI

Deputado Pauderney Aveli~o,:~~i~nou a Deputada Nair Xavier Lobo para coordenar e

programar a viagem. ENCERRAMENTO: Antes de encerrar, às onze horas e quarenta e

cinco minutos, o Presidente convocou reuniio ordinária, dia treze, à5 dez horas. Nada

mais havendo a trabr, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. E para

<onslar,.~ ANAMÉLIA RIBEIRO CORREIA DE ARAÚJO, S.cretÁria,

lavrei a presente Ata que lida, discutida e aprovada, será assinada pelo Presidente e

publicada no Diário do Congresso

Nationalx1xxxxxxxxxxxxxxxxxxnxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

~'
Presidente

ATA DA QUADRAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO (ORDINÁRIA)

REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 1995

Aos treze dia. do mês de dezembro do ano de mil novecentos e noventa e cinco, às dez
lo>

horas e vinte e cinco minutos, no Plenário dezenove, BftC0 das Lideranças, Anexo IJ da
fI t.t ,

Câmara dos Deputados, reuniu-se a ComissiO(~,~nomia, Indústria e Com~rcio, com a

presença dos Deputados: Pauderney Avelino, Presidente; Mário Cavallazzi, l-lo)
Vice-Presidente, Aldo Rebelo, Cunha 'Úma, Dilso SperarlCo. Edson Silva, Herculano

"t
l1

Anghinetti, Joio Fassarella, J.o,_ 'Múcio Monteiro, Julio Redecker, IÃprovita Vieira, Luiz

Braga, Luiz Mainardi, Marcelo Teixeira, Nair Xavier Lobo, Paulo Riml, Ricardo

Herác1io, Roberto Fontes e Rubem Medina, titularei; Carlos' da Carbrás, Carlos Melles.,

Jaime Martins, Joio Pizzolatti, José Machado, Maria Elvira e Roberto Pessôa, suplentes.

Deixaram de comparecer os Deputados: Adhemar de Barros Filho, Antônio do Valle,

Detinho Rosado, Enivaldo Ribeiro, Francisco Horta, Joio Ribeiro, José Aníbal, Magno

Bacelar, Nel50n Otoch, Renato Johnsson, Severino Cavalcanti, Vittorio Medioli e Wagner

Salustiano, titulares; Aldo Arante5, Alzira Ewerton, Affonso Camargo, Antonio Kandir,

Bosco França, Dilceu Sperafico, Domingos Leonelli, Fausto MarteIlo, Fernando To~

Fernando Zuppo, Félix Mendonça, Gonzaga Mota. Hugo Rodrigues da Cunha, José de

Abreu, José Janene, Jurandyr Paixão, Luciano Zica, LuÍJ Roberto Pon;ct Misud

Rossetto, Roberto Brant, Sandro Mabel e Vicente André Gomes, suplentes. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Pauderney Avelino, deu por abertOl os

trabalhos, dispensando a leitura das Atai das reuniões anteriores, solicitada pelo

D.putado Rub.m Modina. ORDEM DO DIA: AI RELATÓRIO: 1) PROPOSTA DE

FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N'25/95 - da Sra. Socorro Gom... que "propõ. que a

Comissio de Economia, Indústria e Comércio, rucariu OI atos do Poder Executivo no que

concerne i execução do programa nacional de desestatização e5pecificamente no caso da

Comp.nhia VaI. do Rio Doc.... RELATOR: D.putado Jaim. Martins. PARECER:

contrário. Dilc.utiram li matéria 05 Deputados~ Júlio Red«ker, José Machado, Rubem
IC>

Medina e Maria Elvira. Em votação, foi aprovado unartJl1~mente o parecer do Relat~r.

, It
B - PROPOSIÇÕES SUJEITAS À APREC"f1~fONCLUSIVA DAS COMISSÕES:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA: 2) PROJETO' DE LEI N' 3.460192 - do Sr. Jackson
lI!}

Pereira - que "concede isenção dos Impostos Sobre Produtos IndustrializAdos e sobre
·1.[[

Importação de Produtos E!t~nieiros ao. equipamentos de segurança para veiculos,, ..
: ,C·

quando importados p.las mont.doras". RELATOR: Deputado HERCULANO

ANGHlNETTI. PARECER: favoráv.l. VISTA: o D.putado JÚLIO REDECKER

apresentou voto em lep.rado, contrário. Discutiram a matéria os Deputados: Paulo

Ritzel, Rubem Medina e Cunha Lima. Em votaçio, foi rejeitado o parecer do Relator,

com votos contrários dos Depubdos Luiz Mainardi, Paulo Riael e José Machado, e, em

separado, do Deputsdo Herculano Anghinttti, Primitivo Relator. O Deputado Rubem

Medina foi designado Relator do Parecer Vencedor. O parecer do Relator pUlOU a

conltituir voto em separado. 3) PROJETO DE LEI Na 566195 - do Sr. José Janene - que

"dispõe sobre a inexecutoriedade do endosso e do aval concedido em títulos de crédíto

transacionados nas operações de fomento mercantil". RELATOR: Deputad~NTÔNIO

DO VALLE. PARECER.: favorável ao proj.to, com Substitutivo, • contrário à .m.nda ao

Sub.titutivo apr...ntada na Comissão. VISTA: o Deputado ROBERTO FONTES

apresentou voto em separado, tontrário. Dilcll~iram a matiria OI Deputados: Júlio

Redecker e Ricardo Heráclío. Em votação. roi rejeitado unanimemente o parecer do
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Relator. O Deputado Ricardo HerácJio foi ~esign.do Relator do Pareeer Veneedor. O

p......r du R.I.tur p,"roU • cun.tituir voto .m ••p.rado. 4) PROJETO DE LEI N'

797195 - do Dr. José Fortunati - que "estabelece limites máximos para os níveis sonoros e

de calor internos Doa veiclJlOl de tranlporte coletivo". Relator: Deputado LUIZ

MAINARDI. PARECER: f.vorável. DilCutiram • m.téria OI Deput.dol: Cunha Lima,
ir>

Rllbem Medin•• José M.ch.do. VISTA: Con«dido pr~1ilo de VISTA ronnulado p.lo
, , ,I

Deput.do JOSÉ MACHADO. 5) PROJETO ~E:~rN' 867/95 - do Sr. Paulo Lim. - que

ndisplie sobre o rq:ime de profiuionais e dé' empresas e entidades fiscalizadoras do
Iv)

<XtfCítio d. proliSl6a • dá outro pnlvidênti.s"• RELATOR: D.putado ENIVALDO
,'I l

RIBEIllO. PARECER: ~.v~?v'.t com Subslitutivo. VISTA: Concedido pedido de
1 i"

VISTA rormul.do pelo Depul.do EDSON SILVA. Em seguida, o Pr..idenle subm.leu à

delib.raçlo do Pl.nário o nome do Senhor ANDRÉ JOSÉ CAMARGO FILHO para

ocupar o carJO de AlltSlor Tétnico Adjunto desta ComiJsão, em substituição ao Senhor

CARLOS HUGO STUDART CORRiA. Em vot••lo, roi aprovado unanimement••

Dando prosltZuimento, o Presidente registrou a presença de Armadores do Estado do

Amazonas. O Deputado José Machado proferiu algumas palavras elogiosas sobre a

atulçAo do Deputado Paudemey Avelino frente i Presidência da Comissão de Economia,

Indústria e Comércio no decorrer do ano. ENCERRAMENTO: Antes de encerrar. às

~nz.e horas e vinte minutol, o Presidente c.onVOCQU reuniio de Audiência Pública, para o

dia quatorze; is dez hora.. Nada mais havendo a tratar, agradeceu a presefr;., de todos e

.ncerrou • reunilo. Ep.ra conlt.r, eu, fl.c4tCuf ANAMÊLIA RIBEIRO

CORREIA DE ARAÚJO, Secret'ria, lavrei a presente Ata que lida, discutidz e

aprovada, Jcn aSlinada pelo Presidente e publicada no Diário do Congresso I

Nacionalxxxx:tXlXXXXXXXXXXXXXIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJ:x:lXXXXXXXXXXXXXX

Presidente

Doutor Frantiseo Augusto da Costa e Silva. Presidente da Comissão de Valores:

Mobiliários - CVM, e do Doutor Roberto Faldini. Presidente da Assodação Brasileira de

Empresas de Capital Aberto - ABRASCA. Estavam presentes os Deputados: P3uderney

AveUno, Presidente. Cunha Lima. Francisco Horta, João FnssareUa. Laprovita Vieira.

Nelson Otoch e Paulo Ritzel, titulares. Deixaram de comparecer os D.,:;putados: Adhemar

de Barro! Filho, Aldo Rebelo. Antônio do Valle, Betinho Rosado, DUso Sperafico, Edson

Silva, Enivaldo Ribeiro, Herculano Anghinetti, João Ribeiro, Jose AJÚh~l. José Múcio

Monteiro, Júlio Redecker, Luiz Mainardi. Luiz Braga, :\lagno Bacelar. Marcelo Teixeira.

Mário CavaUaxzi. Nair Xavier Lobo, IUimundo Bezerra, Renato .Johnsson, Ricardo

Heráclio, Roberto Fonte!. Rubem Medina, Severino Cav:tlcanti. Vittôrio Medioli e

Wagner Salustiano. titulares: Affonso Camargo. Aldo Arantes. Alzira Ewerton. Antonio

Kandir. Bosco França, Carlos da Carbrás, Carlos ;\Ielles. Dilceu Sperafico, Domingos

Leonelli. Fausto Martello. Félix :\Iendonça. Fernando Torres. Fernando ZuPpo. Gonzaga

Mota. Hugo Rodrigues da Cunha. Jaime Martins. João- Pinolatti, .José de Abreu. José

Janene, Jos~ Machado, Jurandyr Paixão. Luciano Zica. ;\1aria Elvira. Miguel Rossetto,

Roberto Brant. Roberto Pessôa. Sandro Mabel e Vicente André Gomes. suplentes. O
Il')

Presidente. Deputado Pauderney Avelino. deu por abefO's os trabalhos e convidou a
I II

compor a Mesa o Doutor Francisco Augusto df' ~p.stf'e Silva, Presidente da Comissão de

Valores Mobiliáros - CVM e o Doutor Roberto Faldini~ Presidente da Associação
;(.'r

!Jrasileira de Empresas de Capital Abe~o - ABRASCA. que prestarnm escl3rccimento!li
'tt"

!ohre -o tema para o qual, foram Lconvidados a expor. Interpelaram os convidados os
; .:'

Deputados Laprovita Vieira. autor do requerimento. e Francisco Horta. O Presidente

suspendeu a reunião por vinte minutos para que a Secretária providenciac;se a elaboraçio

da Ata da preJente reunião, Reabertos os trabalhos.. o Presidente colocou as Atas dos dias

cinco de dezembro, treze de dezembro e desta reunião em discussão e. após serem

colocadas em votação. foram aprovadas unanimemente. O inteiro teor da reunião foi

gravado, devendo ser transcrito e publicado, passando a fazer parte integrante de..sta Ata.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, às doze horas. o Presidente agradeceu

PubHc.d. no DCN de 1 1 ,pálo

a presença dos convidados. parJamentares e demais pessoas que compareceram e

1.11,~0
acompanharam 05 debates. E para constar. eu:,/1 1'<..1 ~ - 'j ANAMÉLIA RlBEmO

CORaEIA DE ARAÚJO. Secre~árir:, J2vr"'~ a pré1cnte At:':. qliC lídg. discutida e

ATA DA QUADRAGÉSIMA NONA REUNIÃO (AUDIÊNCIA PÚBLICA)

aprovada, será assin?da pelo Fresiderue e publicada no Diirio de Congresso

Nacionah:xxxxxxxxxxxxxx.xX1::;.xxu:n;:Xl:xxxr:r:;:Xí:1·.zZY......~:..:y.nxzt.X~XY,j{UXl:."xXl:xxxnxu

'~ELINO
Presid~nte da Comissão de Economi~,

Indústria e Comércio

REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 1995 Pnblicada no DCN de • pág. coluna.

[L)
/LI!'

(.':Ti/"b
AOI qllatorze dias do má de dezembro do ano de mil novecentos e noventa e cinco. às dez

jc- i

horal· e quarewta' minutos,. no Plenário 'dezenove,. Anexo fi da Câmara dos Deputados,
lI'"

reuniu..se a Cominio de .. Economia, Indústria e Comércio para uma Reuniio de
. . i.,:'

Audiência Pública, para um debite sobre a nRefonnulação da Lei na 6.404, de 15 de

daemb'ro de I"" que "dispõe sobre .s sociedades anônimou
, com a pr~enç. do
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ERRATA

Fevereiro de 199p

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO PARA INVESTIGAR A

OCORRÊNCIA DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA FABRICAÇÃO DE

MEDICAMENTOS

Na Ata da 68 reunião ordinária, publicada no OCN de 16-09-95, pág. 22470,
Col. 01,

Onde se lê:

.. , junto ao Ministério da Justiça cópia do DCa ...

