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CHICO VIGILANTE - Protesto contra a pre- PRESIDENTE (Wilson Braga) - Determina-
sença, na Casa, de Prefeitos Municipais em defesa ção ao Departamento de Taquigrafia de encami-
da proposta de emenda à Constituição sobre reelei- nhamento à Presidência do discurso do Deputa-
ção de detentores de mandatos executivos............. 02910 do Haroldo Lima. 02917

FERNANDO FERRO - Artigo "De onde HAROLDO LIMA (Pela ordem) -Inexistên-
vem o dinheiro da propaganda?", de autoria do cia de termos injuriosos no discurso proferido
jornalista Barbosa Uma Sobrinho, publicado no pelo orador............................................................. 02917
Diário de Pernambuco. 02910 AUGUSTO CARVALHO - Prejuízos para o

RICARDO GOMYDE - Socorro govema- Erário provocados pela evasão de servidores pú-
mental às populações de Adrianópolis e Jagua- blicos para a iniciativa privada. Caráter cínico da
riaíva, na região norte do Estado do Paraná, viti- declaração feita à imprensa carioca pelo Sr. José
madas pelas chuvas. 02911 Canos Rocha Uma, ex-Presidente da Empresa

VALDECI OLIVEIRA - Conveniência de Brasileira de Correios e Telegráfos, acerca de
adoção, no País, de novo modelo de desenvolvi- sua recente contratação pela Viação Aérea São
mento agrícola, baseado na agricultura familiar. Paulo- VASP. 02918
Mobilização de trabalhadores rurais sem-terra ROBERTO VALADÃO - Paradoxo entre a
acampados às margens da BR-285, em Santo crise reinante no setor público e a situação con-
Antônio das Missões, no Estado do Rio Grande fortável das finanças privadas no Estado do Espí-
do SuL.................................................................. 02912 rito Santo. Artigo "Um caso paradoxal", de auto ia

LUIZ CARLOS HAULY - Presença, em do orador, publicado no jomal A Gazeta, Estado
Brasnia, de Prefeitos Municipais em campanha do Espírito Santo, sobre o assunto. 02919
pela aprovação da proposta de emenda constitu- MARÇAL FILHO - Documento "Manifesto
cional facultativa de reeleição do Presidente da ao Povo Brasileiro", da Associação dos Municí-
República............................................................... 02912 pios de Mato Grosso do Sul, em defesa da ado-

WALTER PINHEIRO - Excessiva preocu- ção do instituto da reeleição. 02920
pação do Presidente da República com a aprova- ADÃO PRETTO - Mobilização de trabalha-
ção da proposta de reeleição, em detrimento de dores rurais sem terra acampados às margens
assuntos de interesse da Dopulação brasileira. da BR-285, em Santo Antônio das Missões, no
Descumprimento, pelo Presidente Fernando Hen- Estado do Rio Grande do Sul. Críticas à ação go-
rique Cardoso, de compromissos assumidos com vemamental com relação ao assunto. 02921
o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Ter- SILVIO ABREU - Conveniência de obstru-
ra - MST. 02913 ção, pela Casa, da votação da proposta de

RICARDO BARROS - Conveniência de emenda à Constituição relativa à reeleição de de-
realização de plebiscito sobre a reeleição de de- tentores de mandatos executivos.......................... 02921
tentores de mandatos executivos. Encaminha- CHICO VIGILANTE (Pela ordem) - Solici-
mento ao Presidente Luís Eduardo, pelo Movi- tação à Presidência de abertura do ~rande Expe-
mento de Consciência Política, de requerimento diente. 02922
relativo à publicação antecipada das matérias ob- PRESIDENTE (B. Sá) - Prorrogação do
jeto de votação e à restrição do uso de medidas Pequeno Expediente por vinte minutos................. 02922
provisórias e de regime de urgência urgentíssima NEIVA MOREIRA - Declaração de voto
para tramitação de proposições na Câmara dos contrário à proposta de emenda constitucional fa-
Deputados. 02914 cultativa de reeleição do Presidente da Repúbli-

JOSÉ GENOíNO _ Conveniência da ado- ca. Solidariedade ao PMDB pela resistência às
ção do recurso de obstrução pelos Deputados pressões do Governo Federal para votação favo-
contrários à proposta de emenda constitucional rável à matéria. 02922
sobre reeleição de detentores de mandatos exe- MOISÉS BENNESBV - Defesa da propos-
cutivos. Artigo "A retórica da reeleição se tornou ta de emenda à Constituição relativa à reeleição
terrorista, imperial e golpista", de Elio Gaspari, de detentores de mandatos executivos................. 02922
publicado no jomal O Globo. 02915 JOVAIR ARANTES - Apoio da população

HAROLDO LIMA - Interferência do Presi- do Estado de Goiás à proposta de reeleição de
dente Fernando Henrique Cardoso no processo detentores de mandatos executivos...................... 02923
de votação da proposta de reeleição de detento- FEU ROSA - Apoio à faculdade de ree-
res de mandatos executivos. Conveniência de re- leição dos detentores de mandatos executi-
jeição da matéria. 02916 vos......................................................................... 02924

VEDA CRUSIUG - Questão de ordem so- JOÃO COSER - Contrariedade à proposta
bre expressões injuriosas utilizadas pelo Deputa- de emenda à Constituição referente a reeleição
do Haroldo Lima. 02917 de detentores de mandatos executivos................. 02924
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CHICO VIGILANTE - QUEIStão de ordem JARBAS LIMA - Congratulações com o
sobre cumprimento de nonna regimental com o Centro de Tradições Gaúchas Clube Farroupilha,
imediato início do Grande Expediente. 02925 de Ijuí, Estado do Rio Grande do Sul, pela elabo-

PRESIDENTE (Luiz Piauhylino) - Res- ração do projeto CTG na Escola, favorável ao
posta à questão de ordem do Deputado Chico cultivo dos costumes e tradições do Estado. . 02933
Vigilante. 02926 JORGE TADEU MUDALEN - Urgência da

MAURíCIO REQUIÃO - REltrocesso demo- atualização da Lei de Proteção dos Mananciais
crático representado pela proposta de emenda no Estado de São Paulo. 02934
constitucional facultativa de reeleição de detento- V - Grande Expediente
res de mandatos executivos............................ 02926 WILSON CAMPOS - Apresentação, pelo

PAULO FEIJÓ - Presença no Distrito Fe- orador, de seu programa de trabalho e compro-
deral, para acompanhamento da votação da pro- missos a serem cumpridos como Presidente da
posta de reeleição de detentorE!s de mandatos Câmara dos Deputados.. .•...... 02935
executivos, dos jornalistas Aluyslo Cardoso Bar- AGNELO QUEIROZ (Pela ordem) - Pres-
bosa e Diva Abreu Barbosa, Diretores do jornal são exercida pelo Palácio do Planalto sobre o
Folha da Manhã, de Campos dos Goitacazes, Congresso Nacional para aprovação da proposta
Estado do Rio de Janeiro. Declaração de voto fa- de reeleição. Decisão majoritária do PMDB, em
vorável à matéria. 02927 convenção nacional, contrária à tese da reeleição

SÉRGIO CARNEIRO - Rejeição da pro- presidenciaL......................................................... 02949
posta de reeleição do Presidente da República.... 02927 ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (Pela or-

NELSON MARQUEZELLI - Invasão, pelo dem) - Recuperação dos Municípios da região
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra do Vale do Ribeira, Estado de São Paulo, atingi-
- MST, da Fazenda Santa Fé, Município de Bar- do pelas enchentes................................................ 02949
retos, Estado de São Paulo. Acerto da decisão da ARNALDO FARIA DE SÁ - Questão de or-
Juíza Substituta Paula Maria Castro Ribeiro Fer- dem sobre a apreciação da Ordem do Dia. 02951
reira, da Terceira Vara Cívil do Município, de con- ARLINDO CHINAGLlA (Pela ordem) - Soli-
cessão de liminar em ação de reintegração de dariedade ao Deputado Antonio Carlos Pannun-
'po~e movida pelos proprietários do latifúndio in- zio em seu pronunciamento. Críticas à presença
vadido. 02927 do Governador Mário Covas, do Estado de São

LUIZ MAINARDI - Expansão das ativi- Paulo, na Capital Federal. 02951
dades do Frigorífico Pampaano, no Município ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (Pela ar-
de Hulha Negra, Estado do Rio Grande do dem) - Presença do Governador Mário Covas
Sul. 02928 nas regiões atingidas por enchentes no Estado

CORAUCI SOBRINHO - Incoerência da de São Paulo. 02951
estratégia de combate à miséri/:I. e à fome nas VI- Ordem do Dia
Regiões Norte e Nordeste com a adoção de polí- PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Discussão,
tica governamental incentivadora da transferên- em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
cia do capital produtivo instalado no Sul e Sudes- Constituição n!l 1-B, de 1995, que dá nova reda-
te do País para aquelas regiões. Urgente adoção, ção ao § 52 do art. 14 da Constituição Federal. ... 02953
pelo Governo do Estado de São Paulo, de meca- Usaram da palavra para discussão da ma-
nismos fiscais para incentivo de novos investi- téria os SIS. ~eputados IVAN VALENTE, CAR-
mentos no Estado. Inadmissibilidade da pretendi- LOS APOLlNARIO.......... 02954
da não adesão, pelo Governo de> Estado, ao Sis- Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
tema Integrado de Pagamentos de Impostos e do GERMANO RIGOnO....... 02955
Contribuições das Microempresas e das Empre- Usaram da palavra para discussão da ma-
sas de Pequeno Porte - SIMPLES. 02928 téria os SIS. Deputados HAROLDO LIMA,

CONFÚCIO MOURA - Assinatura de con- ADROALDO STRECK, ARNALDO FARIA DE
vênios entre associações de agricultores do Esta- sÃ, SILVIO TORRES, RICARDO BARROS, DO-
do de Rondônia e o Ministério da Agricultura e do MINGOS LEONELLI, ANTÔNIO BRASIL, ANTo-
Abastecimento....................................................... 02931 NIO CARLOS PANNUNZIO, ALDO ARANTES,

ALEXANDRE SANTOS - Apoio à proposta SEBASTIÃO MADEIRA......................................... 02955
de reeleição dos atuais detentores de mandatos CHICO VIGILANTE - Questão de or-
executívos.............................................................. 02931 dem sobre o imediato início do processo de

ITAMAR SERPA - Conveniência de apoio, votação. 02963
pelo PMDB, à proposta de emenda à Constitui- PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Resposta
ção referente a, reeleição de detentores de man- à questão de ordem do Deputado Chico Vigi-
datos executivos:-................................................... 02932 lante....................................................................... 02963
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Usaram da palavra para discussão da ma- Usaram da palavra para orientação das
téria os Srs. Deputados JOSÉ GENOíNO, PAU- respectivas bancadas os Srs. Deputados INo-
DERNEY AVELlNO............................................... 02964 CÊNCIO OLIVEIRA, SÉRGIO MIRANDA............. 02980

Usou da palavra pela ordem o Sr. ARNAL- Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
DO FARIA DE SÁ. 02965 do JOSÉ GENOíNO. 02980

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação Usaram da palavra para orientação das
de requerimento de encerramento da discussão. respectivas bancadas os Srs. Deputados ODEL-
Aprovado. 02965 MO LEÃO, JOSÉ ANíBAL, JANDIRA FEGHALI,

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerra- MATHEUS SCHMIDT............................................ 02980
mento da discussão............. 02965 Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu- do JOSÉ ALDEMIR. 02981
tados INOCÊNCIO OLIVEIRA, BENITO GAMA. ..... 02965 Usaram da palavra para orientação das

Usaram da palavra para encaminhamento respectivas bancadas os Srs. Deputados ODEL-
de votação os Srs. Deputados MILTON TEMER, MO LEÃO, BENITO GAMA, MARIA ELVIRA,
ARTHUR VIRGíLIO, ALDO REBELO, ADROAL- CHICO VIGILANTE, JOSÉ ANíBAL, ALDO RE-
DO STRECK.......................................................... 02966 BELO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, MATHEUS

HUMBERTO COSTA - Questão de ordem SCHMIDT, ODELMO LEÃO, MARIA ELVIRA,
sobre exigência de imediato início do processo CHICO VIGILANTE, RICARDO GOMYDE,
de votação. 02969 ODELMO LEÃO, JOSÉ ANíBAL, INOCÊNCIO

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Resposta OLIVEIRA. 02981
à questão de ordem do Deputado Humberto Usou da palavra pela ordem, para registro
Costa. 02969 de voto, a Sr« Deputada VANESSA FELlPPE. 02982

Usaram da palavra para encaminhamento Usaram da palavra para orientação das
de votação os Srs. Deputados ARLINDO CHINA- respectivas bancadas os Srs. Deputados ODEL-
GLlA, MENDONÇA FILHO.................................... 02969 MO LEÃO, MARIA ELVIRA. 02982

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do Substitutivo da Comissão Especial à Proposta do CHICO VIGILANTE. 02982
de Emenda à Constituição nl! 1-A, de 1995, res- Usou da palavra pela ordem, para registro
salvados os destaques. 02971 de voto, a Sr4 Deputada DALILA FIGUEIREDO. .. 02982

Usou da palavra para encaminhar a vota- Usaram da palavra para orientação das
ção, como relator da matéria, o Sr. Deputado VIC respectivas bancadas os Srs. Deputados CHICO
PIRES FRANCO.................................................... 02971 VIGILANTE, RICARDO GOMYDE, JOSÉ ANí-

Usaram da palavra para orientação das BAL, INOCÊNCIO OLIVEIRA, ODELMO LEÃO,
respectivas bancadas os Srs. Deputados SÉR- INÁCIO ARRUDA, BENITO GAMA. 02982
GIO MIRANDA, FERNANDO GABEIRA, SÉRGIO Usou da palavra pela ordem, para registro
AROUCA, FERNANDO LYRA, VICENTE CAS- de voto, o Sr. Deputado MARCELO TEIXEIRA. ... 02982
ClONE, MATHEUS SCHMIDT, JOSÉ MACHA- Usaram da palavra para orientação das
DO, JOSÉ ANíBAL, ODELMO LEÃO, INOCÊN- respectivas bancadas os Srs. Deputados CHICO
CIO OLIVEIRA, MICHEL TEMER 02972 VIGILANTE, MARIA ELVIRA, ODELMO LEÃO,

ANTÔNIO BRASIL (Pela ordem) - Garan- BENITO GAMA, CHICO VIGILANTE, INOCÊN-
tia, pela Presidência, do registro da presença em CIO OLIVEIRA. 02982
plenário dos Deputados em regime de obstrução. 02972 Usou da palavra pela ordem, para registro

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Resposta de voto, o Sr. Deputado OSWALDO SOLER........ 02983
ao Deputado Antônio BrasiL................................. 02979 Usaram da palavra para orientação das

Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados INo-
respectivas bancadas os Srs. Deputados BENI- CÊNCIO OLIVEIRA, JOSÉ ANíBAL.................... 02983
TO GAMA, JOSÉ MACHADO. 02979 Usou da palavra pela ordem, para regis-

JOSÉ GENOíNO - Questão de ordem so- tro de voto, o Sr. Deputado JOSÉ CARLOS
bre necessidade de prévio conhecimento pela ViEIRA................................................................... 02983
Casa, antes do início da votação da matéria Usaram da palavra para orientação das
principal, dos requerimentos de destaque apre- respectivas bancadas os Srs. Deputados EDI-
sentados................................................................ 02980 SON ANDRINO, EDINHO ARAÚJO, WOLNEY

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Resposta QUEIROZ, INÁCIO ARRUDA, BENITO GAMA,
à questão de ordem do Deputado José Genoí- ODELMO LEÃO, CHICO VIGILANTE, DARCíSIO
no. 02980 PERONDI............................................................... 02983

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- Usou da palavra pela ordem, para registro
do JOSÉ GENOíNO. 02980 de voto, o Sr. Deputado SIMÃO SESSIM. 02983
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Usaram da palavra para orientação das Usou da palavra pela ordem, para registro
resp~ctivas bancadas os Srs. D,eputados CHICO de voto, o Sr. Deputado LAEL VARELLA. 02985
VIGILANTE, BENITO GAMA, VICENTE CASClo- Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
NE. ;.............. 02983 tados SÉRGIO MIRANDA, CHICO VIGILANTE. 02985

Usou da palavra pela ordem, para registro Usaram da palavra pela ordem, para regis-
de voto, o Sr. Deputado FLÁVIO PALMIER DA tro de voto, os Srs. Deputados CARLOS APOLl-
VEIGA.................................................................... 02983 NÁRIO, PAULO NASCIMENTO, CARLOS MOS-

Usaram da palavra para. orientação das CONI. 02986
respectivas bancadas os Srs. Deputados ODEL- Usaram da palavra para orientação das
MO LEÃO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, CHICO VIGI- respectivas bancadas os Srs. Deputados FER-
LANTE, MARIA ELVIRA, MARCONI PERILLO, NANDO GONÇALVES, BENITO GAMA, MAR-
VICENTE CASCIONE, EDINHO ARAÚJO, BENI- CONI PERILLO...................................................... 02986
TO GAMA, CHICO VIGILANTE, MARCONI PE- Usou da palavra pela ordem, para regis-
RILLO, BENITO GAMA, CHICO VIGILANTE, tro de voto, o Sr. Deputado EDUARDO MAS-
ODELMO LEÃO. 02984 CARENHAS. 02986

Usou da palavra pela ordem, para registro Usou da palavra para orientação da res-
de voto, o Sr. Deputado JOSÉ: CARLOS ALE- pectiva bancada o Sr. Deputado MATHEUS
LUlA. 02984 SCHMIDT............................................................... 02986

Usaram da palavra para orientação das Usou da palavra pela ordem, para registro
respectivas bancadas os Srs. Deputados MAR- de voto, o Sr. Deputado LUIZ MÁXIMO. 02986
CONI PERILLO, BENITO GAMA, CHICO VIGI- Usaram da palavra para orientação das
LANTE. 02984 respectivas bancadas os Srs. Deputados CHICO

Usou da palavra pela ordem, para regis- VIGILANTE, BENITO GAMA, INÁCIO ARRUDA.. 02986
tro de voto, o Sr. Deputado JOÃO CARLOS Usou da palavra pela ordem, para retifica-
BACELAR. 02984 ção de voto, o Sr. EURípEDES MIRANDA........... 02986

Usou da palavra para orientação da res- Usaram da palavra pela ordem, para regis-
pectiva bancada a Srll Deputada MARIA ELVIRA. 02984 tro de voto, os Srs. Deputados MARINHA

Usaram da palavra pela ordem, para regis- RAUPP, OLAVIO ROCHA, PAULO FEIJÓ, JAIR
tro de voto, os Srs. Deputados EXPEDITO JU- BOLSONARO. 02986
NIOR, SALVADOR ZIMBALDI. 02984 Usaram da palavra para orientação das

Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados VICEN-
respectivas bancadas os Srs. Deputados CHICO TE CASCIONE, ODELMO LEÃO, BENITO
VIGILANTE, JOSÉ ANíBAL, MARIA ELVIRA. ...... 02984 GAMA, CHICO VIGILANTE, INOCÊNCIO OLl-

Usou da palavra pela ordem, para registro VEIRA, ODELMO LEÃO, INÁCIO ARRUDA, MA-
de voto, o Sr. Deputado EURICO MIRANDA........ 02985 RIA ELVIRA. 02986

Usaram da palavra para orientação das Usaram da palavra pela ordem, para regis-
respectivas bancadas os Srs. Deputados JOSÉ . tro de voto, os Srs. Deputados ADEMIR LUCAS,
ANíBAL, BENITO GAMA, EDINHO ARAÚJO....... 02985 JOÃO RIBEIRO. 02987

Usou da palavra pela ordem, para regis- Usou da palavra para orientação da res-
tro de voto, o Sr. Deputado JOSÉ CARLOS pectiva bancada o Sr. Deputado CHICO VIGI-
COUTINHO........................................................... 02985 LANTE. 02987

Usou da palavra para orientação da res- Usou da palavra pela ordem, para registro
pectiva bancada o Sr. Deputado ODELMO de voto, a Srll Deputada REGINA L1NO. 02987
LEÃO. 02985 Usou da palavra para orientação da respecti-

Usou da palavra pela ordem, para registro va bancada o Sr. Deputado ODELMO LEÃO. ......... 02987
de voto, o Sr. Deputado MARÇAL FILHO............. 02985 Usaram da palavra pela ordem, para regis-

Usou da palavra para orientação da res- tro de voto, os Srs. Deputaoos JOÃO FAUSTINO,
pectiva bancada o Sr. Deputado CHICO VIGI- CARLOS MELLES, CARLOS AIRTON, OSVAL-
LANTE. 02985 DO REIS. 02987

Usaram da palavra pela ordem, para re- Usou da palavra para orientação da res-
gistro de voto, os Srs. Deputados LUIZ CAR- pectiva bancada o Sr. Deputado JOSÉ ANíBAL... 02987
LOS HAULY, ANTONIO AURELIANO, OSVAL- Usaram da palavra pela ordem, para registro
DO BIOLCHI, ZULAIÊ COBRA, NELSON de voto, os Srs. Deputados PAUDERNEY AVEU-
OTOCH "........................... 02985 NO, MOISÉS L1PNIK, GERVÁSIO OLIVEIRA, FEU

Usou da palavra para orientação da res- ROSA, SILVIO TORRES, DARCI COELHO............ 02987
pectiva bancada o Sr. Deputado MARCONI PE- Usou da palavra para orientação da respecti-
RILLO. 02985 va bancada o Sr. Deputado CHICO VIGILANTE. 02988
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Usou da palavra pela ordem, para registro Usaram da palavra pela ordem, para regis-
de voto, o Sr. Deputado MARCUS ViCENTE....... 02988 tro de voto, as Sr% Deputadas MARIA ELVIRA,

Usaram da palavra para orientação das RAQUEL CAPIBERIBE. 02990
respectivas bancadas os Srs. Deputados MAR- Usaram da palavra para orientação das
CONI PERILLO, INÁCIO ARRUDA....................... 02988 respectivas bancadas os Srs. Deputados MAR-

Usaram da palavra pela ordem, para regis- CONI PERILLO, MATHEUS SCHMIDT, EDINHO
tro de voto, os Srs. Deputados EMERSON OLA- ARAÚJO. 02990
VO PIRES, RICARDO HERÁCLlO, EDSON AN- Usou da palavra pela ordem, para registro
DRINO, OSMIR LIMA, PAULO BAUER, ALBER- de voto, o Sr. Deputado FERNANDO LyRA......... 02990
TO SILVA 02988 Usou da palavra para orientação da res-

Usaram da palavra para orientação das pectiva bancada o Sr. Deputado INOCÊNCIO
respectivas bancadas os Srs. Deputados CHICO OLIVEIRA. 02990
VIGILANTE, INOCÊNCIO OLIVEIRA................... 02988 Usou da palavra pela ordem, para registro

Usou da palavra, pela ordem, para registro, de voto, o Sr. Deputado DANILO DE CASTRO. ... 02990
o Sr. ROBSON ROMERO. 02988 Usaram da palavra para orientação das

Usou da palavra pela ordem a Srll Deputa- respectivas bancadas os Srs. Deputados PAULO
da MARIA ELVIRA 02988 CORDEIRO, BENITO GAMA, CHICO VIGILAN-

Usaram da palavra pela ordem, para regis- TE, BENITO GAMA, MARCONI PERILLO............ 02990
tro de voto, os Srs. Deputados LUIS BARBOSA, Usou da palavra pela ordem, para registro
ODILlO BALBINOTTI, WERNER WANDERER. ... 02988 de voto, o Sr. Deputado JOSÉ TELES.................. 02990

Usou da palavra para orientação da res- Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
pectiva bancada o Sr. Deputado JOSÉ ANíBAL.. 02988 do NOEL DE OLIVEIRA 02990

Usaram da palavra pela ordem, para regis- Usou da palavra pela ordem, para registro
tro de voto, os Srs. Deputados WILSON CUNHA, de voto, o Sr. Deputado MENDONÇA FILHO. 02991
LUCIANO PIZZATTO. 02988 Usou da palavra para orientação da respecti-

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- va bancada o Sr. Deputado INÁCIO ARRUDA. ....... 02991
do CHICO VIGILANTE. 02988 Usou da palavra pela ordem, para registro

Usaram da palavra pela ordem, para regis- de voto, o Sr. Deputado OSÓRIO ADRIANO........ 02991
tro de voto, os Srs. Deputados ANTÔNIO DOS Usaram da palavra para orientação das
SANTOS, MÁRIO NEGROMONTE, JOSÉ TE- respectivas bancadas os Srs. Deputados EDI-
LES, ÁTILA LINS, CECI CUNHA. 02989 NHO ARÁUJO, CHICO VIGILANTE. 02991

Usou da palavra para orientação da res- Usaram da palavra pela ordem, para regis-
pectiva bancada o Sr. Deputado CHICO VIGI- tro de voto, os Srs. Deputados PEDRO HENRY,
LANTE. 02989 JULIO CESAR. 02991

Usaram da palavra pela ordem, para regis- Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
tro de voto, os Srs. Deputados JOVAIR ARAN- do CHICO VIGILANTE. 02991
TES, CARLOS AIRTON. 02989 Usou da palavra para orientação da res-

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Agradeci- pectiva bancada o Sr. Deputado INOCÊNCIO
mento aos Srs. Deputados pelo procedimento OLIVEIRA. 02991
adotado durante o processo de votação. 02989 Usou da palavra pela ordem, para registro

Usou da palavra para orientação da res- de voto, o Sr. Deputado ANTONIO GERALDO. ... 02991
pectiva bancada o Sr. Deputado JOSÉ ANíBAL.. 02989 Usou da palavra para orientação da respecti-

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- va bancada o Sr. Deputado MARCONI PERILLO. .. 02991
do CHICO VIGILANTE. 02989 Usaram da palavra pela ordem, para re!Jis-

Usou da palavra pela ordem, para registro tro de voto, os Srs. Deputados RAUL BELEM,
de voto, o Sr. Deputado MANOEL CASTRO. 02989 CLÁUDIO CAJADO, FRANCISCO RODRIGUES,

Usou da palavra para orientação da res- NÁRCIO RODRIGUES, ANIVALDO VALE, PAU-
pectiva bancada o Sr. Deputado INOCÊNCIO LO BORNHAUSEN, URSICINO QUEIROZ,
OLIVEIRA 02989 JOSÉ DA PAIXÃO................................................. 02991

Usaram da palavra pela ordem, para regis- Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
tro de voto, os Srs. Deputados ADROALDO do HÉLIO ROSAS. 02992
STRECK, PAULO CORDEIRO, LEUR LOMAN- Usaram da palavra pela ordem, para regis-
TO, JOSÉ BORBA................................................ 02989 tro de voto, os Srs. Deputados JAIRO CARNEI-

Usaram da palavra para orientação das RO, OSCAR ANDRADE. 02992
respectivas bancadas os Srs. Deputados INÁ- Usaram da palavra para orientação das
CIO ARRUDA, ODELMO LEÃO, CHICO VIGI- respectivas bancadas os Srs. Deputados BENI-
LANTE. 02989 TO GAMA, CHICO VIGILANTE, JOSÉ ANíBAL... 02992
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Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- Usou da palavra pela ordem, para registro
do CHICO VIGILANTE. 02992 de voto, o Sr. Deputado FELlX MENDONÇA. 02993

Usou da palavra para orientação da res- PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Aprovação
pectiva bancada o Sr. Deputado INOCÊNCIO do Substitutivo da Comissão Especial, ressalva-
OLIVEIRA. 02992 dos os destaques................................................... 02993

Usaram da palavra pela ordem, para regis- Apresentação de proposições: MARIA EL-
tro de voto, os Srs. Deputados ABELARDO LU- VIRA; ARLINDO CHINAGLlA; WIGBERTO TAR-
PION, AROLDO CEDRAZ..................................... 02992 TUCE; SALVADOR ZIMBALDI; AIRTON DIPP;

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- SANDRA STARLlNG E OUTROS; CUNHA BUE-
do JOSÉ ANíBAL. 02992 NO; MARTA SUPLlCY E JOSÉ MACHADO; PI-

Usou da palavra pela ordem, para registro NHEIRO LANDIM. 03000
de voto, o Sr. Deputado ÁLVARO GAUDÊNCIO PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Convo-
NETO. 02992 cação de sessão extraordinária para o dia 29,

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- às 11 h. 03002
do JOSÉ ANíBAL. 02993 VII - Encerramento

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado CIRO NOGUEIRA. 02993

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerra-
mento da votação. 02993

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional apro

vou, e eu, José Sarney, PrElsidente do Senado Fe
deral, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento
Interno, promulgo o seguinte

(*) DECRETO LEGISLATIVO N2 5, DE 1997

Aprova o texto do Acordo-Quadro
sobre Cooperação celebrado entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e
o Governo da República Francesa, em
Paris, em 28 de maio de 1996.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É aprovado o texto do Acordo-Quadro

sobre Cooperação celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública Francesa, em Paris, em 28 de maio de 1996.

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul
tar em revisão do referido Acordo-Ouadro, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 22 Este Decreto LElgislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, 28 de janeiro de 1997. - Se
nador José sarney, Presidente do Senado Federal.

(*) o texto acima citado está publicado no DFS, de 29-1-97.

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Fe
deral, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento
Interno, promulgo o seguinte

(*) DECRETO LEGISLATIVO N2 6, DE 1997

Aprova o texto do Acordo sobre
Cooperação em Matéria Ambiental, cele
brado entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da Repú
blica Argentina, em Buenos Aires, em 9
de abril de 1996.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É aprovado o texto do Acordo sobre

Cooperação em Matéria Ambiental, celerado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República Argentina, em Buenos Aires, em
9 de abril de 1996.

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul
tar em revisão do referido Acordo, assim corno quais
quer ajustes complementares que, nos termos do art.
49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, 28 de janeiro de 1997. - Se
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

(*) o texto acima citado está publicado no OSF, de 29-1-97.
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Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Fe
deral, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento
Interno, promulgo o seguinte

(*) DECRETO LEGISLATIVO NR 7, DE 1997

Aprova o texto do Acordo sobre
Cooperação em Matéria de Quarentena e
Saúde Animal, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República Popular da China, em
Brasília, em 8 de fevereiro de 1996.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É aprovado o texto do Acordo sobre
Cooperação em Matéria de Quarentena e Saúde
Animal, celebrado entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Govemo da República Popular
da China, em Brasília, em 8 de fevereiro de 1996.

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão do referido Acordo, assim como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem en
cargos ou compromissos gravosos ao patrimônio na
cional.

Art. 2Q Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, 28 de janeiro de 1997 - Sena
dor José Sarney, Presidente do Senado Federal.

(*) o texto acima citado está publicado no DSF, de 29-1-97.

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Fe
deral, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO NR 8, DE 1997

Aprova o texto do Acordo-Quadro
sobre Cooperação em Pesquisa e Desen
volvimento Tecnológico, celebrado entre
o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Federal
da Alemanha, em Brasília, em 20 de mar
çode 1996.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 12 É aprovado o texto do Acordo-Quadro
sobre Cooperação em Pesquisa e Desenvolvimento
Tecnológico, celebrado entre o Governo da Repúbli
ca Federativa do Brasil e o Governo da República

Federal da Alemanha, em Brasília, em 20 de março
de 1996.

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão do referido Acordo-Quadro, bem
como quaisquer ajustes complementares que, nos
termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarre
tem encargos ou compromissos gravosos ao patri
mônio nacional.

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Art. 32 Revogam-se as disp\lsiçóes em contrá-
rio.

Senado Federal, 28 de janeiro de 1997. - Se
nador José Sarney, Presidente tJo Senado Fede
ral.

Faço saber que· o Congresso Nacional apro
vou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Fe
deral, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento
Interno, promulgo o seguinte

(*) DECRETO LEGISLATIVO NR 9, DE 1997

Aprova o texto do Acordo para Coo
peração nos Usos Pacíficos da Energia
Nuclear, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Gover
no do Canadá, em Brasília, em 22 de
maio de 1996.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 12 É aprovado o texto do Acordo para Coo
peração nos Usos Pacíficos da Energia Nuclear, ce
lebrado entre o Govemo da República Federativa do
Brasil e o Governo do Canadá, em Brasília, em 22
de maio de 1996.

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão do referido Acordo, assim como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem en
cargos ou compromissos gravosos ao patrimônio na
cional.

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, 28 de janeiro de 1997, - Se
nador José Sarney, Presidente do Senado Fede
ral.

(*) o texto.cima citado está publicado no DSF, de 29-1-97.
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Presidência dos Srs.. ; Luís Eduardo, Presidente; Ronaldo Perim, 1º Vice-Presi
dente; Robson Tuma, 1º Suplente de Secretário; Luiz Piauhy/ino, 3º Suplente

de Secretário; Wilson Brélga, 4º Suplente de Secretário; B. Sá; Alexandre San
tos, § 2º do artigp 18 do Requerimento Interno.

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS SENHa.
RES:

Luís Eduardo
Ronaldo Perim
Wilson Campos
Benedito Domingos
João Henrique
Robson Tuma
Luiz Piauhylino
Wilson Braga

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PPB; Elton Rohnelt
- PFL; Luciano Castro - PSDB; Luís Barbosa - Blo
co-PPB.

Amapá

Antônio Feijão - PSDB; Fátima Pelaes 
PSDB; Murilo Pinheiro - PFl; Raquel Capiberibe 
PSB; Valdenor Guedes - Bloco - PPB.

Pará

Ani"aldo Vale - Bloco -- PPB; Antônio Brasil 
Bloco - PMDB; Asdrubal Bentes - Bloco - PMDB;
Gerson Peres - Bloco - PPB; José Priante - Bloco 
PMDB; Mário Martins - Bloco - PMDB; Nícias Ribeiro
- PSDB; Olavio Rocha - PSDB; Paulo Rocha - PT;
Raimundo Santos - PFL; Vic Pires Franco - PFL.

Amazonas

Arthur Virgílio - PSDB; Cláudio Chaves - PFL;
Euler Ribeiro - PFL; João Thome Mestrinho - Bloco
- PMDB; Paudemey Avelino .- Bloco - PPB.

Rondônia

Confúcio Moura - Bloco - PMDB; Eurípedes
Miranda - PDT; Expedito Júnior - Bloco - PL; Moi-

sés Bennesby - S/P; Oscar Andrade - Bloco 
PMDB; Silvernani Santos - Bloco - PPB.

Acre

Carlos Airton - Bloco - PPB; Célia Mendes 
PFL; João Maia - PFL; Osmir Uma - PFL; Regina
Uno - Bloco - PMDB; Zila Bezerra - PFL.

Tocantins

Ant~nio Jorge - Bloco - PPB; Darci Coelho 
Bloco - pPB; Dolores Nunes - Bloco - PPB; Udson
Bandeiréi - Bloco - PMDB.

Maranhão

Alperico Filho - Bloco - PMDB; Costa Ferreira
- PFL; ,Magno Bacelar - PFL; Nan Souza - Bloco 
PSL; ~eiva Moreira - PDT; Pedro Novais - Bloco 
PMDBi Remi Trinta - Bloco - PMDB; Sarney Filho 
PFL; Sebastião Madeira - PSDB.

Ceará

Anibal Gomes - Bloco - PMDB; Antônio Balh
mann - PSDB; Antônio dos Santos - PFL; Edson
Queiroz - Bloco - PPB; Firmo de Castro - PSDB;
Gonzaga Mota - Bloco - PMDB; Inácio Arruda 
PCdoB; José Unhares - Bloco - PPB; José Pimentel
- PT; Leônida~ Cristino - PSDB; Marcelo Teixeira -

000 Bloco - PMDB; Nelson Otoch - PSDB; Paes de An
drade - Bloco - PMDB; Pinheiro Landim - Bloco 
PMDB; Raimundo Gomes de Matos - PSDB; Rober
to Pessoa ,:.... PFL; Rommel Feijó - PSDB; Ubiratan
Aguiar - PpDB; Vicente Arruda - PSDB.

i,

Piauí

Alberto Silva - Bloco - PMDB; Ari Magalhães
Bloco.,.. PPB; B. Sá - PSDB; Felipe Mendes - Bloco
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- PPB; Heráclito Fortes - PFL; Júlio César - PFL;
Mussa Demes - PFL; Paes Landim - PFL.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - PFL; Betinho Rosado 
PFL; Cipriano Correia - PSDB; Ibere Ferreira - PFL;
João Faustino - PSDB.

Paraíba

Alvaro Gaudencio Neto - PFL; Efraim Morais 
PFL; Enivaldo Ribeiro - Bloco - PPB; José Aldemir
- Bloco - PMDB; José Luiz Clerot - Bloco - PMDB;
Ricardo Rique - Bloco - PMDB.

.. Pernambuco

Fernando Ferro - PT; Gonzaga Patriota - PSB;
Humberto Costa - PT; Inocêncio Oliveira - PFL; José
Jorge - PFL; JoSé Mendonça Bezerra - PFL; Mendonça
Rlho - PFL; Nilson Gibson - PSB; Osvaldo Coelho 
PFL; Ricardo Heráclito - PSB; Roberto Fontes - PFL;
Sérgio Guerra - PSB; SiMo Pessoa - Bloco - PMDB;
Vicente André Gomes - PDT; Wdney Queiroz - PDT.

Alagoas

Alberico Cordeiro - PTB; Augusto Farias - Blo
co - PPB; Benedito de Lira - PFL; Ceci Cunha 
PSDB; Olavo Calheiros - Bloco - PMDB; Talvane
Albuquerque - Bloco - PPB.

sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Cleonâncio Fonseca
- Bloco - PPB; Marcelo Deda - PT; Pedro Valada
res - PSB; Wilson Cunha - PFL.

Bahia

Aroldo Cedraz - PFL; Benito Garoa - PFL;
Cláudio Cajado - PFL; Colbert Martins - Bloco 
PMDB; Coriolano Sales - PDT; Domingos Leonelli 
PSDB; Felix Mendonça - PTB; Geddel Vieira Lima 
Bloco - PMDB; Haroldo Lima - PCdoB; Jairo Azi 
PFL; Jairo Carneiro - PFL; Jaques Wagner - PT;
João Almeida - Bloco - PMDB; João Leão - PSDB;
Jonival Lucas - PFL; José Lourenço - Bloco - PPB;
Leur Lomanto - PFL; Luiz Alberto - PT; Luiz Moreira
- PFL; Manoel Castro - PFL; Mário Negromonte 
PSDB; Nestor Duarte - Bloco - PMDB; Pedro lrujo 
Bloco - PMDB; Prisco Viana - Bloco - PPB; Roberto
Santos - PSDB; Sérgio Cameiro - PDT; Severiano
Alves - PDT; Simara Ellery - Bloco - PMDB; Ursici
no Queiroz - PFL; Walter Pinheiro - PT.

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB; Antônio Aureliano 
PSDB; Antônio do Valle - Bloco - PMDB; Aracely de

Paula - PFL; Armando Costa - Bloco - PMDB; Boni
fácio de Andrada - Bloco - PPB; Carlos Melles 
PFL; Carlos Mosconi - PSDB; Danilo de Castro 
PSDB; Elias Murad - PSDB; Eliseu Resende - PFL;
Fernando Diniz - Bloco - PMDB; Francisco Horta 
Bloco - PL; Genésio Bernardino - Bloco - PMDB;
Herculano Anghinetti - Bloco - PPB; Hugo Rodri
gues da Cunha - PFL; Jaime Martins - PFL; Joana
Darc - PT; João Fassarella - PT; José Rezende 
Bloco - PPB; José Santana de Vasconcellos - PFL;
Lael Varella - PFL; Marcio Reinaldo Moreira - Bloco
- PPB; Marcos Lima - Bloco - PMDB; Maria Elvira 
Bloco - PMDB; Narcio Rodrigues - PSDB; Neif Ja
bur - PPB; Nilmário Miranda - PT; Odelmo Leão 
Bloco - PPB; Osmânio Pereira - PSDB; Paulo Del
gado - PT; Paulo Heslander - PTB; Philemon Rodri
gues - PTB; Roberto Brant - PSDB; Romel Anizio 
Bloco - PPB; Sandra Starling - PT; Saraiva Felipe 
Bloco - PMDB; Sergio Miranda - PCdoB; Silas Bra
sileiro - Bloco - PMDB; Silvio Abreu - PDT.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PMDB; Etevalda
Grassi de Menezes - PTB; Feu Rosa - PSDB; João
Coser - PT; Luiz Buaiz - Bloco - PL; Luiz Durão 
PDT; Nilton Baiano - Bloco - PPB; Rita Camata 
Bloco - PMDB; Roberto Valadão - Bloco - PMDB.

Rio de Janeiro

Ayrton Xerez - PSDB; Candinho Mattos 
PSDB; Carlos Santana - PT; Eduardo Mascarenhas
- PSDB; Eurico Miranda - Bloco - PPB; Flávio Pal
mier da Veiga - PSDB; Francisco Silva - Bloco 
PPB; Jair Bolsonaro - Bloco - PPB; Jorge Wilson 
Bloco - PPB; José Carlos Coutinho - PFL; José
Egydio - Bloco - PL; Laprovita Vieira - Bloco - PPB;
Milton Temer - PT; Moreira Franco - Bloco - PMDB;
Noel de Oliveira - Bloco - PMDB; Osmar Leitão 
Bloco - PPB; Paulo Feijó - PSDB; Robson Romero
- PSDB; Simão Sessim - PSDB.

São Paulo

Adhemar de Barros Rlho - Bloco - PPB; Alber
to Goldman - Bloco - PMDB; Aldo Rebelo - PCdoB;
Almino Affonso - PSDB; Antônio Carlos Pannunzio 
PSDB; Arlindo Chinaglia - PT; Arnaldo Faria de Sá 
Bloco - PPB; Arnaldo Madeira - PSDB; Carlos Apo
Iinário - Bloco - PMDB; Corauci Sobrinho - PFL;
Cunha Lima - Bloco - PPB; De Velasco - Bloco 
PSD; Delfim Netto - Bloco - PPB; Edinho Araújo 
Bloco - PMDB; Eduardo Jorge - PT; Fausto Martello
- Bloco - PPB; Fernando Zuppo - PDT; Hélio Bicu
do - PT; Hélio Rosas - Bloco - PMDB; Ivan Valente



1- ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - A lista
de presença registra na Casa o comparecimento de
350 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.
O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,

peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - V. Exa.

pode esperar que a Ata seja lida?
O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,

prefiro formular minha questão de ordem antes da
leitura da Ata.

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

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, diz o art. 79, § 2º,
do Regimento Interno:

Achando-se presente na Casa pelo menos à
décima parte do número total de Deputados, despre
zada a fração, o Presidente declarará aberta a ses
são, proferindo as seguintes palavras.

Diz ainda o art. 227:
O comparecimento efetivo do Deputado à Casa

será registrado diariamente, sob responsabilidade

Mato Grosso

Distrito Federal

Gilney Viana - PT; Oswaldo Soler - PSDB; Pe
dro Henry - PSDB; Rodrigues Palma - PTB; Rogé
rio Silva - PFL.

Agnelo Queiroz - PCdoB; Chico Vigilante - PT;
Jofran Frejat - Bloco - PPB; Maria Laura - PT; Osó
rio Adriano - PFL.
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- PT; Jair Meneguelli - PT; João Paulo - PT; José Gomyde - PCdoB; Valdomiro Meger - Bloco - PPB;
Anibal - PSDB; José de Abreu - PSDB; José Genoí- Werner Wanderer - PFL.
no - PT; José Machado - PT; José Pinotti - Bloco - santa Catarina
PMDB; Lamartine Posella - Bloco - PPB; Luciano
Zica - PT; Luiz Carlos Santos - Bloco - PMDB; Luiz Dércio Knop - PDT; Edinho Bez - Bloco -
Eduardo Greenhalgh - PT; Luiz Gushiken - PT; Luiz PMDB; Edison Andrino - Bloco - PMDB; Hugo Biehl
Maximo - PSDB; Maluly Netto - PFL; Marcelo Bar- - Bloco - PPB; Mário Cavallazzi - Bloco - PPB; MiI-
bieri - Bloco - PMDB; Marquinho Chedid - Bloco - ton Mendes - PT; Neuto de Conto - Bloco - PMDB;
PSD; Marta Suplicy - PT; Michel Temer - Bloco - Paulo Bauer - PFL; Paulo Bornhausen - PFL; Paulo
PMDB; Nelson Marquezelli - PTB; Paulo Lima - Gouvea - PFL; Serafim Venzon - PDT; Valdir Colat-
PFL; Ricardo Izar - Bloco -- PPB; Salvador Zimbaldi to - Bloco - PMDB; Vanio dos Santos - PT.

- PSDB; Silvio Torres - PSDB; Tuga Angerami - Rio Grande do Sul
PSDB; Valdemar Costa Neto - Bloco - PL; Wagner , . .
Rossi - Bloco - PMDB; Wagner Salustiano _ Bloco Adroaldo Stre~k - PS~B; Darclslo Perondl -
_ PPB' Welson Gasparini ._ PSDB' Zulaie Cobra _ Bloco - PMDB; Ehseu Padllha - Bloco - PMDB;
PSDB.' , Enio Bacci - PDT; Fetter Júnior - Bloco - PPB; Ger

mano Rigotto - Bloco - PMDB; Ivo Mainardi - Bloco
- PMDB; Jair Soares - PFL; Jarbas Lima - Bloco
PPB; Matheus SChmidt - PDT; Miguel Rossetto 
PT; Nelson Marchezan - PSDB; Odacir Klein - Blo
co - PMDB; Paulo Paim - PT; Paulo Ritzel- Bloco 
PMDB; Telmo Kirst - Bloco - PPB; Valdeci Oliveira
- PT; Wilson Cignachi - Bloco - PMDB; Veda Cru
sius-PSDB.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; Barbosa Neto - Bloco
- PMDB; Jovair Arantes -- PSDB; Lídia Quinan 
Bloco - PMDB; Marconi Perillo - PSDB; Nair Xavier
Lobo - Bloco - PMDB; Pedrinho Abrão - PTB; Pe
dro Canedo - Bloco - PL; Roberto Balestra - Bloco
- PPB; Sandro Mabel - Bloco - PMDB.

Mato Grosso do Sul

Dilso Sperafico - Bloco - PMDB; Marçal Filho
- Bloco - PMDB; Marisa Serrano - Bloco - PMDB;
Nelson Trad - PTB; Oscar Goldoni - Bloco - PMDB;
Saulo Queiroz - PFL.

Paraná

Abelardo Lupion - PFL; Alexandra Ceranto 
PFL; Antônio Ueno - PFL; Chico da Princesa - PTB;
Dilceu Sperafico - Bloco - PPB; Djalma de Almeida
César - Bloco - PMDB; Homero Oguido - Bloco 
PMDB; João Iensen - Bloco - PPB; José Borba 
PTB; José Janene - Bloco - PPB; Luciano Pizzatto
- PFL; Luiz Carlos Hauly - PSDB; Maurício Requião
- Bloco - PMDB; Max ROSEmmann - Bloco'- PMDB;
Nelson Meurer - Bloco - PPB; Odilio Balbinotti 
PTB; Padre Roque - PT; Paulo Bernardo - PT; Pau
lo Cordeiro - PTB; Ricardo Barros - PFL; Ricardo
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da Mesa e da Presidência das Comissões, da se
guinte forma:

I - às sessões de debates, através de lista de
presença em postos instalados no hall do edifício
principal e dos seus anexos;

11 - às sessões de deliberação, mediante regis
tro eletrônico ou, se não estiver funcionando o siste
ma, pelas listas de presença em Plenário:...

Ou seja, se não estiver funcionando o sistema
eletrônico, pela lista de presença em plenário.

Este, Sr, Presidente, é o caso de uma sessão
deliberativa e, segundo o Governo, uma sessão deli
berativa é da maior importância. Portanto, peço a V.
Exa que determine, conforme V. Exa. já fez, a aber
tura do painel, e que aguarde 30 minutos para que
seja completado o quorum regimental e, em, segui
da, V. Exa poderá abrir a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - A Mesa
vem decidindo em todas as questões de ordem nes
te sentido que a matéria tem que ser decidida no de
correr da sessão. vamos iniciar os trabalhos, com o
comparecimento de 350 Deputados à Casa, e o im
portante é que na Ordem do Dia esteja registrado no
painel o quorum regimental.

O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,
sem querer dialogar com V. Exa, quero registrar que
neste momento só está registrado no painel da Casa
o comparecimento de nove Srs. Deputados. Portan
to V. Exa, não poderia abrir a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Mas na
sessão anterior o Presidente em exercício já decidiu
esta mesma questão. Por isso, é matéria vencida.

V. Exa. pode recorrer para a Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação.

O SR. CHICO VIGILANTE - Recorro da deci
são de V. Exa. à Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - E a
Mesa aceita o recurso de V. Exa.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Convido
o Deputado Arnaldo Faria de Sá para proferir a leitu
ra da ata.

11- LEITURA DA ATA

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ, servindo
como, 22 Secretário procede à leitura da ata da ses
são antecedente, a qual e, sem observações apro
vada.

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

O SR. NILSON GIBSON, servindo como 12 Se
cretário procede à leitura do seguinte

11I - EXPEDIENTE
OFíCIOS

Do Sr. Deputado Inocêncio Oliveira, Líder
do PFL, nos seguintes termos:

Ofício n2 0189-L-BI-PARLJ97

Brasma, 27 de janeiro de 1997
Exm2 Sr.
Deputado Luís Eduardo
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência, nos termos regi

mentais, que o Deputado Ricardo Barros deixa de
fazer parte, como membro suplente da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, assumindo sua
vaga o Deputado Elton Rohnelt.

Cordialmente, - Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do Bloco Parlamentar.

Defiro.
Em 28-10-97. - Luís Eduardo, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Mauro Lopes, nos seguln
testermos:

OF/005/GABlMU97

Brasma, 15 de janeiro de 1997
Exm2 Sr.
Luís Eduardo Magalhães
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, venho infor

mar a V. ExB o meu desligamento do Partido da
Frente Liberal - PFL e meu ingresso no Partido do
Movimento Democrático Brasileiro - PMDB em 15-1
97.

Conforme exigência legal, encaminho, em ane
xo, as cópias dos expedientes remetidos ao Presi
dente Nacional do PFL, ao Presidente do Diretório
Regional do PFL, ao Presidente do Diretório Munici
pal do PDL e ao Juiz da Zona Eleitoral onde estou
inscrito, com os respectivos recibos de entrega dos
expedientes.

Ao ensejo, reitero protestos de elevada estima
e apreço.

Atenciosamente, Mauro Lopes - Deputado
Federal.

Brasma, 15 de janeiro de 1997
ExmQSr.
Deputado José Jorge
DD. Presidente do PFL, em exercício
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Excelentíssimo Senhor Presidente,
Sinto·me profundamente honrado com o distin

to tratamento que Vossa Excelência me dispensou
,durante o período em que estive filiado ao Partido da
Frente Liberal. Como poucos, Vossa Excelência
prestigia os parlamentares da agremiação, fortalece
as bases partidárias e consolida o nome do PFL jun
to ao eleitorado nacional.

Estendo, também, meus agradecimentos aos
demais nobres colegas de Partido, que sempre me
distinguiram com sua atenção.

Ressalto, por fundamental, que a decisão de
mudança partidária teve como suporte questão loca
lizada, de foro íntimo.

Aproveito a oportunidade para apresentar-lhe
meus cumprimentos, com profunda estima e elevada
consideração.

Atenciosamente, Mauro Lopes - Deputado
Federal.

OF/OO3/GABlMU97

BrasOia, 15 de janeiro de 1997
Exmll Sr.
Senador Francelino Pereira
DD. Presidente do Diretório Regional do PFL
Belo Horizonte - MG
Prezado Senador,

Cumprimentando~ cordialmente, venho infor·
mar a V. E~ o meu desligamento do Partido da
Frente - PFL e meu ingresso no Partido do Movi
mento Democrático Brasileiro - PMDB em 15-1-97,
conforme estabelece o art. 22, parágrafo único, da
Lei nll 9.096, de 19·9-95.

Ao ensejo, reitero protestos de elevada estima
e apreço.

Atenciosamente, Mauro Lopes - Deputado
Federal.

OF/OO2/GABlMU97

BrasOia, 15 de janeiro de 1997
ExmR Sr.
Seco Paulino Cícero de Vasconcelos
DD. Presidente do Diretório Municipal do PFL
Belo Horizonte - MG
Senhor Secretário:

Cumprimentando~ cordialmente, venho infor
mar a V. E~ o meu desligamento do Partido da

, Frente Liberal - PFL e meu ingresso no Partido do
Movimento Democrático Brasileiro - PMDB em 15-1
97, conforme estabelece o art. 21 da Lei n2 9.096, de
19-9-95.

AD ensejo, reitero protestos de elevada estima e
apreço.

Atenciosamente, Mauro Lopes - Deputado
Federal.

OF/004/GABlMU97

BrasOia, 15 de janeiro de 1997

Exm2 Sr.
Dr. Geraldo Domingos Coelho
DO Juiz Eleitoral da 3411 Zona Eleitoral
Belo Horizonte - MG
Senhor Juiz Eleitoral,

Cumprimentando-o cordialmente, venho infor
mar a V. EXª o meu desligamento do Partido da
Frente Liberal - PFL e meu ingresso no Partido do
Movimento Democrático Brasileiro - PMDB em 15-1
97, conforme estabelece o art. 22, parágrafo único,
da Lei n2 9.096, de 19-9-95, por estar inscrito nesta
zona eleitoral, na Seção n!! 0137, com o título eleito
ral n2 490943302/56.

Ao ensejo, reitero protestos de elevada estima
e apreço.

Atenciosamente, Mauro Lopes - Deputado
Federal.
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COMUNICAÇÕES

Do Sr. Deputado Luiz Carlos Santos, nos
seguintes termos:

Em 28 de janeiro de 1997
Ao Excelentíssimo Senhor
Luís Eduardo Magalhães
Presidente da Mesa da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que estou reas
sumindo, nesta data, meu mandato de Deputado Fe
deral em razão de ter sido exonerado do cargo de
Ministro de Estado Extraordinário para Coordenação
de Assuntos Políticos, conforme cópia anexa do Diá
rio Oficial da União.

Deputado Luiz Carlos Santos

Comunique-se ao respectivo suplente.
Ao Senhor Diretor-Geral.

Em 28-1-97. Luís Eduardo, Presidente.
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DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1991

O PRESIDprrE DA REPUJ5LlCA, de acordo co. oa ert:s. 141.
i.nci.o I, 118, 132, 1nC1.0 XII, e 133, da tAll n' 1.112. d. 11 dia de
zeaoro de 1990, e tendo •• vista o que con.tIl no proc•••o n'
07663/95, r.solv.

DEMITIR

JOS~ RAG1'l.EJiOM DE MESQUITA LIHS, aatrlcula SlAPE nl 104533', do carc,o
de Aqenta Ada1n1ctrat1Vo, do OUadro de P•••oal C1vil do H1niaurto da
HarJ.nl'ta, por aClaiulaçio 11eqal d. carqo& pUbliCO••

Bra.U1a,27 de 'jane1ro d. 1"1: 17" <la Independin-
eia • 109' da Rapllblica.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro <':uor ROdn1f:MU PUCIItl

Presidência da República

DESPACHOS DO PRESIDENTE DA REPúBLICA

("ASA MIUT"R DA. PREsmENrfA DA REPUBLlrA

F'lpt)SlÇio c1e Motl...os

, ... 4. de 27 de '11'IC1TO de lQQ7 ""ulonw Em 27 1 QT'

\fNlSlCRIO DA. EDtTAÇÂO E DO DESPORTO

GABINETE DO MINISTRO EXTRAORDINÀRIO PARA
COORDENAC..i.O DE ASSe~TOS POLÍTICOS

DECRETO DE 27 DE JA.>;EIRO DL 1997

o PRESIDENTE DA REPUBLICA. no uso dJ. unbwcio Que lt}e COIUtr~ o In ll4
InalO 1. da ConJUtulçào. e lenao tm VIsta o disposto no 1ft j 7 do Dea'eto-Lo n' 200. de 2S de
f~c1el967.rbOlve

..... Q d~ 24 de IIl'1C1ro de lQQ7 ",rUflmt'TlIO do PII~ do 5eflhor M,"I~lro PAULO RF"l" ...TO SOtIZ" fi'''·

"nu~. no pmodo de /) a I ti de (evet'C1fO de 1qQ7 I fim de reahw reuruõt5 com ('I Banco lnlrramenc:ln,·
dto ()e,en"'OIVlmt'"IO • 810 VlUndO obter tínlncllmerno Dlril ptOle'lO dI> F.M1M T~lco. hen como ar
,·tlnunuJ(lIoe a enlenalmenlo~ c('Im o tiarw::o Inlet'lllClonal de Reconslfllcio e Desef!volVItM1110 • RIRP
,'l'm VIsta a Imuhldo dn l'TOlC'lO Nordesle. e prolet:U naleslrl 00 10~IIIUI~o" Bmlhao au~nt:!~ InIl Pulli'.
'-tllnll!etnml hsu~· IBI n(l~ bslldos liNdos MAul{\nZO Em.:!'7 1 Q~