Leia-se:

... junto ao Ministério da Saúde cópia do DCa ...

Sala da Comissão, 22 de janeiro de 1996

~
Carmem Guimarães Amaral

Secretária
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3º- Secretário:
BENEDITO DOMINGOS - PPB-DF 39- LUIZ PIAUHYLlNO - PSDB-PE
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Wagner Salustiano
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Romel Anfzio
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PT
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Domingos Dutra
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Vlce-Lrderes:
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Adroaldo Streck
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Jayme Santana
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Vlce-Lrderes:
Giovanni Queir~z (1º- Vice)
Antônio Joaquim
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I PSB
Lrder: FERNANDO LYRA

Vlce-Lrderes:
José Cartos Sabóia (1º- Vice) Alexandre Cardoso
Ubaldinho JúniorAugusto Nardes

João Mendes
José Borba

José Múcio Monteiro
Maluly Netto

Marilu Guimarães
Ney Lopes

Osório Adriano
Osvaldo Biolchi

Paes Landim
Paulo Bornhausen

Paulo Uma
Rubem Medina

Theodorico Ferraço
Vicente Cascione

VilmarRocha
Wemer Wanderer

Pedro Novais
Sandro Mabel

Aloysio Nunes Ferreira
Edinho Araújo

Femando Diniz
Jurandyr Paixão

Tetê Bezerra
Candinho Mattos
José Luiz Clerot
Darcfsio Perondi

Maria Elvira
Carlos Apolinário

Vice-Líderes:
Nelson Trad (1º- Vice)
José Cartos Aleluia
Abelardo Lupion
Álvaro Gaudêncio Neto
Antônio dos Santos
Aracely de Paula
Cartos Alberto
César Bandeira
Efraim Morais
Eliseu Moura
Benedito de Ura
Félix Mendonça
Heráclito Fortes
Hilário Coimbra
Jaime Martins
Jair Soares

Vlce·Líderes:
Gerson Peres (1º- Vice)

Vlce-Líderes:
Geddel Vieira Lima (1º- Vice)
André Puccinelli
Cássio Cunha Lima
Chicão Brfgido
Confúcio Moura
Elias AbraMo
Euler Ribeiro
Freire Júnior
Henrique Eduardo Alves
José Priante
Marcos Lima
Nilton Baiano



PCcIoB
Uder: SÉRGIO MIRANDA

VIce-LkIe....:
Aldo Rebelo Inácio Arruda
Aldo Arantes

Plrigrafo 4ll, Art. 9ll RI

PPS

PMN

PV

LIDERANÇA DO GOVERNO
Lkler: LUIZ CARLOS SANTOS

VIce-Udel'8S:
Almino Affonso Arnaldo Madeira
Benito Gama Elton Rohnelt



Gervásio Oliveira
Raquel Capiberibe

POdaS

PSBlPMN

PUPSDlPSC
Hilário Coimbra (PTB)

Roland Lavigne

Adelson Salvador
Beto Lelis

Ronivon Santiago
Zé Gomes da Rocha

Suplentes

.------------ COMISSOEs PERMANENTES ----------...,

COMISSAO DE AGRICULTURA
E POLlnCA RURAL

Pres~enm:A~ides~ro(P~

19. Vice-Presidenm: José Fritsch (P~

2!!. Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PPB)
3!!. Vice-Presidente: Julio Cesar (PFL)

Titulares

PFUPTS Nelson Meurer (PPB) 1 vaga

Abelardo Lupion Albérico Cordeiro PPS
Adauro Pereira Antônio Ueno OdOio Balbinotti Augusto Carvalho
Carlos Melles Benedito de Ura Secretário: Moizes lobo da Cunha
Davi Alves Silva (PMN) Betinho Rosado Reunião: quartas e quintas-feiras - 9 horas
Hugo Rodrigues da Cunha Eliseu Moura local: Plenário 114 (Bloco das Uderanças)
José Borba João Ribeiro Telefones: 31~9781697916981
José Rocha Jonival Lucas
JólioCésar José Mlício Monteiro COMISSAO DE CiêNCIA E TECNOLOGIA,
Mendonça Filho Lael Varella COMUNICAÇAO E INFORMÁnCA
Nelson Marquezelli Luiz Braga Presidente: Marcelo Barbieri (PMDB)
Pedrinho Abrão Marilu Guimarães 19. Vice-Presidente: Paulo Heslander (PTB)
Roberto Pessoa Philemon Rodrigues 2!!. Vice-Presidente: Luiz Moreira (PFL)

PMDB 3º Vice-Presidente: Ivan Valente (P~

Andre Puccinelli Oilso Sperafico
Titulares SuplentesAnibal Gomes Fernando Comes

Armando Costa Marisa Serrano PFUPTB
João Thomé Mestrinho Newton Cardoso

Antônio Geraldo Aracely de PaulaJosé Aldemir Noel de Oliveira
Orcino Gonçalves Pedro lrujo Antônio Joaquim Araújo Bonifácio de Andrada

Raul Belém (PFL) Udson Bandeira Arolde de Oliveira Carlos Alberto

Roberto Paulino Wilson Branco João Iensen César Bandeira

Silas Brasileiro Wilson Cignachi José Jorge Herãcliro Fortes

Teté Bezerra 2 vagas José Mendonça Bezerra Leur Lomanto

Valdir CoIatro Luiz Moreira Luciano Pizzatto

PPB
Maluly Netto Mauro Fecury
Paulo Bornhausen Mendonça Filho

Anivaldo Vale Célia Mendes Paulo Cordeiro Pedro Correa
Augustinho Freitas Dolores Nunes (PSDB) Paulo Heslancler Vilson Santini
Cleonâncio Fonseca Enivaldo Ribeiro Vic Pires Franco 1 vaga
Dilceu Sperafico João Maia (PSDB) PMDBHugo Biehl Marconi Perillo (PSDB)
Roberto Balestra Maria Valadão Aloysio Nunes Ferreira Barbosa Neto
Romel Anizio Mário Cavallazzi Carlos Apolinário Ecinho Araújo
1 vaga Telmo Kirst Cássio Cunha Uma Euler Ribeiro

PSDB Hélio Rosas Geddel Vieira Uma

Antônio Aureliano Amon Bezerra João Almeida Henrique Eduardo Alves

Elias Murad Augusro Narcles (PPB) Marcelo Barbieri Jorge Tadeu Mudalen

Ezidio Pinheiro Carlos Mosconi Pedro lrujo Laire Rosado

Ivo Mainardi (PMDB) Herculano Anghinetti Pinheiro Landim Mauricio Requião
Roberto Rocha Zaire Rezende

Osvaldo Coelho (PFL) Salvador Zimbaldi Roberto Valadão 2 vagas
1 Vaga Saulo Queiroz (PFL) Wagner Rossi

PT
Adão Pretto Fernando Ferro PPB
Alcides Modesro João Coser Affonso Camargo (PFL) Carlos Airton
Domingos Dutra Luiz Mainardi Alzira Ewerton Cunha Bueno
José Fritsch Paulo Rocha Edson Queiroz Gerson Peres
Padre Roque Waldomiro Fioravante José Janene Itamar Serpa

POT Raimundo Santos (PFL) Laprovita Vieira
Luiz Durão Airton Dipp Roberto Campos Nelson Marchezan (S/P)
Oscar Goldoni (PMDB) Carlos Cardinal Ubaldo Corrêa (PMDB) Sérgio Naya
1 vaga Giovanni Queiroz Welson Gasparini (PSDB) Sílvermani Santos



Aroldo Cedraz

Milton Temer
Sandra Stading

Severino Cavalcanti (PFL)
Tilden Santiago

1 vaga

Haroldo Uma

Ayrton Xerez
Celso Russomanno

Emerson Olavo Pires
Franco Montoro
lidemar Kussler

Rommel Feijó

Eurlpedes Miranda
Severiano Alves

Silvio Abreu

Fernando Diniz
João Thome Mestrinho

José Priante
Luiz Fernando (PSDB)

Michel Temer
Roberto Valadão

Wagner Rossi

PT

PPB
Adhemar de Barros Rlho

Alcione Athayde
Alzira Ewerton

Mario de Oliveira
Nelson Marchezan (S/P)
Raimundo Santos (PFL)

Ricardo Izar
Roberto Balestra

POT

PSOB

PedoB

Elton Rohnelt
Valdemar Costa Neto

PSB/PMN
Pedro Valadares (PPB)

1 vaga

PL/PSO/PSC
De Velasco
José Egydio

Hélio Bicudo
José Genolno
Marcelo Deda
Milton Mendes
Paulo Delgado

Coriolano Sales
Enio Bacci
Matheus Schmidt

João Natal
Jorge Wilson
José Luiz Clerot
Luiz Carlos Santos
Nestor Duarte
Nicias Ribeiro
Udson Bandeira

Almino Affonso
Danilo de Castro
Edson Soares
Marconi Perillo
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

Aldo Arantes

Alexandre Cardoso
Nilson Gibson

Darci Coelho

Adylson Motta
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Uma
José Rezende
Prisco Viana
Talvane Albuquerque
Valdenor Guedes

PPS
Jairo Carneiro (PFL) Sérgio Arouca

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras -10h
Local: Plenário, Sala 1
Telefones: 318-6922 a 6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Sarney Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Celso Russomanno (PSDB)

22 Vice-Presidente: Maria Valadão (PPB)
32 Vice-Presidente: Remi Trinta (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Átila Uns
Ciro Nogueira
Darci Coelho

Jair Soares
Jairo Azi

Júlio César
Maluly Netto

MaurIcio Najar
Moisés Upnik

Murilo Pinheiro
Raul Belém

Ricardo Barros

Gonzaga Patriota
UbaJdino Junior

Chico Ferramenta
Esther Grossi

Jair Meneguelli
Paulo Uma (PFL)

Pedro Wilson

Antônio Joaquim
Cunha Uma (PSDB)

Edson Ezequiel

Alberico Filho (PRP)
Alberto GoIdman

Aloysio Nunes Ferreira
Elias Abrahão

Adroaldo Streck
Antônio Balhmann

Antônio Carlos Pannunzio
Arthur Virgflio

Ayres da Cunha (PFL)
FlávioAms

PT

POT

PSOB

PMOB

João Colaço (PSB)
Renato Johnsson (PPB)

Valdemar Costa Neto
PSB/PMN

Corauci Sobrinho (PFL)
Sérgio Guerra

Domingos Leonelli
José de Abreu
Koyu lha
Roberto Santos
Rommel Feij6
Salvador ZimbaJdi

AnaJúlia
Ivan Valente
Milton Temer
Tilden Santiago
Werner Wanderer (PFL)

Eurlpedes Miranda
Itamar Serpa (PSDB)
Wolney Queiroz

PLlPSO/PSC
Augusto Farias (PPB)
Marquinho Chedid
Pedro Canedo

Antônio dos Santos
Benedito de Ura
Bonifácio de Andrada
Cláudio Cajado
Jair Siqueira
Ney Lopes
Paes Landim
Regis de Oliveira
Roberto Magalhães
Rodrigues Palma
Vicente Cascione
Vilmar Rocha

Ary Kara
Edinho Araújo
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Uma

PedoB

Inácio Arruda Jandira Feghali

Secretária: Maria Ivone do Esplrito Santo
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 14-A
Telefones: 318-8908 a 6910

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: Roberto Magalhães (PFL)
12 Vice-Presidente: Nestor Duarte (PMDB)
22 Vice-Presidente: Valdenor Guedes (PPB)
3!l Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB



Luciano Pizzatto
Raquel Capiberibe (PSB)
Salomão Cruz
Sarney Filho
Vilson Santini

PMOB

Albérico Filho
Freire Júnior
Remi Trinta
Socorro Gomes (PCdoB)
Wilson Branco

PPB

Agnaldo Timóteo
Fernando Gabeira (PV)
Laura Carneiro
Maria Valadão
Silvernani Santos

PSOB

José Carlos Aleluia
José Carlos Vieira

José Coimbra
Ricardo Barros

Teima de Souza (PT)

Chicão Brfgido
Inácio Arruda (PCdoB)

Marcos Uma
Teté Bezerra
Valdir Colatto

Eurico Miranda
Francisco Silva
Jair Bolsonaro

José Carlos Lacerda
Valdenor Guedes

Roberto Valadão

PPB

Fernando Gabeira (PV)
Francisco Silva
Laura Carneiro
Zé Gomes da Rocha (PSD)
1 vaga