EXONERAIla pealdo,

~~~S SANTOS do Clfo/» de Muultro de Emdo Extra.ord1n&no tlUa COOl"a~o d.e \W'.1STERlO 0_\ r.-.'Dl 'S11\.lA. 00 {"O~U:R{"10F. l)O TI1Uc;\1O

Bmilia. 27 de Jllllluro .JklCA7.17f1dalndepto:ndmaleI09"daRctXJbjJea

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
('iol'lS til! !farro.. ( arva/no

F~nctJdode MOllVO~

, ... 1 de::!4 de 1l1lelfO d~ \QQ7 A,flslamenlo do Pal~ do Smhor Mlru~lro r'R.AN("ISrO DORN'ELLF"
~,'m ónu~ Iimnltlll no flmooo de 11' ! 20 de It-vere'lfu dI'" IQ.Q7 com oe'J.uoo a Franca. parll plnll;mllr t;··

'efOlnano na l alTUra de ( ClmcrclO e IndU51n:a de Pam ··'-\ul(lnlO 1-.1;::" 1 .,....

Vlsanao regularizar as Inaa:mDlenClas reglSTraaas em nosso caClas;ro. sc:,cI:amos aos Orgáos aa Aarllnl5Tracáo DireTa.
IndireTa, Funaacces e AUTaraul'Js Feaelals. Es;aauals. MunlclDals e ao DlsTnto Federal o ODseaUIO oa c::mTaCTar, me o ala

31/01/.97. a DIVIsão FlnancelTa Delos TeleTones 10611313-9501 e (061) 313-9531 e Tax (0611 213-9545.

Informamos que a não regularização impiicara na susDensão dos serviços pre;,tados Dor esta
Ifv1PRE"'JSA NACIONAL.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N~ 107, DE 1996
( Do Sr. Marilu Guimaries )

!n~titui a Ouvidoria-Geral da Câmara dos Deputados.

(AS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO POBLICO; E
DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

A Câmara dos Deputados resolve:

Art. I° Acrescente-se ao Título IX do Regimento Interno

da Câmara dos Deputados o seguinte Capítulo IV, passando os atuais

Capítulos IV e V a Capitulos V e VI, respectivamente, renumerando-se seus

artigos:

"CAPÍTULo IV

DA OUVIDORlA-GERAL DA cÂMARA

Art. 274. A Ouvídoria-Geral da Câmara é composta de

um Ouvidor-Geral e dois Ouvidores.

Parágrafo único. A Mesa, logo depois de eleíta,

designará os Deputados que irão compor a

Ouvidoria-Geral.

Art. 275. São atribuições da Ouvidoria-Gt'al da

Câmara:

I - acolher e apurar denúncias de qualquer pessoa

contra violações de direitos, encaminhando-as aos

órgãos competentes para a adoção das medidas

cabíveis;

11- apresentar proposlçoes que visem a sanar as

violações de que trata o inciso anterior;

III - propor medidas de aprimoramento da organização

e das atividades da Câmara;

IV - encaminhar, arravés da Mesa, pedidos escritos de

informação às autoridades públicas;

V - realizar audiências públicas com entidades da

sociedade civil;

VI - promover a integração da Câmara dos Deputados

com a sociedade civil."

JUSTIFICAÇÃO

O projeto de resolução ora apresentado tem o objetivo de

inovar criando a Ouvidoria-Geral da Câmara

Art. 2°. Esta resolução entra em vigor na data de sUa

publicação.

Este órgão, se criado efetivamente, terá como escopo a

promoção de um relacionamento mais estreito entre o Poder Legislativo e a

sociedade civil.
Como é de conhecimento dos ilustres Colegas, o cidadão

comum enfrenta sérias dificuldades para apresentar denúncias e fazer valer os

seus direitos. Inúmeras vezes denúncias chegam a nós, parlamentares, sem

que nada possamos fazer individualmente, em face das disposições

regimentais.

Com a criação da Ouvidoria-Geral, caberia

especificamente a este órgão 'acolher e apurar denúncias contra violações de

direitos, propor a adoção das medidas cabíveis, sugerir medidas de

aprimoramento da organização e atividades da Câmara, entre outras

possibilidades.

Por todo o exposto, contamos com a colaboração dos

eminentes Pares na aprovação deste projeto de resolução que visa a alcançar

maior integração entre o povo e os seus representantes.

Sala das Sessões, em..l de'. I- de 199 { .

~'~Y~"'." OtL1' , t21t.4?./"---
Deputada U "

.. L EGiSUÇ~O C:TADA ANe.~DA FEi..A
C::::CRDENAÇ;;O DE ESTUDOS L=GiSU.TIVos.c~o[n

RESOLUÇÃO N° 17, DE 1989
Aprova o Regimellfo lllfemo da Câmara dos Deputados.__ - _-_ _-- _--_ ------ .

Título IX
DA ADMINISTRAÇÃO E DA ECONOMIA INTERNA

Capítulo IV
DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Art. 274. A delegação de competência será utilizada como
instrumento de descentralização administrativa, visando a assegurar
maior rapidez e objetividade às decisões, e situá-Ias na proximidade
dos fatos, pessoas ou problemas a atender.

§ I° É facultado à Mesa, a qualquer ge seus membros, ao
Diretor-Geral, ao Secretário-Geral da Mesa e às demais autoridades
dos serviços administrativos da Câmara delegar competência para a
prática de atos administrativos.

§ 2° O ato de delegação indicará, com precisão, a autoridade
delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto da delegação.

Capítulo V
DO SISTEMA DE CONSULTORI~E ASSESSORAMENTO

Art. 275. O sistema de consultoria e assessoramento institu
cional unificado da Câmara dos Deputados compreende, além do
Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica. a Assessoria
Legislativa. com seus integrantes e respectivas atividades de consulto
ria e assessoramento técnico-legislativo e parlamentar à Mesa, às
Comissões, às lideranças, aos Deputados e à Administração da Casa,;
com o apoio dos sistemas de documentação e informação, de:
informática e processamento de dados.

Parágrafo IÍl';CO. O Conselho de Altos Estudos e Avaliação
Tecnológica e a Assessoria Legislativa terão suas estruturas, inter
ação, atribuições e funcionamento regulados por resolução própria.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N~ 111, DE 1996
(Do Sr. Jaques Wagner)

Acrescenta parágrafo único ao art. 72 e inciso I ao ar~. 82,
renumerando-se o atual inciso I e os subsequentes todos do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, apr~vado pela
Reso1uç~o n Q 17, de 1989.
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(DECORRIDO O PRAZO PREVISTO NO § 12 DO ART. 216, DO RICD, A
COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO E A MESA)

A Câmara dos Deputados resolve:

Art. 1°. É acrescentado ao art. 7° do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, aprovado pela Resolução nO 17, de 1989, o seguinte
parágrafo único:

"Art. 7° .

ParlÍgrafo único. A candidatura a
Presidente é livre a qualquer Partido,
Bloco Parlamentar ou Deputado,
independentemente do princfpio da
representação proporcional."

Art. 2°. É acrescentado ao art. 8° do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, aprovado pela Resolução nO 17, de 1989, l) seguinte
inciso I, renumerando-se o atual inciso I e os incisos subsequentes:

"Art. 8° .

I - O cargo de Presidente poderá ser
disputado e provido por qualquer
Deputado, sem prejuízo da participação
de sua agremiaçllo partidária nos cargos
que a esta couber na Mesa em razão do
principio da proporcionalidade;

"...........................................................

Art. 3°. Esta resolução entrará em vigor na data de sua
publicação.

JUSTIFICAÇÃO

O cargo de Presidente da Câmara dos Deputados é o segundo
mandato mais importante da República. Com efeito, além de presidir a Casa
do Legislativo que representa os cidadãos, é ele o sucessor do Presidente da
República, na falta deste e do seu vice.

Por sua vez, a sistemática hoje vigente no Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, prevista nos artigos 7° e 8°, submete a escolha do
Presidente da Câmara ao principio da proporcionalidade partidária.

Desta forma, o Partido Politico ou Bloco ParlaJl,lentar com
maior número de parlamentares tem o direito regimental de pleitear o cargo
de Presidente da Câmara dos Deputados.

Ora, trata-se de critério que subverte o principio democrático da
escolha pela maioria Com efeito, possibilitando o regimento que o Partido
de maior bancada tenha assegurado, face ao principio da proporcionalidade
na composição da Mesa, o cargo maior da Casa, sela a possibilidade de s!la
escolha por uma minoria dos membros da Câmara dos Deputados.

Ademais, este critério cria condições para a prática não rara de
mudlllças de partidos ás vésperas de eleições e a formação de blocos
partidários :;em qualquer consistência ideológica ou politica, mas cujo ÚJ'ico
fun li o de obter a maior composição dentro do Parlamento.

Por sua vez, este critério tem o nefasto efeito de vincular desde
a sua escolha o Presidente assim eleito ao seu Partido Político ou Bloco
Parlamentar. Desta forma, perde ele o necessário caráter de imparcialidade,
de independência e de magistrado que deveria ter o Presidente desta Casa.

E o tempo só tem corroborado estes indesejáveis efeitos.

Por estas razões, propomos no presente projeto de resolução que
a candidatura ao cargo de Presidente da Casa, por ser um cargo
eminentemente político e de representação deste Legislativo, há de ser aberto
a qualquer Partido, Bloco ou Parlamentar, independentemente do princípio
da proporcionalidade, que subsistiria para os demais cargos da Mesa.

Assim, entendemos que o momento de escolha do futuro
Presidente da Câmara virá a se trar1Sformar num momento de ampla
discussão sobre a função, papel e importância do Legislativo, em especial da
Câmara dos Deputados, tendo como consequência a afirmação da sua alta
importância e relevo como uma das principais Instituições Politicas do país,
senão a mais importante na vida da nação.

Saladas Sessões, em lO!1<'/9,6.

zj~NER

'LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDEAACÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS·CeDI'

RESOLUÇÃO N° "17, DE 1989
Aprova o Regimento Jllfemo da Câmara dos Deputados

Título I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Capítulo III
DAS SESSÕES PREPARATÓRIAS

Art, 7° A eleição dos membros da Mesa far-se-á por
escrutínio secreto, exigida maioria absoluta de votos, em primeiro
escrutínio, e maioria simples, em segundo escrutínio, presente a maio
ria absoluta dos Deputados, observadas as seguintes exigências e
formalidades:

I - registro, junto à Mesa, individualmente ou por chapa, de
candidatos previamente escolhidos pelas bancadas dos Partidos ou
Blocos Parlamentares aos cargos que, de acordo com o principio da
representação proporcional, tenham sido distribuidos a esses partidos
ou blocos parlamentares;

II - chamada dos Deputados para a votação;
III - cédulas impressas ou datilografadas, contendo cada

uma somente o nome do votado e o cargo a que concon.:, embora
seja um só o ato de votação para todos os cargos, ou chapa completa
desde que decorrente de acordo partidário;

IV - colocação, em cabina indevassável, das cédulas em
sobrecartas que resguardem o sigilo do voto;

V - colocação das sobrecartas em quatro urnas, á vista do
Plenário, duas destinadas à eleição do Presidente e as outras duas à
eleição dos demais membros da Mesa;

VI - acompanhamento dos trabalhos de apuração, junto à
Mesa, por dois ou mais Deputados indicados à Presidência por Parti
dos ou Blocos Parlamentares diferentes e por candidatos avulsos;

VII - o Secretário designado pelo Presidente retirará as
sobrecartas das urnas, em primeiro lugar as destinadas à eleição do
Presidente; contá-las-á e, verificada a coincidência do seu número com
o dos votantes, do que será cientificado o Plenário. abri-las-á e sepa
rará as cédulas pelos cargos a preencher;
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VIII - leitura, pelo I?residente, dos nomes dos votados;
IX - proclamação dos votos, em voz alta, por um Secretário

e sua anotação por dois outros, à medida que apurados;
X - invalidação da cédula que não atenda ao disposto no

inciso I1I;
XI - redação, pelo Secretário, e leitura, pelo Presidente, do

resultado de cada eleição,. na ordem decrescente dos votados;

XII - realização de segundo escrutínio, com os dois mais
votados para cada cargo, quando, no primeiro, nâo se alcançar maioria
absoluta;

XIII - eleição do candidato mais idoso, dentre os de maior
número de legislaturas, em caso de empate;

XIV - proclamação, pelo Presidente, do resultado final e
posse imediata dos eleitos.

Art. 8° Na composição da Mesa será assegurada, tanto
quanto possível, a representação proporcional dos Partidos ou Blocos
Parlamentares que participem da Câmara, os quaís escolherão os
respectivos candidatos aos cargos que, de acordo com o mesmo
principio, lhes caiba prover, sem prejuízo de candidaturas avulsas
oriundas das mesmas bancadas, observadas as seguintes regras:

I - a escolha será feita na forma prevísta no estatuto de cada
Partido, ou conforme o estabelecer a própria bancada e, ainda, segun
do dispuser o ato de criação do Bloco Parlamentar;

11 - em caso de omissão, ou se a representação não fizer a
indicação, caberá ao respectivo Líder fazê-la;

III - o resultado da eleição ou a escolha constará de ata ou
documento hábil, a ser enviado de imediato ao Presidente da Câmara,
para publicação;

IV - independentemente do disposto nos incisos anteriores,
qualquer Deputado poderá concorrer aos cargos da Mesa que coube
rem à sua representação, mediante comunicação por escrito ao Presi
dente da Câmara, sendo-lhe assegurado o tratamento conferido aos
demais candidatos.

§ 1° Salvo composição diversa resultante de acordo entre as
bancadas, a distribuição dos cargós da Mesa far-se-á por escolha das
lideranças, da maior para a de menor representação, conforme o
número de cargos que correspondá a cada uma delas.

§ 2° Se até 30 de novembro do segundo ano de mandato
verificar-se qualquer vaga na Mesa, será ela preenchida mediante
eleição, dentro de cinco sessões, observadas as disposições do artigo

precedente. Ocorrida a vacância depois dessa data, a Mesa designará
um dos membros títulares para responder pelo cargo,

§ 3° É assegurada a participação de um membro da Minoria,
ainda"que pela proporcionalidade não lhe caiba lugar.
...........__._-- _--- _----_ ---_ - _-- ..-.- ..
................................_--- _----_ -.--.-- -.- .

PROJETO DE RESOLUÇÃO N~ 112, DE 1996
(Do Sr. Antônio Jorge)

Altera e acrescenta dispositivos ao Regimento Interno, aprovado
pela Resolução nO 17, de 21 de setembro de 1989.

(DECORRIDO O P~ZO PREVISTO NO § 10 DO ART. 216 DO RICO, A
COMISSAO DE CONSTITUIÇ1' E JUSTIÇA E DE REDAÇAO E A MESA)

ACÂMARA DOS DEPUTADOS resolve:

Art. 1" - O art, 41 do Regimento Intemo passa a vigorar acrescido do parágrafo 1", cam a

redação constante deste artigo, renumerando se o atual parágrafo único para § 2", conforme nova

redação:

·Art.41 ..

§ 1", A designação de Illiaklr, pmista no inciIo VI

deste anlQO, independentemente da matéria, tlbecIIlceIá li

proporção das representações partidárias ou dO'; bloco<:

parlamentares existentes na comissJo • será alIem?"S entre

os seus membros.

§ 2" - O Presidetlte terá velo em todas as

deliberações da camissão, somente podendo relatar mefértas

a ela disllibuida quando esgotados os prazos originais

concedidos areiatores em seu âmbito,'

Art, 2" - O art. 186 fica acrescido de um parágrafo, identificado como § 1", com a

redação dada por este artigo, renumerando-se os demais:

§ 1" - Cloando da utilização do processo nominal de votaçao,

aPresidência agualllarâ peio prazo mãximo de trinta minutos

para oseu encerramento.

Art. 3", Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação,

Art. 4", Revogam-se as disposições em contrálio.

saladas sessões, em 11 de dezembro de 1996.

~..~

J\JSTIACACÃQ

oproje1D que ora remos a satisfação de apresentar no exane da Casa, se

destina a e1irrínar pon1lls que consideramos de vital importância pn melhorar o funcionamentD da

camara dos Deputados, quer se dê aatividade nas comissões !!coicas, quer se dê em Plenário.

Tem sido alvo de constantes crfticas, nas corríssões, o~, ou fllIla de

crBêrio, na disbibuição de proposições aos relalllres, uma vez que se obse!va a frequência com que

alguns deputados são COn1emplados, em oposição a outros que raramen1e são lembrados para

proceder ao exame de matérias. Observa-se, também, a avaliação da ímportancla de alguns projetos,

os qu~s sao, 'costumeirnmen1e, disbibuidos a deputados pré-dellmninados, significando essa quase

diSCIÍminaçao uma manifestação de categorias diferenciadas de parlamentares.

Relativamente ao processo norrínal de votação, é comum aplicar-se a pena

de espera aos deputados que são pontuais e que pennanecem em Plenário, enquarrto outros se

ausentam do reeinJo das votações, dilículfando a fonnação do quorum necessário às deliberações.

Acrlllfrtamos que a limitação do tempo do processo de votação trará altos beneficios aos trabalhos da

Camara, notldamen1e na celeridade de decisões no ambito do P1enfl'io.
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Por estas razões, encarecemos aos nossos pares oapoio à nossa iniciativa

Sala de 5essOes, em 11 de dezembro de 1996

,
~.

Deputado ANTO I RGE

PP O

'LEGISLACÃO CITADA AAEXADA PELA
COOROENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS.C.DI'

RESOLUÇÃO N° 17, DE 1989
Aprova o Regimell10 fll1emo da Câmara dos Deplllados

Título II
DOS ÓRGÃOS DA CÂMARA

Capítulo IV
DAS COMISSÕES

Seção JT"
Da Presidêllcia (las Comissões

Art. 41. Ao Presidente de Comissão compete, além do que
lhe for atribuírio neste regimento. ou no Regulamento das Comissões:

I - assinar a correspondência e demais documentos expedi
dos pela Comíssão;

II - convocar e presidir todas as reuniões da Comissão e
nelas manter a ordem e a solenidade necessárias;

III - fazer ler a ata 'da reunião anterior e submet~.~la a
discussão e votação;

IV - dar à Comissão conhecimento de toda a matéria recebi
da e despachá-Ia;

V - dar à Comissão e 'ás lideranças conhecimento da pauta
das reuniões, prevista e organizada na forma deste regimento e do
Regulamento das Comissões;

VI - designar Relatorl$ e Relatores substitutos e distribuir
lhes a matéria sujeita a parecer, ou avocá-la, nas suas faltas;

VII - conceder a palavra aos membros da Comissão, aos
Líderes e aos Deputados que a solicitarem;

VIII - advertir o orador que se exaltar no decorrer dos deba
tes. ou que incorrer nas infrações de que trata o § l° do·art. 244;

IX - interromper o orador que estiver falando sobre o venci
do e retirar-lhe a palavra no caso de desobediência;

X - submeter a votos as questões sujeitas á deliberação da
Comissão e proclamar o resultado da votação;

XI - conceder vista das proposições aos membros da
Comissão, nos termos do art. 57, XVI;

XII - assinar os pareceres, juntamente com o Relator,
XIII - enviar à Mesa toda a matéria destinada á leitura em

Plenário e'à publicidade;
XIV - determinar a publicação das atas das reuniões no

Diáno Do Congresso NaCional;
• XV - representar a Comissão nas suas relações com a Mesa,

as outras Comissões e os Lideres, ou externas á Casa;

XVI - solicitar ao Presidente da Câmara a declaração de
vacância na Comissão, consoante o § I°do art. 45, ou a designação de
substituto para o membro faltoso, nos termos do' § I°do an. 44;

XVII - resolver, de acordo com o Regimento, as questões
de ordem ou reclamações suscitadas na Comissão;

XVIII - remeter à Mesa. no início de cada mês, sumário dos
trabalhos da Comissão e, no fim de cada sessão legislativa, como

subsidio para a sinopse das atividades da Casa, relatório sobre o anda
mento e exame das proposições distribuidas à Comissão;

XIX - delegar, quando entender conveniente, aos Vice
Presidentes a distribuição das proposições;

XX - requerer ao Presidente da Câmara, quando julgar
necessário, a distribuição de matéria a outras Comissões, observado o
disposto no art. 34, 11;

XXI • fazer publicar no Diáno Do Congresso Nacional e
mandar afixar em quadro próprio da Comissão a matéria distribuída,
com o nome do Relator, data, prazo regimental para relatar, e respec
tivas alterações;

XXII - determinar o registro taquigráfico dos debates quan
do julgá-lo necessário;

XXIII - solicitar ao órgão de assessoramento institucional,
de sua iniciativa ou a pedido do Relator, a prestação de assessoria ou
consultoria técnico.legislativa ou especializada, durante as reuniões da
Comissão ou para instruir as matérias sujeitas á apreciação desta.

. Parágrafo IÍnico. O Presidente poderá funcionar como
Relator ou Relator substituto e terá voto nas deliberações da
Comissão.

Título V
DA APRECIAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES.........................................................._..__ .

Capítulo XIII
DA VOTAÇÃO............................................................

SeçãoJI
Das Modalidades e Processos de Votação

...................................................................
Art. 186, O processo nominal será utilizado:
I - nos casos em que seja exigido quorum especial de

votação;
II - por deliberação do Plenário, a requerimento de qualquer

Deputado;
III - quando houver pedido de verificação de votação,

respeitado o que prescreve o § 40 do artigo anterior;
IV - nos demais casos expressos neste regimento. ,
§ 10 O requerimento verbal não admitirá votação nominaL
§ 20 Quando algum Deputado requerer votação nominal e a

Câmara não a conceder, será vedado requerê-Ia novamente para a
mesma proposição, ou para as que lhe forem acessórias.........................................................................................................

PROJETO DE RESOLUÇÃO N~ 114, DE 1996
( Do Sr. Nelson Marqueze/li )

Institui o Gru~o Parlamentar Brasil-Egito e dá outras
providências.

(AO SENHOR PRIMBIRO VICE-PRESIDENTE)

A Câmara dos Deputados Resolve:

Art. t· - Fica instituido, como serviço de cooperação
interparlamentar o Grupo Brasil-Egito. com o objetivo de incentivar e
desenvolver as relações entre os dois paises e cooperar para o maior
intercâmbio entre os seus poderes legislativos.

Parágrafo único· I) Grupo Parlamentar será composto por
membros do Congresso Nacional que a ele aderirem.

Art. 2· - O Grupo Parlamentar reger-se-á por seus
estatutos. aprovados por seus respectivos integrantes, respeitadas as
disposições legais e regimentais em vigor.
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Art. 3° - A instituição. instalação e funcionamento do
Grupo Parlamentar será sem ônus para a Câmara dos Deputados.

Art. 4° - Esta resoluçã entrará em vigor na dara de sua
promulgação, revogando-se as disposiçõe em ntrário.

JUSTIFICAÇÃO

o parlamento brasileiro tem pautado o seu trabalho para o
estreitamento das relações com diversos parlamentos do Mundo e os grupos
parlamentares são, sem dúvida nenhuma, o polo irradiador do processo de
g1obalização e o intercâmbio de idéias e ideais democráticos passam a ser a
mola propulsora para o harmonioso desenvolvimento das relações bilaterais
para o próximo século .

Neste contexto a República do Egito sendo o maior e mais
poderoso pais do mundo árabe, tendo a maior população do Oriente Médio e a
sua )listória com sete séculos de existência tomar-se-á um importante
parceiro nas relações políticas com o Brasil. A sua riqueza baseia-se na
agricultura com a colheita de até três safras anuais e a SU'I indústria alcançou
níveis elevados de diversificação.

O intercâmbio proposto passa a ser um instrumento eficaz
para o desenvolvimento harmonioso de uma política de relações parlamentares
entre os dois países.

Existem diversos Grupos Parlamentares hoje, na Câmara
dos Deputados, formalmente aprovados mediante resoluções da Casa
Podemos citar: Brasil-México, Brasil-Cuba, Brasil-Itália, Brasil-Angola,
Brasil-França, Brasil-Reino da Tailândia e Brasil-Marrocos e com apoio da

~:~r:as~e:~:~~~~.estreitaros laços de7;a/)ue nutrem os paises irmãos

Sala das Sessões, tre//mro de 1996.

" _---'-1-f2/9~
~~~~ZELLI

PROJETO DE RESOLUÇÃO N! 115,.DE 1996
( Do Sra. Marta Suplicy )

Cria o lIPrêrnío Madre Cristina de Direitos Humanos ll
•

(A MESA)

A Câmara dos Deputados resolve:

An. 1° Fica criado o "Prêmio Madre Cristina de Direitos Humanos",
que será outorgado anualmente à pessoa e/ou entidade que se destacar por sua
atuação em defesa dos direitos humanos.

An. 2° O "Prêmio Madre Cristina de Direitos Humanos" objetiva:

I - reconhecer e valorizar O trabalho de pessoas e entidades que lutam
pela defesa dos direitos humanos:

11 - incentivar ações da sociedade civil em defesa dos direitos
humanos:

111 - firmar o compromisso da Câmara dos Deputados na defesa dos
direitos fundamentais da pessoa humana.

An 3° À pessoa ou entidade premiada será entregue pergaminho
emitido pela Comissão de Direitos Humanos e pela Mesa Diretora da Câm~a ~os
Deputados e prêmio em pecúnia, como sinal de apoio concreto do Leglslattvo
Federal ao trabalho realizado e à sua continuidade.

Parágrafo Único: O valor do prêmio será estipulado pela Mesa
Diretora da Câmara dos Deputados. contando com dotações fmanceiras próprias.
consignadas no orçamento vigente. devendo as provisões futuras destinar
recursos especificos para.o seu fiel cumprimento.

An. 4° A defmição do premiado em cada ano será feita mediante a
escolha, pela maioria dos deputados integrantes da Comissão de Direitos
Humanos da Câmara dos Deputados, a partir de indicações apresentadas por
qualquer um dos integrantes do Legislativo Federal, levando-se em conta a
atuação da entidade ou pessoa proposta na defesa dos direitos fundamentais da
pessoa humana.

An. 5' A entrega do "Prêmio Madre Cristina de Direitos Humanos'
será realizada em Sessão Solene pelos Direitos Humanos, por ocasião da
celebração do Dia Internacional dos Direitos Humanos, comemorado em 10 (dez)
de dezembro.

An. 6' Esta resolução entra em vigor na data de sua publícação.

JUSTIFICATIVA

Apesar dos inúmeros esforços da socíedade civil e de entidades de
defesa dos direitos humanos, assistimos a um agravamento do quadro de violação
dos direitos fundamentais da pessoa humana. A cada dia, os nossos gabinetes
parlamentares são invadidos por denúncias dessas violações, vindas de vários
pontos do pais. São denúncias da existência de crime organizado, exploração
sexual de crianças e adolescentes, violência contra a mulher, negros,
homossexuais, trabalhadores da terra, sindicalistas, exploração do trabalho
infantil, chacinas, tortura, violência e perseguição a opositores polítieos, etc.

A Câmara dos Deputados, sobretudo atravês da sua Comissão de
Direitos Humanos, vem dando inúmeras demonstrações em relação à defesa dos
direitos humanos. atuando firmemente na investigação de denúncias, adotando
medidas para coibir violações e cobrando a proteção das pessoas vitimas de tais
violências.

Madre Cristina, educadora e psicóloga está entre as personalidades
brasileiras ilustres cujos nomes foram incluídos na coletânea do jornal inglês
The Times e da revista ISTO É, "1000 personalídades que fizeram o sêculo
XX".

Nascida Célia Sodré Doria, em Jaboticabal, interior do Estado de São
Paulo, Madre Cristina, já foi chamada de louca, comunista e radicai, em
diferentes momentos de sua vida. Também foi chamada de visionária,
revolucionárta, sonhadora, aitnlÍsta, corajosa... É reconhecida como uma das
pessoas que mais concretamente contribniu no Gombate à ditadura e aos direitos
humanos dos presos e perseguidos políticos. Enfrentou de maneira impertinente
as autoridades durante os anos da ditadura, abrigando perseguidos, ajudando-os a
sair do pais e a recomeçar a vida no exilio, arrumando advogados para defendê
los, levando calor humano e esperança às prisões.

Mas não foi somente na época da ditadura que Madre Cristina se
tornou um exemplo. Jovem, ingressou na recém fundada Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras Sedes Sapientiae, criada pelas Cônegas de Santo Agostinho,
com a fmalídade de proporcionar uma educação mais aprimornda às jovens da
sociedade. Cêlia Sodré Doria ingressou em 1937 no Sedes e logo criou o I'
Centro Acadêmico, organizando as alunas para os movimentos sociais. Tinha
idêias de transformação social muito diferentes das colegas, até então habituadas
a ações de benemerência.

Já como Cônega de Santo Agostinho, e com o nome de Madre
Cristina, criou, juntamente com um grupo, o primeiro Curso de Psicologia do
Brasil reconhecido pelo MEC. Sua preocupação nesta área se traduz por
inúmeras publicações, criatividade e espírito critico. Madre Cristina sempre
incentivou em suas alunas a capacidade de questionamento e inovou nos
curriculos que organizava, assim como colocou a questão política e de direitos
humanos em todos os cursos que ministrava.
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Aos poucos forjou, do nada, uma instituição, a Clínica Psicológica
Sedes Sapientiae, que se tornou por obra e força de Madre Cristina um centro de
excelência na área de psicologia. além de prestar atendimento a centenas de
pessoas carentes.

Mas ela ousou ir muito além do Sedes - como é carinhosamente
chamada a Clínica. Transfonnou-o, durante os anos da ditadura, num lugar que
acolhia perseguidos pela polícia política, abrigava discussões sobre conjuntura
nacional em época que se reunir para falar de política era passaporte para a
cadeia. Lá se rodava, na madrugada, o mimeógrafo denunciando quem havia sido
preso, aonde e quando, o que era a única garantia para não desaparecer nos
porões da ditadura. Ainda hoje, como sempre esteve, é aberto para todo
movimento que quçira transfonnar a sociedade. Segundo Madre Cristina, 'falam
que o Sedes Sapienriae é uma escola. Eu não gosto. O Sedes é um espaço aberto
para qUem tiver um projeto de transformação da sociedade para algo mais justo.
Hoje dá cursos, amanhã pode ser outra coisa".

É esta senhora que com.:morou recentemente 80 anos, que se tornará,
em vida, com a escolha do seu nome para o Prêmio de Direitos Humanos da
Câmara dos Deputados, um simbolo do que seja uma vida dedicada ao bem- estar
do próximo e à luta pelos direitos bàsicos de cidadania.

Além de possuir as qualidades que a fazem merecedora desta honraria,
o exemplo de tennos um prê:nio que reconhece o trabaIbo de uma mulher
excepcional ousada e corajosa, servírà como inspiração instigante para tantas
outras pessoas que não tiveram o privilégio de conviver com ela.

A instituição do "Prêmio Madre Cristina de Direitos Humanos" visa
enaltecer as pessoas que lutam pelos direitos humanos. É uma proposta que se
reveste de toda legitimidade e pode siguificar um importante avanço para a luta
em defesa dos direitos humanos I: contra toda forma de violência, ao mesmo
tempo em que reconhece e valoriza a participação feminina nos processos de
transfonnação social.

Pedimos aos Deputados e Deputadas desta Casa, a aprovação desta
íniciativa que contríbuirà, com certeza, para a efetivação dos direitos humanos
em nosso pais.

Sala das Sessões, em 17 de dezembro de 1996

~~.fj~IJ
PT-SP 'Õ

PROJETO DE RESOLUÇÃO N~ 116, DE 1996
( Do Sr. Franco Montoro )

Fixa em dois anos o mandato do Presidente e ~os Vice-Presidentes
das Comissões Permanentes, alterando a redaçdo do art. 39 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

(APEN5E-5E AO PROJETO DE RE50LUÇAO N2 74, DE 1996)

Art. 1° O artigo 39 do Regimento Interno da Cãmara dos Deputados passa
a viger cem a redação segUinte:

• Art. 39. As Comissões Permanentes terão um Presidente e três
Vice-Presidentes, eleitos por seus pares, cem mandato de dois anos,
vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente
subsequente".

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrario.

JUSTIFICAÇÃO

Dispõe o art. 39 do RegImento Interno que as comissões terão um
Presidente e três Vice-Presidentes, eleitos por seus pares, cem mandato atê 15 de
fevereiro do ano subsequente à posse.

Seja quanto aos aspectos material ou formal, parece-nos que outra deveria
ser a redação do referido dispOSitivo.

Matenalmente, não ha razé- para ter Sido fixado o período de apenas uma
sessão legislativa para a duração do mandato da PresidênCia da Comissão. Por
outro lado, existem razões de sobejo para que a duração seja de dois anos.

Em primeiro lugar, porque é de dois anos a duração do mandato dos
membros da Mesa, que é a cemissão didretora. Porque discrepar, pnncipalmente
se considerarmos que a Constituição trata conjuntamente das Mesas e das
Comissões das Casas do Congresso Nacional em uma só seção (VII. Capo I Til.
IV), ao estabelecer regras comuns para a sua censtttuição?

Talvez' por entender assim o Senado Federal fixou igual duração para os
mandatos da Mesa e os das Presldénclas das Comissões Permanentes (art.59 "os
membros da Mesa serão eleitos para mandato de dois anos..... e § 6° do art. 88:
"Ao mandato do PreSidente e dos Vice-Presidentes das Comissões Permanentes e
de suas subcemissães aplica-se o disposto no art. 59".

Além disso. é de toda a conveniência a duração mínima de dOIS anos: trata
se de um lapso de tempo razoavel para planejar e executar. para assenhorear-se
das questões Inerentes ao funCionamento do órgão técniCO e exercitar com
segurança a condução dos trabalhos. para realizar contatos com o objettvo de
receber em reunião de audiéncia pública autondades e Intelectuais com pesadas
agendas. Enfim. para enaltecer o trabalho das Comissões, tão Importante para a
atiVidade legislativa. na medida que fornecem o apoio técnico para a elaboração
das leiS. Outro aspecto digno de nota é a disposição do art. 25 do Regimento,
segundo o qual o número de membros efetivos das Comissões Permanentes sera
estabelecido no iniCIO dos trabalhos da 1" e da 3' ses. legs., i.é, de 2 em 2 anos.

Quanto ao aspecto formal. o referido art. 39 não somente deixa de
esclarecer que se trata de Comissão Permanente, como também fixa como termo
final do mandato o dia 15 de fevereiro.

Sala das Sessões,

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

REGIMENTO INTERNO

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Título II
DOSÓRGÃOSDACÂMA~\

.........................................................................................
Capitulo IV

DAS COMISSÕES

Sertio /I
J)ll.~ C{/II/;nlie.~ Perll/llnen(e.\

Subseçào I
Da Composição e Instalação

Art. 25. O número de membros efeti\'os das Comissões

Permanentes sera estabelecido por ato da \lesa. oU\'ido o Colegiv de

Lideres. no inicio dos trabalhos da primeira e da terceira sessões legis
lativas de cada legislatura. prevalecendo o quantitativo anlerior
enquanto não modificado

§ 1° A fixação levara em conta a composição da Casa em
face do número de Comissões. de modo a permitir a observància.

tanto quanto possivel. do principio da proporcionalidade panidária e

demais criterios e normas para a representaçào das bancadas
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*20-1 Nenhuma Comissão terá mais de doze cenh:simos nem
menos de cinco centésimos do total de Deputados. desprezando-se a
fração

§ 3° O número total de vagas nas Comissões não excederá o
da composição da Câmara, não computados os membros da Mesa.

Seção ll'
Da Presidência tias Comissões

Art. 39. As Comissões terão um Presidente e três Vi~e
Presidentes, eleitos por seus pares, com mandato até 15 de fevereIro
do ano subseqüente á posse, vedada a reeleição.. .

§ l0 O Presidente da Câmara convocara as. Comlssõ~s

Permanentes para se reunirem em até cinco sess~e: depOIs de Co~stl
tuidas, para instalação de seus traba!hos .e elelç~o dos respectivos
Presidente, Primeiro, Segundo e Terceiro Vlce-Pr~sldentes. .

§ 20 Os Vice-Presidentes terão a deslg~ação p~e~lsta no
parágrafo anterior, obedecidos, pela ordem, os segullltes cntenos:

I - legenda partidária do Presidente; e
l1 - ordem decrescente da votação obtida. . .
§ 30 Serão observados na eleição os procedImentos estaoele-

cidos no art. 7°, no que couber. . . _
§ 40 Presidirá a reunião o último PresIdente da Comlssao, se

reeleito Deputado ou se continuar no exercicio do ma~dato,. e, na s~a
falta, o Deputado mais idoso, dentre os de maIor numero e
legislaturas. . . .d

§ 50 O membro suplente não podera ser eleito Presl ente ou
Vice-Presidente da Comissão.

.................. _ _ _ ": ~.

......................- - .

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 132, DE 1996
(Da Sra. Marisa Serrano)

Dá nova redaçao ao art. 27 da Lei Complementar nO 31, de 11 de
outubro de 1977, e dA outras providências.

(AS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM1LIA; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇAO (ART. 54); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO
(ART. 54»

o Congr...., Nacional decreta:

Art. I· O art. 27 da Lei Complementar nO 31, de 11 de outubro de
1977. passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 27, A responsabilidade pelo pagamento dos inativos e
penSIOnistas. existentes a 31 de dezembro de 1978, cabe à União:'

Art. 2' Os efeitos financeiros deeorrentes do artigo anterior
começam a viger a partir da data de publicação desta Lei Complementar.

Art. 3' O Poder Executivo federal disporá sobre' a
regulamentação desta Lei Complementar.

Art. 4' Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 5· Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

o Estado do Mato Grosso do Sul foi criado pela LeI

Complementar n° 31, de JI de outubro de J977, por desmembramento de área do Estado

de Mato Grosso. Ao orientar a estruturaçãQ do novo Estado, a Lei Complementar nO

31n7, em seu art. 27, prescreveu que o pagamento dos servidores inativos e

pensionistas, existentes em 31 de dezembro de 1978, caberia ao Estado do Mato Grosso,

com a colaboração finaDceira do Estado do Mato Grosso do Sul e do Governo

Federal, ficando o págamento, portan:o, dependente de três fontes pagadoras..

Contudo, essa solução, em face do procedimento burocrático que rege a consolidação de

cotas pecuniárias para efetivação dos pagamentos, tem-se demonstrado extremamente

penosa para os inativos e pensionistas, tendo em vista os const<mtes atrasos no

processamento dos respectivos créditos remuneratórios. Essa situação se repete desde a

criação do Estado do Mato Grosso do Sul, o que justifica uma ação normativa para

reordenar esse quadro funcional.

Nesse eontexto, se insere nossa propoSitura que, considerando o

reduzido número de inativos e pensionistas. tutelados pelo art. 27 da Lei Complementar

n° 31/77 (cerca de oitocentos benetíciários) e. ainda. que o Governo Federal já arca hoje

com 76,8% do valor pago a esses inativos e pensionistas, sugere que. União, a contar da

data da publicação da lei ora apresentada, assuma a responsabilidade pelo pagamento

dos proventos e pensões em questão.

A propositura, além de racionalizar o processamento dos referidos

pagamentos, irá proporcionar, finalmente. tranqüilidade áqueles que tanto constribuiram

para o engrandecimento do serviço público brasileiro.

Sala das Sessões. em :"'de ("0 de 1996,

JV.....~AP._,-
Depulada MARISA SERRANO

'LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEG 15LATIVOS-CeDI'

LEICOMPLEME1TAR N.' 31 - Dl 11 Dl OUTU!!O Dl Ig77

crllJ o E,llJdo de .'!flllo GTOIIO do SuL e dd.outral pr.ovüUnciaI
............................................................................ _- ..

CAPITULO I V

00 PESSOAL

Art. 27 - A responsabilidade do pagamento dos

inativos e pensionistas existentes a 31 de dezembro de 1978
cabe ao Estado de Mato ~rosso, com a colaboração financeira

do Estado de Hato Grosso do Sul e do Governo Federal, confo~

me proposiçio a ser aprese~tada pela Comissão Especial de

que trata esta Lei.
o ,; - - _ ••••••••• - •• - ~. ~.~ ••••

, .

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 136, DE 1996

(Do Sr. Nelson Marchezan)

Altera norma. relativas à distribuiç!o dos recursos do Fundo de
Participaçlo dos Municípios - FPM.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NO 14, DE 1995)
."I':.",,-t>/ /:i'JÇ



Janeiro de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 29 02873

. o CongJesso Nacional decreta:

Art. 1°. o município, exceto o de Capital, que não ceder população
para a criaçio de outro m.taIado a partir de 1° de janeiro de 1997, participará dos recursos do
Fundo de Participaçio dos Municípios - FPM, com o coeficiente vigente em 1996, observado
ainda o seguinte:

I - o percentual de participação do Município emre~ aos recursos
do FPM, ck".onente do coeficiente vigente em 1996, mo poderá ser redu2ido;

n - o coeficíente poderá ser elevado, desde que em decorrência de
aumento da população, mantido o piso previsto no inciso anterior.

Art. 2°. Esta lei entra em~or na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Pela legislação atual, a criavão de JlIl\ Município reduz a participação
de todos os demais, do mesmo Estado, nos recursos do FlUldo de Participação ~
Municípios.

Essa norma traz consigo uma injustiça: reduz a participação relativa no
FPM dos Municípios não desmembrado., mesmo que garantida a manutenção do mesmo
coeficiente. É necetsário, pois, que o percentual de participação dos MunicíPios não
desmembrados seja mantido, quando criados outros Municípios no mesmo Estado.