PSDB

Edson Soares
lidemar Kusser

PT

Hélio Bicudo
Nilmário Miranda

POT

2 vagas

Fernando Ferro (PT)
Maria Valadão

Marta Suplicy (PT)
Valdomiro Meger
Wigberto Tartuce

Domingos Leonelli
Sebastião Madeira

Tuga Angerami

Domingos Dutra
Pedro Wilson

Cidinha Campos
Sérgio Cameiro

Antônio Kandir
Domingos Leonelli

Affonso Camargo (PFL)
Alzira Ewerton

Dilceu Sperafico
Fausto Martello

José Janene

Gonzaga Mota
Jurandyr Paixão

Lufs Roberto Ponte
Maria Elvira

Sandro Mabel
2 vagas

Carlos da Carbrás
Carlos Melles

Félix Mendonça
Hugo Rodrigues da Cunha

Jaime Martins
Roberto Brant (PSDB)

Roberto Pessoa

PPB

PSOB

PMOB

Laprovita Vieira
Mário Cavallazzi
Paudemey Avelino
Renato Johnsson
Renato Johnsson

Cunha Lima
Nelson Otoch

Betinho Rosado
João Ribeiro
José Múcio Monteiro
Luiz Braga
Roberto Fontes
Rubem Medina
Severino Cavalcanti

Expedito Júnior

Antônio do Valle
Dilso Sperafico
Enivaldo Ribeiro (PPB)
Marcelo Teixeira
Nair Xavier Lobo
Paulo Ritzel

PSB/PMN

Ubaldino Júnior Adelson Salvador

Secretária: Terezinha de Usieux Franco Miranda
Local: Sala 8, Anexo 11
Telefones: 318-6887

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Pauderney Avelino (PPB)
1Q Vice-Presidente: Mário Cavallazzi (PPB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Antônio Geraldo
Jair Siqueira
José Rocha

Severino Cavalcanti
2 vagas

Nelson Otoch
Roberto França

Zulaiê Cobra

Domingos Dutra
Ivan Valente

Marta Suplicy

PMOB

Agnelo Queiroz (PCdoB)
Nilton Baiano

Rubens Cosac

Elcione Barbalho
Gilvan Freire
Paes de Andrade
Rita Camata

Celso Russomanno
Pimentel Gomes
Vanessa Felippe

PT
B. Sá (PSDB)

-eitney Viana
José Machado

POT

Sérgio Carneiro Itamar Serpa (PSDB)

PL/PSO/PSC

Robson Tuma (PSL) Elton Rohnelt

PSB/PMN

Gervásio Oliveira João Golaço

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Reunião: quartas-feiras -10h
Local: Sala 3, Anexo 11, Plenário 13
Telefones: 318-6930 a 6935

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Nilmário Miranda (PT)
1Q Vice-Presidente: Hélio Bicudo (PT)
2Q Vice-Presidente: Ubaldino Junior (PSB)
3Q Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Álvaro Gaudêncio Neto
Benedito de Ura
Fátima Pelaes
Marilu Guimarães
Theodorico Ferraço
Vilmar Rocha



PRP
Adhemar de Barros Filho João Pizzolatti (PPB)

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Reunião: quarta-feira -1Oh
Local: Plenário, Sala 112 - Bloco das Uderanças
Telefones: 318-7024 a 7026 ' ...

PT
Esther Grossi João Fassarella
Pedro Wilson Padre Roque

POT
Fernando Zuppo Luiz Durão
Severiano Alves Wolney Queiroz

PL/PSO/PSC
Álvaro Valle Luiz Buaiz

PSB/PMN
Ubaldino Júnior Adelson Salvador

Secretária: Célia Maria de Oliveira
Reunião: quartas-feiras - 10h
Telefones: 318-6900/6905/701117012

COMISSÃO DE FINANÇAS
E TRIBUTAÇÃO

Presidente: Gonzaga Mota (PMDB)
1Q Vice-Presidente: Mussa Demes (PFL)
2Q Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB)
3Q Vice-Presidente: Max Rosenmann (S/ P)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Aldo Arantes

1 vaga

Bosco França

José Machado
Luciano Zica

Miguel Rosseto

Femando Torres
José de Abreu

PT

PedoS

PSB/PMN

Aldo Rebelo

Vittorio Mediolli

Ricardo Herác:lio

João Fassarella
Luiz Mainardi
Wagner Salustiano (PPB)

POT
Edson Silva Femando Zuppo
Magno Bacelar (S/P) Vicente André Gomes

PL/PSO/PSC
Francisco Horta

PPB
Augusto Nardes B. Sá (PSDB)
Eurico Miranda Cleonâncio Fonseca
Mário de Oliveira José Unhares
Nelson Marchezan (S/P) Paulo Bauer
Ricardo Gomyde (PCdoB) Ronivon Santiago (PSD)

PSOB

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Severiano Alves (pDn
1Q Vice-Presidente: Femando Zuppo (PDT)
2Q Vice-Presidente: Marisa serranli\(PM.DB)
3Q Vice-Presidente: Paulo Uma (PFt).

TltularesSul?lentes

PFUPTB
Carlos Alberto
Expedito Júnior (PL)
Lindberg Farias (PCdoB)
Osvaldo Biolchi
Paulo Uma
Ricardo Barros

Elias Abrahão
UdiaQuinan
Maria Elvira
Marisa Serrano
Maurfcio Requião

Alexandre Santos
FlávioAms
Ubiratan Aguiar

Jairo Cameiro
José Jorge

Osvaldo Coelho
Paes Landim

Roberto Jefferson
Vicente Cascione

PMOB
Fernando Gonçalves (PTB)

Ivandro Cunha Uma
José Luiz Clerot

Rita Camata
Simara Ellery

Osmânio Pereira
Silvio Torres

Vicente Arruda

Augusto Viveiros Adauto Pereira
Benito Gama Alexandre Ceranto
Felix Mendonça Efraim Morais
Jaime Fernandes Hugo Lagranha
José Carlos Vieira João Mellão Neto
Manoel Castro João Mendes
Mussa Demes Mauro Lopes
Osório Adriano Roberto Magalhães
Roberto Brant (PSDB) Wilson Cunha

PMOB
Edinho Bez Anibal Gomes
Geddel Vieira Uma Antônio do Valle
Germano Rigotto João Almeida
Gonzaga Mota Paulo Ritzel
Hermes Pareianello Pinheiro Landim
Homero Oguido 3 vagas
Pedro Novais
1 vaga

PPB
Basflio Villani AnivaJdo Vale
Delfim Netto Márcio Reinaldo Moreira
Flávio Derzi Nan Souza
Francisco Domelles Roberto Campos
Paulo Mourão (PSDB) Rogério Silva
Sérgio Naya Waldir Dias

PSOB
Antônio Kandir Antonio Feijão
Mareio Fortes Arnaldo Madeira
Saulo Queiroz (PFL) Danilo de Castro
Silvio Torres Jorge Ande,rs
Veda Crusius Luiz Carlos Hauly

PT
Celso Daniel José Augusto
Conceição Tavares José Coimbra (PTB)



Edinho Bez
Marcelo Barbieri

Zila Bezerra
2 vagas

Abelardo Lupion
João Iensen

Uma Netto
Paulo Bornhausen

Salomão Cruz
Werner Wanderer

Eujácio Simões
Welinton Fagundes

PMDB
Jorge Tadeu Mudalen
Marcos Uma
Paulo Titan
Rivaldo Macari
1 vaga

PFUPTB
Antônio Feijão (PSDB)
Aracely de Paula
Eliseu Resende
José Santana de Vasconcellos,'
Moisés Upnik
Murilo Pinheiro

PSDB
Antonio Balhmann Alexandre Santos
Arnaldo Madeira Cipriano Correia
Arthur Virgflio José Anfbal
Emerson Olavo Pires Roberto Santos
Firmo de Castro Vittorio Mediolli
Jayme Santana Veda Crusius

PT
Arlindo Chinaglia Ana Júlia
Jaques Wagner Chico Vigilante
Paulo Bernardo José Genolno
Waldomiro Fioravante Luiz Gushiken

POT
Giovanni Queiroz Cidinha Campos
2 vagas Coriolano Sales

Renan Kurtz
PUPSD/PSC

MaurIcio Campos
Valdemar Costa Neto

PSB/PMN
José CarlosSabéia,c~ Marquinho Chedid (PSD)

PCdoB
Sérgio Miranda 1 vaga

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo
Reunião: quinta-feira - 10h
Local: Plenário 9, Sala 961
Telefone: 318-6888 ' ,/

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Eliseu Resende (PFL)
1!! Vice-Presidente: Paulo Titan (PMDB)
22 Vice-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)
32 Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PSC)

Titulares Suplentes

Sérgio Miranda

Marcelo Deda
Nedson Micheleti

Carlos Apolinário
Freire Júnior
Hélio Rosas

Luiz Carlos Santos
Pedro Novais

Roberto Rocha
3 vagas

Enio Bacci
Eurlpedes Miranda

Antônio dos Santos
Carlos Magno

José Tude
Mussa Demes

Ney Lopes
Osório Adriano

Paulo Heslander
Sarney Filho

Ursicino Queiroz
Vic Pires Franco

Sérgio Guerra

Francisco Horta
Luiz Piauhylino (PSDB)

PSB/PMN

PDT

2 vagas

PMDB

Adelson Ribeiro (PSDB)
Confúcio Moura
Fernando Diniz
José Priante
Luiz Fernando (PSDB)
Nelson Trad (PTB)
Olavo Calheiros

José Chaves (SIP)

Eujácio Simões
João Colaço (PSB)

PCdoB

Jurandyr Paixão (PMDB)

Fernando Torres (PSDB)
José Fortunati

Márcia Cibilis Viana
Max Rosenmann (S. IP)

PL/PSD/PSC

PV

João Pizzolatti (PPB) José Carlos Lacerda (PPR)

Secretária: Maria Unda Magalhães
Reunião: quartas-feiraS - 10h '
Local: Plenário, Sala 5
Telefones: 318-6960/6989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO,
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Firmo de Castro (PSDB)
12 Vice-Presidente: Uma Netto (PFL)
2!! Vice-Presidente: Fenando Diniz (PMDB)

. 3!! Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)

Titulares Suplentes '

PFUPTB
Álvaro Gaudêncio Neto
Augusto Carvalho (PPS)
Efraim Morais
Heráclito Fortes
Jaime Martins
João Mendes
Uma Netto
Marilu Guimarães
MaurIcio Najar
Pedro Correa

PPB PPB

Luciano Castro
Márcio Reinaldo Moreira
Moacyr Andrade
Osvaldo Reis
Ricardo Izar
2 vagas

BasOioVillani
Carlos Camurça

Delfim Netto
Flávio Derzi

Paudemey Avelino
Simão Sessim

1 vaga

Carlos Camurça
Fausto Martello
José Tude (PTB)
Salatiel Carvalho
Sérgio Barcellos (PFL)

Adroaldo Streck

Benedito Guimarães
Edson Queiroz

Marcos Medrado
Nelson Marquezelli (PTB)

1 Vaga
PSDB

Firmo de Castro



Luciano Zica (pn
Sylvio Lopes

Márcio Fortes
Marinha Raupp Ushitaro Kamia

PSB/PMN
Ricardo Heráclio

PSB/PMN
Bosco França José Carlos Sabóia

Secretária: Valda D. S. Lobo
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 15-B
Telefones: 318-694416946

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES
Presidente: Franco Montoro (PSDB)
1º Vice-.Presidente: Átila Uns (PFL)
29. Vice-Presidente: Carlos Cardinal (PDl)

. 3!!. Vice-Presidente: Haroldo Uma \pedoB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

PUPSO/PSC
Zé Gomes da Rocha

Elias Murad
Ezldio Pinheiro

Feu Rosa
Jovair Arantes

Robério Araujo
1 Vaga

André Puccinelli
Armando Abnio
Armando Costa
Confúcio Moura

Darclsio Perondi
José Aldemir
UdiaQuinan

Olavo Calheiros
Remi Trinta

Agnaldo Timóteo
Eurico Miranda
Laura Carneiro

Moacyr Andrade
Pimentel Gomes (PSDB)

Romel Anlzio
Talvane Albuquerque

PT

PPB

PSOB

PMOB

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
Ayres da Cunha (PFL)
Célia Mendes
Fátima Pelaes (PFL)
Jofran Frejat
José Unhares

Chicão Brlgido
Elcione Barbalho
Euler Ribeiro
José Pinotti
Lalre Rosado
Mauri Sérgio
Rita Camata
Rubens Cosac
Saraiva Felipe

Alexandre Ceranto
Carlos Magno
Ceci Cunha (PSDB)
Fernando Gonçalves
Iberê Ferreira
Jair Soares
Jonival Lucas
José Coimbra
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

Arnon Bezerra
Carlos Mosconi
Cipriano Correia
Osmânio Pereira
Sebastião Madeira
Tuga Angerami

PedoB

Haroldo Uma 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 SEGURIDADE
SOCIAL E FAMiLlA

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
1º Vice-Presidente: Mauri Sérgio (PMDB)
2º" Vice-Presidente: Iberê Ferreira (PFL)
3º" Vice-Presidente: Sebastião Madeira (PSDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB
Álvaro Gaudêncio Neto
Antônio Joaquim Araújo

Augusto Viveiros
Dunio Pisaneschi

Fernando Gomes (PMDB)
Márcia Marinho (PSDB)

Paulo Paim (pn
Vilmar Rocha

2 vaga

Adão Pretto
Milton Mendes

Antonio Joaquim
Edson Silva

Conceição Tavares
Eduardo Jorge

Benito Gama
Paulo Cordeiro
Paulo Gouvea

Pedrinho Abrão
Roberto Fontes

Theodorico Ferraço

Adylson Motta
Jofran Frejat

Salatiel Carvalho
Wagner Salustiano

Airton Dipp
José Mauricio

Jayme Santana
Koyu lha

Régis de Oliveira (PFL)

PT

PT

PPB

POT

POT

PSOB

PMOB
Adelson Ribeiro (PSDB)

Ary Kara
Freire Junior

Rubéns Cosao
1 vaga

Antônio Ueno
Aroldo Cedraz
Átila Uns
Ciro Nogueira
Fernando Gomes
Leur Lomanto

Genésio Bernardino
José Thomaz Nonô
Luiz Henrique
Paes de Andrade
Robério Araújo (PSDB)

Costa Ferreira
Cunha Bueno
José Teles
Pedro Valadares

Luiz Gushiken
Sandra Starling

Aécio Neves
Feu Rosa
Franco Montaro

Airton Dipp
José Mauricio

Elton Rohnelt

Chico Ferramenta
Fernando Ferro

Carlos Cardinal
Renan Kurtz

1 Vaga
PUPSO/PSC

De Velasco

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Arlindo Chinaglia
Gilney Viana
José Fritsch



Marta Suplicy José Pimentel POT

PCdoB
Jandira Feghali Agnelo Queiroz

Secretária: Míriam Maria Bragança Santos
Renião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 9
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Wigberto Tartuce (PPB)
lº Vice-Presidente: Marcos Medrado (PPB)
2º Vice-Presidente: José Pimentel (pn
3º Vice-Presidente: Zila Bezerra (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

1 vaga

1 vaga

Coriolano Sales
Sílvio Abreu

Luiz Henrique
Marcelo Teixeira

Mauri Sérgio
Nestor Duarte

. Nicias Ribeiro
OIavio Rocha (PSDB)

Roberto Paulino
Ushitaro Kamia (PSB)

1 vaga

Edson Soares
Eduardo Mascarenhas

João Leão

Affonso Camargo (PFL)
Augustinho Freitas

Eurico Miranda
Felipe Mendes

José Teles
. 2vagas

Suplentes

Arolde de Oliveira
Cláudio'Cajado
Eliseu Resende

Iberê Ferreira
Jaime Fernandes

José Santana de Vasconcellos
Luis Barbosa

Rodrigues Palma
RlIbem Medina

1vaga

PMOB

• '''-: r

PFUPTB

PL/PSO/PSC
Marcos Medrado (PPB)

PSB/PMN

PPB

Alceste Almeida
Chico da PrinceSa
Duílio Pisaneschi
Hilário Coimbra
Jairo Azi
Lael Varella
MauroFecury
Mauro Lopes
Philemon Rodrigues
Theodorico Ferraço

Wilson Braga
1 vaga

Fernando Lyra

PSOB

Titulares .

Antônio Jorge
Benedito Guimarães
Dolores Nunes (PSDB)
Francisco Silva,
João Maia (PSDB)
Simão Sessim
Telmo Kirst

Jorge Anders
Jovair Arantes
Leônidas Cristino

PCdoB
Agnelo Queiroz Aldo Rebelo

Secretária: Talita Veda de Almeida
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras -10h
Local: Plenário, Sala 11 '
Telefones: 318-6987/6990/700417007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Moreira Franco (PMDB)
1º Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
2º Vice-Presidente: Philemon Rodrigues (PTB)
3º Vice-Presidente: SimãoSessim (PPB)

Alberto Goldmann
, Alberto Silva

Antônio Brasil
Barbosa Neto
Carlos Nelson
Dateísio Perondi
Henrique Eduardo Alves
Moreira Franco'
Newton Cardoso

'Fernando ZUPPO
Wilson Bragâ

1 vaga

POT
Ci,dinha Campos
Sérafim Venzon
Vicente André Gomes

PL/PSO/PSC
Luiz Buaiz José Egydio
Nilton Baiano (PMDB) Pedro Canedo

PSB/PMN
Luiz Piauhylino (PSDB) Alexandre Cardoso
Sérgio Arouca (PPS) Beto Lelis

João Mellão Neto Jair Siqueira
José Carlos Aleluia Luiz Moreira
José Pimentel (PT) Manoel Castro
Paulo Paim (pn Osvaldo Biolchi
Paulo Rocha (PT) Sergio 8arcellos
1 vaga 1 vaga

PMOB
Ayton Xerez (PSDB) João Natal
Michel Temer Jorge Wilson
Sandro Mabel José Thomaz Nonô
Wilson Cunha (PFL) Sylvio Lopes (PSDB)
Zaire Rezende Ubaldo Correa
Zila Bezerra 1 vaga

PPB
Jair Bolsonaro Benedito Guimarães
Miguel Rossetto (PT) COsta Férreira
Valdomiro Meger Luciano Castro
Waldir Dias Paulo Mourão (PSDB)
Wigberto Tartude 1 vaga

PSOB
IIdemar Kussler Almino Affonso
Márcia Marinho Tuga Angerami
Roberto Franca Ubiratan Aguiar

PT
Chico Vigilante José Fortunati
Jair Meneguelli Paulo Bernardo
Maria Laura 1 vaga



Mario Negromonte
Paulo Feijó
1 Vaga

PT

Sebastião Madeira
Vanessa Felippe

Zé Gerardo
José Genoíno
Paulo Delgado

PT

POT

Hélio Bicudo
José Fortunati

PUPSO/PSC
José Carfos Lacerda (PPB) Corauci Sobrinho (PFL)
1 Vaga Francisco Rodrigues

PSB/PMN
Candinho Mattos (PMDB) José Chaves (S/P)

PCdoB
Paulo Gouvêa (PFL) Jandira Feghali

Secretário: Rui Omar Prudêncio da Silva
Reunião: quartas-feiras - 10h
Lpcal: Plenário, Sala 12
Telefones: 31'8-6973 a 6976

Carlos Santana
Hugo Lagranha (PTB)
João Coser
Teima de Souza

Antônio Joaquim
Edson Ezequiel
LeonelPavan

POT

Alcides Modesto
Jaques Wagner

João Paulo
Paulo Delgado

Femando Zuppo
Matheus Schmidt

Serafim Venzon

Antônio Joaquim Airton Dipp
Eurípedes Miranda Matheus Schmidt

PUPSD/PSC
Maurício Campos Expedito Júnior

PSB/PMN
Francisco Rodrigues (PSD) 1 vaga

Secretário: Tércio Mendonça Vilar
Reunião: quartas-feiras - 9h
Local: Plenário, Sala 19
Telefones: 318-6998 a 318-7001

COMI§SÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: Eraldo Trindade (PPB)
12 Vice-Presidente: Carlos Airton (PPB)
22 Vice-Presidente: César Bandeira (PFL)
32 Vice-Presidente: Nedson Micheleti (pn

Titulares Suplentes

PFUPTB

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
Presidente: Maurício Campos (PL)
12 Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PSC)
22 Vice-Presidente: Paulo Delgaclo (pn·
32 Vice-Presidente: Marquinho Chedid (PSD)

Albérico Cordeiro
Carlos da Carbrás
César Bandeira
Eliseu Moura
Rogério Silva (PPB)

PMDB

Antônio Jorge (PPB)
Davi Alves Silva (PMN)

José Mendonça Bezerra
José Rocha

1 vaga

Carlos Santana
Celso Daniel

Humberto Costa

Femando Lopes

Ceci Cunha
Leônidas Cristino

Mário Negro monte

Alberto Silva
Antônio Brasil
Carlos Nelson

Cassio Cunha Uma
Homero Oguido

PT

POT

PPB

João Paulo
Nedson Micheleti
Nilmário Miranda

Célia Mendes
Nelson Meurer
Osvaldo Reis
Prisco Viana

Welson Gasparini (PSDB)
PSDB

Antônio Carlos Pannunzio
João Leão
Zé Gerardo

Odelmo Leão
Silvio Abreu

Carlos Airton
Eraldo Trindade
Felipe Mendes
Nan Souza
VadãoGomes

Armando AbOio
Edison Andrino
Noel de Oliveira
Simara Ellery
Wilson Cignachi

Suplentes

Anivaldo Vale
Augusto Nardes
Luciano Castro

Valdenor Guedes
1 vaga

Euler Ribeiro
Luiz Henrique

Marcelo Barbieri
Noel de Oliveira
Pinheiro Landim

Abelardo Lupion
Carlos Magno

Júlio César
. Maluly Netto

Paulo Cordeiro
Roberto Jefferson

PMOB

Amaldo Faria de Sá
Jair Bolsonaro
Marquinho Chedid (PSD)
Paudemey Avelino
1 vaga

Titulares

PSDB

PPB

Elton Rohnelt (PSC)
Hélio Rosas
João Thomé Mestrinho
José Pinotti
José Thomaz Nonô

PFUPTB
Davi Alves Silva (PMN)
Jaime Martins
Luciano Pizzatto
Moisés Upnik
Paulo Heslander.
Wemer Wanderer

Antônio Feijão
Amaldo Madeira
Nelson Otoch

Antônio Aureliano
Celso Russomanno

Firmo de Castro Welinton Fagundes

PUPSO/PSC

1 vaga



PSB/PMN
Alexandre Cardoso 1 vaga

Secretário: Regina Maria Veiga Brandão
Local: Serviço de CPI- Sala 139
Telefone: 318-7055

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
PARA INVESTIGAR A OCORR~NCIA DE

POSSíVEIS IRREGULARIDADES NA
FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS

Proposição: REQ-3/95 Autor: Paulo Mourão

Presidente: Barbosa Neto (PMDB)
19. Vice-Presidente: José Pinotti (PMDB)
29. Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
39. Vice-Presidente: Moacyr Andrade (PP~)

Relator: Ayres da Cunha (PFL) ,

Titulares Suplentes

PFUPTB

PSB/PMN

Gonzaga Patriota 1 vaga

Secretário: Estevam cios Santos Silva
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 17
Telefone: 318-7071

COMISSOES TEMPORARIAS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

DESTINADA A INVESTIGAR A SITUAÇÃO
DOS BINGOS NO BRASIL

Proposição: REQ-2/95 Prazo: 26-5-95 à 23-10-95

Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
19. Vice-Presidente: Ricardo Gomyd~ (PCdoB)
29. Vice-Presidente: Vicente André Gomes (PDT)
39. Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
Relator: Eurico Miranda (PPB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

4 vagas 4 vagas

PMOB

3 vagas 3 vagas

PPB

Amaldo Faria de Sá Cunha Bueno
Eurico Miranda Marcos Medrado
Nelson Meurer Wagner Salustiano
1 vaga 1 vaga

PSOB

Nelson Otoch Jovair Arantes
Zulaiê Cobra Salvador Zimbaldi

PT

Carlos Santana João Fassarella
Padre Roque Pedro Wilson

POT

Vicente André Gomes Severiano Alves

PL/PSO/PSC

Marquinho Chedid Roland Lavigne

PCdoB

Ricardo Gomyde Undberg Farias

Secretária: Maria Auxiliaclora Montenegro
Local: Serviço de CPI-Sala 139, Anexo 11
Telefone: 318-7056

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR DENÚNCIAS DE IR

REGULARIDADES NAS ENTIDADES
DE PREVID~NCIA PRIVADA

Proposição: REQ-1/95 Autor: Freire Júnior

Presidente: Manoel Castro (PFL)
151. Vice-Presidente: João Mellão Neto (PFL)
39. Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Freire Júnior (PMDB)

Titulares

Heráclito Fortes
João Mellão Neto
José Coimbra
Manoel Castro

Freire Júnior
Geddel Vieira Uma
Jorge Wilson

Amaldo Faria de Sá
José Unhares
Simão Sessim
1 vaga

Luiz Piauhylino
Feu Rosa

José Pimentel
Paulo Bemardo

Cidinha Campos

Pedro Canedo

Ayres da Cunha
Femando Gonçalves
Jaime Martins
José Rocha

An fbal Gomes
Barbosa Neto
José Pinotti

Moacyr Andrade
Salatiel Carvalho

Suplentes

PFUPTB
Álvaro Gaudêncio Neto

Fernando Gonçalves
Maluly Netto

Mauro Lopes
PMDB

Henrique Eduardo Alves
Noel de Oliveira
laire Rezende

PPB
Célia Mendes

Edson Queiroz
Moacyr Andrade

1 vaga
PSDB

Ceci Cunha
Jorge Anders

PT
Femando Ferro

Luiz Gushiken
POT

Vicente André Gomes
PL/PSO/PSC

Luiz Buaiz

Aroldo Cedraz
Duilio Pisaneschi

Pedro Corrêa
Ursicino Queiroz

PMDB

Chicão Brfgido
Jorge Tadeu Mudalen

Saraiva Felipe

PPB

Basilio Villani
Célia Mendes



Waldir Dias Jofran Frejat
PSOB

Elias Murad Rommel Feijó
Jovair Arantes Tuga Angerami

PT
Arlindo Chinaglia Eduardo Jorge
José Augusto Humberto Costa

POT

Serafim Venzon Itamar Serpa (PSDB)