As necessidades dos Municípios não desmembrados permanecem as
mesmas, e não é jll5to que outras regiões do Estado obtenham maior participação nos
recursos do FPM, em decorrência de pulverização de comUnas, em detrimento dos
Municípios que se mantiveram intactos. •

o projeto de lei complementar que ora apresento à consideração dessa
Cau procura sanar essa falha, e a conseqüente injll5tiça da legislação que rege a distribuição
doFPM.

Essa proposição, com certeza, suscitará muitos debates - o que
considero benéfico para o seu aperfeiçoamL'tIto, mas não podemos desconhecer a realidade
das perdas de receita de muitos municípios que não tiveram áreas desmembradas pela criação
de novas comunas, mas que softeram redução dos indices. e prejUÍZOS pela diluição de
recum>s entre os participantes do FPM em cada Estado.

Com essa preocupações, ofereço o presente Projeto de Lei
Complementar ao debate e à deh'beração da Cãmara dos Deputados.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 349, DE 1996

(Do Sr. Noel de Olíveira)

Susta a vigência do art. 22 do Decreto n2 ~.027, d~ 11 ~e
outubro de 1996, que "Dispõe sobre a nomeaç~.o para ca.rgo ou
emprego efetivo na Administl:ação Pública Federal diret~ e
indireta de servidor público ·civil aposentado ou serv1dor
público militar reformado ou da reserva remunerada ll

•

(APENSE-SE AO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N2 330, DE 1996)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° - Fica sustada a vigência do art. 2° do Decreto nO 2.027, de
11 de outubro de 1996, alterado pelo art. 1° do Decreto nO 2.068, de 12

de novembro de 1996, até que o Senado Federal se manifeste,
conclusivamente, sobre o art. 6° da Proposta de Emenda Constitucional
nO 33/95 (Reforma da Previdência), ora em tramitação naquela Casa
depois de aprovada na Câmara dos Deputados.

Parágrafo único - O disposto neste artigo poderá sofrer alteração
em função de aprovação de projeto de lei de conversâo da Medida
Provisória nO 1.522-1, de 12 de novembro de 1996, ora em tramitação no
Congresso, prevalecendo o que ficar estabelecido na lei decorrente.

Art. 2° - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua'
publicação.

.Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇAo

Acreditamos ser necessano seguir a lógica do respeito à
segurança juridica também no caso dos aposentados que voltaram ao
serviço público por concurso. Por isso propomos este Projeto de Décreto
Legislativo:

1. Na Assembléia Nacional Constituinte, ficou estabelecida, por
unanimidade. depois de emenda do falecido Senador Nelson Carneiro, a
ausência de vedação ao acúmulo de proventos (da aposentadoria) com
vencimentos de novo carQO ativo, decorrente de concurso público. Alêm
dos Anais da Assembléia Nacional Constituinte. testemunha viva disso é
o Senador Bernardo Cabral, que foi, como Deputado-Constituinte, o
Relator da Constituição. A interpretação da administração pública quanto
a isso decorreu de Parecer da Consultoria-Geral da República SA-004189
[DOU 2117189], com o "Aprovo" do então Presidente da República José
Samey. No mesmo sentido, foram expedidas orientações da antiga SAF
e do Tribunal de Contas da União. inclusive em processos de consulta.

2. Desse modo, alguns servidores aposentados se apresentaram mais
uma vez ao serviço público e, sem esconder suas respectivas situações
de aposentados, depois de aprovados em concursos públicos, foram
convocados para a posse pela administração pública. Hoje, quando já
são decorridos mais de cinco anos dessa prática, a maioria adquiriu
estabilidade constitucional e teve seus atos examinados, registrados e
considerados legais pelo TCU. Na ativa, atualmente, estão uns tantos
aposentados (não incluídos professores e médícos, que escapam a
qualquer MP enquanto não se mexer na Constituição).

3. Em tempos mais recentes (1994) o Supremo Tribunal Federal.
examinando um caso isolado de um investigador de polícia aposentado,
no Estado de São Paulo, que dava aulas de matemática aleatoriamente
(Sem concurso) julgou haver ocorrido acumulação indevida e,
assim, lato senso, interpretou a Constituição sinalizando que não se
admitia a acumulação de proventos com vencimentos. (RE 163.2D4/SP).
Esta é uma decisão isolada, mas que, na prática, acabou funcionando
como aplicável a todos (erga omnes).· '

4.0 Govemo, usando, isso como argumento, embora· sem citar
explicitadamente a MP 1522, do mesmo dia 11 de outubro de 1996, vem
de editar também o Decreto 2027/96 no mesmo dia de edição da MP,
fazendo com o decreto evidente ação regulatória sobre o recém-eriado §
3° do Art. 118 da Lei 8112190, levando a gue a lei ordinária retroaja ao
passàdo, o que não é aceitável , além de estar em oposição ao já
decidido pela Câmara dos Deputados ao 'aprovar o Art. 6° na PEC da
Previdência [418 votos contra 1 e 4 abstenções, no 1° tumo e
unanimidade (consenso) no 2° turno]. A emenda da Previdência está sob
exame do Senado.

5. No art. 6° da PEC 33/95 está escrito, sobre este tema:

, "Art. 6° ,- A ve.d~ção pre.vista no art. 37, § 7°, não se aplica
aos servidores Inatl~os. CIVIS ou militares que, até a promulgação desta
Emenda. tenham reJngressado no serviço público por concurso público
de provas ou de provas e titulas." .

6. Durante todo o tempo decorrido, desde a chegada do tema, dos
servidores que voltaram ao serviço público por concurso, ao STF e até
seu trânsito em julgado, vem o Tribunal de Contas da União apostando
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que o Congresso daria solução à questão e caminhando no sentido de
sobrestar decisões aguardando a PEC da Previdência, uma vez que lá
há o entendimento de que haverá grande confusão administrativa e
jurídica se for ser mexido no conjunto das aposentadorias e admissões já
julgadas por aquele Tribunal.

7. Em sucessivas reuniões e intervenções públicas, o Sr. Ministro
Bresser Pereira, assegurou (e teor idêntico saiu na Imprensa) que essas
situações constituidas seriam preservadas, mesmo porque não interessa
ao MARE, conforme explicava o Sr. Ministro, desperdiçar essa mão-de
obra mais experiente e nem pagar mais, uma vez que se as aposentadas
se retirarem para casa, outras terão que ser convocados para fazer seu
nobre serviço, de pessoas mais experientes.

8. No pacote de medidas editadas recentemente pelo Govemo, o tema
volta à cena, conforme vimos, operando em conjunta a Medida Provisória
nO 1522196 e o Decreta 2027196, tendo sido expedidas as respectivas
instruções complementares e normativas pela MARE.

9. No dia 13111/96, quase ao apagar das luzes do prazo fatal de 14 de
novembro, dado pelo art. 2° do Decreto 2.027196, o Govemo prorrogou o
prazo para mais 60 dias, pelo Decreto nO 2.068, de 12 de novembro de
1996.

10. Esse quadro de incertezas quanto à segurança jurídica da sociedade,
no que toca, em especial a essa mão-de-obra mais qualificada que
retomou' ao Serviço Público por concurso. muitos até mudando de
carreira e de cidades e estado, com evidentes transtornos às suas
familias, se resolve se for mantido, liminarmente, o entendimento prévio
da Cámara das Deputadas, já votado em plenário por DUAS VEZES,
de que se respeitará as situações constituídas, que não são privilégios

adquiridos. como divulga certa imprensa, uma vez que houve a crivo do
concurso público.

11. Tudo is~~ configura. nos termos d.o Art. 49. inciso V. da Constituição
Federal, a liCitude do Congresso NaCional em editar o presente Decreto
Legislativo que operará como amortecedor de tensões até que a decisão
final sobre o tema se configure. em beneficio da segurança juridica da
sociedade.

12. Aliás, o Tribunal de Contas da União já está se encaminhando para
considerar Hcitas as situações dos concursados e que. por essa via ética
e correta do concurso publico voltaram ao Serviço Público com o
beneplácito da Administração. Por que expulsá-los agora? Qual a
?07r~ncla diss~ em face das compromissos do Estado com a segurança
Jundlca da SOCiedade como, por exemplo, ocorreu na edição do Plano
Real, onde os .contratos e a segurança jurídica foram respeitados. Por
que mudar esse entendimento geral agora?

13. No ,último dia 26/11/96, ontem, em reunião no Senado, S. Ex" o
Ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, voltou a concordar, desta vez co~ o
SE!nil90r , J,os"lP,hat Marinhp, cje qlJe é necessário resolver-se essa
situação; todavia, parece, que-a nível interno ao Governo, o Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estada não tem conseguido fazer
se ouvir neste tema específico. Sei que não estamos no
Parlamentarism.o. mas o Congresso não pode se omitir nesta hora (e
~e'!l nunca!), E por isso também, além das razões constitucionais já
indicadas, que propomos este Decreto Legislativo que harmonizará a
ação combinada dos Poderes da República, sem desdouro para nenhum
deles. ' ,

•Es~era-se que o bom senso dos Senhores Parlamentares acolha
este Projeto de Decreto Legislativa e que a Mesa da Casa lhe dê a
adequa,da rapidez de tramitação que o casa requer.

Sala das Sessões, em 27 de novembro de 1996

Deputado NO~~~VEIRA ~fl/I-/-/0/ ó
"~EGIS~AÇ~O CITADA ANEXADA PE~A

COORDENAÇAO DE ESTUDOS ~EGIS~ATlVOS.CeDI ..

CONSTITUIÇAo~
REPúBLICA FEDERArIVA DO BRASD:.

1988
T!TIJLoIV

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODl:IU:S

CAPtruLo I

Do PODER LEGISLAl'lVO

SEÇÃoll

DAS ATRIBUIÇÕES DO CONGRESSO NACIONAL

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

v - sustar os aios nonnativos do Poder Executivo que exorbitem do
poder regulamentar ou dos lintiles de delegação legislativa;

LEI Nl! 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990

Dispõe sobre o regime jwídico dos Servidores Públicos Civis da União,
das auJarquias e das fundações públicas federais.

'ItruLo IV
DO REGIME DISCIPLINAR

CAPÍroLO 11I
DA ACUMULAÇÃO

Espera-se que a bom senso dos Senhores Parlamentares acolha
este Projeto de Decreto Legislativo e que a Mesa da Casa lhe dê a
adequaqa rapidez de tramitação que o casa requer.

Sala das Sessões, em 27 de novembro de 1996

~Çj'/I-/- /0/
Deputado NO~,6;O~VEIRA I

"~EGIS~AÇÃO CITADA ANEXADA PE~A

·CONSTiTüiçAoG
REPúBLICA FEDERArIVA DO BRASIL~

1988...........................................................................
T1TIJI.oIV

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPtruLoI

Do PODER LEGISLATIVO

SEÇÃo II
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DAS ATRIBUIÇÕES DO CONGRESSO NACIONAL

........... _- .. _-- .
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
................................_- .

v - sustar os atos n~rma1ivos do Poder Executivo que exorbitem do
poder regulamentar ou dos linutes de delegação legislativa;

Art. 5' Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaçio,

Brasilia., 11 de outubro 1996; 175' da Independênci. e t08' da Repllblica.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PedroMalem
Antonio Kemdir
LlIjz.Carlos Bresser Pereira

............... __ - - .
.......................................................................... DECRETO N' 2,06B. DE 12 DE ~IBRO DE t996• \ .c ..)

,~

LEI Nll 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990

Dispõe sobre o regime jurídico dos Servidores Públicos Civis da timão,
das auJarquias e das jwuJoções públicas federais.

.................................._- __ .

TÍTULo IV
DO REGIME DISCIPLINAR

...........- .

CAPÍTULO III
DA ACUMULAÇÃO

Art. 118 _ Ressalvados os casos previstos na Constituição, é vedada a
acumulação remuJ;lernda de cargos públicos.

§ 10 _A proibição' de acumular estende-se a cargos, empregos e funções
em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de eco
nomia mista da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e
dos Municípios.

§ 20 - A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à
comprovação da compatibilidade de horários. . ,

......... _ _. -_.. _. _.0_· __ ._ -" _. ~~:~.:~::::::::: :::::::::::::::::.••......._.. 0_ .

........... -_ -_ __ .-_ .

DECllETON' 2.027.DE 11 DE OUru~RO DEI9§/;. \:"". l,... ••i
• ~a:'J'Y=:"'"~~~""1~=..~

indireta de oervidor público civillpOKlJlldo ou aavidor
pllblico militar refomwlo ou da reootvl reDIIIIlefId&.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no tJ.<O da atribuiçio que lhe coofere o an. 14.
~ xy,.da Constituiçio, e

, .. Consideraodo que o Supremo Tribunal Fedcnl, ao julgar o RE n' 163.204-6, firmou.
entendimcruo no sentido de que a.~o de proventos c vcnçüpeqtos SOlJlentc é.permitida quando
se tratar de cargos, funções ou empregos acumuJáveis na atividade, na forma permitida DOS inciJol XVI e
xvn do an. 37 da Constituiçlo;

Considerando que o Supremo Tribunal Fedenl, ao apreciar o Maodado de Segurança n'
22.182-8, pronunciou..se no sentido de que & actimulaçlo de ptoveritos Com vencimentos discipJina..se
constitucionalmente de modo igual, trato-se de servidor público militar ou civil. ou seja, proventos Dlo
podem ser acumulados com vencimentos;

ConsiderandQ ainda., em conseqO.ência, que o servidor somente poder;' tomar posse no
novo cargo se fizer opção pela TclmJneraçio deste, com renimcia da perí:epçio dos proventos, face OQ

Í1npedimento de se exercer cargo público de fonu. gratuita;

DECRETA:

-Art. 'lI- Sornente-piJderi tomarpclsSe em cargo efetivo·ou USUII1ir emprega permaneate
na~o Pública FedOf)l1 ,direta, nas ~uiU, ou fundações mantidu pelo Poder Público, nu
empresas"ptíh1icasc nu sociedades de economia mista, ressalvados OI cargos ou empregos 'acwnu1iveit
na arividade, o servidor pllblico civil aposentado e,o Illilitar refo~o ou da reserva remunerada ~
UoilD, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Munieipios que fizer a opçlo pela reJJll1llerOÇio do carao
ou emprego.

§ lA' Até a data da sua posse, () nomeado deverá comunicar ao respectivo órgiu de
pes",al sua situação de aposentado, apresentando, RU termo de opçio.

§ 2t Readquirirá o direito à perr.cpçio dos proventos o servidor, a que se refere este
anigo, exonerado do cargo efetivo ou emprego permanente.

Art. 21 O servidor que estiver no exercicio de cargo ou emprego a que se refere o artigo
anterior deverá proceder à comunicaçio ali previh't& até 14 de novembro de 1996.

Art. 31 A inobservância do díspo!.1D no § )' do an li e no artigo anterior imponari. na
nulidade do ato de nomeação do servidor, com fc!SUcimento à administração da remuneraçào por ele
percebida em razão do exercicio do seu cargo ou emprego, sem prejuízo das demais sanções prevíscu
emiti.

Art. 4' O Ministério da AJImillisttaÇio Federal e Reforma do Estado baixara as
instruções complementares necessárias à ~ecuçio deste Dea'eto.

Prorroga o prazo a que se refere o an 211 do Decreto n~

2.027, de 11 de outubro de 1996

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que Ine confere o an 84.
inciso IV. da Constituiçio,

DECRETA:

Art. l' O prazo a que se refere o art. 211 do Decreto OI 2.027. de 11 de outubro de 1996,
fica prorrogado ate 14 de janeiro de 1997.

Art. 21 Este Decreto entra em vigor na data de SU2 publicação

Brasili~ ~2 de noveJl!lro de 1996; 175' da Independência e 10B' da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malem
Antonio Kemdir
,Luiz Carlos Bresser Pereira

CONSULTORIA GERAL DA REPÚBLICA

Parecer

NQ 5A-04, de 20 de j __lho de 1989. "Aprovo. Em 20.7.89.·' (proces
so nQ 33000.001622/89-22 encaminhado ao Ministro de Estada Chefe
do Gabinetp. civil da Presidencia da f<epública).

MEDIDAPROVlSÓRIAN' 1.522 ,DE 11 DE OutlJno DEI9§/;.--

Aitera dispositivo. da Lei n' 8, 112, de 11 de dezembro
de 1990, e da Lei n' 8 460, de 17 de setetnbro de 1992
e dá outras providênciu. . •

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. no uso da atribuição que lhe confere o art 62 d.
Constituição adota a seguinte Medida ProviJória. com força de lei;

• . Art. )' Os arts 9', 3B. 46. 47. 87, 91, 92, ll8, 143 e 243 da Lei n'8,ll2, de 11 d.
dezembro de 1990. passam a vigorar com as seguintes alterações'

"Art. 118 , ,

. § 3R Considera..se acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou emprego
público efetivo com provemos da inatividade. salvo quando os cargos de que decomm.esus
remunerações forem KCUmuliÍveÍ5 na atividade."

MEDIDA PIl()\'ISÓRIA j';" 1.522-1. DE lê DENOVENBRO DE 1996.

Altera dispositivos da Lei n\! 8.11~. de li de. dezembro'
de 1990. e da Lei n\! 8.460. de 17 de setembro de 199~.
e dá outras providênCias.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA. no uso da atnbulç50 que lhe confere o nn. 62 da
Constituição. adota a seguinte Medida Provisória. com força de lei:

Art. l l
' 05 arts. (t'. 38. 46. 47. 87. ql. 92. 118. 143 e 243 da Lei nU 8.112. de 11 de

dezembro de 1990. passam a vigorar com as seguintes nlterações:

"Art. 118 .
...........................................................................................................................................................

§ 30 Considem-se ",cumulação ~r~ibida a percepção de vencimento de CllfgO ou emprego
público efetivo com proventos da inatiVidade. salvo quando os cargos de queodecorram essas
remuneraçõcs forem :J.cumuhivels na atividade:'
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N~363,DE 1996

(Do,Senado Fedem!)

Aprova a Programação Monetária re~ativa ao 42 .tr~me:"tre de 1995,
com estimativas das faixas de var1açâo dos prl.nC1pa15 agregados
monetârios, análise da evolução da economia nacional e as
justificativas pertinentes.

(AS CoMISSOES DE ECONOMIA, INDOSTRIA E COMERCIO; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇAo; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAo (ART. S4»

Autor: Poder Executivo.

Lido no expediente da Sessão de 9/11/95. e publicado no DCN (Seção lI) de 10/11/95.
Em 27/11196. é lido o Parecer n' 610, de 1996-CAE, que conclui favoravelmente nos
tennos do Projeto de Decreto Legislativo nO 109/96. A matéria ficará sobre a Mesa
durante cinco dias úteis para recebimento de emendas.

Em 6112/96, a Presidência comunica ao plenário o ténnmo do prazo para oferecimento
de emendas ao projeto. sendo que ao mesmo não foram oferecidas emendas.

o Conqrêsso Nacional decreta:

Oficio n I) t '1 ,1.. ~ (SF)

Em 10/12/96. aprovado. A CDlR. para redação final. Leitura do Parecern' 65l196-CDlR
(Relator Senador Ney Suassuna). oferecendo a redação final da matéria. Aprovada a
redação final. nos tennos do Requerimento n° I. 197/96. de dispensa de publicação.
À Câmara dos Deputados com o OF/SF

na data de

relativa ao
variação das
da economia

de dezembro de 1996Senado Federal, em

Art. 10 É aprovada a Programacão MonetarlB
40 trimestre de 1995, com estimativas das faixas de
principais agregados monetários, anâlise da evolução
nacional e as justificatlvas pertinentes.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor
sua publicação.

/!;: 7~~·e~'~/
,,/N< 7'--

Senador José Sarney
Presidente do Senado Federa!

Senhor Primeiro-Secretário,

"LEGISLAÇÃO CITADA A:-iEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO DA REpÚBLICA

FEDERATIVA DO BRASIL

1988

Encaminho a Vossa Excelência, para revisão
dessa Casa, os autógrafos do Projeto de Decreto Legislativo n0109,
de 1996, aprovado pelo Senado Federal, que "aprova a Programação
Monetária relativa ao 4° trimestre de 1995, com estimativas das
faixas de variação dos principais agregados monetários, anâlise da
evolução da economia nacional e as justificativas pe,rtinentes".

Senado Federal, em ,-, de dezembro de 1996

.0 : ••••• e.e •• eee.e •• ee. ee •• e ••• ee O.e .eeeee ••••• e.'•• e •• e ••• ~

TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

senado~~heirosPr ime i ro-seL:~ã~~o:a~ exercício

SEÇÃO 11
Das Atribuições do çongresso Nacional

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Wilson Ca:vtpos
DD. Primeiro-Secretário da Câm~r,a dos Deputados
JF/ .

Art. 49 - É da competência exclusiva do Congresso
Nacional:

I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos
internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional;

11 - autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a
celebrar' a paz. a permitir que forças estrangeiras

PROJETO DE LEI N!! 2.540, DE 1996
(Do Sr. Paulo Paim)

Faculta aos mutuários do Sistema Financeiro da Habitaçao _ SFH
a escolha da sua, seguradora e •

(AS CoMISSOES.DEFINANÇAS E TRIBUTAÇãO; E DE CONSTITUIÇAO E
JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta:

SINOPSE

Projeto de Decreto Legislativo n' 109, de 1996.

Art. l' Fica facuitada ao mutuário do SFH, quando da

fonnalízação de seus financiamentos habitacionais junto aos agentes financeiros, a escolha

da empresa seguradora com qual será contratado o seguro habitacional de seu contrato de
financiamento.

Aprova a Programação Monetária relativa
ao 4' trimestre de 1995, com estimativas das
faixas de variação dos principais agregados
monetários. análise da evolução da
economia nacional e as justificativas
pertinentes.

§ I' A escolha de que trata o capul deste artigo deverá ser

continnada anualmente pelo mutuário até a data~base estabelecida pelo agente financeiro
para todos os seus financiamentos.

§ 2' A decisão por outm segumdom deverá ser fonnalmente
comunicada ao agente financeiro.
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§ 30 A não comunicação no prazo significará a manutenção, por

mais um período, do vinculo existente entre o mutuário e a seguradora anterionnente

escolhida.

Art. 2' O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90

(noventa) dias a partir da sua publicação.

Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4° Revogam·se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

Objetivando equacionar o problema habitacional de nosso país, foi

criado o Sistema Financeiro da Habitação· SFH, nos termos da Lei 4.380/64.

" L EGiSUC!.O C:TAOA ANE:{AOA FSU
COCROENt.Ç!.o DE ESTUDOS LSGlSUTIVOS-CaOI"

LEI N? 4.380, DE 21 DE AGOSTO DE 1964

Institui a correção monetária nos contratos imobiliários de inte·
resse social, o sistema financeiro para a aquísição da casa própria,
cria o Banco Nacional da Habitação (BNH), e sociedades de crédi·
to imobiliário, as letras imobiliárias, o Serviço Federal de Habitação
e Urbanismo e dá outras providências.

. -_ --_ - ----- ---_ - .. _-_ .

CAPiTULO III

DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO
DE INTERESSE SOCIAL

Seção I
Órgãos Componentes do Sistema

Art. 14. Os adquirentes de habitações financiadas pelo Sistema Financeiro da Ha·
bitação contratarão seguro de vida de renda temporária, que integrará, obrigatoriamen-

!~~.~ ~_~~~~~~~_~~.~i~~~~!~~.e_~~~~ ~~~ ~_~~d.i~~:~ ~~~~~.~~ ~:I~ ~~~:_~ :!_a.~i~.~~~ _~~ .~.~~~~~ção.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 1.437, DE 1996)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Os tributos devidos à Fazenda Municipal,
Estadual do Distrito Federal e Federal, que não forem pagos até a data do
vencimento, ficarão sujeitos à multa de mora de 10% (dez por cento) e ajuros de
mora calculados por mês-calendários ou fração.

PROJETO DE LEI N~ 2.541, DE 1996
(Do Sr. Luciano Zica)

Com vistas à proteção dos financiamentos habitacionais, que a

partir de então se produziriam. o artigo 14 daquela lei instituiu a obrigatoriedade dos

mesmos estarem amparados por seguros que cobrissem os sinistros relativos à morte e/ou

invalidez permanente dos mutuários, quitando, no caso, os respectivos saldos devedores,

comO também os riscos decorrentes de dano') físicos aos imóveis financiados, visando a

sua reparação elou reposição.

Tais seguros se configuraram numa Apólice Ún,ica. estabelecida

para todo o SFH. sendo que suas normas, aplicação e principalmente seus custos (prêmios

pagos pelos mutuários e incorporados nas prestações) foram padronizados e passaram a

vigorar em todo o Pais. isto é. têm seus custos absolutamente iguais para todo o universo

de mutuári(v: I) SFH.

As seguradoras que operam com os seguros obrigatórios do SFH,

anteriormente escolhidas mediante sorteio, passaram a ser da livre escolha dos agentes

fmanceiros, conforme estabelecido pela Resolução CNSP n' 002, de 28 de outubro de

1993, e confirmado pela Circular n' 8, de 18/4/95.

Estabelece critérios para acréscim~s rnorat6rio~
tributos paqos após seu vencimento.

incidentés nos

Esta livre escolha das seguradoras, por parte dos agentes

financeiros, veio ao encontro dos reclamos do mercado segurador, que argumentava, na

época, que a mudança do critério (mediante sorteio x livre escolha) implicaria melhor

qualidade na prestação dos serviços, diminuição dos custos dos seguros habitacionais. tudo

redundando, O que no final mais importa, em beneficio do vasto contingente de mutuários

do SFH.

. Como se sabe. o valor dos seguros obrigatórios, juntamente com

as parcelas de amortização e juros, compõe o valor final das prestações habitacionais.

. Por conseguinte" uma necessária redução do valor dessas

prestações habitacionais poderá vir a ser alcançada através da diminuição do custo dos

seguros que os mutuários hoje pagam.

E a forma de se conseguir isto, acreditamos, é se permitir que ele

próprio, ° mq.tuário, que será o maior beneficiário, possa escolh~r ;a ,s~gurado~ de seu

financiamento habitacional.

Sem dúvida, neste novo quadro, para a conquista, ampliação ou

manuten?ão ~e sua fatia nesse mercado, que lhes interessa e que envolve hoje mais de um
milhão de mutuários. as seguradoras serão estimuladas a rever os seus c:Jstos,

apresentando outros bem mais em conta para os seguros obrigatórios do SFH.

Contamos com o apoio dos nobres parlamentares a este nosso

projeto de lei.

Sala das Sessões, em; 'de 1.! de 1996.

Deputado PAULO PAIM

§ 1" A multa de mora será reduzida na seguinte
confonnidade:

a) 2%, se o atraso não for superior a 15 (quinze) dias;

b) 5%, se o atraso exceder de 15 (quinze) dias e não for
superior a 30 (trinta) dias.

§ 2° Se o tenno fmal para o pagamento recair em dia
não útil, o recolllimento deverá ser efetuado nO dia útil imediatamente anterior.

§ 3° A multa incidirá a partir do primeiro diaapás o
vencimento do débito, e os juros a partir do primeiro dia do mês subsequente.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua·
publicação.

Arl 3° Revogam-se as disposições em contrário.

. JUSTIFICAÇÃO

O Congresso NaciOliai aprovou e Sua Excelência, o
Presidente da República, sancionou a Lei n° 9.298/96, que reduZ amulta de morà
dos contratos relacionados com a venda de bens e serviços ao consumidor, de
10% para 2%. Ao mesmo tempo, sensível aos reclamos da socied~de , o Senhor .
Presit:ente da República determinou ao Excelentíssimo Senhor Ministro da
Justiça a elaboração, com urgência, de Projetos de Lei aplicáveis às hipoteses que
não foram abrangidas pela referida Lei, como alugueis, condomínios,
mensalidades escolares, etc..

Contudo entende-se que houve completa omissão no
tocante às multas de mora, relativas ao recolhimento de tributos e considerações
em atraso. Essas multas, dada a realidade econômica atual, com o processo de
estabilização da econômia, com a consequente redução da inflação, estão,
também, com percentuais elevadissimos. O exagero das multas fiscais é visivel,
eis que podem atingir alé 30%, inclusive incidindo nos casos de atraso de apenas
urndia.
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Face às atuais dificuldades que toda a sociedade, e
principalmente as micro, pequenas e médias empresas vêm enfrentando, nem
sempre o contribuinte, seja a pessoa fisica ou jurídica, dispõe de recursos
fmanceiros para pagar todos os tributos federais, estaduais, distritais e
municipais, nas datas de seus respectivos vencimentos.

Se para o setor privado se estabelece multas de 2%, não
se pode admitir que, no setor público, as penalidades pecuniárias sejam tão
exacerbadas, a ponto de alcançarem 30%. Dadas as peculiaridades das
obrigações tributárias, as multas podem ser um pouco mais elevadas, desde que
os critérios adotados sejamjostos.

Para a teoria geral o Direito é só um e sua divisão em
Direito Privado e Direito Público é meramente para fins didáticos. A obrigação
de Direito Fiscal tem a mesma natureza jurídica da obrigação de Direito Privado,
razão porque, com pequenissimas diferenças, ambas devem ter o mesmo
tratamento lilgal.

Enfim, o presente Projeto de Lei contém proposição
pertinente e necessária com efeito, uma vez que as multas pelo atraso no
~agamento de tributos também devem ser diminuidas, dada à nova realidade
inflacionária do pais. Por sua vez o Projeto estabelece critérios que estimulam o
pagamento do tributo o mais rápido possível, ao mesmo tempo que penaliza
com alta multa aquele que ficar inadimplente por mais de 30 dias.

§ 4' No cuo do. imóveis localiudol no semi·árido do
Nordeste, o ímposto apurado nol termos deste artigo seri reduzido
em cinqilenra por cento.

§ S' Ressalvado o disposto no parágrafo anterior e no art.
13, oio será admitida qualquer reduçlo do valor do ímposto
apurado de confonnidade com este artigo.·

Art. 2' Elta lei entra em vigor na clara de lua publicaçlo,

produzindo efeito. a partir do primeiro dia do exercicio subseqüeme.

JUSTIlÍICAÇÃo--

O semi·árido do Nordeste é a sub-regíão de nosso Pai. que
'. apresenra as piores condiçõea de vida para a população e de onde sai o maior número de

mígrantea.

O clima é semi-árido, com chuvas escassas e mal distribuldas; os
solos rasos e pedregosos. dificultam a agricultura. A economia baseia·se na agroindústria

com métodos primitivos e baixa produtividade. Há pouca disponibilidade de energia
elétrica, ineficácia dos meios de transporte e baixo poder aquisitivo da população.

Nilo faz, portanto, sentido retirar mais recursos da sub-regilo,
onerando os proprietários rurais com a incidência do Imposto Territorial Rural nas mesmas
condições impostas para o restante do País.

Sala das Sessões, em de de 1996. Diante disso, propomos a reduçllO de cinqüenta por cento do ITR
devido sobre os imóveis localizados no semi..árido do Nordeste.

C,;
ü.iélAlVÓ ZICA
Dep. Federal- PTISP

Por se tratar de projeto de grande alcance social, esperamos contar
com o apoio de nossos ilustres Pares para a sua aprovação.

Sala das Sessões, enfl de I 0)\1 de 1996.

" L EmSl.AC~O C:,ADA ANE.~DA F5:.A
COCRDENÃÇ~ODE .ESTUDOS LS;::jSlA,IVOS-Ca.ol"

LEI 11' 9.29B • DE 19 DE AGOSTO DE 1996.

, ./

I' / . ..:. /
I I/ /

Deputado ROBi~f~ ~ESSOA
"

"AI!. 52· .......................................•.._ _ __ .

. Art. te O ~ J8 do Ir!. 52 da Lei n· 8.078. de Il de setembro de 1990, passa.
VJgorar com I scgwnlc: rcdaçlo:

§ t· As multu de mora decom:ntes do imdimplemen10 de obrigaç&cs no seu termo
..,podaio ler superiores a dois por cento do valor da prestlç.Io."

Lei:

Allera a redJç:lo do § t- do art. 52 da Lei n
8.078. de 11 de setembro de 1990, que
"dupôe sobre I proleçlo do consumidor c di
outm providencias".

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta c c:u saneanDO I segwn1e

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS _CeDI"

LEI 8.847 DE 28/01/1994
DOU 29/01/1994

Dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR e dá outras Providências.

. .

~ 3D Revoprn·sc as disposíçõc:s em conttirio.

ArL 2- Esta Lei entm em vigor na data de SUl publicaçlo.

o Congresso Nacional decreta:

Redu.z o Imposto Terri toria! Rural sobre im6veitt localizados no
semi-árido do Nordeste.

ART.S - Para a apuração do valor do ITR, aplicar-se-á sobre a base de cálculo
a aliquota correspondente ao percentual de utilização efetiva da área aproveitá
vel do imóvel rural considerado o tamanho da propriedade medido em hectare e
as desigualdades regionais, de acordo com as tabelas I, II e !lI, constantes do
Anexo I.