PL/PSO/PSC

Pedro Canedo José Egydio

PSB/PMN

Alexandre Cardoso 1 vaga

Secretário: Carmen Guimarães Amaral
Local: Serviço de CPI- Anexo 11- Sala 139-B
Telefone: 318··7054

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
pOLfTlCAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE

ESTAS, A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO ELEI
TORAL E MODIFICAÇOES NA LEGISLAÇÃO

ELEITORAL-PARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS
NECESSÁRIAS ALTERAÇOES NA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL
Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
22 Vice-Presidente: Jayme Santana (PSDB)
aR Vice-Presidente: Alzira Ewerton (PPR)
Relator: João Almeida (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

POT

Coriolano Sales ~nio Bacci
Matheus Schmidt Eurlpedes Miranda

PUPSO/PSC

Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid

PSB/PMN

PedoB

Aldo Arantes Haroldo Uma

Secretário: Brunilde Uviero Carvalho de fv10raes
Local: Serv. Com. Especiais: Anexo li-SaIa 12O-B-Ala
Nova
Telefones: 318-7067/706617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER

SOBRE TODAS AS PROPOSIÇOES, EM
TRÂMITE NESTA CASA, REFERENTES AOS

JOGOS E À REGULAMENTAÇÃO DOS
CASSINOS NO BRASIL

Presidente: Homero Oguido (PMDB)
12 Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
22. Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
aR Vice-Presidente: Ricardo Izar (PPB)
Relator: Aracely de Paula (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Aécio Neves
Paulo Feijó
Zé Gerardo

José Carlos Sabóia

José Genoino
Padre Roque

Waldomiro Fioravante

Eurico Miranda
José Carlos Lacerda

Marcos Medrado
Nelson Meurer

Wagner Salustiano

An fbaI Gomes
Jorge Tadeu Mudalen

José Aldemir
Noel de Oliveira
Pinheiro Landim
Wilson Cignachi

Adauto Pereira
Alceste Almeida

Antonio Joaquim Araújo
Carfos da Carbrás

Hilário Coimbra
Mauro Fecury

1 vaga

PT

PPB

PMOB

Roberto Santos
Feu Rosa
Silvio Torres

João Paulo
Paulo Delgado
Sandra Starling

Fernando Lyra

Albérico Cordeiro
Aracely de Paula
Carlos Magno
Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
José Rezende
Paulo Uma

Cancinho Mattos
Homero Oguido
Ivo Mainardi
Maria Elvira
Sandro Mabel
Silas Brasileiro

Agnaldo Timóteo
Efraim Morais (PFL)
Gerson Peres
Ricardo Izar
Silvemani SantosCipriano Correia

Iberê Ferreira
Paes Landim

Pedrinho Abrão
Ricardo Barros

Roberto Pessoa
Rodrigues Palma

VilmarRocha

Barbosa Neto
Chicão Brlgido

Marisa Serrano
MaurIcio Requião

Tetê Bezerra
Wilson Branco

Amaldo Faria de Sá
Cunha Bueno
José Unhares
Osvaldo Reis

Ricardo Izar

PPB

PMOB

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
José Santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Corauci Sobrinho
Paulo Gouvea
Vicente Cascione

PSOB

João Almeida
Nicias Ribeiro
Olavo Calheiros
Roberto Valadão
Ubaldo Correa
Marcelo Barbieri

Alzira Ewerton
Jarbas Uma
José Janene
Prisco Viana
Romel Anlzio

Jayme Santana



PSOB

Jovair Arantes Alexandre Santos
Arthur Virgílio Neto Domingos Leonelli
Nelson Otoch
Zulaiê Cobra 2 vagas

PT
Carlos Santana Hélio Bicudo
João Fassarella José Augusto
José Fortunati Pedro Wilson

POT
Fernando Lopes Ênio Bacci
Matheus Schmidt Wolney Queiroz

PL/PSO/PSC

Marquinho Chedid Pedro Canedo

PSB/PMN

Nilson Gibson Gonzaga Patriota

PedoB

Antônio do Valle
Marcos Lima
Paulo Ritzel

3 vagas

Alexandre Ceranto
Augusto Viveiros

Efraim Morais
Moisés Lipnik

Osório Adriano
Pedrinho Abrão
Roberto Pessoa

PMOB

Benito Gama
Félix Mendonça
Vilmar Rocha
Ney Lopes
Paes Landim
Saulo Queiroz
Theodorico Ferraço

Haroldo Lima Sérgio Miranda

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11- Sala 131C/135C
Ala Nova
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE

LEI, EM TRÂMITE NESTA CASA,
QUE VERSAM SOBRE MATÉRIAS

'RELATIVAS AO SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL,

REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Gonzaga Mota (PMDB)
1Q Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
2Q Vice-Presidente: Antônio Kandir (PSDB)
3º- Vice-Presidente: Vago
Relator: Benito Gama (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Laprovita Vieira Fetter Júnior
Renato Johnsson Flávio Derzi
Pauderney Avelino Vadão Gomes

PSOB

Antônio Kandir Fernando Torres
Firmo de Castro Mário Fortes
Luiz Carlos Hauly Roberto Brant
Yeda Crusius Silvio Torres

PT

Celso Daniel José Fritsch
Conceição Tavares José Machado
José Fortunati Paulo Bernardo

POT

Airton Dipp Fernando Lopes
Matheus Schmidt Fernando Zuppo

PL/PSO/PSC

Francisco Horta Eujácio Simões

PSB/PMN

Sérgio Guerra Ubaldino JIJnior

PedoB

EdinhoBez
Gonzaga Mota
Jurandyr Paixão
Silas Brasileiro
Udson Bandeira

Aldo Arantes

Antônio Brasil
Edinho Bez
Hélio Rosas
Lídia Quinan

Rubens Cosac
Ubaldo Correa

Enivaldo Ribeiro
Felipe Mendes

Suplentes

Betinho Rosado
Francisco Diógenes

João Mendes
Júlio César
Luiz Braga

Osmir Lima
Osório Adriano

PPB

PMOB

Benito Gama
Eliseu Resende
Félix Mendonça
Mussa Demes
Paulo Cordeiro
Paulo Lima
Rubem Medina

Alberto Goldman
Cássio Cunha Lima
José Luiz Clerot
José Priante
Jurandyr Paixão
1 vaga

Sérgio Miranda

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11- Salas 124-A/152-A
Ala Nova
Telefones: 318-68741706617067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER Ã PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N~ 175-A, DE
1995, QUE "ALTERA O CAPITULO DO

SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"
Proposição: PEe-0175195 Autor: Poder Executivo

Presidente: Jurandyr Paixão (PMDB)
1Q Vice-Presidente: Cássio Cunha Lima (PMDB)
2Q Vice-Presidente: Antônio Kandir (PSDB)
3Q Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Mussa Demes' (PFL)

Titulares

Francisco Dornelles
João Pizzolatti



Ségio Miranda Aldo Rebelo

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo li-SaIa 12O-B-Ala
Nova
Telefone: 318-7052

COMISSÃO ESPEGIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI Nº- 4.376/93, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FALÊNCIA,

CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE

EXERCEM ATIVIDADE ECONOMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL ng 4.376193 Autor: Poder Executivo

Presidente: Jose Luiz Clero! (PMDB)
! - V,c€::-Presiaeme: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
2 l!lce-Pri;:::>,O""nIC:: Régis de Oliveira (PFL)
3 Vice-PreJ,:.:enre: Jaro::'ls Lima (PPR)

1 vaga
PPB

Anivaldo Vale Cunha Bueno
Basílio Villani Laprovita Vieira
Francisco Dornelles Luciano Castro
José Janene Márcio Reinaldo Moreira
Valdorniro Meger Roberto Campos

PSOB
Antônio Kandir Antônio Feijão
Ayrton Xerez Fernando Torres
Firmo de Castro Márcio Fortes
Luiz Carlos Hauly Marconi Perillo

PT
José Fortunati AnaJúlia
José Pimentel Conceição Tavares
Nedson Micheleti Paulo Bernardo

POT

Coriolano Sales Márcia Cibilis Viana
Fernando Lopes 1 vaga

PLlPSO/PSC

Francisco Horta Eujácio Simões

PSB~PMN

Sérgio Guerra Ricardo Heráclío

PCdoB

POT

Euripedes Miranda Fernando Lopes
PL/PSO/PSC

De Velasco Francisco Rodrigues

PedoB

Aldo Arantes Aldo Rebelo

Secretário: Rejane S. Marques
Local: Servo de Com. Esp. -Anexo 11 Salas 131-C/135-C
-Ala Nova
Telefones: 318-7061/706517052

COMISSÃO ESPECIAL

PARA DAR PARECER AO PROJETO DE LEI
Nº-4.591, DE 1994, E SEUS APENSADOS,

QUE DISPOEM SOBRE A pOLíTICA NACIONAL
DE DROGAS E DÃO OUTRAS PROVIDÊNCIAS
Proposição: PL n!!. 4.591/94 Autor: Senado Federal

Presidente: Laíre Rosado (PMDB)
l Q Vice-Presidente: Elias Murad (PSDB)
2Q Vice-Presidente: Remi Trinta (PMDB)
3Q Vice-Presidente: Alexandre Ceranto (PFL)
Reiator: Ursícmo Queiroz (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Titulares

,LI.uguSlO Vive.'0s
JU":JÉ: r'w1ÚCiO M'..JllrE:';'(;

()""'; _:lo BI(·:c'.:
Rau. Belém

0 •. ::;0 Speraf..:...J

Suplentes

PFUPTB
Benito Gama

Hugo Rodrigues da Cunha
José Jorge

Luiz Barbosa
PMDB

Fernando Diniz

I Jorge Tadeu Mudalen
José Luiz Clerot

Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Uma

I Valdomiro Meger

11 vaga

Danilo de Castro
Jovair Arantes

Milton Mendes
Sandra Starling

Alexandre Ceranto
Fernando Gonçalves
Jaime Martins
LUIZ Moreira
Maluly Neno
Paulo Cordeiro
Ursicino Queiroz

Chlcão Brigido
Edinho Araújo
Euler Ribeiro
Laire Rosado
Remi Trinta
Wagner Rossi

Antonio Jorge

Gilvan Freire
Oscar Goldoni

PPB
Adhemar de Barros Rlho

Adylson Motta
Raimundo Santos

1 vaga
PSDB

Herculano Anghinetti
Nelson Otoch

PT

Miguel Rossetto
Waldomiro Fioravante

Antônio Geraldo
ArOlde de Oliveira

Benedito de Ura
Betinho Rosado
Eliseu Resende

João Iensen
Philemom Rodrigues

PMDB

André Puccinelli
Luiz Fernando (PSDB)

Niclas Ribeiro
3 vagas

PPB

Carlos Airton



Laura Cameiro
Maria Valaclão
Valdenor Guedes
Wagner Salustiano

Elias Murad
Sebastião Madeira
Tuga Angerami
Vanessa Felippe

Eduardo Jorge
Esther Grossi
Marta Suplicy

PSOB

PT

por

Carlos Camurça
Felipe Mendes

Rogério Silva
Valdomiro Meger

B.Sá
Eduardo Mascarenhas

Jovair Arantes
1 Vaga

Arlindo Chinaglia
GilneyViana

Humberto Costa

Felipe Mendes
Sérgio Naya·
1 vaga

Amon Bezerra
João Leão

Ivan Valente
Domingos Dutra

Sílvio Abreu

PSOB

PT

POT

PLIPSOIPSC

Moacyr Andrade
2 vagas

Antônio Aureliano
Robério Araújo

Alcides Modesto
José Pimentel

Luiz Durão

Elton Rohnelt

Mauri Sérgio
Wilson Branco

1 vaga

Antônio Balhmann
Roberto Brant

Cleonâncio Fonseca
Laura Cameiro

1 vaga

PPB

PSDB

PMOB

Albérico Filho
Sandro Mabel
1 vaga

Célia Mendes
José Rezende
Maria Valaclão

Benito Gama
Carlos Alberto
José Tude
Manoel Castro

PSB/PMN

Beto Lélis Bosto França

Secrelária: Ana Clara Serejo
L.oc:aI:Serv. Com. Esp.-AnexoIl-8aas 131-G'135-C-Pav.~.