§ I - Para obtenção da aliquota será observada a localização do imóvel con
forme descrito abaixo:

I - Tabela I - todos os municípios, exceto os enquadrados nos incisos II e !lI;
II - Tabela II - os municípios localizados no Polígono das Secas e Amazônia

Oriental assim determinado em lei;
IIJ - Tabela IIJ - os municipios localizados na Amazônia Ocidental e no Pan

tanal Mato-grossense, assim determinado em lei.
§ 2 - No caso de imóvel rural situado em mais de um municipio, o enquadra

mento será o que resulte em menor tributação.
§ 3 - O imóvel rural que apresentar percentual de utilização efetiva da área

aproveitãvel igualou inferior a trinta por cento terá a alíquota calculada, na for
ma deste artigo, multiplicada por dois, nos segundo ano consecutivo e seguin
tes em que ocorrer o fato.

§ 4 - Ressalvado o disposto no ARr.!3, não sení admitida qualquer redução
do valor do imposto apurado de conformidade com este artigo.

de 1996: 175- da Jndependeneia e JOr da

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A. Jobim

Brasília. 19 de agosto

Art. I' O art. 5' da Lei n' 8.847, de 28 de janeiro de 1994, fica
acrescido do seguinte § 4', alterando-se a redação do atual § 4', renumerado para § S·, nol
termos a seguir:

PROJETO DE LEI N! 2.543, DE 1996
(Do Sr. Roberto Pessoa)

(AS COMISSOES DE AGRICUL~URA E POL!~ICA RURAL; DE FINANÇAS E
~RIBUTAÇAO (M~RITO E ART. 54); E DE CONSTI~UIÇAO E JUS~IÇA E DE
REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)
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PROJETO DE LEI N.2 2.545, DE 1996
(Do Sr. Luiz Durão)

Concede isençêo dos impostos de importaçao e sobre produtos
industrializados nas importações de máquinas e implementes
agrícolas.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NQ 4.674, DE 1994)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 12. - As máquinas e implementas utilizados

na agricultura pecuária e atividades afins, importados direta

mente pelos produtores rurais, ficam isentos:

I - do Imposto de Importação (II)j e

II - do Imposto sobre Produtos Industrializados(IPI).

Art. 2 2 • - Os bens importados com os beneficios

previstos no artigo 1 2 • deverão ser pagos exclusivamente

com recursos oriundos da exportação de produtos agropecuários.

Art. 3 2 • - Esta Lei entra em vigor na data de

sua. publicação, produzindo os efeitos a partir do primeiro

dia do exercício subsequente.

JUSTIFICAÇÃO

Todos sabemos dos problemas e dificuldades encontra

dos pelos produtores rurais em sua labuta diária, com destaque

para 05 fenômenos climáticos, como a geada, a longa estiagem

ou as chuvas em excesso em determinadas regiões.

c) os comandantes. diretores ou chefes de Orgamzaçães Militares. bem como
profe~s~res._ mstrutor~s c alunos de escolas. institutos. academias. centros de fonnação
especlabzaçao. aperfeiçoamento. Estado~Maior e altos estudos. •

",.. ,.. " , , , , " " , , " ".-

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANE..'<ADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIV05-Cenr'

República Federativa do Brasil

T1TuLo1V
DA ORGANIZAÇÃO DÓS PODEIlIS

................................................................~ .
SUBSEÇÃoID

Além dos climas muitas vezes desfavoráveis, o

setor sofre com as demoradas imobilizações entre o momento

de preparo do processo produtivo e o das colhei tas e comercia

lização enfrenta, atualmente, os problemas da falta

de recursos, de juros elevados, falta de seguro de preços

câmbio defasado.

Visando a amenizar a dirici 1 si tuaçào dos produ'tores

rurais, propomos a concessão de isenção do imposto de importa

ção e do imposto sobre produtos industrializados nas importa

ções de equipamentos modernos. de aI ta tecnologia, que propor

cionem maior rentabilidade e ampliação do processo produtivo.

A exigência de pagamento das importações exclusiva

mente com recursos oriundos da exportação de produtos agrope

cuários tem por fim evitar impactos negativos nos saldos

da balança comercial e a incentivar o incremento das exporta

ções do setor.

Por se tratar de projeto de relevante interesse

nacional, esperamos contar com o apoio de nossos ilustres

Pares para a sua aprovação.

Sala das Sessões, em 13 de novembro de 1996.

L.- ~
Deputado LUIZ DURÃO

I., f,' " .'

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da R.epUblica, ao Supremo Tribunal Fede·
ral, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da R.epUblica e aos cida·
dãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1G São de iniciativa privativado Presidente da R.epUblica as leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Annadas;

11 - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos pUblicos na administração

direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orça·

mentária, serviços pUblicos e pessoal da administraç!o dos Territórios;
c) servidores pUblicos da União e Territórios, seu regimejurídico, pro

vimento de cargos, estabilidade eaposentadoria de civis, reforma e transfer6n·
.cia de militares para a inatividade; .

d) organização do MinistérioPúblicoe da DefensoriaPública daUnião,
bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da De·
fensoria Pública dos E5t!Jdos, do Distrito Federal e dos Territórios;

e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da admi·
nistração pública.

§ 2G Ainiciativapopularpode ser exercida pelaapresentação à Câmara
dos Deputlldos de projeto de lei subscrito por, ~o mínimo, um por cento do
eleitorado nacional, distn"buido pelo menos por CInCO Estados, comnão menos
de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.
..............................................................................................................

.................................................................................................................

..............................................................................................................

PROJETO DE LEI N.2 2.553, DE 1996
(Do Poder Executivo)

MSCl.1n196

Dá nova redaçAo a dispositivo da Lei n2 8.457, de 4 de setembro
de 1992, que organiza a Justiça Militar da UniAo e regula o
funcionamento de seus Serviços AW4:iliares.

#'/
' . ..;~:..';Y LEI N? 8.457, DE 4 DE SETEMBRO DE 1992

Organiza a Justiça Militar da União e
regula o funcionamento de seus Serviços
Auxiliares.

(AS COMISSOES DE DEFESA NACIONAL; E DE CONSTITUIÇXO E JUSTIÇA E
DE REDAÇXO (ART. 54) - ART. 24, II)

§ 3° ..

TíTULO IV

Dos Úrgãos de Primeira Instância da Justiça Militar............................................................................................

CAPíTULO III

Das Auditorias e dos Conselhos de Justiça
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Art. 19. Para efeito de composição dos conselhos de que
trata o artigo anterior, nas respectivas Circunscrições, os co
mandantes de Distrito ou Comando Naval, Região Militar e Co
mando Aéreo Regional organizarão, trimestralmente, relação de
todos os oficiais em serviço ativo, com respectivos posto, anti
güidade e local de serviço, publicando-a em boletim e
remetendo-a ao Juiz-Auditor competente.

§ 1? A remessa a que se refere esse artigo será efe
tuada até o quinto dia do último mês do trimestre e as alte
rações que se verificarem, inclusive os nomes de novos ofi
ciais em condições de servir, serão comunicadas mensal
mente.

§ 2? Não sendo remetida no prazo a relação de ofi
ciais, serão os. Juízes sorteados pela última relação recebi
da. consideradas as alterações de que trata o parágrafo an
terior.

§ 3? A relação não incluirá:
a) os oficiais dos Gabinetes dos Ministros de Estado;
b) os oficiais agregados;
c) os comandantes. diretores ou chefes, professores,

instrutores e alunos de escolas, institutos, academias. cen
tros e cursos de formação, especialização, aperfeiçoamento,
Estado-Maior e altos estudos;

d) na Marinha: os Almirantes-de-Esquadra e oficiais
que sirvam em seus gabinetes, os Comandantes de Distrito
Naval e de Comando Naval. o Vice-Chefe do Estado-Maior
da Armada, o Chefe do Estado-Maior do Comando de Ope-
rações Navais e os oficiais embarcados na tropa, em condi
ções de, efetivamente, participar de atividades operativas
programadas para o trimestre;

e) no Exértico: os Generais-de-Exército. Generais Co
mandantes de Divisão de Exército e de Região Militar
bem corno os respectivos Chefes de Estado-Maior ou d~
Gabinete e oficiais do Estado-Maior Pessoal;

f) na Aeronáutica: os Tenentes-Brigadeiros, bem corno
s~us Chefes de Estado-Maior ou de Gabinete, Assistente e
AJudantes-?e-Ordens, ou Vice-Chefe e o Subchefe do
Estado-MaIor da Aeronáutica.
.......................................................................................
.............................................._ ..

rvlensagem n° 1. 171, DE 19 DE M:JIlEM3ro DE 1996, DO POOER EXEl:l1l'l\Q

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do anigo 61 da Constituição Federal. submeto à elevada deliberação de
Vossas Excelências. acompanhado de Exposição de MotíVDS do Senhor Ministro de Estado Chefe

do Estado-Maior das Forças Armadas. o texto do projeto de leí que "Dá nova redação a dispositivo

da Lei nO 8.457, de 4 de selembro de 1992, que organiza a Justiça Militar da Uniio e regula o
funcionamento de seus Serviços Auxiliares",

Brasília, 19 de noveni:lro de 1996.

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS NO 2.164, DE 20 DE JUNHO DE 1996, DO SR.

MINISTRO DE ESTADO CHEFE DO ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS

Excelentissimo Senhor Presidente da Republica.

Decisão do Superior Tribunal Militar sobre tratamento dado aos

Comandantes/ChefesIDiretores de Organizações Militares, no universo dos ojjciais que compõem a lista

para constituil-se os Conselhos Especiais de Justiça e o Conselho Permanente de Justiça, diz que~ "Das

relações trimestrais para fins de constituição dos COn!';elhos de Justiça. a teor da alinea "c" do § 3° do an

19 da Lei nO 8 457, de 1992. sendo excluidos tão-somente os oficiais que, no eSlrito âmbito das escolas,

institutos, academias. centros e cursos de formação. especialização. aperfeiçoamento, Estado-Maior e

altos estudos, tenham a condição de comandantes, diretores ou chefes, professores. instrutores e alunos

O autorizativo excepcional não alcança todos 05 comandantes, diretores e chefes de Órgãos Militares,

senão estritamente os oficiais que servem e exercem aquelas funções n05 órgãos educativos das Forças

Armadas"

A legislação que trata o asSUnto, exclui da lista os oficiais ligados ã. linha de ensino. ou

sej~ comandante!> de E!>tabelecimemo de Ensino, professores. inmutores e alunos, mantendo os

comandantes de Organizações Militares, operacionais ou nlio TaI fato vem caractenzar um tratamento

diferenciado. já que o entendimento ê de que as funções de comando evidenciam a exigência de total

dedicação ao processo adminístrativo. e. por isso mesmo. requerem presença e ação que não podem e

nem devem ser conturbadas com outros encargos

3. A figura do Comand.une de uma Orgaruzação Militar e importantisslma ã frente de sua

Unidade não devendo. em conseguime. ausentar-se demasiadamente de seu local de trabalho. e

pamcuiannenu:. P,lrJ mllar de assunlll tat.lImcn:.: alhclo a !>ua JIl\ldJdc-rim :\dcmab. lJ dcs(;!u U,'

legislador. no atual § 3
D do art. 19. e excluir da hsmg"m todos os comandamestchefesidirelOres tendo em

vista a sua ImportanUsslma mlssào ~. pnnclpalmente. po. !XISur um ufiI\'erso imenso de oficiaiS supenorc"

dlspomveis para comporem os tambem imponames Conselhos EspeCiais de Justiça

4. O Pro_leto de Lei que ora submeto .iI. alta consideração de Vossa ExceiêncJa. husca a

alteração no § 3° do art 19 da Lei n° 8457. de 04 de setembro de 1992. mcluindo'- neste item. os

comandantes. chefes e diretores de Orgamzações Militares

Por último. cumpre-me infonnar a Vossa Excelência que o Projeto recebeu pare':er

favoravel c uninime. dos Ministros da Marinha. do Exercito e da Aeronautlca. traduzindo o consenso das

Forças Armadas sobre o assunto

Respeitosamente,

4~/ If. !l~afJ
BENEDI1P ONOFRE BEZERRA LEONEL
MinistJBIde Estado Chefe do Estado-Maior

das Forças Armadas

AvISO n' 1.515 - SUPAR:, CIvil

Em 19 de novembro Je 1996

Senhor Primeiro Secretario,

Encaminho a essa Secretaria ~Iensagem do Excelenusslmo Senhor Presldcnt~ da

República relativa a projeto de lei que "Da nova redação a dispositivo da Lei nO 8 457. de 4 de

setembro de 1992, que organiza a Justiça Militar da União e regula o funCIOnamento de seus

Serviços Auxiliares"

Atenciosamente.

C=C'~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

MinistrO de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da Republica

A Sua Excelência o Senhor
Deputado WILSON CAMPOS
~te~rit~1:~~rio da Câmara dos Deputados
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PROJETO DE LEI N~ 2.565, DE 1996
(Do Sr. João Mendes)

Cria incentivo fiscal para o imposto de renda.

(AS COMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇIlO (ME:RITO); E DE
CONSTITUI,1I0 E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

OCongresso Nacional decreta:

Ar!. 1° Silo dedutiveis na apuração do imposto de renda das
pessoas fisicas e jurídicas as despesas efetuados com projetos sociais nesta Lei tratados.

§ 1° Os projetos '" referirão às áreas da saúde, educação e
habitação.

§ 2° Os projetos se desenvolverão em beneficio das populações
carentes que habitem em favelas e cortiços, situados nas regiões periféricas das grandes e
médias cidades brasileiras.

Ar!. 2° Os projetos relacionados à saúde, sobre referirem-se a
medidas a ela diretamente afetas, desenvolverão atividades de planejamento familiar, com
vistas à paternidade responsável.

Arl 3° Os projetos relacionados à educação referir-se-ão à

fonnação profissional, ao aumentar as condições de concorrência no mercado de trabalho,
com vistas à geração de renda complementar às familias.

Com relação à educação a situação também não é das mais
alentadoras. Mora a crônica alta taxa de analfabetismo - bem maior ainda quando nela se
computam os analfabetos funcionais -, nossas escolas deixam muito a desejar.

Já se foi, há muito, a época em que as escolas públicas eram bem
melhores que as particulares. Que se contava com um ensino pujante, tanto em tennos
humanísticos como técnicos, em que os professores tinham orgulho de sê-lo, em que se
era professor não só por vocação, senão também por conveniência. Nossas escolas, nos
dias que correm • pasme-se -, sofrem até mesmo com problemas de segurança, com
relação aos alunos assim como com os mestres.

Quanto à habitação nem se fale. Sabe-se haver literalmente déficit
de milhões - repita-se, milhões - de moradias. Logo, são milhões de familias que moram,
ou melhor dito, "desmoram" ao relento - ou, otimistamente, debaixo da ponte ou catando

lixo nas imensas lixeiras que circundam nossas cidades -, que decorrentemente não têm
mínimas condições de vida digna de ser vivida.

É ante este .tatu quo que apresentamos nosso projeto. De

combate, em última análise à pobreza crônica de boa parte de nossa população. Projeto
que visa a fornecer, via iniciativa privada, mas com claro apoio governamental, veredas

financeiras para que se viabilizem condições pelas quais nosso Pais se desenvolva naquilo
exato que primordiabnente interessa que se desenvolva.

Ante o exposto, pois, contamos com o endosso indispensável de
nossos Pares no Congresso Nacional, para sua devida aprovação.

Parágrafo único. Inclui-se nos projetos referidos no capUl a

habilitação das mães em atividades de economia doméstica. Sala das Sessões, em .' de de 1996.

Art. 4° Os projetos relacionados á habitação referir-se-ão à
correspondente infra-estrutura desta.

Parágrafo único. Entre as medidas compreendidas pelos projetos
referidos no caput, encontram-se aquelas relacionadas à potabilidade da água, aos esgotos,
ao recolhimento e tratamento do lixo, ás construções de escolas e áreas de lazer.

Art. 5° A dedução prevista no ar!. I° não poderá reduzir o imposto
em mais de 10% (dez por cento) de seu valor.

Ar!. 6° O Poder Executivo regulamentará esta Lei em até 60
(sessenta) dias, contados a partir de sua publicação.

Ar!. 7" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Saúde, educação, habitação.

Eis o tripé sobre o qual se assenta a pOssibilidade de desenvolver
um pais. Eis o alicerce para que se atinja a tão almejada economia auto-sustentada.

E o que acontece com este Pais?

Debalde os esforços de nossos sucessivos governos, a exemplo
deste, a situação neste mister se encontra bem abaixo da crítica.

Quanto à saúde nos encontramos com os mais baixos indices, v.g.,
de mortalidade infantil. No Nordeste chega a morrer metade dos nascidos vivos, antes de
atingir cinco anos de idade. Os escândalos com hospitais, em diversas unidades

federativas, se avolumam, ceifando vidas e gerando escândalo após escândalo na imprensa
diária, de tal forma que se chega ao cúmulo de ni!o mais serem noticia de importância, que
despertem o interesse do leitor. Para não falar em hospitais em bancarrota, saúde pública
praticamente inexistente, Ministro demissionário.

Deputado João Meodes

PROJETO DE LEI N~ 2.568, DE 1996
(Do Sr. Serafirn Verzon)

Introduz modificaç~o no Código de Defesa do Consumidor.

(AS COMISSOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS;
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (ART. 54); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA
E DE REDAÇIlO (ART. 54) - ART. 24, 11)

O Congresso Nacional Decreta:

. An. J
O

• Inclua-se onde couber na Lei N° 8.078. do CódIgo de
Defesa do Consumidor. o seguinte artigo: . .

. Art. Qualquer transgressão cometida pelo Estado ou seus agentes,
espeCIalmente no que s~ refere a prestação de servIços públicos como água. energia,
sIstema de esgoto saDltano, transportes, dentre outros. sujeitará o órgão infrator ao
pagamento das multas ou penas previstas na referida leI.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° Revogam·se as dIsposições em contrário

.~~.~
SERA~F1fZóN
.Deputado Federal
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JUSTIFICAÇÃO

Se o Estado não observar a lci quem se obngará a fazê-lo? São
comuns os abusos cometidos em cobranças de tarifas de água. luz e outros serviços
públicos, além de cortes ilegais e exposição do contribumte ao ridiculo. Com o
objetivo de frear estes abusos, pretendo penalizar também o Estado pelas
transgressões ao Código de Defesa do Consumidor quando cometidas por órgãos
públicos.

São comuns os cidadãos serem surpreendidos com contas de
água, luz, ou telefone altíssimas e fora da realidade do verdadeIro consumo. sendo
obrigado a pagá-las para depois reclamar, porque se não o fizer ficará sem este serviço
indispensável. Há também a questão dos transportes. da indiferença do governo com
as vias públicas, onde diariamente acontecem acidentes devido ao mau estado de
conservação, sem que o prejudica receba qualquer indenização por parte dos
responsáveis pelo serviço.

Enfim. entendo que a clareza de minha pretensão, dispensa
maiores explicações.

JUSTIFICAÇÃO
Os trabalhadores que exercem funções em contato pennanentc

com materiais radioativos, inflamáveis e poluentes correm sérios riscos de
adquirirem moléstias constantemente e sem saber que são portadores destas não
procuram os trataniento em tempo hábil para a sua cura, como é o caso dos
trabalhadilres das minas de carvão que progressivamente vão inalando gases tóxicos
que acabam por levar a uma doença progressiva e de tenninação fatal denominada

pneumoconiose. Com o inlüito de diminuir a taxa desta doença é que pretendo
incluir na lei a obrigatoriedade de exames médicos gratuitos para estcs trabalhadores
como forma de detectar e prevenir as doenças advindas da exposição aos materiais
que especifica no inciso IV do artÍgo 168 da CLT.

Diante do' alcance e da relevância do proposta, espero contar
com o apoio de meus nobres pares ao Projeto em questão.

Sala das Se"alles, em :. de de 1996.

SERÀ#~Z~~
Deputado Federal

Sala das Sessões. em de 1996

SERÀFlÚVENZON
Deputado Federal

.. L Ei::;SW.C~O C:TADAANE:{ADA P5!.A.
COCRDENÃÇ~ODI: ESTUDOS LSi::iSl.A7IVOS.CalJl"

LEI N? 13.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990 (*)

Dispõesobre Q proleçõo do consumidort! dá nutras providências.

~ ~ : - - _. -- _..- .

PROJETO DE LEI N!! 2,569, DE 1996
(Do.Sr. Serafim Venzon)

Inclui o inciso IV no art. 168 da ConBolidaç~o das ,Leis do.
Trabalho, de forma a estabelecer a obriqatoriedade _de. exame
médico anual para os t~abalhadore8 que exercem fq~çõeB em
cantato permanente com materiais radioativos, inflamáveis e
poluentes, conforme classificaç!o do Ministério do Trabalho.

(AS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA; DE TRABALHO;
ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO PUBLICO; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E
DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso NaCional decreta:

Art. I' - O artigo 168 da Consolidaçlo das Leis do Trabalho - CLT,
passa a vigorar acrescido do Inciso IV com a seguinte redaçio:

. Artigo 1~8 - Será obrigatório exame médico, por conta do
empregador, nas condições estabClecidas neste artigo e nas instruções complementares a
serem expedidas pelo Ministério do Trabalho.

I - Na admisslo;

lI-Nademissto;

m-Periódicamente.

IV - Anualmente para os trabalhadores que exercem funções em
contato pennanente com materiais radioativos, inflamáveis e pollutes.

Art. 2' - E;ta lei entra em vigor na data de sua publicaçio.

Ar!. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

~
..'.

SE· í€"dN
•Deputa o Federal

.. L Ei::iSW.C~O CriADA ANE:{ADA F5!..A
COORDENÃÇ~O Dl: ESTUDOS LSi::iS!..A'iIVOS.Ca!ll"

CONSOLIDAÇÃO
DAS LEIS DO TRABALHO

DECRETO-LEI Nº, 5.452,
DE 1º.MAIO DE 1943

(DOU 09.05.1943)

Aprova a Consolidação dasLeis do Trabalho

. . -. . "..... -.------------._------------------_._--_._-------~

TíTULO 11
DAS NORMAS GERAIS

DE TUTELA DO TRABALHO

.-.~~._~~--~------~----~---------.~-----_._-----------_.

CAPíTULO fJr
DO SALÁRIO MíNIMO

...-..~ .._------------._-----_..._. __ .-------------_.- ..
Seção V

Das medidas preventivas
de medicina do trabalho

Art. 16iJ. Será,obrigatório exame médico, por conta·do emprega.
dor, nas concllçôE1s estabelecidas neste artigo e nas Instruções comple
mentares a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho:

I . na admissão;
11 - na demissão:
111 • periOCllcamente. . .
§ 111 • O MinistériO do Trabalho baixará Instruções relativas aos

casos em que serão exiglvels exames:
a) por ocasião da demissão;
b) complementares.
§ 211 • Outros exames complementares pOClerão ser exigidos, a crité

rio médico, para apuração da capacidaC/e ou aptidão flslca e mental do '
empregado para a funçâo que deva exercer.
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§ 30 - O Ministério do Trabalho estabelecerá, de acordo com o risco
da atividade e o tempo de exposição, a periodicidade dos exames
médicos. .

§ 40 - O empregador manterá, no estabelecimento, o material neces·
sárlo à prestação de primeiros socorros médicos, de acordo com o ris·
co da atiVidade.

§ 50 • O resultado dos exames médicos, inclusIVe o exame comple
mentar, será comunicado ao trabalhador, obserVados os preceitOS da
ética médica. (Redação dada ao artigo e pBJágralos pela Lei~ 7.855,
de 24.10.89).

Art. 169. Será obrigatória a notificação das doenças profiSSionalse
das produzidas em virtude de condições especiais de trabalho, com·
provadas ou objeto de suspeita, de conformidade com as Instruções
expedidas pelo Ministério do Trabalho.

.................- - .,.. -_ ..

PROJETO DE LEI N2 2.571, DE 1996
(Do Sr. Ezídio Pinheiro)

Modifica o art. 30 do Decreto-lei nQ 227, de 28 de fevereiro de
1967 - Código de Mineraçao.

(AS COMISSõES DE MINAS E ENERGIA; DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE
REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

oCongresso Nacional decreta:

É oportuno que se saliente que o acesso a esse tipo de material, à

'gUa'pua dessedentaçlo, cocçio e higiene e a pcodutos oferecidos pela natureza e
destinados à sobrevivência do individuo é livre em qualquer parte do Mundo. Os

regrarnentos, por ventura existentes, 510 antes disciplinadores que impeditivos.

Busca-se com o presente projeto de lei repor este direito universal,
impedindo-se, ademais, que este direito fundamental e destinado à satisfação própria do
ente, seja ele natural, juridico ou público, passe a ser objeto de comércio.

Para concretizar o pretendido, propõe-se modificação dirigida ao
art. 3" do Código de Mineraçlo, mantendo-se a atua! redação do coPUl, renumerando-se o

seu parágrafo único e acrescentando-se dois novo< parágrafos que consubstanciam as
medidas alvitradas.

No tocante ao parágrafo único, ora transformado em § 1",
introduz-se alteração apenas na denominação do DNPM, em virtude do que dispõe a Lei
n" 8.876, de 2 de maio de 1994, que transformou o órglo em autarquia.

Sala das Sessões, em' I de·"· ,'. de 1996.

l /,.5~~:··~~ ~~/~ ~-./ : ~
Deputâllb tiÍdió Pinbeií-ó

.. L EGiSW1C:'O C:TADA ANE."iADA FELA
COCRDEHÃÇ:'O DE ESTUDOS LEGiSW1TIVOS-CaOI"

LEI NQ 6.567. de 24 de setembro de 1 978,

Dispõe sobre regime especial para e~
p10ração e o'aproveitamento das subs
tãncias minerais que especifica e dã
outras providên~ias.

Art. I". O art. 3" do Decreto-lei n" 227, de 28 de fevereiro de 1967
(Código de Mineração), pwa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3". &te Código regula:
I - os direito< sobre massas individualizadas de substinciu

minerais ou fósseis, encontradas na superficie ou no interior da"terra, formando o<
recllIllOS minerais do PaIs;

11 - o regime de seu aproveitamento; c,
m- a fiscalizaçlo pelo Governo federal, da pesquisa, da lavra e de

outros aspectos da indústria mineral.
§ I" Compete ao Depnrtamento Nacional de Produçlo Mineral

(D.N.P.M.) a execuçlo deste Código e dos diplc,mas legais complementares.

§ 2" Nlo estio sujeitos aos preceitos deste Código os trabalhos de

movimentação de terras e de desmonte de materiais in ~;ura. que se fizerem necessários
à abertura de vias de transporte, obràs de terraple~~ e de edificações e seu
aproveitamento direto para preparo de leitos, subleitos e aterros.

§ 3° É vedada, no apcoveitamento de que trata o parágrafo
anterior, a ocorrência de trlInsações comereiais com o material envolvido.·

Ar!. 2". &ta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art.3". Revogam-se as disposições em contrário.

DECR!n'O-LEI N. 227 - DE 28 DE
FZVEIlZIllO DE 196'7

Dá nova redação ao D~cTeto-lei nl1
mero 1.985 <Código de MIMS' de
29 de janeiro de 1940.

................................................;;.
CODIGO DE MINERAÇAO (.

CAPITULO I

Dal Dllpol/çõel preUmlDa,..

Art. 89 Faculta-se ao propri~TJlrll,o
do 1010 ou a quem dêle tiver ex·
pres,a autorização, o aproveltament<J
imediato; pelo regime de LIcenCIa·
mento, das jazidas enquadradll.(. na
Clu.. n. dCllde que tais ma"'rl."
sejam utUiados Mtn natura" p.rl\
o preparo de agregados. ped'" de
~lhe ou argama,"a,. e não se desl!·

nem, como materja-pr1Jna, à maU!·
tria de transformaça.o.

! lO O LIcencIamento cabe às "a·
torida.d~ l00als. m3.l= é necess::\"la a
1l1E.crJção do contrJbumte .1U Min,!·
tério da Fazen:ta para efeito do jm
pôsto únICO sõbre mmt"ralS

§ 29 Após o LtcenClRm'"!nm, o in"
teressado poderá optar PPl&) regUTlf;t
de Autorização e COnces~;u;, o Qual
será obrJg~t6rio, s.e. no~ ~')n'Cl' do!
trabalhos, ficar posit1v'\da ocorrêncJlt
comercial de substàncm m1Ilcrtl.l n~u

enquadrável na Classe II.
§ 39 Não estão sujeitos aos pre

ceitos déste Código, os trabaJhl')S de.
movimentação de terras e de deSJ1'lon·
te, de materiais flin natura", .]Ul" se
fizerem necessários a. abertura d.
vias de transporte, obras gerais de
terraplenagem e de cunstruC;lic Q!j

fortlllCaçó... .
..............................................
-_.__ .. -; ., .

JUSTIFICAÇÃO

A cláusularevogat6ria da Lei n" 6.567, de 24 de setembro de

1978, ao revogar "especialmente o ar!. 8" do Decreto-Iei n" 227. de 28 de fevéreir~ de
1967", que , de fato, tratava do assunto relacionado como regime de iícenciÍUÚento. objetil
daquela lei, 010 observou que o § 3", que ora se pretende reeditar sob o art. 3", encerrava
dispositivo de ordem geral e que exclula dos preceitos do Código de Mineraçlo as
movimentações de terras necessárias às obras de terraplenagem e de edificações e seu
conseqüente aproveitamento em aterros e preperaçlo de leitos e subleitos.

Tal atitude jogou à margem da lei o individuo que precise de

material para remover atoleiros, lamaçais e mesmo tapar buracos que. se boje abundam
nas estradas federais, silo onipresentes nas artérias municipais e nas estradas vicinais.

Igual conseqll!ncia sofrem u Prefeituras Municipais, hoje
obstadas a realizar qnalquer obra de terraplenngem ou recuperação de estradas e praças

com material de empréstimo.

Art. 17 - Rev.ogam-se as di sposi çõe.s ~m co.ntr!
rio, especialmente o art. 8Q do Decreto-le·i nQ 227, de' .28 de

fevereiro de 1967, alterado pela Lei nQ 6.403, de 15 de deze~

bro de 1976.

Brasilia, em 24 de 'setembro de 1 978;

157Q da Independência e 90Q da Repübl1sa.
EIlIUTO GEISJ:l.

Shfgetlkl Uekl

LEI N~ 8.876. DE 2 DE MAIO DE 1994
Autoriza o Poder Executivo 8 inst.ituir

como Autnquia o Depntamento NaCIonal
de Produç1o Miner.l (DNPMJ, li d. outru
providlnciu.

• ~a ..
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PROJETO DE LEI N!! 2.572, DE 1996
(Do Sr. Ezídio Pinheiro)

Dá nova redaçAo ao art. 23 da Lei 02 8.864, de 28 de março de
1994.

(AS COMISSOES DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMSRCIO; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇAO (MERITO E ART. 54); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE
REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

O Congresso Nacional decrelx

Ar!. I' O Ar!. 23 da Lei n' 8.864, de 28 de março de 1994, passa a

vigorar com a seguinte redação:

"Art. 23•.•..•

§ 1° As operações de crédito realizadas com microempresas e

empresas de pequeno porte deveria ob5ervar as seguintes condições:

I - Prazo de reembolJo:

a) custeio: até 1 (hum) ano;

h) investimento: até 5 (cinco) ano5, com dois de Clrêocia.

n - Tua de juros: a ser estabelecida por ato do Poder

Executivo.

e a possibilidade de continuarem inseridos no processo produtivo.

Ao longo dos anos, as linhas de crédito rural têm, em maior ou

menor grau, estabelecido diferenciação, quanto a prnzos e encargos financeiros, quando se

trata de concessão de financiamentos a mini ou a pequenos agricultores. Embora aquém

das necessidades reais desse também imp"rtante segmento da economia nacional, tal

diferenciação tem proporcionado melhores condições a essa categoria, parcialmente

compensando-os - por melhores prazos e menores taxas - pelas dificuldades que a

concentrada e excludente sociedade brasileira lhes coloca.

A microempresa e a empresa de pequeno porte assemelham-se 

quanto ao porte e quanto á abjeta situação de exploração pela Sociedade conceniradora e

excludente a que nos referimos - 2 esse segmento dos mini e pequenos agricultores.

Nada mais natural, portanto, que se dê tratamento semelhante às

duas categorias, o que proponbo seja feito por alteração da Lei n° 8.864, definindo,

explicitamente, condições de prazos favorecidos às micro e pequenas empresas, bem

como, delegando ao Poder Executivo, fixar as taxas de juros dos empréstimos concedidos,

o que será feito levando em conta as diferentes linhas de financiamento. Com isso,

estar-se-á efetivamente dando a elas tratamento diferenciado, como previsto na

Constituição Fedem! e naquela Lei.

Peço, portanto, o necessáno apoio desta Casa á aprovação deste

Deputado EZÍDIO PINHEIRO

.. L EG1SUC:'O C:T~DA ANE:üDA FS!.A
COORDENÃÇ:'O DE ESTUDOS L=G1Sl.ATIVos.C~jJln

§ 2" Fica o Poder Executivo antorizado a incentivar e

Comentar OI agentes financeiros púhlicos e privados a estabelecer linhas de crédito

diferenciado às microempresas e is empresas de pequeno porte, bem. como a

~Dltituir fundo para garantia de aval ou fiança, inclusive provendo OI meios

neceu'~u

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Projeto de Lei.

Sala das Sessões, em de de 1996.

JUSTIFICAÇÃO

A Lei n° 8.864 estabelece nonnas para as microempresas e para as

empresas de pequeno porte, relativas ao tratamento diferenciado e simplificado nos vános

campos de sua atividade, dentre os quais o crediticio, regulamentando dispositivo

constitucional (Art. 179) que dispõe que "a União, os Estados, o Distrito Federal e os

Municipios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim

definidas em lei, tratamento juridico diferenciado, visando a incentivá-Ias peja

simplificação de suas obrigações administrativas, tributánas, previdenciánas e creditícias,

ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei."

No que se refere ao campo crediticio e, mais específicamente, em

relação às condíções dos créditos a serem concedidos a esse segmento. a cítada Lei apenas

direciona o Poder Executivo a regulamentar fonnas favorecidas, autorizando-o, por outro

lado, a fomentar a criação de linhas de crédito diferenciado.

Fica, entretanto, na intenção, sem estabelecer parâmetros

objetivos.

É por demais sabido que o segmento das microempresas e das

empresas de pequeno porte tem significativa importância na ,ida nacional. Esta

importância é reconbecida em todos os paises, mesmo 40 Primeiro Mundo, razão pela

qual é um segmento que recebe atenção especial na fonnulação das politicas.

Aqui, elas são responsáveis pela geração de grande parte da

riqueza nacional e, principalmente, pela expressiva taxa de manutenção do emprego. Esta

última, dá-lhes importância marcante, pelo que representa de distribuição da riqueza

nacional e de consolidação de processos de maíor justiça social.

Ademais de sua importância econômica - pela geração de renda

pela competição econômica que ensejam, refletindo-se na redução dos preços da

economia - é a sua capacidade de geração de empregos que mais relevante toma seu

signíficado, monnente na sitoação atuaI do Brasil, que necessita, mais e mais, gerar novos

postos de trabalho.

Assim, sendo, entendemos que devem ser aprimorados os

instrumentos de apoio a esse importante segmento da economia nacional, dando-lhe

melhores condições de competitividade e, mesmo de sobrevivência, quando se fala em

encargos financeiros.

Aos niveis atuaIS das taxas de juros observadas no Brasil não há

como sobreviverem os agentes econômicos mais débeis. Cabe ao Estado proporcionar

condições de competitividade a esses setores. garantindo-lhes a sobrevívência econômica

CONSTITUIÇÃO
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
._--_.-._ - -.._---_ _-------------.._---- _------------_._----.-------

TtruLo VII

DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA

CAPÍTULo I

Dos PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA

Art. 179. A União, os Estados, O Distrito Federal e os Municípios dispensarão
às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei,
tratamentojurídico diferenciado, visando a incentivá-Ias pela simplificação de
suas obrigações administrativas, tributárias, previdencíárias e creditícias, ou
pela eliminação ou redução destas por meio de lei.

LEI N? 8.864, DE 28 DE MARÇO DE 1994 (*)

Estabelece no ,'lOS para as Microempresas - ME, e Empresas
de Pequeno Porte - EPP. relativas ao tratamento diferenciado e
simplificado, nos campos administrativo, fIScal, previdenciário, tra
balhista, c"di/leio ~ d~ des~nvolvim~nto ~mpr~sarial (art. 179 da
Constituição Fed~ral).

CAPiTULO VII

DO APOIO CREDITÍCIO

Art. 23. À microempresa e à empresa de pequeno porte ficam asse8uradas condi·
ções favorecidas relativamente a encargos financeiros, prazos e garantias, nas opera~

çães que realizarem com instituições financeiras, inclusive bancos de desenvolvimento
e entidades oficiais de fomento, na forma a ser regulamentada pelo Poder Executivo.
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Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a incentivar e fomentar os
agentes financeiros públicos e privados a estabelecer linhas de crédito diferenciado às
microempresas e às empr~as dt? pequeno porte, be~ como a,c~nstituir fundo para ga
rantia de aval ou fiança, mclusIve provendo os meIOS necessanos.

PROJETO DE LEI N!! 2.574, DE 1996
(Do Sr. Nicias Ribeiro)

Torna obrigatória nos cursos de Direito a disciplina Legislaçao
Eleitoral e Partidária.

(AS COMISSOES DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO; E DE CONSTITUIÇAO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

o CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

Art 1° - A Legislação Eleitoral e Partidária é instituída como
matéria obrigatória nos cursos regulares de Direito em todo o território
nacional.

Parágrafo único - A disciplina de que trata este artigo será
incluída no curriculo dos cursos de Direito no ano seguinte ao da
vigência desta lei.

Art. 2° - Os Conselhos Universitários ou órgãos
equivalentes, dentro dos limites de suas competências, baixarão as
normas necessárias à plena execução desta lei.

Art 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇAo

A cada eleição que ac:ontece no Brasil, tem sido comum a
ocorrência de fraudes eleitorais, de irregularidades nos processos de
registros de candidaturas e até mesmo nos processos de apuração de
votos, que justificam o grande número de recursos aos Tribunais
Regionais Eleitorais e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Entendemos que esses problemas ocorrem, entre outraló
razões, pela falta de conhecimento sobre a legislação eleitoral e
partidária, especialmente dos ,senhores Juizes de Direito e
Representantes do Ministério Público, que em muitos casos criam mais
problemas do que apresentam soluções.

Lamentavelmente, esta é a realidade que tanto entristece a
todos e em alguns casos gera até mesmo revolta, uma vez que é
inaceitável que haja Juizes e Promotores de Justiça que desconheçam
por completo a legislação eleitoml e partidária e, pior ainda, que
desconheçam por inteiro os procedimentos partidários que integrem as
normas processuais do direito eleitoral como um todo.

No passado, esse desconhecimento aceitava-se como
justificado, pelo fato de que as eleições ocorriam esporadicamente: Hoje,
no entanto, temos eleições de dois em dois anos e infelizmente os
problemas persistem.

Segundo a nossa avaliação, uma das soluções é dar
ensinamentos sobre a legislação eleitoral e partidária aos estudantes do
curso de Direito, para que estes, ao se tornarem Juízes, Promotores ou
Advogados, estejam familiarizados com a matéria. Com isso,
acreditamos, haverá menos erros nos julgamentos dos processos
partidários e eieitorais, e, em consequência, haverá menos fraudadores,
que sempre se aproveitaram da falta de conhecimento da matéria por
parte dos bacharéis em Direito.

No geral, deverão haver eleições com resultados mais
transparentes que transcorram em clima de mais tranquilidade e com
menos recursos aos Tribunais EI!litorais.

Plenário Ulysses Guimarães. em, cV.J>V-~ de
1996. . - -

PROJETO DE LEI N!! 2.578, DE 1996
(Do Sr. Osvaldo Biolchi)

Institui o cheque diferido.

(APENSE-5E AO PROJETO DE LEI NQ 2.391, DE 1996)

o Congresso NaCIOnal decreta:

Art. 1'. Fica Instltuido o cheque difendo. nos tennos desta Lei.

Art. 2'. A emissão do cheque difendo se fara mediante acréSCImo.

no anverso do cheque comum. da indicação de data para pagamento do titulo. ulterior a
data de emissão.

Art. 3' O cheque diferido não podera ser recebido em depósito.

nem pago pelo sacado. antes da data indicada como data de pagamento.

ArtA'. Aplicam-se ao cheque diferido as nonnas que regem o

cheque. no que não forem conflitantes ou incompatíveis com a presente Lei.

Parágrafo único - Os prazos legais cuja contagem inicie-se da data

de emissão, no caso do cheque comum, contam-se da data de pagamento tratando-se de

cheque diferido.
Art. 5'. A falta ou o insuficiente provimento de fundos junto ao

sacado, na data de pagamento do cheque diferido. caractenza o crime previsto no art. 171.

§ 2'. IV, do Decreto-lei n' 2.848, de 7 de dezembro de 1940.

Art. 6'. Esta Lei enrra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7' Revogam-se as dispoSições em conrráno.

JUSTIFICAÇÃO

Pretendemos com o presente Projeto de L~I oferecer uma

altemauva a regulamentação dos cheques pre-datados. a qU1l1 em nosso ponto dc vista.

está apta a vencer as reSIstênCiaS enfrentadas pelos projetos antenonnente apresentados

Nossa proposta mantém a diferencIação de direito e de fato eXIstente enrre o cheque

comum e o cheque pre-datado. regulamentando este último com o nome de cheque

diferido. no qU1l1 podera ser transtonnado o cheque comum. através da indIcação i:le data

para seu pagamento ulterior à qata de emissão. Com isto. os usuanos de cheque poderão

escolher livremente entre emitir um cheque comum. que mantem as mesmas

caractensticas previstas na l~gislação. ou um cheque diferido. que se caracterizará pelo

pagamento em data futura. tal como o cheque pré-datado. Assim. ao inves de acabar com

o cheque comum. como ordem de pagamento á vista, a pretexto de regulamentar o

pré-datado. cnamos uma nova modalidade de cheque que existirá ao lado da primeIra. e

que será facilmente identi~cável confonne haja ou não a mdicação de data para

pagamento.

A proposta regulamentará uma realidade há longo tempo presente

e aceita pela sociedade brasileira, e permitirá que as instItuições financeiras possam

trabalhar com o desconto de cheques diferidos. ampliando significatIVamente seus

negócios.
Sala das Sessões. em..:.t:- de.~I.''-·(.'"'''' b .....t. de 1996.

8teioRL
Deputado Osvaldo Biolchi

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CÓDIGO PENAL
DECRETO-LEI 2.848 de 07 dezembro de 1940

.- ---,...

PARTE ESPECIAL

··········· ················..······ ··iITULo..ii······ .
Dos Crimes Contra q Patrimônio

...............................................................................................................
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CAPÍTOLOVI
Do Estelionato e outras Fraudes

Estelionato
Art.171 - Obter, para si ou para outrem. vantagem ilícita, em

prejuízo alheio, induzindo ou mantt;ndo alguém em erro, mediante ar
tificio, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de I (um) a 5 (cinco) anos, e multa.
§ I - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor o prejuí

zo, o juiz pode aplicar a pena conforme o disposto no ART. 155, § 2.
§ 2 - Nas mesmas penas incorre quem:

Disposição de coisa alheia como própria
I - vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garan

tia coisa alheia como própria:
Alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria

li - vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa
própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que pro
meteu vender a terceiro, mediante pagamento em prestações, silenci
ando sobre qualquer dessas circunstàncias;

Defraudação de penhor
III - defrauda, mediante alienação não consentida pelo credor

ou por outro modo. a garantia pignoratícia, quando tem a posse do ob
jeto empenhado;

Fraude na entrega de coisa . '
IV - defrauda substància, qualidade ou quantidade de cOIsa que

deve entregar a alguém;
Fraude para recebimento de indenização ou valor ~e seguro.

V - destrói, total ou parcialmente, ou oculta c~~sa própria, ~u
lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as consequenclas da lesa0
ou doença, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro;

Fraude no pagamento por meio ~e cheque.•
VI - emite cheque, sem suficlente provlsao de fundos em poder

do sacado, ou lhe frustra o pagamento.

§ 3 - A pena aumenta-se de um te~ço, se o crime é cometido e~
detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economJa
popular, assistência social ou beneficência.

PROJETO DE LEI NO 2.610, DE 1996
(DO SR. VITTORIO MEDIOLI)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as emissoras de televisao
veicularem programas adequados aos deficientes auditivos.

(DEVOLVA-SE, TENDO EM VISTA JA SE ENCONTRAR EM TRAMITAÇAO NA
CASA PROPOSIÇAO DE ID~NTICO TEOR, DE AUTORIA DO MESMO
PARLAMENTAR. OFICIE-SE AO AUTOR E, AP6S, PUBLIQUE-SE.)-

o Congresso Nacional decreta:

Art l' - As emissoras de televisão comerciais e educativas

deverão legendar pelo menos vinte e cinco por cento dos programas veiculados

diariamente.

§ I' - A programação legendada deverá ser apresentada em

horários compreendidos nos periodos de 8hOOmin às 12hOOmin, 14hOOmin às 18hOOmin e

21hOOmin às 23hOOmin e ser adequada à faixa etária dos telespectadores.

§ 2' - Além do percentual estabelecido no capu!, deverá ser

legendado ou interpretado na linguagem de sinais pelo menos um programa noticioso a ser

transmitido no periodo de 8hOOmitÍ às 23hOOmin.

Art 2' - Deverão ser legendadas ou interpretadas na linguagem de

sinais as campanhas educativas do governo e qualquer manifestação de membros dos

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, no âmbito fedeml, transmitidos pela

televisão.

Art 3' - O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei no

prazo de 90 (noventa) dias após a sua publicação.

Art 4' - Esta lei entrará em vigor 90 (noventa) dias após a sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

Antigas reivindicações dos portadores de deficiência fisica,

sensorial ou mental levaram à inclusão no texto constitucional de várias medidas visando

melhorar suas condições de vida e facilitar sua integração na sociedade. A Lei nO 7853, de

24 de outubro de 1989, avançou muito nessa direção ao determinar que cabe "ao Poder

Público e a seus órgãos assegurar aos portadores de deficiência o pleno exercício de seus

direitos bàsicos, inclusive dos direitos á educação, á saúde, ao trabalho, ao lazer, á

previdência social, ou amparo à infância e á maternidade....." (Art 2°). Para permitir a

consecução dessa tarefas, foram elencadas no texto legal diversas ações a serem tomadas

nas àreas de educação, saúde, formação profissional e trabalho, formação de recursos

humanos para docência e para a realização de projetos de pesquisa e desenvolvimento e

com vistas a gamntir a funcionalidade de edificios e vias públicas.

No que se refere ao lazer, muito pouco avançaram as iniciativas

visando o cumprimento da determinação contida na lei de 1989. O segmento de

portadores de deficiência auditiva, por exemplo, continua tendo sérias dificuldades de

acesso á televisão. Esse veiculo de comunicação atinge a maioria dos lares brasileiros,

sendo importante meio de entretenimento e de apresentação de atividades culturais.

Ademais, exerce papel informativo e educativo fundamental, sobretudo em termos de

informação veiculada por meio de programas noticiosos, de campanhas educativas

institucionais e de pronunciamentos oficiais de autoridades constituídas.

Portanto, a proposta ora apresentada pretende minorar essas

dificuldades, estabelecendo a obrigatoriedade de serem legendados pelo menos 25% dos

programas de televisão. A veiculação desses programas deverá ser realizada em horários

pré-determinados para se evitar que o cumprimento do percentual estabelecido seja

direcionado apenas para alguns horários principalmente durante a madrugada. Incluímos

também no projeto a necessidade de adequação dos programas aos diversos segmentos de

telespectadores de acordo com a faixa etária.

Outros dois artigos da proposição obrigrun que sejam legendados

ou interpretados na linguagem de sinais pelo menos um noticioso diário, transmitido no

horário das 8hOOmin às 23hOOmin, as campanhas institucionais do governo e os

pronunciamentos das autoridades federais dos trés poderes.

Esperamos que essa nossa proposta seja bem acolhida pelos

nobres colegas, pois ,ua aprovação significará o atendimento ás reinvidicações dos

portadores de deficiência auditiva, iuclusive da Sociedade dos Surdos de Belo Horizonte,

entidade que luta há muitoa anos para derrubar barreiras á integração dessas pessoas na

sociedade e à promoção do seu desenvolvimento.

Sala das sessus, ~~~d~t~~6~de 1996.

D~ittOriO Medioli
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"LEGI$ACÁO CITADA ANEXADA PELA t.
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CED[" ~

LEI 7.&53 DE 24 DE OUTUBRO DE 19&9.
(DOU 25/10/19&9)

DISPÕE SOBRE O APOIO ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCiA. SUA INTE
GRAÇÃO SOCIAL, SOBRE A COORDENADORiA NACIONAL PARA INTEGRAÇÃO
DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - CORDE. INSTITUI A TUTELA JURIS
DICIONAL DE INTERESSES COLETIVOS E DIFUSOS DESSAS PESSOAS, DISCIPLI-

NA A ATUAÇÃO DO MINlSTÊRJO PUBLICO, DEFINE CRJMES, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art.2° - Ao Poder Público e seus Órgãos cabe a~segurar às pes
soas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos bási
cos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer. à
previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros
que, decorrentes da Constituição e das leis, propíciem seu bem-estar
pessoal, social e econômico.

Parágrafo único. Para o fim estabelecido no "caput" deste artigo, os
órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta devem dispen
sar, no âmbito de sua competência e finalidade, aos assuntos objeto
desta Lei, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem
ilrejuízo de outra, as seguintes medidas:

I - na área da educação:
a) a inclusão, no sistema educacional, da Educação Especial como

modalidade educativa que abranja a educação precoce, a pré-escolar,
as de 10 e 20 Graus, a supletiva, a habilitação e a reabilitação profissi
onais, com currículos, etapas e exigências de diplomação próprios;

b) a ínserção, no referido ~istema educacional, das escolas especiais,
privadas e públicas;

c) a oferta, obrigatória e gratuita. da Educação Especial em estabe
lecimentos públicos de ensino; .

d) o oferecimento obrigatórío de programas de Educação Especial a
nível pré-escolar e escolar, em unidades hospitalares e congêneres nas
quais estejam internados, por prazo igualou superior a 1 (um) ano,'
educandos portadores de deficiência;

e) o acesso de alunos portadores de deficiência aos beneficios con
feridos aos demais educandos, ínclusive material escolar, merenda es
colar e bolsas de estudo;

f) a matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos
públicos e particulares de pessoas portadoras de deficiência capazes
de se integrarem no sistema regular de ensino.

U- na área da saúde:
a) a promoção de ações preventivas, como as referentes ao planeja

mento familiar, ao aconselhamento genético, ao acompanhamento da
gravidez, do parto e do puerpério, à nutrição da mulher e da criança, à
identificação e ao controle da gestante e do feto de alto risco, à imuni
zação, às doenças do metabolismo e seu diagnóstico e ao encaminha
mento precoce de outras doenças causadoras de deficiência;

b) o desenvolvimento de programas especiais de prevenção de aci
dentes do trabalho e de trânsito, e de tratamento adequado a suas
vítimas;

c) a criação de uma rede de serviços especializados em reabilitação
e habilitação;

d) a garantia de acesso das pessoas portadoras Ul;; deficiência aos es
tabelecimentos de saúde públicos e privados, e de seu adequado trata
mento neles, sob normas técnicas e padrões de conduta apropriados;

e) a garantia de atendimento domiciliar de saúde ao deficiente grave
não internado;

f) o desenvolvimento de programas de saúde voltados para as pesso
as portadoras de deficiência, desenvolvidos com a participação da so
ciedade e que lhes ensejem a integração social.

In - na área da formação profissional e do trabalho:
a) o apoio governamental à formação protissional, à orientação pro

fissional, e a garantia de acesso aos serviços concernentes, inclusive
aos cursos regulares voltados à formação profissional;

b) o empenho do Poder Público quanto ao surgimento e à manuten
ção de empregos, inclusive de tempo parcial, destinados às pessoas
portadoras de def1ciência que não tenham acesso aos empregos
comuns;

c) a promoção de ações eficazes que propiciem a inserção, nos seto
res público e privado, de pessoas portadoras de deficiência;

d) aad~ de legislação específica que discipline a reserva de me;:::
cado de trabalho, em favor das pessoas portadoras de deficiência, nas
entidades da Administração Pública e do setor privado, e que regula
mente a organização de oficinas e congêneres integradas ao mercado
de trabalho, e a situação, nelas, das pessoas portadoras de deficiência.

IV - na área de recursos humanos:
a) a formação de professores de nível médio para a Educação Espe

cial, de técnicos de nível médio especializados na habilitação e reabi
litação, e de instrutores para formação profissional;

b) a formação e qualificação de recursos humanos que, nas diversas
áreas de conhecimento, inclusive de nível superior, atendam à deman
da e às necessidades reais das pessoas portadoras de deficiência;

c) o incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico em to
das as áreas do conhecimento relacionadas com a pessoa portadora de
deficiência.

V - na área das edificações:
a) a adoção e a efetiva execução de normas que garantam a funcio

nalidade das edificações e vias públicas, que evitem ou removam os
óbices às pessoas portadoras de deficiência, permitam o acesso destas
a edificios, a logradouros e a meios de transporte.................................................................................................................

PROJETO DE LEI N!! 2.614, DE 1996
( Do Sr. Roberto Rocha)

Dispõe sobre o transporte intermunicipal e interestadual de
passageiros ..

(AS COMIS~S DE VIAÇAO E TRANSPORTES; E DE CONSTITUIÇAO E
JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, II)

O Congresso Nacional decreta:

Arl I'. Ê facultado ao motorista de táxi, em ,iagem

intennunicipaJ ou interestadual~ retornar ao município onde o veículo está licenciado,

transponando passageiro embarcado em outro municipio.

Arl 2'. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Arl 3'. Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

A presente propositura pretende facilitar o transporte

intennunicipal e interestadual de passageiros, por táxi, criando a possibilidade da

realização de corridas conduzindo passageiros diferentes enlre os pontos de

origem-destino-origem.

Atualmente, para esse tipo de corrida, é franqueada ao motorista

de táxi, a conduçãO dos mesmos passageiros, o que obriga ao acerto de preços mais

elevados, nos casos em que não haja retomo ao municipio de origem.
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É fato corrente no interior do País, a condução mensal de pessoas

idosas da área rural ou de pequenas localidades até cidades próximas, que disponham de

aaência bancária, para receber o valor da apOsentadoria.
- Quando a cidade situa-se num município vizinho, podem ocorrer

transtornos no retomo do veículo, inclusive a retenção, pelo fato de nem sempre o

motorista. poder voltar com os mesmos passageiros, porque, em geral, nos velhinhos"

aproveitam essas viagens para resolver outros assuntos.
Há regístros, na passagem pelos postos rodoviários, de incômodos

desnecessários e injusticáveis aos ocupantes e ao condutor de tfuús, na medida em que,

nessas áreas 10ngínqUJlS, as opções de deslocamento são mais restritas.
Desse modo, contamos com o apoio dos ilustres colegas

Parlamentares para a aprovação deste projeto de leL

Sala das Sessões, em 4 de dezembro de 1996

PROJETO DE LEI N2 2.615, DE 1996
(Do Sr. Tuga Angerami)

Altera o art. 482 do Decreta-lei ng 5.452, de 19 de maio de 1943
- Consolidaçao das Leis do Trabalho - CLT.

(AS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO PÚBLICO; E
DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART, 54) - ART, ~4, 11)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° - Fica alterado o ar! 482 da Consolidação das Leis do Trabalho 

CLT, com a supressão do disposto na alinea f.

Ar!. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art, 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICACÃO

o legislador pátrio optou por insenr entre os motivos justificadores do

despedimento do empregado, a embriaguez habitual ou em serviço, mantendo na alínea "f'

do art. 482, da CLT, a mesma redação do art. 5° da Lei n° 62135.

Todavia, entendemos que essa postura coloca-nos na contramão da História.

o legislador não pode desconhecer os dados das recentes pesquisas médicas e

sociais~ que demonstr~ tratar-se o alcoolismo de uma doença. Assim~ este não deve ser

considerado motivo ensejador de dispensa do trabalho por 'Justa causalt
,

o trabalhador já penalizado com a doença do alcoolismo, se dispensado do

trabalho, e ainda por justa causa, somente terá sua situação agravada. O alcoolísta deve

receber da socíedade e principalmente do Poder Público, tratamento médico psicológíco e

social adequados que possibilitem sua recuperação e sua reinserção na socíedade e na força

produtiva do pais.

Pelo exposto, não resta outra alternativa ao legislador que não o atendimento

ao contundente apelo do professor LAMARCA : " o legislador deve excluir da lei, o mais

breve possível, a figura da embriaguez habitual ( Manual das justas causas. São Paulo,

Revista dos Tribunais, 1977, p. 428)"

Sala das Sessões, em 04 de dezembro de 1996.

~'
Deputado TUGA ANGERAMI

'LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS·CeDI'

LEI N, 62 - DE ij DE JU>lHO im 1935

'AUegura ao empregado da industria ou do eom1Ílercío uma
indemnização quando não exista pl'OZO estipulado para a
terminação do respeetivo contraeto de trabalho e quando
fo~ desp~dir1õ. sem justa 'causa, (j iiá 'outr~ providenaiõi

ArL 5,' São causas justas para despe~ida:

a) qualquer aelo de improbidade oU incQntinencia de
condueta, que torne o el'.l,pr~gado incompativel com o ser-
viço; .

b) negociação babitual por conta propria ou alheia, sem
per.n1Íssão do empregador;

c) mau procedimento. oU acto de desidia Do desempenho
das respeetivas funecães:

d) embriaguez habitual ou em se.rviço;
e) violação de segredo de que o empregado tenha eonhe-

cimento;
f) aelo de incliscipllna ou insubordinação;
IJ) abundono de serviço sam causa justifieada:
h) aeto lesivo da honra e boa fama praticado nu ser-

viço contra qualquer pessoa, ou offensas physieas nas mesmas
condições, sai"o em cuso de legitima defesa, propria ou de
outrem;

i) pratica eon.slante de jugoS de azar;
j) forca maior que irnposibilile o empreg2dor de maDter

o contraeto de trabalho,
§ L° Considera-se tainbem eausa de forca maior, para

o effeilo de dispeIJ.?u' do empregado. a suppressãu do em
prego ou cargo, por motivo de economia aconselhada pelas
condicões eeonomicas e f1naneeiras do empregador e deter
minada pela diminuição de negocios ou restricção da acti
vidwe commercla!.

§ 2,° Considera-se provada a força inaior, quando sà
tratar de uma providencia de ordem geral que attinja: a
todos os empregados e Da: mesma proporção dos vencimentos
de cada um, ou 6e caracterize pelo fechamento de um esta
bele.cimento, ou filial, em relação aos empregados destes, ou,
suppressão de um determinado ramo de negocio.

§ 3, ° No caso de -ser a paral~'Zação 'Cio trabalho motivada:
po~ promulgação de leis ou medidas governamentaes que
tornem prejudicial a cunJinuação da re6pectiva actividada
ou negocios, prevalecerá o pagamento da indemnização de
que trata a presente lei, a qual, entretanto, ficará a cargo
do Governo que tiver a iniciativa do acto que originou a
ce5j;ação do tranalho,..--_.------_ -.._.---------------------_.._--------.--- _---_ .

DECRETO-LEI 5.452 DE 0110511943

APROVA A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO,

...................................................................................................................................
TíTULO IV - Do Contrato Individual do Trabalho

............ , .............................................................
CAPíTULO V - Da Rescisão

...................................................................................................................................
ART.482 - Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo

empregador:

a) ato de improbidade;

b) incontinência de conduta ou mau procedimento;

c) negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador,

e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o emprega

do. ou for prejudicial ao serviço;

d) condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havi

do suspensão da execução da pena;

e) desídia no desempenho das respectivas funções;

f) embriaguez habitual ou em serviço;
..............................., .
.............................................................................................................................-
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PROJETO DE LEI N~ 2.618, DE 1996
( Do Sr. I1demar Kussler )

Dispõe sobre o uso de créditos líquidos e certos contra a União
Federal para pagamento de impostos federais mediante
compensaçao.

(AS COMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO; E DE CONSTITUIÇAO E
JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART.54) - ART. 24, 11)

oCongresso Nacional decreta:

Ar!. 1° Os créditos liquidas, certos e vencidos contra a União
Federal poderão ser utilizados para pagamento de impostos federais mediante
compensação, na forma e condições estabelecidas por ato do Ministro de Estado da

Fazenda.
Parágrafo único. Os titulas federais são compensáveis pelo

respectivo valor de face atualizado, sem qualquer deságio.

Ar!. 2° Os pedidos de compensação devem ser protocolizados até
1° de julho, para efetivação da respectiva previsão orçamentária e atendimento a partir do

exercício seguinte.
Parágrafo único • Após a protocolização do pedido, o valor do

crédito a ser compensado será atualizado pelo mesmo indice aplicável aos tributos

federais pagos enl atraso.

Art.3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ArtAO Revogam-se-as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

A presente proposta pretende possibilitar o pagamento de

impostos federais mediante compensação com créditos do contribuinte contra a União

Federal. De fato, é comum a existência de empresas e pessoas fisicas com créditos contra

a União Federal e que são forçadas a pagar impostos federais enquanto aguardam

indefinidamente pelo pagamento de seus créditos. A União Federal tem se mostrado uma
excelente cobradora, mas uma péssima pagadora, o que representa uma grave distorção

em nosso sistema jurídico e social, e que pode ser bastante amenizado com a adoção do

sistema de compensação ora proposto.

A Lei n° 8.383, de 30 de dezembro de 1991, estabelece a

possibilidade de compensação de créditos do contribuinte com impostos e contribuições

federais, porém unicamente em se tratando de créditos oriundos do recolhimento irregular

de tributos e cuja compensação só pode ser efetuada no pagaroento de tributos da mesma

natureza, o que limita muito o alcance da norma A nossa proposta vem para

complementar tal mecanismo, inaugural da compensação na administração pública,

ampliando sua aplicação a todos e quaisquer créditos do contribuinte perante a fazenda

pública, incluindo titulas federais vencidos e não pagos.

Estabelecemos apenas os critérios básicos da compensação, a ser

efetuada com impostos, e desde que liquidas, certos e vencidos os créditos a compensar,

deixando a definição dos detalhes operacionais para o Poder Executivo. A proposta prevê
a protocolização dos pedidos até 1° de julho, para que possam ser feitos os ajustes

orçamentários necessários à implementação ela compensação no exercicio seguinte, a fim

de evitar qualquer tumulto ou falta de previsibilidade na gestão dos recursos públicos.

Saladas Sessões, em -; de.i.. ~ ~t. ._. de 1996.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI"

LEI 8.383 DE 3011211991
(DOU 31/12/1991 RET EM 08/11/1993)

INST;TUI A UNIDADE FISCAL DE REFERÊNCIA, ALTERA A
LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS,

CAPÍTULO I
Da Unidade de Referência - UFIR

Art.l° - Fica instituída a Unidade Fiscal de Referência - UFIR,
como medida de valor e parâmetro de atualização monetária de tribu
tos e de valores expressos em cruzeiros na legislação tributária fede
ral, bem como os relativos a multas e penalidades de qualquer
natureza.

* Vide Art.36 da Lei número 9.069, de 29/06/1995 (DOU de
30/06/1995, em vigor desde a publicação) que interrompe a partir de
01/0711994 até 31/12/1994, a aplicação da UFIR para efeito de atuali
zação de tributos.

* Vide Art.6° da Medida Provisória número 1.488-14, de
08/08/1996 (DOU de 09/08/1996, em vigor desde a publicação) que
toma, a partir de 01/01/1996, semestral o reajuste da UFIR.

§ 1 - O disposto neste Capítulo aplica-se a tributos e contribui
ções sociais, inclusive previdenciárias, de intervenção no domínio
econômico e de interesse de categorias profissionais ou econômicas.

§ 2 - É vedada a utilização da UFIR em negócio jurídico como
referencial de correção monetária do preço de bens ou serviços e de
salários, aluguéis ou "royalties".
................................................................................................................

LEI 9.069 DE 2910611995

DISPOE SOBRE O PLANO REAL, O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL, ESTA

BELECE AS REGRAS E CONDIÇOES DE EMISSÃO DO REAL E OS CRITÉRIOS

PARA CONVERSÃO DAS OBRIGAÇOES PARA O REAL, E DÁ OUTRAS

PROVlD~NClAS.

CAPITULO VI· Das Disposições Tributárias

ART36 _ApartIr de 1° de julho de 1994. ficará interrompida. até 31 de dezembro de

1994. a aplicação da Unidade Fiscal de Referência - UFIR, exclUSivamente para efei

to de atualização dos tributas. contribuições federais e receitas patrtmoniais, desde

que os respectivos créditos sejam pagos nos prazos originais previstos na

legislação.
§ 1 . No caso de tributos e contribuições apurados em declaração de rendimentos.

a interrupção da UFIR abrangerá o perlodo compreendido entre a data de encerra·

mento do período de apuração e a data de vencimento

§ 2 • Para os efeitos da interrupção de que trata o Ucaput" deste artigo. a reconver

são para REAL será efetuada com base no valor da UFIR utilizada para a respectiva

conversão.

§ 3 . Ans créditos tributários não pagos nos prazos previstos na legislação tributá·

ria aplica-se a atualização monetária pela variação da UFIR, a partir do més de ocor·

rência do fato gerador, ou, quando for o caso, a partir do mês correspondente ao tér·

mino do período de apuração, nos termos da legislação pertinente, sem prejufzo da

multa e de acréscimos legais pertinentes.
§ 4 • Ans débitos para com o património imobiliário da União não pagos nes prazos

previstos na legislação patrimonial, ou à diferença de valor recolhido a menor, aplica·
se a atualização monetária pela variação da UFIR entre o mês do vencimento, ou da

ocorrência do fato gerador, e o mês do efetivo pagamento, além da multa de que tra·
ta o ART.59 da Lei número 8.383. de 30 de dezembro de 1991, e de acréscimos le

gais pertinentes.
§ 5 • Às contribuições llOciais amocadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social

• INSS, quando não recolhidas nos prazos previstos na legislação especifica, aplica
se a atualização monetária pela variação da UFIR entre o mês subseqüente ao de
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competência e o mês do efetivo recolhimento. sem prejufzo da multa e de acrésci

mos legais pertinentes.