Telefones: 7063/7066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A ANALISAR A QUESTÃO

DO DESEMPREGO
Presidente: Miro Teixeira (pDn
1~ Vice-Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
22 Vice-Presidente: Miguel Rossetto (pn
3!l. Vice-Presidente: Célia Mendes (PPB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Álvaro Gaudêncio Neto
Carlos Magno

Félix Menclonça
Júlio César

José Anlbal
Márcio Fortes

2 vagas Augusto Farias

José Egydio

Betinho Rosado
Cláudio Cajado

Luiz Braga
Pedrinho Abrão

Raquel Capiberibe

PMDB

PSOIPMN

PUPSOIPSC

Antônio Joaquim
Eurlpedes Miranda

Femando Gabeira (PV)

Roland Lavigne

José Rocha
José Tude
Júlio César
Roberto Pessoa

PedoB

Undberg Farias 1 vaga

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Servo Com. Esp. - Anexo n-8alas 131-G/135-G
A.la Nova
Telefones:318-7065f1066f1052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLICOS FEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E
RECURSOS HfDRICOS E APRESENTAR

PROPOSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,
NO SENTIDO DE VIABILIZAR A

EXECUÇÃO DOS MESMOS
Presidente: José Rocha (PFL)
1~ Vice-Presidente: Júlio César (PFL)
22 Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
3!l. Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relator: Nicias Ribeiro (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

André Puccinelli
Cássio Cunha Uma
Nicias Ribeiro

Freire Júnior
Marcelo Teixeira
Pinheiro Landim

Conceição Tavares
Miguel Rossetto

PT

Carlos Santana
Jair Meneguelli

PPB POT

Enivaldo Ribeiro Marconí Perillo Miro Teixeira Femando Zuppo



PSB/PMN
Ubaldino Júnior Ushitaro Kamia

Secretária: Angela Mancuso
Local: Anexo 11- Salas 131-G/135-G - Ala Nova
Telefone: 318-7066

Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
1Q Vice-Presidente: José Aldemir (PMDB)
22 Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
3l! Vice-Presidente: Antônio Jorge (PPB)
Relator: Ricardo Barros (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB

PSB/PMN

Gonzaga Patriota José Carlos Sabóia

Secretaria: Maria do Amparo
Local: Servo Com. Esp. - Anexo" - Salas 131-G/135/C
Ala Nova
Telefones: 318-7067!l06617052

COMISSÃO ESPECIAL
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A,

NO PRAZO DE 40 (QUARENTA) SESSOES,
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO 9-A, DE 1995,
QUE "ACRESCENTA PARAGRAFO ÚNICO AO

ART. 180 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL".
(INCENTIVO AO TURISMO)

Proposição: PEC-9195 Autor: Ricardo Herácllo
e Outros

Ciro Nogueira Carlos Alberto
Cláudio Cajado Couraci Sobrinho
João Mendes Roberto Pessoa
Ricardo Barros Vilson Santini

PMOB
José Aldemir Albérico Rlho
Nair Xavier Lobo Hermes Parcianello
Sandro Mabel Maria Elvira

PPB

Antonio Jorge Marcos Medrado
Eurico Miranda Paulo Bauer
Marconi Perillo (PSDB) Roberto Balestra

PSDB
Alexandre Santos Ceci Cunha
Nelson Otoch Sylvio Lopes

PT
Femando Ferro João Coser
José Pimentel Milton Mendes

POT
LeonelPavan José Maurício

PL/PSO/PSC
Eujácio Simões 1 vaga

De Velasco

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)

SESSOES, PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nll

155-A, DE 1993, QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO
PARÁGRAFO 111 DO ARTIGO 53 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposição: PEC-0155/93 Autora: Cldlnha Campos
Presidente: Vicente Cascione (PTB)
12 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)
22 Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
3l! Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel. (PPB)

Titulares. Suplentes

BLOCO PFUPTB

BLOCO PL/PSD/PSC

Francisco Rodrigues

Adauto Pereira Aroldo Cedraz
Antônio Geraldo Jaime Fernandes
JairoAzi Luiz Braga
Theodorico Ferraço Philemon Rodrigues
Severino Cavalcanti Salomão Cruz
Vicente Cascione José Tude
Wilson Cunha Ursicino Queiroz

PMOB

Aloysio Nunes Ferreira Edinho Araujo
Gilvan Freire João Natal
Ivanclro Cunha Uma Jorge Wilson
José Luiz Clerot José Priante
Luiz Fernando Nicias Ribeiro
Udson Bandeira Wagner Rossi

PPB

Costa Ferreira Adylson Motta
Dolores Nunes (PSDB) Mário de Oliveira
Gerson Peres Roberto Balestra
Ibrahim Abi-Ackel Talvane Albuquerque
Prisco Viana Welson Gasparini (PSDB)

PSOB

Danilo de Castro Ezídio Pinheiro
Régis de Oliveira João Leão
Robério Araújo Jorge Anders
Vicente Arruda Saulo Queiroz (PFL)

PT

Domingos Dutra Femando Ferro
Hélio Bicudo José Machado
Marcelo Deda Pedro Wilson

POT

Cidinha Campos Magno Bacelar (S/P)
Silvio Abreu Renan Kurtz

Pedro Canedo

PUPSO/PSC

Ronivon Santiago



BLOCO PSB/PMN

Beto Lélis

PedoB

Aclelson salvador
Elton Rohnelt

PL/PSO/PSC
Expedito Júnior

Aldo Arantes Haroldo Uma
Raquel Capiberibe

PSB/PMN
Gervásio Oliveira

Carios Mosconi
Ceci Cunha

Giovanni Queiroz Jovair Arantes

Presidente: Antônio Brasil (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
22 Vice-Presidente: Roberto Araújo (PSDB)
32 Vice-Presidente: Domingos Dutra (pn
Relator: Salomão Cruz (PFL)

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11- Sala 120-B - Ala
Nova
Telefones: 318-6874/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A,NO PRAZO DE,4O (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº
133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARAGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDfGENAS)

Secretária: Edla Calheiros
Local: Serv. Especiais - Anexo 11- Sala 120-B- Ala Nova
Telefones: 318-7066/7067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N~169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV

DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

E PREV~ RECURSOS ORÇAMENTARIOS
A NfvEL DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICfplOS
PARA !4ANUTENÇÁO DO SISTEMA ÚNICO DE

SAUDE, COM O FINANCIAMENTO DAS
REDES PÚBLICAS FILANTRÓPICAS

E CONVENIADAS"
Proposição: PEe-0169193 Autores: Eduardo Jorge

e Waldir Pires
Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
12 Vice-Presidente: Ursicino Queiroz (PFL)
22 Vice-Presidente: Carios Mosconi (PSDB)
s.e Vice-Presidente: Femando Gomes (PMDB)
Relator: Darefsio Perondi (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

B.Sá
Pimentel Gomes

Roberto Araújo

Elcione Barbalho
Rita Camata

Anlbal Gomes
3 vagas

Alexandre Ceranto
Dumo Pisaneschi

Fátima Pelaes
Jaime Martins
José Coimbra

Luiz Moreira
Maluly Netto

Alcione Athayde
Antônio Jorge

Enivaldo Ribeiro
Fausto Martello

Talvane Albuquerque

PPB

PSOB

PMDB

Ayres da Cunha
Carios Magno
Femando Gonçalves
Jair Soares
Jairo Azi
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

Armando Abflio
Confúcio Moura
Darelsio Perondi
Femando Gomes
José Pinotti
Saraiva Felipe

Adylson Motta
Jofran Frejat
José Unhares
Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)Ivan Valente

Marta Suplicy

Suplentes

Átila Uns
Hilário Coimbra

João Ribeiro
Murilo Pinheiro

Luiz Femando
Olávio Rocha

Udson Bandeira

João Maia
Sebastião Madeira

Benedito Guimarães
Carlos Camurça
Luciano Castro

1 vaga

,~utor: Nlclas Ribeiro

Titulares

PFUPTB
Alceste Almeida
Carios da Carbrás
Salomão Cruz
Vic Pires Franco

PMOB
Antônio Brasil
Confúcio Moura
João Thomé Mestrinho

PPB
Carios Airton
Jair Bolsonaro
Valdenor Guedes
1 vaga

PSOB
Robério Araújo
Tuga Angerami

PT
Domingos Dutra
GilneyViana

POT
Antônio Joaquim

..proposição: PEe-0133192



Osmânio Pereira Sebastião Madeira POT
PT Wolney Queiroz Wilson Braga

Serafim Venzon Giovanni Queiroz
Vicente André Gomes Wilson Braga

PL/PSO/PSC
Luiz Buaiz Pedro Canedo

PSB/PMN

Carlos Alberto Hugo Lagranha
Carlos da Carbrás Jaime Fernandes
Eliseu Moura Mauro Fecury
Hilário Coimbra Roberto Pessoa

PMOB
Elcione Barbalho Cássio Cunha Uma
Olávio Rocha (PSDB) Euler Ribeiro
Paulo Titan 1 vaga

PPB
Anivaldo Vale Edson Queiroz
Benedito Guimarães Gerson Peres
Raimundo Santos Luciano Castro
1 vaga 1 vaga

PSOB
Antônio Feijão Aécio Neves
Arthur Virgílio Roberto França

PT
Ana Júlia Adão Pretto
Paulo Rocha Alcides Modesto

Agnelo Queiroz Jandira Feghali

Secretária: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11- Sala 120-8 - Ala
Nova
Telefones: 318-7067f706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE
40 (QUARENTA) SESSOES, PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSmUlçÃON2-84, DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

42 DO ATO DAS DISPOSIÇOES
CONSmUCIONAIS TRANSITORIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJO)

Proposição: PEC-0084191 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Deputado Carlos Alberto (PFL)
12. Vice-Presidente: Deputado Paulo Titan (PMDB)
22. Vice-Presidente: Deputado Anivaldo Vale (PPR)
32. Vice-Presidente: Deputada Ana Júlia (PT)
Relatora: Deputada Elcibne Barbalho (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

PSB/PMN

Domingos Dutra
Marta Suplicy

Milton Mendes

Alcione Athayde
Jarbas Uma

Marcos Medrado
Rogério Silva

1 Vaga

Herculano Anghinetti
Mário Negromonte

Nélson Otoch
Sebastião Madeira

PPB

PMOB
Aloysio Nunes Ferreira

Ivo Mainardi
Pinheiro Landim

3 vagas

Euler Ribeiro
Freire Júnior
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
1 vaga

Abelardo Lupion
Augusto Viveiros
Carlos Magno
José Rezende (PPB)
Lael Varella
Theodorico Ferraço
1 vaga

Adelson Salvador Beto Lélis

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11- Sala 10- Me
zanino
Telefones: 318-7066f7067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER APROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 46, DE 1991,

QUE "NTRODUZ MODIFICAÇOES NA
ESTRUTURA POLICIAL"

proposlçao: PEe-46191 Autor: Dep. Hélio Bi-
cudo

Presidente: Deputado Augusto Viveiros (PFL)
1R Vice-Presidente: Deputado José Rezende (PPB)
22. Vice-Presidente: Deputado lldemar Kussler (PSDB)
3R Vice-Presidente: Deputado Fausto Martello (PPB)
Relator: Deputado Hélio Rosas (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB
Davi Alves Silva (PMN)

Efraim Morais
José Borba
José Rocha
Maluly Netto

Murilo Pinheiro
Paulo Heslander

PLlPSO/PSC
Francisco Rodrigues Ronivon Santiago

PT

Fausto Martello
Jair BoIsonaro
Laprovita Vieira
Valdomiro Meger
Welson Gasparini (PSDB)

PSOB

Hélio Bicudo
José Fortunati
Nilmário Miranda

Adelson Ribeiro
Feu Rosa
lldemar Kussler
Sylvio Lopes

Ubaldino Júnior

Arlindo Chinaglia
José Fritsch

Marta Suplicy
POT

PCdoB
Alexandre Cardoso

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto



POT Zulaiê Cobra

Eurfpedes Miranda Magno Bacelar (S/P)
Wilson Braga Silvio Abreu

PUPSO/PSC Luiz Mainardi

De Velasco José Egydio
Marcelo Dada
Milton Mendes

PSB/PMN

Gonzaga Patriota Adelson Salvador

PBdoB
~nio Bacci
Silvio Abreu

Edson Soares

PT

Nedson Mbheleti
Pedro Wilson

POT

Coriolano Sales
Matheus Schmidt

Ricardo Gomyde Lindberg Farias

Secretátia: Ângela Mancuso
. Serviço de Comissões Especiais: Anexo 11- Salas 131-
. Cl135-C~AlaNova .'
Telefones: 318-7066/7067/7952

COMISSAoESPECIAL
DESTINADA A,NO PRAZO DE 40 {QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECERÀPROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 96-A DE
1992, QUE INTRODUZ MODIFICAÇOES NA

.ESTRUTURA DOPODER JUDICIARIO
Proposiçao: PEe-96192 . Autor: Hélio Bicudo '

e Outros

Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22 Vice-Presidente: Vago
32 Vice-Presidente: Jaibas Uma (PPR)
Relator: Jairo Cameiro (PFL)

Titulares Supl,entes:

PFUPTB

Aldo Arantes Haroldo Lima

Secretária: Mariene Nassif
Local: Anexo 11- Salas 131-G/135-0 - Ala Nova
Telefones: 318-7067/7066/7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA ÀCONSTlTUIÇAO
N2 188-A, DE 1994, QUE "ACRESCENTA
PARAGRAFOS 62 E 72 AO ARTIGO 8º- DO

ATO DAS DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS. DISPONDO SOBRE

. ANIS,.IA QUANTO ÀS PUNIÇOES APLICADAS,
ATRAVÉS DE ATOS DE EXCEÇÃO,

A SERVlDO~ES MIL'TARES".
Proposição: PEe-188194 i Autor:.lalre Rezende
Presidente: Ary Kara (PMDB)
1Q Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22 Vice-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
32 Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Darci Coelho (PFL)

Titulares Suplentes

. ,
.Bonifácio de Andrada
Clãudio Cajado
Corauci Sobrinho
Jair Siqueira
Jairo Carneiro
Maurfcio Najar.
Vicente Cascibne

Antônio dos Santos
. Átila Lins

Benedito de Lira
João Iensen

teur Lomantó
Philemon R09ii$ues

1 vaga

De Velasco

José Carlos Sabóia

PL/PSO/PSC

Francisco Rodtigues

PSB/PMN

Gonzaga Patriota
PedoB

AryKara
Gilvan Freire
José Luiz Clerot
Roberto Valadão
Wagner Rossi

Costa Ferreira
Edson Queiroz
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima·
Prisco Viana

Almino Affonso
lldemar Kussler
Vicente Arruda

PMOB

PPB

PSOB

Elias Abrahão
Hélio Rosas

Luiz Femando (PSDB)
Marcos Uma

2 vagas

Marconi Perillo
Nelson Marchezan
Renato Johnsson

Ricardo Izar
Roberto Balestra

Ayrton Xerez
Danilo de Castro

Eduardo Mascarenhas

PFUPTB
Darci Coelho Jonival Lucas
Osmir Lima José Mendonça Bezerra
Paes Landim Ricardo Barros
paulo Heslander Theodorico Ferraço

PMOB
AryKara RitaCam&ta
Elcione Barbalho
Roberto Valadão 2 vagas

PPB
Augusto Nardes Anivaldo Vale
Jair Bolsonaro Arnaldo Faria de Sã
Marcos Medrado Renato Johnsson
1 vaga 1 vaga

PSOB
Sylvio Lopes Feu Rosa
Tuga Angerami Roberto Brant



PT
Eduardo Jorge Arlindo Chinaglia
Jair Meneguelli Humberto Costa
José Augusto José Pimentel

POT

Eurípedes Miranda Cidinha Campos
1 vaga 1 vaga

PLlPSO/PSC

Luiz Buaiz Pedro Canedo

PSB/PMN

Alexandre Cardoso Ubaldino Júnior

Proposição: PEe-163/95 Autor: Poder Executivo

Presidente: Pedro Novais (PMDB)
12 Vice-Presidente: Paulo Ritzel (PMDB)
22 Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB)
32 Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PPB)
Relator: Ney Lopes (PFL)

Titulares Suplentes

'PFUPTa

PedoB

Jandira Feghali Agnelo Queiroz

Secretária: Brunilde Uviero Carvalho de Moraes
Local: Servo Com. Esp.: Anexo li-Saia 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-706617067/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTlNADÁ A, No PRAZO DE 40 {QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER APROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nl!.163-A, DE
1995, QUE "ALTERA OS ARTS. 71 E 72 DO ATO
DAS DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS TRAN

SITORIAS, INTRODUZIDAS PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL DE REVISÃO N2 1, DE 1994

(FUNDO SOCIAL DE EMERG~NCIA)"

Expedito Júnior

PT
Inácio Arruda (PCdoB)

Pedro Wilson

Silvio Abreu
POT

PSB/PMN

PLlPSO/PSC
Eujácio Simões

Eurípedes Miranda

GilneyViana
José Pimentel

Augusto Viveiros
César Bandeira "O

Jair Soares . o

Laura Cameiro
Manoel Castro
Roberto Jefferson
Vicente Cascione

Ubaldino Júnior Raquel Capiberibe

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
L.ocaI: Serv. Com. Esp. Anexo 11- Salas 131-e/135-C - Ala
Nova
Telefones: 318-70611706517052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!l.33-A, DE 1995,

DQ PODER EXECUTIVO QUE "MODIFICA
O SISTEMA DE PREVlD~NCIA SOCIAL,

ESTABELECE NORMAS DE TRANSIÇÃO E
DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS". o

Proposição: PEe-33195 o Autor: Poder Executivo
Presidente: Jair Soares (PFL) o •

12 Vice-Presidente: Fátima Pelaes (PFL)
~2 Vice-Presidente: Pimentel Gomes (PSDB)
32 Vice-Presidente: Prisco Vianl;l(PPI3)" o'

Relator: Euler Ribei~o (PMD,B) o

:rItÍJlares ' Suplentes

PFUPrB

Álvaro Gaudêncio Neto
Duílio Pisanesóhi

Fern~do Gonçàlves
José Carlos Vieira

\Magno Bacelar
,Roberto Fontes

o Vic Pires ~ranco o

Euler Ribeiro
José Aldemir
Lídia Quinan
Marisa Serrano
Remi Trinta
Rita Camata

Eduardo Mascarenhas
Marcia Marinho
Pimentel Gomes
Romel Anízio (PPB)

Jair Siqueira
Laprovita Vieira
Mário Cavallazzi
Prisco Viana
Renato Johnsson

PMbB

;\' Aníbal Gomes
Qarcísio Perondi

Henrique Eduardo Alves
Mauri Sérgio

Olavo Calheiros
Wilson Cignac!,1i,

PSOB

Carfos Mosconi
Amaldo Madeira

Feu Rosa
Osmânio Pereira

PPB

Célia Mendes (PFL)
Jair Siqueira
Paulo Paim

Pedro Valadares (PSB)
Valdenor Guedes

Senedib dá Ura 00 •

Hugo Rodrigues da Cunha
José Coimbra
José Jorge
Ney Lopes
Os6rio Adriano
Rodrigues Palma

PMOB

Albérico Filho
Antonio do Valle
Gonzaga Mota
Paulo Ritzel
Pedro Novais
Ubaldo Correa

PPB

Anivaldo Vale

Augusto Viveiros
"Efraim Morais

Heráclito Fortes
Hugo Lagranha

José Borba
Paulo Uma

Vilmar Rocha

Aníbal Gomes
Edinho Bez

Femando Diniz
Hélio Rosas

Hermes Parcianello
Paulo Titan

Alzira Ewerton



Luciano Castro
Mareio Reinaldo Moreira
Wagner Salustiano

Paudemey Avelino José Luiz Clerot
Silvernani Santos Pedro Novais

1vaga PPB

Moreira Franco
1 vaga

PSOB
Antônio Carlos Pannunzio Antônio Balhãnn
B. Sá Cleonâncio Fonseca (PSDB)

PT

Adroaldo Streck
Antônio Kandir
Feu Rosa
Márcio Fortes

P.SDB

PT

Firmo de Castro
João Leão

Robério Araújo
Yeda Crusius

l\QYJ~p'n&16~,; •,', ,
Má~qO R~inardo MOreira
Prisco Viana
1 vaga

F,i~):tjoD~~
.~~!JlT,la

2 vagas

Padre Roque
Paulo Bernardo
Teima de Souza

Fernando Zuppo
Renan Kurtz

POT

João Fassatella Hélio Bicudo
Jose Machado Milton Terner

Sandra Starling

Coriolano Sales

Airton Dipp Eujácio Simões
Fernando Lopes

POT

PUPSO/PSC

PSB/PMN

Marcelo Déda
Sandra Starlirig

~nio B3cci .

Ex~ito Júnior

Secretária: Rejane S. Marques '. . '. ' , . . ' ,
Local: Serv. Com. Esp.:Anexoll~SaIas 1í31-G113&C-A1a'
Nova
Telefones: 318-70611706517052,

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)

SEssOEs, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº-2-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO

AO ARTIGO 62 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL'"
(EMISSÃO DE MEDIDAPR~VISORIÁ)"

Proposição: PEc-2J95 Autor: Robêrto Magalhães

Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
12. Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
2Q Vice-Presidente: B. Sá (PSDB)
3Q Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Aloysio Nunes Ferreira

José Carlos Sabóia ' Alexandre Cardoso

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
.Local: Serv. Corn. Esp. - Anexo II-Salas 131-G1135-G ,-, ,
Ala Nova
Telefone: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)

SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
'DE 'EMENDA A CONSTITUiÇÃO 25-A, DE 1995,

QUEnDÁ NOVA REDAÇAO AO CAPUT DO
. ART. 5.9. DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL".'

(GARAN11NDO DEFINITIVAMENTE A
INVIOLABILIDADE DO DIREITO A VIDA,

DESDE ASUA CONCEPÇÃO) ,
ProposiçãO,: PEc-25195 Autor: Sevlrlno Cavalcanti ,
Presidente: Philemon Rodrigues (PTB)
1Q Vice-Presidente: Álvaro Gaudêncio Neto (PFL)
2Q Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
3Q Vice-Presidente: Maria Valadão (PPB)
Relator: Armando AbRio (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Eujácio Sirnões .

Alexandre Cardoso

Inácio Arruda

Átila Uns
Jairo Carneiro
Paulo Heslander
Saulo Queiroz

PUPSO/j:)SC,

PSB/PMN

PedoS

PMOB

,Expedito Júnior

Sérgio Guerra

Sérgio Miranda

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado

Jair Siqueira
Nelson Marquezelli

Armando Costa

,Álvaro Gaudênio Neto
Marilu Guimarães
Philemon RodÔgues
Severino cavaléaOti

Armando AbRio
Edinho Bez
Nilton Baiano

Augusto Farias
Célia Mendes
Maria Valadão

lbere Ferreira
Jonival Lucas
Luis Barbosa
, OsmirUma

PMOB
Gonzaga Mota

José Aídernir
Udia Quinan

PPB

Dolores Nunes (PSDB)
Laura Carneiro

Welson Gasparini (PSDB)



PSDB PT

Giovanni Queiroz Alexandre Cardoso

Mároia Marinho Marcelo Deda
Osmânio Ferreira Maria Laura

Teima de Souza

Salvador Zimbaldi
Zulaiê Cobra

Hélio Bicudo
Marta Suplicy

Serafim Venzon

PT

POT

PUPSO/PSC

Ana Júlia
Padre Roque Euripedes Miranda

Matheus Schmidt

Celso Daniel
Ivan Valente

Waldomiro Fioravante
POT

Fernando Zuppo
1 vaga

PSB/PMN
Nilson Gibson

PLipsO/PSC
Luiz Buaiz Pedro Canedo Eujácio Simões Maurício Camp'os

PSB/PMN
Raquel Capiberibe Adelson Salvador

COMISSÃO ESPECIAL
.COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2173195, QUE.
MODIFICA O CAPITULO DA ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA, ACRESCENTA NORMAS ÀS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO.

Proposlçáo: PEC-173196 , Autor: Poder'Executhl'o
President~: Joã6 Mellão Neto (PFÚ ' , .
1º- Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
22 Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB)
32 Vice-Presidente: Vadãc) Gomes (PPB)
Relator: MOreira Franco (PMDB)

,Titulares SUp~tes

Cleonâncio Fonseca
Felipe Mendes

Hugo Biehl
Salatiel Carvalho

Talvane Albuquerque

Chico Ferramenta

ArthurVirgnio
Eduardo Barbosa

Jayme Santana
Roberto Santos

Ivandro Cunha Uma
, 'Marisa Serrano

Noel de Oliveira
SimaraEllery

2 vagas

Suplentes

CatlosMelles
Hl,J9o Rqdriguesda Cunha

. JoséTude
Philemon Rodrigues

Sérgio Barcellos
Severino Cavalcanti

Wilson Cunha

PT

PPB

PSDB

PMOB

~FUPTB

Chicão,Btigido
Fernando Diniz, ,
Ivo·Mainardi
Nicias Ribeiro
Oscar Goldoni
Pedro Irujo

Titulares

PCdoB
Agnelo Queiroz Aldo Arantes

C<>MISSÃOESPECIAL
DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO~ PO

A'R"!; 18 DA C~S1JrUlç~O F~I?ERAL.