§ 6 - O disposto no "caput" deste artigo não se aplica aos débitos inclufdos em
parcelamento.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N° 2.620, DE 1996
(Do Sr. Anibal Gomes)

Estabelece tempo mínimo de assento em tribunal como requisito
para ocupar a Presidência de tal órgão Jurisdicional.

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1'. Somente poderá ser Presidente do Tribunal RegioMl

Trabalho, o Juiz que tiver no mínimo dois anos de assento no respectivo tribunal.

§ 10 Nos tribunais recém criados será eleito Presidente o juiz mais

antigo na magistratura trabalhista.

JUSTIFICAÇÃO

..Art. 511. No ato de interposição de recurso, o recorrente
comprovará, sob pena de deserção, o preparo e o pagamento do porte de retorno,
exceto quando se tratar de recursos extraordinârio ou especial, casos em que a
comprovação deverá ser efetivada no prazo de dez dias, contados da intimação
da decisão de admissibilidade.

Parágrafo único. São dispensados de preparo os recursos
interpostos pelo Ministério Público, pela União. Estados. Municipios. Distrito
Federal e respectivas autarquias e pelos que gozam de isenção legal."

Art. 2' Esta Lei entra em vígor na data de sua publicação.

Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.

./I'STIFICATIVA

o presente projeto objetiva racionalizar o denominado preparo dos
recursos exuaordinano e especial. a fim de evitar o recolhimento prematuro das
respectivas custas e do porte de retorno antes do despacho de admissibilidade
no juízo ti quo.

Por falta de provisão legal, esse pagamento, atualmente, é exigido
antes da admissão do recurso', importando assim em antecipação de receita, sem
a certeza de sua exigibilidade, pela indefinição quanto ao encaminhamento do
processo ao Tribunal l1d quem. Além disso, quando da interposição de agravá
contra decisão denegatóna do acolhimento do recurso. inexiste compensação
com o valor já recolhido. A parte, nessa hipótese, paga novo preparo e o porte
de retorno.

Ademais. o reembolso da quantia paga sem motivo somente poderâ
ser realizado mediante procedimento junto á União, com evidente perda de
tempo.

Afastando tais dificuldades, a nova norma representará por certo
um aprimoramento da prestaçào jurisdicional, em benefício do contribuinte.

A inclusão do Distrito Federal dentre as pessoas de direito público
interno referidas no parágrafo unico do art. 511 do C.P.C., visa sanar omissão
do legislador, por não haver motivo de discnminar essa unidade federativa na
dispensa de preparo de recursos.

o presente projeto estabelece tempo mínimo de dois anos para que

juiz de Tribunal Regional do Trabalho postule a Presidência de tal órgão. Trata-se, sem
dúvid~ de cautela necessária a fim de evitar que galguem a Presidência de tais órgãos

magistrados sem conhecimento da máquina que vão ac1ministrar.

Como o critério aqui exposado não se aplica aos tribunais recém

criados, sugiro ·seja a Presidência desses ocupados pelo juiz, com mais tempo na
magistratura trabalhista. Esse critério previnirá disputas que poderiam ocorrer ainda M

processo de criação desses novos tribunais. Sala das Sessões, em de de 1.996

Ante o exposto, espero contar com o apoio de meus ilustres pares.

Sala das Sessões, em 5de~ 1996.

PROJETO DE LEI N~ 2.624, DE 1996
( Do Sr. Zulaiê Cobra )

Altera a redação do art. 511 e seu parágrafo único da Lei n2
5.869, de lIde janeíro de 1973 - Código de Processo CíviI.

:'l
Deputad,,<-ZlÁ:AIEj:OBRÁ

PSDB - s1 /

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeD!"

LEI 5869 DE 11/01/1973

INSTITUI O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

LIVRO I - Do Processo de Conhecimento

TITULO X - Dos Recursos

CAPiTULO I - Das Disposições Gerais

Art. 1'. O artigo 511. Cl1pll/ e seu parágrafo unico do Código de
Processo Civil. passam a vigorar com a seguinte redação:

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO
ll)

o Congresso NaCIonal decreta:

ART. 24, ART.511 - No ato de interposição do recurso. o recorrente comprovará. quando IlllÍ

gido pela legislação pertinente. o respectivo preparo. inclusive porte de retomo. sob

pena de deserção.

Parágrafo único. São dispensados de preparo os recursos interpostos pelo Minis

tério Público. pela União. pelos Estados e Municípios e respectivas autarquias. e pe

los que gozam de isenção legal.



Janeiro de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 29 02891

PROJETO DE LE,I N!! 2.633, DE 1996
(Do Sr. Fausto Martello)

Isenta aposentados e pensionistas do imposto de renda nos termos
que especifica.

(AS COMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇ!O; E DE CONSTITUIÇ!O E
JUSTIÇA E DE REDAÇ!O (ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso NacIonal decreta:

Art. l' A isenção contida na Lei n' 7.713. de 22 de dezembro de

1988, art. 6°. inc. XV, e legislação superveniente, referente aos rendimentos provenientes

de aposentadoria e pensão. transferência para a reserva remunerado ou reforma, passa a

viger independentemente da idade do contribuinte.

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Com referência á determinação da base de cálculo do imposto de

renda da pessoa fisica. o aposentado ou pensionista que tiver mais de 65 anos de idade

tem direito à isenção extra.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDI"

LEI 7713 DE 2211211988

ALTERA A LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA. E DA OUTRAS

PROVlD~NCIAs'

Art, 6° - Ficam isentos do Imposto sobre a Renda os seguintes rendimentos perce

bidos por pessoas físicas:

XN - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a

reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Esta

dos, do Distrito Federal e dos Municipios, por qualquer pessoa juridica de direito pú

blico interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de R$ 900,00 (no

vecentos reais), por mês, a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta

e cinco anos de idade, sem prejuizo da parcela isenta prevista na tabela de incidên

cia mensal do imposto.

Portanto. a idade e condição sem a qual não se tem direito ao

favor fiscal.

Ora, se o brasíleíro vive em média em tomo de sessenta e poucos

anos, urna Isenção um pouco acima disso não passa dum beneficio fiscal "para inglês verTI.

porque não atinge a quase ninguem.

PROJETO DE LEI N° 2.634, DE 1996
(Do Sr, Welinton Fagundes)

Proibe o uso de aparelhos eletrônicos portáteis a bordo
aeronaVE:.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NQ 2.563, DE 1996)

de

DemaIS disso, o comando legal em foco e claramente

discriminatório. Como que uma discriminação às avessas. Em vez de discriminar o mais

idoso, acaba por discrimmar o "jovem". "Jovem" entre aspas, evidentemente, porque, por

exemplo, sessenta anos e sem sombra de dúvida velho num pais em que a idade média e,

como visto, de sessenta e poucos.

É de ressaltar, finalmente, que a aposentadoria e um direito que se

tem de regra por ter-se trabalhado um determinado número de anos e não por se ter tantos

ou quantos anos de idade. O que interessa e, clarifique-se, o número de anos trabalhados e

não o número de anos vividos. Quem tem sessenta anos e nunca trabalhou (rico por

herança, para exemplificar), em principio não tem direito a aposentadoria. O aposentado

faz por onde: aposenta-se porque em regm trabalhou para isso.

Desnecessário acrescentar que a velhi~e • no Brasil, aliás, precoce

- tende a piorar a situação. Também que o contribuinte tipico do imposto de renda.

sabe-se, e assalariado. E que o salário, por sua vez lambem sabe-se, geralmente e

insuficiente neste País para uma vida com um mínímo de condições para viver.

Como esse arrazoado leva·nos a crer ser necessària urna imediata

mudança na legislação para que essa injustiça se desfaça, e esse o objetivo de nosso

projeto, que toma o beneticio independente da idade do cidadão.

Contamos, por isso, com o indispensável apoio de nossos ilustres

Pares no Congresso Nacional, na certeza de sua devida aprovação,

O Congresso Nacional decreta:

Art.l' O Art, 21 da Lei n' 7565, de 19 de dezembro de 1986

Código Brasileiro de Aeronáutica, fica acrescido do seguinte parágrafo, passando O atual

parágrafo único a constituir-se parágrafo primeiro:

."Art. 21. " .."""".." ..""."""."""."."..,, ..,,,,.

§ I' .
§ 2'. É proibido aos passageiros o uso de aparelho

eletrônico portátil a bordo de aeronave."

Art.2', Esta lei entra em vigor na data de .ua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A imprensa nacional divulgou recentemente dados estatreeedores

de que, desde 1982, os pilotos informaram pelo menos 137 incidentes durante vôos, os
quaIs que podem ter sido causados por interferênCia eletromagnetica de aparelhos

eletrônicos portáteis, segundo dados e análises da RTCA Inc. - uma empresa de assessoria

do setor de aviação - e de informaçôes da NASA e da lntemallonal Air Transport

Assoeiation.

Deputado Fausto M. Martello

Sala das Sessões, em ~ .....de .., de 1996,

A posição da Federal Aviation Administration (FAA), órgão do

governo norte-americano, tem sido muito liberal, deixando a cargo das empresas aereas,

individualmente, a decisão de baixar suas exigências e proibições relativas ao uso de

vários equipamentos eletrônicos, exigindo apenas que elas testem os dispositivos e

proíbam qualquer um que possa provoear interferências. A própria FAA garante que os

informes sobre problemas diminuiram desde 1993, quando orientou as empresas a

restringirem o uso de equipamentos eletrônicos portáteis em altitudes acima de três mil

metros.



02892 Quarta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 1997

o comitê da RTCA recomenda proibição total de aparelhos que

transmitem ondas de rádio. Um bom exemplo seria um pagor que automaticamente

reconheça o recebimento de mensagens enviando sinais de volta ou. ainda. um modem

sem fio num computador laptop.

Vale registrar a afirmação do Dr. Albert Helfrick, professor de

tecnologia aeronáutica da Embry·Riddle Aeronautical University, em Daytona Beach,

Flórida, que em 1994 fel numerosos testes de proteção de fuselagem, como membro do

comitê da RTCA: "se coubesse a mim uma decisão, jamaIs permitiria, absolutamente,

aparelhos eletrónicos portáteIs a bordo de aeronaves".

Os acidentes aér~os comprometendo dezenas de vidas se sucedem

e os laudos técnicos das causas que provocaram os mesmos continuam sem solução.

Torna-se inadiável a adoção de proibição legal em todo território brasileiro, aléll' de

medidas limitativas e coercl!Ivas da parte do Departamento de Aviação Civil - DAC e da

Diretona de Eletrômca e Proteção ao Vôo, além de gestões junto á própria FAA no

sentido de se proibir de vez o uso desses aparelhos.

Cumpre notar, por fim, que o recente acidente aéreo com o avião

da TAM, mfelizmente, pode ler SIdo um exemplo trliglco de como os aparelhos

eletrônicos portateis interferem na operação das aeronaves.

JUSTIFICAÇÃO

Como em mnitas outras cobranças financeiras
brasileiras, o cidadão acaba pagando sem saber ao certo os direitos e deveres de

que goza. AsSIm sendo, o Seguro Obrigatório continua sendo wn dos granae
absurdos nacionais.

De fato, o cidadão tem pouco conhecimento da
mecânica desse seguro, mnito menos dos direitos que viria a ter em caso de
sinistro,

Outro ponto negativo, reside na própria obrigatoriedade
do seguro, o que por si só torna a cobrança uma imposição federal ou estadual e
não um direito do cidadão,

O seguro automotor já está consagrado nas entidades
privadas, mnito mais preparadas para prover O usuário de todas as coberturas
previstas no Seguro Obrigatório,

Assim sendo, considerando que uma das metas deste
Governo que ai está é justamente a desburocratização e o fim da presença do
Estado na economia, é que julgamos justa a proposta de extinção do Seguro
Obrigatório para Veiculos Automotores,

Desse modo, contamos com a aprovação de nossos
ilustres pares no Congresso NacionaL

Sala das Sessões. em 11 de d=bro de 1996

Deputado Welinton Fagundes

Sala das Sessóes, em . de de 1996.

A~p/d
Deputado~~ORGE

PROJETO DE LEI N! 2.640; DE 1996
( Do Sr. Antônio Jorge)

Proíbe a cobrança do Seguro Obrigatório de Veiculos Automotores
e dã outras providências.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 505, DE 1991)

o Congresso Nacional decreta:

Art.lo, Fica proibida a obrigatoriedade da cobrança de Seguro
Obrigatório para Veículos Automotores em todo O território nacionaL

Parágrafo Único - Os contratos assinados até a data da entrada em
vigor da presente Lei serao mantidos, observadas as atribuições
constantes dos referidos contratos,

Art. 2°, Fica vedada a cobrança de qualquer outra taxa semelhante ao
Seguro Obrigatório, imposta com o objetivo de substituir a anterior,

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,

Art. 4°. Revogam-se as disposições em contrário,

PROJETO DE LEI N° 2. 645, PE 1996
(Do Sr, Marquinbo Chedid)

Destina às Santas Casas de Miseric6rdia os valores dos prêmios
prescritos das loterias e concursos de prognósticos
administrados pela Caixa Econômica Fe~eral.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 427, DE 1995)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1· Os valores relativos aos prêmios prescritos das loterias e

dos concursos de prognósticos administrados pela Caixa Econômica Federal serão

repassados às Santas Casas de Misericórdia.

Parágnlfo único. 05 valores de que trata o capnl deverão ser

utilizados pelas beneficiárias exclusivamente nas despesas relativas à sua manutenção e à

compra ou recuperação de eqtüpamentos.

Art. 2· O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo

de 90 (noventa) dias, a contar de sua publicação.

Art. 3· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4· Revogam-se as disposições em contrário.
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JUSTIFICAÇÃO

São por todos conhecidas as dificuldades financeiras por que

passam as Santas Casas de Misericórdia.

Essas instituições de origem secular são, algumas delas,

precursoras do desenvolvimento da ciência médica no Brasil através das primeiras

faculdades de medicina, dos hospitais-escolas, da residência-médica, das escolas de

enfermagem e de formação de recursos humanos para a área dásaúde.

Hoje, em que pese a situação financeira, as Santas Casas são as

grandes prestadoras de serviços ao SUS - Sistema Único de Saúde, onde é expressivamente

atendida a nossa população mals carente.

Nada mals justo, portanto, do que direcionar novos recursos a

essas instituições, recursos esses, vale ressaltar, que serão aplicados, conforme nossa

proposição, apenas na sua manutenção ou na compra e recuperação de equipamemos.

Contamos com o apoio de nossos ilustres pares para a aprovação

deste projeto de leL

Sala das Sessões, em 1 f de o&rlr-o de 1996.

PROJETO DE LEI N° 2.650, DE 1996
(Do Sr. Miguel Rossetto)

Revoga o inciso V e o parágrafo único do art. 42, e a alínea
"e ", inciso rI, do art. 82 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de
1995.

(APEN8E-8E AO PROJETO DE LEI NO 2.224, DE 1996)

o Congresso :\acional decret;J:

Art P' fica revogado o tnci!'o V e O paragrafo UnlCO do art 4°, e
a ahnca "e"', do mClso 11. do art. gt'. da l.el 9.250. de 26 de dezernhro de 19q5

JI'STIFICAÇÃO

O, dIspositivo!' leg3l~ que pretendemo!> revogar permitem
dedUZir da bast: de calculo do Imposto de renda da pessoa fislca o toml das despesa!' com
cnntnhUlçõe:. pílra entidades de pre\ldêncJa prl\ada Incomda!' pelo contrlhulnh: Tal
dlsposltl\ o e uma Inovação Introdullda na le~lslaçào tnbutarm. CUIa \'alldade e penlnêncla
nào se sustenta ante uma anáhse maiS acurada. De fato. quanto maIOr o valor da COntrlbUlçàl'
recolhida. menor sera o Impo~tn a pagar. de tal sorlt: que a medida terminara ;lor hencliclar
precisamente 3:- classes de renda mal!-i elevada.

Concedt:'~5ie. portanto. um incentivo ftscal que st:' constituI em

51gmficau\a transterencla de recun'05 puhlicas para fmanclar aposentadonas de uma mlnN13
de pn\'lleglados A rigor. o dlspositl\o legal permite que recur50~ do orçamento ~e.1am

de!'\'aado~ para Incenll\'ar empresa:. dt' prc\ldenCla pnvada Diante dos gra\es prohlema...
enfrentado!' pela Pre\ IdencHI SOCial. tal dl!;posltl\O afronUJ. d~ forma e~candalosa. o dlrelw
dementar da ampla m3IOfW: dos aposentados a aufenr os pro\ ento~ que Ihc5 assegurem ulna
\'clhlct:' rom dlgmd:.u..\t:

lorno agra\antt: rcgl~trt:'-"e qUI: as dt:duçiic~ suo t;ll ruhrlca nâo
lt:m hmnc<" re\clando uma ~ltuaçii.o de Odl()!>(l pn\'llegu1 comparand(HiC a(l~ ga!'h'" l:(lm

educaçãu, por C\Cmplll. qUI: estào !\HlcJtll~ a um \tOlHe anual de RS 1 500.flO por d:'p~ndcl\l":

() dlsposltlvo e acmtoso num pais de flal!rantes deslI!ualdades
!->OClatS. pOIS detennina uma pnondilde que não se coaduna com ~s rcaloS carenc135 c
demandas da maior parte da população Revela, pelo contrano. uma opção por estimular.
uuhzando recursos públicos. as empresas de prevld~nc13 prtvada e garantir uma contbnavel
aposentadona para os maIS ncos

Sala das Sessões. \ 2de { Z.

".j , i; ..
\ ',,,

Deputado Mi~uel Rossetlo
PT-RS

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS"

LEI N° 9.250 DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

ALTERA A LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA DAS PESSOAS FÍSICAS E DÁ OU
TRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO 11
Da Incidência Mensal do Imposto

Art. 4° - Na determinação da base de cálculo sujeita à incidên
ciamensal do imposto de renda poderão ser deduzidas:

V - as contribuições para as entidadl':s de previdência privada domi
ciliadas no País, cujo õnus tenha sido do contribuinte, destinadas a
custear beneficios complementares assemelhados aos da Previdência
Social;
................................................................................................................

Parágrafo único. A dedução permitida pelo inciso V aplica-se exclu
sivamente à base de cálculo relativa a rendimentos do trabalho com
vínculo empregatício ou de administradores, assegurada, nos demais
casos. a dedução dos valores pagos a esse título, por ocasião da apura
ção da base de cálculo do imposto devido no ano-calendário, confor
me disposto na alínea "e" do inciso II do Art. 8° desta Lei.
................................................................................................................

CAPÍTULO III
Da Declaração de Rendimentos

................................................................................................................
Art. 8° - A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será

a diferença entre as somas:
. .

11 - das deduções relativas:

e) às contribuições para as entidades de previdência privada domi
ciiadas no Pais, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a
custear beneficios complementares assemelhados aos da Previdência
Social;
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PROJETO DE LEI N~ 2.658, DE 1996
( Do Sr. Armando AbRio )

Art. 7' O Poder Executivo regolamentará esta lei, no que couber,

dentro de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua publicação.

Estabelece condições especiais para a concessao de
custeio e investimento à agricultura irrigada e

(AS COMISSOES DE AGRICULTURA E POL1TICA RURAL; DE
TRIBUTAÇAO (MgRITO); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E
(ART. 54) - ART. 24, II)

crédito de

FINANÇAS E
DE REDAÇAO

Ar\. 8' Esta lei.entra em vigor na data de sua puhlicação.

Art. 9' Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

o Congresso Nacional decreta:

Art. 10 Os recursos de crédito rural, excetuados os recursos livres,

serão concedidos ao agricultor irrigame sob o regime de condições especiais.

Art. 2D Considera-se "agricultor irrigantell
, para efeito desta Lei,

aquele que satisfizer simultaneamente os seguintes requisitos:

I - explore parcela de terra na condição de proprietário, posseiro,

arrendatário ou parceiro.

11 - caso mantenha empregados permanentes elou temporários,

assegure aos mesmos direitos previstos na legislação do trabalho rural.

!lI - não detenha, a qualquer titulo área superior a 8 (oito) módulos

fiscais, quantificados na Legislação em vigor.

IV - no minlmo 70% de sua renda bruta anual seja proveniente da

exploração da atividade agropecuária.

V - resida na propriedade ou aglomerado próximo ou na hipótese

de residência distante. contrate os serviços de profissional de cIências agrárias

devidamente habilitado.

Art. 3' As condições especiais de que trata o art. I'

consubstanciam~sena realização de operações com as seguintes características:

I - O limite máximo financiável por beneficiário é de RS

30.000,00 (trinta mil reais) para custeio e RS 60.0000,00 (sessenta mil reais) para

investimento.

11 - A taxa de juros será de até 12% (doze por cento) ao ano para

custeio e de até 16% (dezesseis por cento) ao ano para investimento.

!lI - O débito apurado será resgatado em prazo de até 2 (dois) anos

para custeio e até 12 (doze) anos para investimento.

IV . No caso de atividades exploradas sucessivamente ao longo do

ano. poderá ser concedido novo crédito de custeio ao produtor. respeitados o teto de até 3

(três) operações anuais e o limite estabelecido no inciso I deste parágrafo.

Art. 4° São financiáveis. nas condições previstas no art. 3°, os

itens convencin.,ais do custeio e investimento na agropecuária. inclusive os equipamentos.

insumos e op,- .ões de pós-colheita.

Art. 5° A União arcará com a cobertura de eventual equalização

de juros e preços. em conformidade com o prescrito na Lei n' 8.427, de 27 de maio de

1992.

Art. 6' Os produtores que utilizarem expedientes ilicitos para fins

de enquadramento nos termos desta lei ou desviarem os recursos para outros fins que os
pactuados com as entidades financiadoras. serão impedidos de pleitear os financiamentos

por ela amparados e de operar com crédito rural. além de estarem sujeitos ás sanções

penais cabíveis.

A oferta de crédito rural no Brasil foi drasticamente comprimida

nos últimos 15 anos, a pretexto da conveniência da adoção de politica fiscal austera no

árnbito das inúmeras tentativiJ,S de estabilização. Com, efeito, de um patamar superior a 20

bilhões anuais nos anos 70. as disponibilidades montam a cerca de 5 a 8 bilhões de dólares

ao ano no período mais recente.

Um elemento agravante de tal cenário foi a elevação veniginosa

dos encargos contratuais, com a generalização da atualização monetária plena para quase

todas as operações, exceto para algumas categorias de produtores. O corolário foi a

emergência de niveis inaceitáveis de endividamento,. que ensejaram, no Congresso

Nacional, a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, a qual. após minucioso

exame da situação. preconizou diversas recomendações. dentre as quais sobressaiu-se a

redução das taxas de juros em grau compatível com as particularidades do setor rural, que,

como se sabe. não consegue repassar para os preços os ônus de encargos elevados e
correção monetária integral.

No caso da agricultura irrigada, constata-se uma lacuna importante

a ser preenchlda, seja em termos das linhas de crédito em vigor, seja em termos da
produção legislativa.

Em primeiro lugar, observa-se uma inegável carência de recursos

face a demanda efetivamente registrada. Por exemplo, em 1993 foi criado o projeto

IINordeste Competitivo l
" destinado a apoiar, dentre outros segmentos, a hortífmticultura

irrigada, prevendo alocar 1 (hum) bilhão de dólares no periodo 1993/96 para todas as

áreas. ai incluídas também os setores têxtil e confecções. torismo e pedras ornamentais.

Em 1994, ponanto um ano após a sua criação, a manifestação de interesse foi da ordem

de 1,6 bilhão de dólares. mas o enquadramento e as aprovações somaVam 1,1 bilhão e 673

milhões de dólares. respectivamente. Idêntica defasagem verifica-se também "om relação

aos recursos do FNE- Fundo Constitucionál Nordeste. concedidos ás áreas de irrigação'e

agroindústria.

Por outro lado, como na agricultura irrigada impõe-se

habitualmente o emprego de tecnologia sofisticada e cara num contexto de safras anuais

múltiplas, toma-se imperativo a concepção de linhas d~ crédito onde estejam presentes

dispositivos capazes dê· assegurar limites de financiamento mais condizentes com os

maiores custos, bem como a possibilidade de realização de mais de uma operação anual

por mutuário. Os projetos em tramitação no Parlamento e as resoluções do Banco Central

do Brasil em vigor não contemplam. amiúde, tais preocupações.
Acrescente_51C que empreendimentos de certa envergadura têm se

deparado freqüentemente com as limitações das normas atuais que, apesar de fixarem
taxas de juros mais reduzidas, estipulam limites de financiamento consideravelmente

baixos para as necessidades de custeio desses p~ojetos. Em vista dessa restrição, os
mesmoS recorrem ao mercado de recursos livres, onde os encargos s~o definidos em bas~s

estratósfericas para os padrões internacionais, comprometendo a rentabilidade e

competitividade das plantações, criações e estabelecimentos.

Diante dos argumentos expostos. esperamos contar- com o apoio
dos Nobres Parlamentares no sentido da rápida tramitação e aprovação dessa oponuna
proposição.

Sala das Sessões, em \ 1.JJ.e \ ~ de 1996.

.i J i(éJ
Deputado' ARMANDO A,lJiLIO

I
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de 199(,Sala da

para que fatos irreparáveis como certos acidentes e poluição
ambiental sejam reduzidos em nossas rodovias.

~,...~ "': \.'

O.,",.,~"""
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE SUB
VENÇÃO ECONÔMICA NAS OPERAÇÕES E
CRÉDITO RURAL.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS"

LEI N° 8.427 DE 27 DE MAIO DE 1992.

Art. 1°- É o Poder Executivo autorizado a conceder subvenções eco
nômicas nas operações de crédito rural, sob a forma de equalização de
preços e de taxas de juros, observado o disposto nesta Lei.

Sala das Sessões, em 17 de dezembro de 1996

PROJETO DE LEI N~ 2.663, DE 1996
( Do Sr. Nelson Mar~hezan )

Sala das Sessões, em 12 de dezembro de 1996

Concede estímulos à constituiç&o de novas entidades fechadas de
previdência privada.

(AS COMISSõES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM1LIA; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇAO (ART. 54). E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO
(ART. 54) - ART. 24, 'II)

o Congresso Nacional d~creta:

PROJETO DE LEI N~ 2.662, DE 1996
( Do Sr. Coriolano Sales)

Art. l t1 A partir da entrada em vigor desta Lei. a pessoa jurídica

que venha a patrocinar entidade fechada de previdênCIa pnvada (EFPP) poderá deduzir

CinCO por cento da contribuição incidente sobre a remuneração paga ou creditada aos

segurados a seu serviço destinada ao financiamento da Seguridade Social se comprovar

que contribuira com no mínimo o quintuplo deste montante para custear plano de

beneficios previdenciários complementar para os seus empregados.

Parágrafo unico. A dedução de que trata este artigo não se aphca

as patrocinadoras que pertençam à administração direta ou indireta. sejam empresas

públicas, autarquias. fundações públicas, sociedades de economia mista. suas controladas.

subsidiárias e coligadas da União, do Distrito Federal. dos Estados e dos Municipios.

JUSTIFICAÇÃO

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário

Art. 2' O Poder Executivo regulamentam esta Lei no prazo de

trinta dias a contar de sua publicação.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

einterestaduaisem ônibuslixeiras

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 19 Todos os ônibus empregados em linhas

interestaduais e internacionais ficam obrigados a possuir

lixeira em seu interior.
Parágrafo único. Referida lixeira terá capacidade

proporcional ao ndmero de passageiros transportados e será

esvaziada em cada ponto de escala da viagem.

Art. 2; Os ônibus que trafegarem sem obedecer o

disposto nesta lei serão autuados e pagarão multa de 60

(sessenta) UFIRs.

Obriga o uso de
internacionais.

(AS COMISSOES DE VIAÇAO E TRANSPORTES; E DE CONSTITUIÇAO E
JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

Art. 3Q As empresas montadoras de ônibus só

poderão comercializar os veiculas por elas produzidos se
eles possuirem depósito ou equipamento capaz de absorver o

lixo produzido pelos passalJeiros.

Art. 4Q Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.

Art. sg Revogam-se as disposições em contrário.

o presente projeto de lei pretende conceder estimufos â

constitUIção de novas entidades fechadas de previdência pnvada. os chamados fundos de

pensão. com o objetivo de se alavancar a formação de poupança de longo prazo no Pais e.

adicionalmente. possibilitar aos aposentados uma renda mensal superior ao teto de dez

salários mínimos hoje vigente na concessão de beneficios pela PreVidência Social.

A nossa proposta ê conceder uma dedução de cmco por cento na

contnbulção sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço destinada

ao financtamento da Segundade SOCial. desde que as empresas que venham a constttmr

fundos de pensão comprometam-se a alocar o quíntuplo deste montante no custeio de

planos de beneficios complementares para os seus empregados

JUSTIFICAÇÃO
Cabe ressaltar que a dedução proposta não alcança üs órgãos e

empresas vinculados ao setor publico. uma vez que neste caso apenas estariamos onerando

ainda mais este setor que já enfrenta dificuldades para se autofinanciar.

Tendo em vista a relevânc13 da matena. contamos com o apoio

dos Senhores Deputados para a aprovação deste nosso projeto de leI.

o péssimo hábito adquirido por muitos passageiros
de jogar nas rodovias o lixo produzido em suas viagens já
tem provocado acidentes inacreditáveis. Isso porque tal lixo
não consiste apenas de restos de comida, papel ou

descartáveis, mas até de objetos com certo peso, capazes de
quebrar pára-brisas, desgovernar outros veículos e atingir

pessoas.

Sala das Sessões. em de de 1996

A inexistência de lixeiras dentro dos coletivos

pode contribuir para que essa situação indesejada não seja
solucionada. Nosso projeto visa, pois, a criar condições

Deputado NELSON MARCHEZAN

Sala das Sessões, em 17 de dezembro de 1996
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PROJETO DE LEI No!! 2.665, DE 1996
(Do Sr. Cunha Bueno)

Proibe a comercialização no Pais de "softwares" em língua
estrangeira.

(AS COMISSOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
INFORMATICA; DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS;
E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) ART. 24,
ll)

o Congresso Nacíon31 decreta:

Art. 1 Q Fica proibida a comercialização no Pais de "softwares"

pa.ra computadores que estejam grafados em língua estrangeira.

§ 1" A proibição de que trata este artigo aplica-se também aos

manuais e materiais de comercialização e propaganda 11 eles

relativos.

§ 2° Os "softwares ll de uso restrito, nào comercial ou popular,

somente poderão ser utilizados no Pais em caráter de

excepcionalidade e mediante autorização prévia e expressa do

Ministério da Cíência. e Tecnologia.

§ 3° A autorização de que trata o parágrafo anterior somente

poderá ser concedida se comprovada a inviabilidade técnica e

económi.ca da tradução do "software" para a língua portuguesa.

Art. 2~ As empresas ou pessoas que comercializarem '\softwares"

em desacordo com o disposto nesta Lei suj si tarn-se às penalidades

pre\'istas na legislação em vigor e à perda de todo o material

qu~ se encontrar em situac.lo irregular.

Axt. 3~ o~ efeitos desta Lei passam a vigorar após o prazo de 90

(no""ntll) di.." da sua publica.;:Ao.

A!':t. 4 fi P.evogam-~e as dispo.siçõei" erl'l contrário.

JUSTIFICA'UVA

Com vistas a resolver de uma vez por todas essa

questão, e em atenção ao pleito de muitos dos usuários da

informática no nosso País, que nào necessariamento falam oU

entendem outra ~ingua que não a oficial do País - o português -,

foi que elaborei o presente projeto, esperando a pronta

aprovação por parte dos Ilustres Pares.

1...1
Brasília, em 11- de dezembro de 1996

-,~
PROJETO DE LEI NQ 2.672, DE 1996

(DO SR. ARLINDO CHINAGLIA)

Altera as atribuições e composiçêo da Comissão de Especialistas
em Ensino Médico do Ministério da Educação e do Desporto, proíbe
a criaçêo de novos cursos médicos e a ampliação de .vagas nos
cursos existentes nos próximos 10 anos, e determ~na outras
providências.

.'
j (DEVOLVA-SE A PROPOSIÇAO, NOS TERMOS DO ART. 61, § 1Q, INCISO
lI, ALINEA "E", DA CONSTITUIÇAO FEDERAL, COMBINADO COM O ART.
37, § 12, INCISO 11, ALINHA "A", DO RICD. OFICIE-SE AO AUTOR
SUGERINDO-LHE A FORMA DE INDICAÇAO (ART. 113, RICD) .
PUBLIQUE-SE. )

o Congresso Nacional decreta:
Art 1'. Ficam alteradas as finalidades, a organização e as

atribuições da atual Comissão de Especialistas em Educação Médica do Ministério da
Educação e do Desporto (MEC).