PreSidente: Nicias Ríbeirp' (PMQB) :.' .
12 Vice-Presidente:,Oscar GoldOlJi (PMDB)
22. Vice-:.Presidente: Luiz Fernando cp'SDB)
3º- Vice:.PreSldente: Nelsón Mellrer (PPB)
Reiator:·Al'ltônió GeFáldoJPFL) ..

AntônIO ~Kandir
Éduardo Mascarenhas
FlávioArns
Luiz Fernando

Antônio Geralqa
Ayres da Cunha
César Bandeira
Hilário Coimbra
Luiz BàrOOsa '.
Mauro Lopes
Mussa Demes

Bas'Oio Billani
Gerson Peres
Márcio Reinaldo Moreira
Nelson Meurer

Celso Daniel

Aât>a1do Streck
Edson Soares

João Leão
Marconi Perillo

Carlos Nelson
Pinheiro Landim

Sandro Mabel
Wilson Branco

Zila.Bezerra
1 vaga

.......

Jaime Fernandes'
José Carlos Vieira

José Mendonça Bezerra
Mauro Fecury
Mauro Lopes

Pedrinho Abrão
Theodorico.Ferraço.

Alzira Ewerton
Luciano Castro

Márcio Reinaldo Moreira
Mário Cavallazzi

1 vaga

PPB

P8DB

PMOB

Almino Affonso
Le6nidas Cristino
Márcio Fortes
Roberto Brant

PFUPTB
Hugo Rodrigues da Cunha
JoãO Mellãó Neto
Paes Landim
Paulo Gouvea
Philemon Rodrigues
Régis de Oliveira
Vicente Cascione

Aloysio Nunes Ff.rreira
Elcione Barbalho
Henrique Eduardo Alves
João Thomé Mestrinho
Moreira Franco
Roberto Rocha

Aàvio Derzi
Gerson Peres
Jair BoIsonaro
Roberto Campos
VadãoGomes



João Paulo
Luiz Mainardi

João Coser Luiz Fernando
João Fassarella PT

1 Vaga

Coriolano Sales
Edson Ezequiel

Eujácio Simões

POT

PL/PSO/PSC

PSB/PMN'

Renan Kurtz
1 vaga

1 vaga

Celso Daniel
João Paulo
Luiz Mainardi

Coriolano Sales
Edson Ezequiel

POT

PSB/PMN

Chico Ferramenta
João Coser

João Fassarella

Renan Kurtz
1 vaga

PCdoB
Agnelo Queiroz Jandira Feghali

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº
41,ÓE 1991, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO

PARÁGRAFO~ DO ART. 18 DA
CONSTitUiÇÃO FEDERAL." (RESTRINGE

A CRIAÇÃO DE MUNICiplOS NA ÉPOCA DAS
ELEIÇOES E EXIGINDO A PUBLICAÇÃO DOS

ESTUDOS DE VIABILIDADE MUNICIPAL)
Proposição: PEC-41/91 Autor:

Presidente: Nicias Ribeiro (PMDB)
1Q Vice-Presidente: Oscar Goldoni (PMDB)
2Q Vic~Presidente: Luiz Fernando (PSDB)
3!! Vic~Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator: Antonio Geraldo (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB

PedoB
Socorro Gomes .. Jandira Feghali

Secretário: José Maria Aguiar' Castro
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11 S. 131-C/135-C
Telefones: 318-706517061/7.05?·, ' .•

COMISSÃO. ESPECIAL
, DESllNADA A PROMOVÉR E:PEBATE E O

EXAME ,DA AUTOGESTÃO DO FUNDO DE DE
~ESA DA ECONOMIA CÀFE.EIRA - FUNCAFé

Augustinho Freitas
Herculano Anghinetti

3 vagas

Ubaldino Júnior

Antônio Geraldo
Ayres da Cunha
César Bandeira
Hilário Coimbra
Luis Barbosa (PPB)
Mauro Lopes
Mussa Demes

Chicão Brlgido
Fernando Diniz
Ivo Mainardi
Nicias Ribeiro
Oscar Goldoni .
Pedro Irujo

Basflio Villani
Gerson Peres
Márcio Reinaldo Moreira
Nelson Meurer
Telmo Kirst

Sérgio Guerra

Carlos Melles
Mugo Rodrigues da Cunha

José Tude
Philemon Rodrigues

Raimundo Santos
SérgioBarcellos

Wilson Cunha

PMOB
Ivandro Cunha Uma

Marisa Serrano
Noél de Oliveira.

Simara Ellery
2 vagas

PPB
Cleonâncio Fonseca

Felipe Mendes
Hugo Biehl

Salatiel Carvalho
Talvane Albuquerque

Ubaldino Júnior

Eujácio Simões

Titulares

Abelardo Lupion
Carlos Melles
Chico da Princesa
José Rocha
Maluly Netto
Raul Belém
Theodorico Ferraço

Dilso Sperafico
I Silas Brasileiro

I
Simara Ellery
Tetê Bezerra

I Valdir Colatto
1 vaga

I Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
José Rezende
Nelson Meurer"
VadãoGomes

Antônio Aureliano
Danilo de Castro
Jorge Anders
Salvador Zimbaldi

PUPSO/PSC

PFUPl'B,

PMOB

PPB

PSOB

Sérgio GUérra

1 vaga

Suplentes

: Célia Mendes:
José Borba

Mauro Lopes
Nelson Marquezelli

Vilmar Rocha
Wen'lér Wander'er

1 vaga

André' Puccinelli
Nair Xavier LobO
WilsonCignachi

3 vagas

Carlos Mosconi
Elias Murad

Welson Gasparini
1 vaga

Antônio Kandir
Eduardo Marcarenhas
FlávioAms

PSOB

Arthur Virgflio I Alcides Modesto
Jayme Santana João Coser
Roberto Santos Padre Roque

PT
Milton Mendes

Nedson Micheleti
Tilden Santiago



Coriolano Sales
Luiz Durão

POT
Airton Dipp

Renan Kurtz

. ..~..'"

José Carlos Sabóia

PSB/PMN

PL/PSO/PSC

._". _4 ........

Nilson Gibson

PSB/PMN

Adelson Salvador Ushitaro Kamia (PPB)

PUPSO/PSC

Francisco Horta Marquinho Chedid

PCdoB

,Ricard? Domyde ' 1 vaga

Secretária: Maria dv Amparo
Local: Com. Esp. Anexo 11- Salas 131-C/135-C
Telefones: 318-7066 e 318-7052

CO'-'ISSÃO ESPECIAL
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR A PROPOSTA DE EMENDA

À, CONSTITUiÇÃO Nº-17/95, QUE ALTERA
PARÁGRAFOS PRIMEIRO E SEGUNDO

DO ART. 45 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL
(FIXANDO EM NO M(NIMO 5 E NO MÁXIMO 47

O NÚMERO DE DEPUTADOS EM CADA
UNIDADE DA FEDERAÇÃO)

Proposição: PEc-17/95 Autor: Antônio Joaquim
Presidente: Paulo Gouvea (PFL)

,1 Q Vice-Presidente: Francisco Diogenes (PFL)
2Q Vice-Presidente: Cunha Uma (PSDB)
3Q Vice-Presidente: Francisco Silva (PPB)
Relator: Genésio Bernardino (PMDB)

Tltulàres Suplentes

PFL

Carlos Melles
Hilário Coimbra
.osn;Ú Lima, "
Paulo Gouvea

Genésio Bernardino
Olavo calheiros
Udson Bandeira

'Benedito Guimarães
'Felipe Mendes
Francisco Silva

':';unha Lima
{aberto Brant

J, Paulo
.: _.3 Fritsch

nntônio Joaquim

Aroldo Cedraz
José Mendonça Bezerra

Pedrinho Abrão
Roberto Fontes

PMOB

Antônio Brasil
Carlos Apolinário

1 Vaga

PPB

Antônio Jorge
Carlos Airton

Pedro Valadares (PSB)
PSOB

Adroaldo Streck
Alexandre Santos

PT
Carlos Santana

Domingos Dutra

POT

Airton Dipp

Francisco Horta Eujácio Simões

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Anexo 11 - salas 131-C/135-C
Telefone: 318-7065/7066/7052

COMISSÃO ESPECIAL
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A

PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº- 57, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 14,

PARÁGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO E ACRESCENTA INCISO" ,

(VOTO FACULTATIVO).
Proposição: PEG-57195 Autor: Emerson Olavo

Presidente: João Almeida (PMDB)
1Q Vice-Presidente: Orcino Gonçalves (PMDB)
SQ Vice-Presidente: Benedito Guimarães (PPB)
Relator: Benedito de Ura (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB
Antônio Joaquim José Tude
Arace/y de Paula Júlio César
Benedito de Ura Mendonça Rlho
Hugo Lagranha Roberto Fontes

PMOB
Emerson Olavo Pires Candinho Mattos
João Almeida Darclsio Perondi
Orcino Gonçalves 1 vaga

PPB
Alzira Ewerton Darci Coelho
Benedito Guimarães Telmo Kirst
Gerson Peres 1 vaga

PSOB

José de Abreu Celso Russomanno
1 vaga Vicente Arruda

PT

João Fassarella Ana Júlia
Sandra Starling João Paulo

POT

Matheus Schmiclt Coriolano Sales

PSB/PMN

José Carlos Sabóia Gervásio Oliveira

PL/PSO/PSC

Eujácio Simões Expedito Júnior

Secretario: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11- Salas 131-C/135-C
Telefone: 318-706617067/7052



.COMISSÃO ESPECIAL
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A

PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUIÇÃO 233-A/95, QUE ",

MODIFICA O ART. 34 E O CAP[TULO 11I,
SEÇÃO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O

ART. 60 DO ATO DAS DISPOSIÇOES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"

(EDUCAÇÃO) .
Proposição: PEc.233/96 Autor: Poder Executivo
Presidenté: Elias~Abrahão (PMDar .' .
1Q Vice-Presidente: Marisa Serrano '(PMDB)
2Q Vice-Presidente: !;Jbiratan Aguiar'(PSDB)
3Q Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PPB)
Relator: José Jorge (PFL)

Titulares Suplentes

PFUPTB

PCdoB

Lindberg Farias Ricardo Gomyde

Secretária: Ana Clara
Local: Serviço de Com. Esp. Anexo 11 Sala 131-C
Telefone: 318-7555/7563

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A ACOMPANHAR OS
PROCEDIMENTOS RELAnvos À

DEMARCAÇÃO DAS TERRAS IND[GENAS E
'AS QUESTOES DECORRENTES .

DESTE PROCESSO
Benedito Guimarães (PPB)
Carfos Airton (PPB)
Gilney Viana (PT)
Sebastião Madeira (PSDB)
Nan Souza (PPB)
Salomão Cruz (PFL)
Samey Filho (PFL)
Silas Brasileiro (PMOB)

Secretária: Edla Bispo
Serviço de Comissões Especiais: Anexo 11- Sala 131-C
-Ala Nova
Telefones: 318-706617065/7052

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS

OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL
Coordenador: Deputado CarlQs Alberto (PFL)
Albérico Cordeiro (PTB)
Márcio Fortes (PSDB)
Ivo Mainardi (PMOB)
Carfos Alberto (PFL)
Cunha Bueno (PPB)
Femando Ferro (PT)
Aroldo Cedraz (PFL)
Simara Ellery (PMOB)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Serviço de Comissões Especiais-Anexo 11- Salas 131
C/135-C - Ala Nova
Telefones: 318-706517061

José Jorge
Maria Valadão
Osvaldo Biolchi
Paulo Bauer (s/part.)
Raul Belém
Roberto Jefferson
Zila Bezerra

EliaS Abrahão
Maria Elvira
Marisa Serrano
Mauricio Requião
Rita 'Camata
Ubaldo'Correa

Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
Darci Coelho
Ibrahim Abi-Ackel
Jair Siqueira

Alexandre Santos
Marconi Perillo
Ubiratan Aguiar
Vicente Arruda

Esther Grossi
Ivan Valente
Pedro Wilson

PMOB

PSOB

PT

" Augusto Viveirós
Bonifácio de Andrade

, Costa Ferreira
José Tude

Osmir Lima
. Paulo Bomhausen

Ricardo Barros

Simarâ Ellery
UdiaQuinan

Ivandro Cunha Lima
. Elisel,J Padilha

2 vagas

, ,

Eurico Miranda
José Unhares

Mário de Oliveira
2 vagas

RávioAms
Itamar Serpa

Osmàncio Pereira
Welson Gasparini

José Fortunati
Paulo Delgado

Sandra Starfing

Femando Zuppo
Severiano Alves

Ubaldino Júnior

Welinton Fagundes

POT

PSB/PMN

PL/PSO/PSC

Renan Kurtz
Sérgio Cameiro

Gervásio Oliveira

Pedro Canedo



EDIÇÃO DE HOJE: 128 PÁGINAS