§ 1" As finalidades da Comissão de Especialistas em Educação

Médica do MEC passam a ser as seguintes:
a) formular e propor a execução da politica nacional de formação

médica.
b) elaborar normas gerais de organização dos curnos médicos;
c) avaliar periodicamente o desempenho dos curnos médicos em

relação às necessidades de atenção à saúde;
d) elaborar relatórios com vistas à decisão do Conselho Nacional

de Saúde quanto à necessidade social de novas propostas de cursos médicos;

A maioria das grandes empresas de "hardware" e de

"software" já se encontram instaladas no Pais ou associadas a

fabricantes nacionais, oferecendo 05 mais diversos produtos.

Ct~ eomputadOre.!lf êm especial os de uso pessoal, já

são \'W1l1 rcalidade: ~m nosso Pais, hoje considerado um dos

mC1:t'c(j.l$os mais promissores em todo o mundo para a indústria de

informática.

Pot' sUqetlti!o

(pll"lovoqeleCXPOS'J'AL.ccm.brJ
d~ l~i.

do «sr. PAULO F. VOGEL

é que apretlento o presente projeto
e) elaborar relatórios sobre novos cursos médicos, após a

definição da sua necessidade social pelo Conselho Nacional de Saúde, com vistas à

autorização para funcionamento pela Câmara de Educação Superior do Conselho

Nacional de Educação do MEC;
f) elaborar relatórios visando ao credenciamento,

recredenciamento e descredenciamento de cursos médicos, para deliberação da Câmara de

Educação Superior do Conselho Nacional de Educação do MEC;
g) monitorar as instituições no sentido de lhes fornecer as

condições para melhorar o funcionamento dos cursos médicos;
b) manter um banco de dados atualizado contendo infonnações

sobre a si!UJlÇão dos cursos médicos do pals.
§ 2° • A Comissão de Especialistas em Educação Médica do MEC

Porêm, esqueceram-se muitas dessas empresas que a

lingua falada no Brasil é o português e sequer têm a preocupação

de fazer a tradução para a lingua pátria dos "sof't.wares" que

aqui vendem.

Além de um total desrespeito, essa prática fere

frontalmente os direitos do cidadão, inclusive preservados nos

termos do Código de Defesa do consumidor.

será composta por:
a) 01 representante do MEC;
b) 01 representante do Ministério da Saúde;

c) 01 representante do Conselho Federal de Medicina;

d) 01 representante da Federação Nacional dos Médicos;

e) 01 répresentante da Associação Médica Brasileira;

f) O1 representante da Associação Nacional dos Médicos

Residentes;
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TÍTULO VIII
DA ORDEM SOCIAL

~
I

\"-.,

Sala das Sessões, eml'lde~ de 1996.

~~~

CONSTITUiÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDI"

Além de avaliar, a CINAEM está consolidando uma nova proposta de

formação médica que, para ser implantada e avaliada, levará no mínimo lO (dez) anos.Isso

reforça a necessidade não só de se ouvir a CINAEM no que diz respeito à formação de

médicos, mas também de se impedir novos credenciamentos de faculdades de Medicina,

como propõe este projeto.

O Projeto de Lei estabelece, ainda, um controle da entrada de profissionais

de outros países no mercado brasileiro. É de extrema importância que seja tomada tal

medida, em vista da globalização da economia e especialmente da íntegração de nossa

nação ao Mercosul. Caso não haja um efetivo controle dos profissionais oriundos de

outros países, corremos o risco de ter nossa populaçãOo atendida por médicos desprovidos

dos requisitos para o desempenho de suas funções.

Pelas razões acima, o Projeto de Lei que ora submetemos à consideração de

nossos Pares representa uma proposta de aprimoramento das exigências legais para

proteção da sociedade e dos médicos brasileiros.

A avaliação do ensino médico, a sua adequação às necessidades da nossa

população é uma preocupação de várias instituições. O Conselho Federal de Medicina, a

Federação Nacional dos Médicos, a Associação Médica Brasileira, a Associação Brasileira

de Educação Médica, a Direção Executiva Nacional de Estudantes de Medicina, a

Associação Nacíonal dos Médicos Residentes, o Sindicato dos Docentes do Ensino

Superior, o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, a Academia Nacional de

Medicina, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo e o Conselho

Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro criaram a Comissão Interinstitucional

de Avaliação do Ensino Médico - CINAEM, que nos últimos 05 (cinco) anos vem

avaliando o modo como vem sendo formados os médicos (processo de formação, grade

curricular, recursos necessários e perfil dos médicos recém-formados).

mão-de-obra barata já a partir do trabalho dos estudantes e pós-graduandos e,

posteriormente, com a super-oferta no mercado.

A situação atual do mercado de trabalho já é muito grave em várias regiões

e centros urbanos nacionais. Com as mudanças ora propostas, haverá uma melhor

adequação do número de médicos às necessidades da população brasileira, que terá

melhores profissionais, e em número suficiente para atendê-la.

É claro que o aperfeiçoamento do atendimento á população também

depende de outras iniciativas que considerem o investimento em saúde, as diferenças

regionais do País, a fixação de profissionais em todas as regiões e municípios do Brasil.

Ou seja, a partir das várias necessidades, é preciso definir metas em saúde e estabelecer

os meios para atingi-las o mais rapidamente possive!. E ao pensar ínvestimentos em saúde,

deve-se considerar o fato de que o excesso de médicos amplia o custo da assistência

médica, uma vez que cria falsas demandas e reduz a eficiencia e eficácia dos serviços de

saúde.

CAPÍTULO II
Da Seguridade Social

g) 01 representante da Direção Executiva Nacional dos Estudantes

Dada a especificidade da profissão medica, sua relação com a sociedade é,

em todos os países do mundo, diferente da encontrada em outros campos do

conhecimento. Este Projeto de Lei, considerando esta especificidade na normatização do

ensino médico, busca sua adequação às necessidades do Pais.

O primeiro objetivo deste Projeto de Lei é o de proteger a população do

Pais contra a gravissima ameaça resultante de cursos de Medicina de má qualidade no

Brasil ou no exterior.

O segundo objetivo é o de proteger os médicos brasileiros formados em

instituições de bom nivel, ainda a grande maioria, do aviltamento das suas condições de

trabalho - que chega a atingir a própria dignidade da profissão - contra a invasão do

mercado de trabalho por diplomados em Medicina, sem adequada condição de exercê-la.

Ao modificar as atribuições da atual Comissão de Especialistas em

Educação Médica do MEC, o Projeto de Lei apenas dá conseqüência ao disposto no

Artigo 200, Inciso m, da Constituição de 1988. Esse dispositivo Constttucional estabelece

que cabe ao Sistema Único de Saúde "ordenar a formação de recursos humanns na área de

saúde",

A Comissão, em sua nova forma, representará um instrumento muito mais

efetivo para o controle do ensino médico do que a atual Comissão de Especialistas, em

funcionamento no MEC. A atuação dessa Comissão eVitará novos credenciamentos de
faculdades de Medicina sem os requisitos necessários para um bom ensino, o que levará o

MEC a se concentrar no aperfeiçoamento do ensino médico.

O Brasil já conta com uma relação de 14 médicos por 10.000 habitantes,

superando o indice recomendado por instituições internacionais de 12 por 10.000

habitantes. Esta proporção deverá continuar crescendo com rapidez, uma vez que o

crescimento da população de médicos - que tem se mantido constante - é maior do que

a taxa de crescimento do total da população (que tem decrescido).

Ao impedir a criação de novos cursos de Medicina e congelar o número de

vagas, o Projeto contribui para barrar os interesses de uma verdadeira indústria no ensino.

A esse respeito, grandes empresas de saúde já estão se apoderando/fundando escolas

médicas onde o objetivo não é aperfe:íçoar o aparelho formador, mas sim obter

JUSTIFICAÇÃO

Art. 2' Fica vedada a criação de novos cursos médicos nos dez

anos seguintes á promulgação desta Lei.

Ar!. 3' Fica vedada a ampliação de vagas nos cursos médicos

existentes nos 10 anos seguintes á promulgação desta lei.

Art. 4'. O MEC e c' Conselho Federal de Medicina criarão normas

especificas para a validação de cursos de medicina feitos no exterior que, dentre outros

aspectos, levarão em consideração o currículo escolar, a carga horária e acordos de

reciprocidade bi ou multilaterais.

Art. 5'. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6'. Revogam-se as disposições em contrário.

h) 01 representante do Conselho Nacional de Secretários

Estaduais de Saúde (CONASS);

i) OI representante Conselho Nacional de Secretários Municipais

de Saúde (CONASEMS);

j) O1 representante da Associação Brasileira de Educação Médica;

k) OI representante da Academia Nacional de Medicina;

I) OI representante dos Diretores de Faculdades de Medicina.

§ 3' A Comissão de Especialistas em Educação Médica do MEC

será presidida por um de seus membros, escolhido por seus pares.

§ 4' A Comissão de Especialistas em Educação Médica do MEC

terá regimento interno próprio e funcionará !lOS seus termos.

§ 5' O suporte administrativo, técnico e financeiro dos trabalhos

da Comissão de Especialistas em Educação Médica do MEC será de responsabilidade do

Ministério da Educação e do Desporto.

de Medicina;
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SEÇÃO II
Da Saúde

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribui
ções, nos termos da lei:

I - controlar e fiscalizar procedimentos. produtos e substâncias de in
teresse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equi
pamentos. imunobiológicos. hemoderivados e outros insumos;
Il - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem
como as de saúde do trabalhador;
IH - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde;
IV - participar da formulação da política e da execução das ações de
saneamento básico;
V - incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico
e tecnológico:
VI - fiscalizar e inspecionar alimentos. compreendido o controle de
seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo
humano;

§].O Os titulares das conta.s do FGTS,
funcionários ou não da TELPE, terão pra,:o de até 60 (sessenta)
dias para exercerem junto à Cah:a Econômica Federal d opção pela
compra das ações, prazo esse a ser cont:ado a partir do dia em
que for ultimado o processo preparat6rio da desestatização e
divulgadas oficialmente as condições para venda das ações
pertencentes à União.

5 2° - Os que optarem pela aquis içào na forma
deste artigo somente poderão comprometer até 30.. (trinta por
cento) do saldo apurado na sua conta do FGTS, á data da opção
pela compra.

S 3° - Aos que optarem pela aquisição das ações,
na forma desta Lei, deverão ser oferecidas as mesmas condições
de preços e financiamento previstas na legislação em vigor que
trata do Programa Nacional de DesestatizaçãD, relativamente aos
empregados das empresas prívatizadas.

Art. 2°. A Caixa Econôm~ca Federal- CEF, na
condição de administradc..:.B dos recursos do FGTS, f~ca autorizada
a representar, no leilão de privatização da TELPE e para efeito
da compra das ações referidas no art. 1°, os titulares das
contas ào Fundo que formalizaram a opção pela compra das ações.

Art. 3°. As ações adquir ídas na forma' desta Lei
ficarão custodiadas na Caixa Econômica Federa 1 e somente poderão::J
ser d l"',poníbilizadas aos titulares !? beneficiários das
respe,;,õ; ~ ·~-dS contas do FGTS nas ocasiões e condições previstas
para S .... ;.~·H'S na legislação em vigor.

Mt. 4° O Poder Executivo regulamentará esta
Lei, no prazo ce 60 (sessenta) dias após a s<Ja publ~cação.

Art. 5°. Ficam revogadas as .jl.sposições em
contrário.

Dispõe sobre a desestatização da Telecomunicações de Pernambuco
S/A - TELPE.

Assegura acesso de religiosos para fins de assistência nos
hospitais, clinicas e similares de ordem pública ou privada.

PROJETO DE LEI N° 2.676, DE 1996
(Do Sr. Cunha Bueno)

PROJETO DE LEI N!!. 2.673, DE 1996
(Do Sr. Wilson Leite Passos)

JUSTIFICAÇÃO

A privatizaçào da TELPE e um dos assuntos :m
pauta. Por isso, nada mais l';gico do que pr0I=0rmos um? soluça0

ara :\emoc'tatiza:::. o prúcesso através de um rnecan:l ~mo que

~
ure aoS trabalhadores a participação, acío~ária na e~presa

será privatizada e não, apenas, na al~enaçao da mEsma para
api talistas .

Em setembro de 1994, o FGTS, segundo a,
imprensa, tinha mais de 30 bilhões. de rr::a.i;-s, em dep~s).tos. ,.Assim,
por aue nào usar Wla fatia dessa d1spOnlb~11.dade fJ.nanCel.J.B para
incr~mentar o programa de prl.vat iz~ção ?

Essa medida fara com que ':J trabalhador da
empresa, como aClonist.d, rreocupe-se em produ=ir mais ainda,
pois terá mais E'mper,~o n·;' sucesso E! no crescime:1to de seu

patrimônio, quando este for empregado da empresa privatizada ou,
não o sendo, possa ter mais essa opç~o de invest~mento, visto
que referida aquisição não é obrigatór~a.

Outro aspecto importante é o de que a
iniciativa aqui proposta atenua os efeitos da má remuneração com
que vem sendo contemplado o FGTS. O trabalhador poderá perceber
com maior nitidez, a partir de então, a diferença com que serão
remunerados os 30% em ações, frente aos outros 70% do saldo da
sua conta.

Prevê ainda o Projeto que as condições e preços
a serem ofertados aos optantes pela aquisição com recursos do
FGTS deverão ser idênticas às previstas r no processo de
privatízaçào, para os funcionários da TELPE.

Além disso o investimento dos recursos do FGTS
na aquisição de ações da TELPE valorizará ainda mais esse
inestimável patrimônio do trabalhador que é o próprio Fundo r
inclusive compensando as sangrias desatadas que vem 'sofrendo
-pela sua desastrosa gestão r conforme rotineirarnentê denunciado
j unto à Sociedade.

Também contempla a presente proposta que o fato
de se fazer a opção pelo investimento não significa direito
irrestrito a acesso ou retirada das ações adquiridas, a não ser
nas ocasiões e condições atualmente previstas para saques totaís
ou parciais do FGTS (demissão, aposentadoria, casamento,
abatimento de financidmentos do SFa etc.)~

Respaldam esta sugestão os resultados de
pesquisa realizada pelo IBOPE, junto aos funcionários da
Volkswagen em São Paulo, que indicou o desejo firme de 72% deles
em adquirirem ações das empresas prívatizadas. Do universo dos
46% que se manifestaram contra as privatizaçôes, 66% são a favor
da possibilidade de poderem comprar ações das empresas
privatizadas.

Na certeza que ao longo da discussão da
proposta muitas idéias surgirão para o necessário
aperfeiçoamento do projeto para o bem dos trabalhadores e da
Nação r contamos com o apoio dos ilustres pares.

Parágrafo único - Tal assistência se dará na presença do
profissional médico ou de profissional por ele autorizado a fazer o referido

acompanhamento Art. 2". Esta lei entrará em vigor na data da sua publicaçáo
oficial revogadas as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA
Não pode e não deve ser negado o direito de assistência

religiosa de qualquer credo a nenhum ser humano que a solicite, maxime em se
tratando de momentos de extrema gravidade para quem, em qualquer circunstância,
esteja em risco de vida.

VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte,
guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos. tóxicos e
radioativos;
VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o
do trabalho.

Safa das Sessões, 19 de dezembro de 1996

él~~~
PPB-RJ

(AS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCI~L E F~tLI~; E DE CONSTITUIÇAO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° . Aos Sacerdotes e demais ministros religiosos é
assegurado o acesso para fins de assistência religiosa e, a qualquer momento, para
administraçáo dos sacramentos, nos hospitais, clinicas e similares, de ordem pública
ou privada, junto ao paciente enfermo que solicite tal assis~ência, ~: ~i ou por
intermédio de familiar ou pessoa que, reconhecidamente, pnve da Intimidade do
referido paciente.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 2.466, DE 1996)

oC(.INGRESSO NACIONAL decll1a:
Art. 1". No processo de desestatização da

TELPE, as ações de propriedade da União deverão ser ofertadas
pJ:ioritariamem:.e aos funciona:rios da.quela empresa e a todos os
trabalhadores titulares de contas do Fundo de Garantia do Tempo
de SerViço -FGTS.

Brasilia (DF), de [~ de dezembro 1996.

tJ/fJ1ft1
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contrário.

PROJETO DE LEI N° 2.677, DE 1996
(Do Sr. Cunha Bueno)

Dispõe sobre a desestatização da Telecomunicações do Maranhão
S/A - TELMA.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 2.466, DE 1996)

oCONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1 e • No processo de desestatização da

TELMA, as ações de propriedade da União deverão ser ofertadas
prioritariamente aos funcionárl.os daquela empresa e a todos os
trabalhadores titulares de contas do fundo de Garantia do Tempo
de Serviço -FGTS.

S 10 Os titulares das contas do FGTS,
funcionários ou não da TELMA, terão prazo de até 60 (sessenta)
dias para exercerem junto à Caixa Econômica Federal a opção pela
compra das ações, prazo esse a ser contado a partir do dia em
que for ultirn<1do o processo preparatório da desestatização e
divulgadas oficialmente as condições para venda das ações
pertencentes à União.

S 2° - Os que optarem pela aquisição na forma
deste artigo somente poderão comprometer até 30% (trinta por
cento) do saldo apurado na sua conta do FGTS, â data da opção
pela compra.

§ 3° - Aos que optarem pela. aquisição das ações,
na forma desta Lei, deverâo ser oferecidas as mesmas condições
de preços e financiamento previstas na legislação em vigor que
trata d.:> Programa Nacional de Desestatização, relativamente aos
empregados das empresas privatizCl.das.

1\rt. 2~. A Caixa Econômica Federal- CEF, na
condição de administradora dos recursos do FGTS, fica autorizada
a representar, no leilão de privatização da TELMA e para efeito
da compra das ações referidas no art. 1°, os titulares das
contas do Fundo que formalizaram a opção pela compra das ações.

Art. 3°. As ações adquiridas na forma desta Lei
fic<1rào custodiadas na caixa Econômica Federal e somente poderão
ser disponibilizadas aos titulares e beneficiários das
respectivas contas do FGTS nas ocasiões e condições previstas
parêl saques na legislação em vigor.

Art. 4° O Foder Executivo regulamentará esta
Lei, no prazo de 60 (sessenta) dias após a sua publicação.

Art. 5°. Ficam revogadas as disposições em
contrário.

JUSTIFICAÇÃO

k A privatizac;:ão da TELMA é um dos assuntos em
:1. Por isso, nada mais lógico do que propormos uma solução

ra democratizar o processo através de um mecanismo que
assegure aos trabalhadores a participação acionária na empresa
que será privatizada e não, apenas, na alienação da mesma para
capi talistas .

Em setembro de 1994, o FGTS, segundo a
imprensa, tinha mais de 30 bilhões de reais em depósitos. Assim,
por que nào usar uma fatia dessa disponibilidade financeira para
incrementar o programa de privatízação ?

Essa medida fará com que o trabalhador da
empresa, corno acionista, preocupe-se em produzir maios ainda,
pois terâ mais empenho no sucesso e no crescimento de seu
patrimônio, quando este for empregado da empresa privatizada ou,
não o sendo, possa ter mais essa opção de investimento, visto
que referida aquisição não é obrigat6ria.

outro aspecto importante é o de que a
iniciativa aqui proposta a~enua os efeitos da má remuneração com
que vem sendo contemplado o FGTS. O trabalhador poderá perceber
com maior nitidez, a partir de então, a diferença com que serão
remunerados os 30% em ações, frente aos outros 70% do saldo da
sua conta.

Também contempla a presente proposta que o fato
de se fazer a opção pelo in',estimento não significa direito
irrestrito a acesso ou retirada das ações adquiridas, a não ser
nas ocasiões e condições atualmente previstas para saques totais
ou parciais do FGTS (demissão, aposentadoria, casamento,
abatimento de financiamentos de SFH etc.) •

Respaldam esta sugestão os resultados de
pesquisa realizada pelo IBOPE, junto aos funcionários da
Volkswagen em São Paulo, que indicou o desejo firme de 72% deles
em adquirirem ações das empresas privatizadas. Do universo dos
46% que se manifestaram contra as privatizações, 66% são a favor
da possibilidade de poderem comprar ações das empresas
privatizadas.

Prevê ainda o Projeto que as condições e preços
a serem oferta.dos aos optantes pela aquisição com recursos do
FGTS deverão ser idênticas às previstas, no processo de
privatização, para os funcionários da TELHA.

Além disso o investimento dos recursos do FGTS
na aquisição de ações da TELHA valorizará ainda mais esse
inestimável patrimônio do trabalhador que é o próprio Fundo,
inclusive compensando as sangrias desatadas que vem sofrendo
pela sua desastrosa gestão, conforme rotineiramente denunciado
junto à Sociedade.

Na certeza que ao longo da discussão da
proposta muitas idéias surgirão' para o necessário
aperfeiçoamento do projeto para o bem dos trabalhadores e da
Nação, contamos com o apoio dos ilustres pares.

Brasilia (DF), de {cr de dezembro 1996.

FLJ
PROJETO DE LEI N° 2.678, DE 1996

(Do Sr. Cunha Bueno)

Dispõe sobre a desestatização da Telecomunicações do Espirito
Santo S/A - TELE8T.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 2.466, DE 1996)

OCONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1... No processo de 'desestatizaçào da

TELEST, as ações de propriedade da União deverão ser ofertadas
prioritariamente aos funcionários daquela empresa e a todos os

~~a~:~~~~~r:~Gi;~ularesde contas do Fundo de Garantia do Tempo

§ l° Os titulares das contas do FGTS,
f';1ncionãrios ou não da TELEST, terão prazo de até 60 (sessenta)
d~as para exercerem j unto à Caixa Econômica Federal a opçào pe la
compra das ações, prazo esse a ser contado a partir do dia em
q':le for ultim';ld~ o processo preparatório da desestatização e
dJ.vulgadas ofJ.cJ.alrnente as condições para venda das ações
pert.;-ncentes â União.

, 5 2° - Os que optarem pela aquisição na f,,_ma
deste art~go somente poderão comprometer até 30'YJ (trinta por
cento) do saldo apurado na sua conta do FGTS, à data da opçào
pela compra.

§ 3° - Aos que optarem pela aquisição das ações,
na forma desta Lei, deverão ser oferecidas as mesmas condições
de preços e financiam~nto previstas na legislação em vigor que
trata do Programa Nac~onal de Desestatização, relativamente aos
empregados das empresas privatizadas.

Art. 2°. A Caixa Econômica Federal- CEF, na
condição de ãdministradora dos. recursos do FGTS, fica autorizada
a representar, no leilão de privatização da TELEST e para efeito
da compra das ações referidas no art. 1°, os titulares das
contas do Fundo que formalizaram a opção pela C:'Jmpra das ações.

1\rt. 3°. As açôes adquiridas na forma desta Lei
ficarào, cust?d~a~as na caixa Econômica Federal eo. somente poderào
ser d~sponJ.b~l~zada5 aos titulares e beneficiários das
respectivas contas do FGTS nas ocasiões e condições previstas
para saques na legislação em vigor.

Art. 4° O Poder Executivo regulamentará esta
Lei, no prazo de 60 (sessenta) dias após a sua publicaçào.

Art. 5°. Ficam revogadas as disposições ~m

JUSTIFICAÇÃO

A privatização da TELEST é um dos assuntos em

~
ut . Por isso, nada mais lógico do que propormos uma solução

democratizar o processo através de um mecanismo clue
segure aos trabalhadores a participação acionária na empresa

que será privatizada e não, apenas, na alienação da rnesm;;r para
capitalistas.

Em setembro de 1994, o FGTS, segundo a
imprensa, tinha mais de 30 bilhões de reais em depósitos. Assim,
por que não usar \.Una fatia dessa disponibilidd.de financeira para
incrementar o programa de privatização ?

Essa medida fará com que o tr<:lbalhador da
empresa, como acionista, preocupe-se em produzir reais ainda,

pois terá mais empenho no sucesso e no crescimento de seu
patrimônio, quando este for empregado da empresa privatizada ou,
não o sendo, possa ter mais essa opção de investimento, visto
que referida aquisição não é obrigatória.

Outro aspecto importante é o de que a
iniciativa aqui proposta atenua os efeitos da má remuneração com
que vem sendo contemplado o FGTS. O trabalhador poderá perceber
com maior nitidez, a partir de então, a diferença com que serão
remunerados os 30% em ações, frente aos outros 70% do saldo da
sua conta.

Também contempla a presen~e proposta que o fato
de se fazer a opção pelo investimento não significa direito
irrestrito a acesso ou retirada das ações adquiridas, a nào ser
nas ocasiões e condições atualmente previstas para saques totais
ou parciais do FGTS (demissão, aposentadoria, casamento,
abatimento de financiamentos do SFH etc.).

Respaldam esta sugestão os resultados de
pesquisa realizada pelo IBOPE, junto aos funcionários da
Volkswagen em Sâo Paulo, que indicou o desejo firme de 72~ de~e~
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PROJETO DE LEI N° 2.679, DE 1996
(Do Sr. Cunha Bueno)

Brasilia (DF), de {r de dezembro 1996.

NJJI(td

Prevê ainda o Projeto que as condições e preços
a serem ofertados aos optantes pela aquisição com recursos do
FGTS deverão ser idênticas às previstas, no processo de
privatização, para os funcionários da TELEST.

Além disso o investimento dos recursos do FGTS
na aquisição de ações da TELEST valorizará ainda mais esse
inestimável patrimônio do trabalhador que é o pr6prio Fundo,
inclusive compensando as sangrias desatadas que vem sofrendo
pela sua desastrosa gestão, conforme rotineiramente denunciado
junto à Sociedade.

Na certeza que ao longo da discussão da
proposta muitas idéias surgirão para o necessário
aperfeiçoame:nto do projeto para o bem dos trabalhadores e da
Nação, contamos com o apoio dos ilustres pares.

em adquirirem ações das empresas privatízadas.
46% que se manífestaram contra as privatizações,
da possibilidade de poderem comprar ações
privatizactas.

Do universo dos
66% são a favor

das empresas

outro aspecto importante é o de que ao
iniciativa aqui proposta atenua os efeitos da má remuneraçAo com
que vem sendo contemplado o FGTS a O trabalhador poderá perceber
com maior nitidez, a partir de então, a diferença com que serAo
remunerados os 30% em ações, frente aos outros 70% do saldo da
sua contaa

Também contempla a presente proposta n· ... o fato
de se fazer a opção pelo investimento não signific.... :~ireito

irrestrito a acesso ou retirada das ações adquiridas, a nAc ser
nas ocasiões e condições atualmente previstas para saques totais
ou parciais do FGTS (demissão, aposentadoria, casamF co,
abatimento de financiamentos do SFH etca)a

Respaldam esta '. sugestão os re!lultados de
pesquisa realizada pelo IBOPE, junto aos funcionários da
Volkswagen em São Paulo, que indicou o desejo fir.me de 72\ deles
em adquirirem ações das empresas privatizadas. Do universo dos
46% que se manifestaram contra as privatizações, 66% sAo a ~avor

da possibilidade de poderem comprar ações das empresas
privatizadas.

Prevê ainda o Proj eto que as condições e preços
a serem ofertados aos optantes pela aquisição com recursos do
FGTS deverão ser idênticas às previstas, no processo de
privatização, para os funcionários da TELESP.

Além disso o investimento dos recursos do FGTS
na aquisição de ações da TELESP valorizará ainda mais esse
inestimável patrimônio do trabalhador que é o pr6prio Fundo,
inclusive compensando as sangrias desatadas que vem sofrendo
pela sua desastrosa gestão, conforme rotineiramente denunciado
junto à Sociedade.

Na certeza que ao longo da discussão da
proposta muitas idéias surgirão para o necessário
aperfeiçoamento do projeto para o bem dos trabalhadores e da
Nação, contamos com o apoio dos ilustres pares.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 2.466, DE 1995)

OCOI4GRESSO NACIONAL decreta:

·2 'Jt.:.e :ptarer:\ FeIa ,j,.:.J'..:i:;,l.çj.) ;,a t:'rl':";13.

·jG:o
:'--: ·~:'::i;::t:'F..t:~e~,: :i'L,;:, • ·~,n.n':J. [>:'r

.'1<':1 1:U3; ';:'::11'",;3 '-:- :'-:7:::, :,~3:'", ,:,J, .;:.: ;<i.:'
j,;:st.: :,t:::. .;. ~ :".2r.'.:'~ :
':ent.,:· I l' <'( 'I. L·j ~ ·,C·'J~ '13
:.n.l3 ,; :--;-,pT.1 •

PROJETO DE LEI N° 2.680, DE 1996
(Do Sr. Cunha Bueno)

Brasília (DF), de IC( de dezembro 1996.

MtJcII:L

Art. 10. ~Itj t:'r':'!':':~s~: ·l~ >~~~,e~:al'::.::acà: 1<3

TELE:::~, ,;:; -" ... i~':-; 1•., ::r-:·pr ~b·J<.1dtl ~ja ':r,l .... ú '1'.~·.·... r-1: :":~p.r ·)fertajas
r.t"l:;o:,;:'';_.Hldm~:1~~ '1:.. .6 :·";'~I.:";.l~:r:ar';'';5 ,la-J1.1e.:.·,;, '"Ô'I'lIt:-t·;:O".:t ~ .a ':cd::,s '.·3

,:raba:r·:ld',:·r."";.' ·1.:·lJ.."r,,~;;; 1":: -xntas J':. ·fln-j; .1~ ·:;.s.rar.:i.;:I do Temp::
·:le S"~r""·l';" -~~-::TS.

§ l? ')5 titulare:!:: -:Ias ::mtas .:1:) FGTS,
::unc:...:r.il.t'10S ')ll r.j., .j"l fELESC, teráo praz·) de ate 60 (sessenta)
Has [-ar3 l::-;'2:,::.'r.·:.:m '~nt·~ '..1 Cdü:a E.conôm.lc.-l federal a opção pela
~:0mpr,) :1d$ ,'1.:·'t~S)r pra:-: .... sse ~ "er ·,:;ontad::- d partir rj., dia em
lue [ç,r 'l:!.t. itilâ;'.l·::- ,~ ;:r0'::esso prepdra1;-)ri·::- :ia "iesestat:.=aca·;. .,'
Ji.'Jll1gadãs ··::i :71almer,t.c .35 ':ondic':-es p<':lra ·.-enda jas acôes

5- 3} - ..,,-1~ {,,.le '~'r::t,n(!~ [.':(;>).'1 :.q~lSl·:.J.;;> jas .)':;:5es,
l:·l .t~r:rta .:;':~~:.i ..o::tt, .• ,,?V02L 1<: ser ;'::e!:~:::.J35 <.:1:;> n,es:na;:e;::,;-·n:lJ.çc€:s

:;a~;e~~~p;~~:;~~:::;,~:~~~.~:1 f::~:Vb=:~~t;·:'~=~~~~~ lar~edta~:~~a~~~~~ ~~:~:
.~:npr;{~o",'1'j:-!> )'.iS":,,",~t"€"';:;;'$ prt·:.é!t,:';:,3,oas.

Art. 2 " o A C..:ii~-:a ::,:·)nc'ln~ca. :·eder,. i - CEF, :':..':\
:~·n;E ..:J.) "i~ 5 ~~~~~':'o;:·~=:i.:l~,::·.) ,1';5 J:·':':.::~r5-:<:;/(: ~GTS, :;';<3 autC'r~:.ada

» c~~r.,re:;':';ltJ.:, ~o~ .c:'_:',: ,:~ t'::rJ.·Iatl.:~'..:.:i·:- j,) 7S:'Z:: ""' pd~a f;'::eiv;
ja ,,;r:mot"a '~'::',>';': ;:cfet"l';:'<3.S :1': 'H"t. ~' ·OS ::"':ulares .'jll.$

;:r.i<3.o.:; "~. r m-T1r.lo.? r:-;~dJi':,lr3m a. ,'pC;].:> peL3 ·,:rr.ot"J. ':JdS licõe;<>.
Art. 3". -~.;; a',:~es ,),:!cI'..Jlrid5ts :-,,3 i;.rma jesta ;.<'J1

t:'':::U'd',j ';'J5t':·j:.;:iJ:~ ~...] \:.n:,:a F.c~n6mi·::á f''S!!jetal ~ :;;;:-mente poderão
:;1'11" ~lsF'::'n:c~~.:.,;:a;l'3S ·105 '.itul..1res cenef:'-:lari,;.s j3S

:""cs~ect" .isas "nr.dS ;) ::-G7::: "1:5 )·:~Sl:e5 ~ ';:;>ndi~:es çr~vistas

f-.:-i:l::Ji Z-3·;r..:e:-; o.; _<:'.J::."'.: l.>j; '11 ·'-l?"or.
Art.:I Pcde= S:-:eCUl: i 'TC- ::.e'JU ld:nentara ",sta

:'~.l., ~.: pril;?';' .. ~ +:J \5e~~enta) d.1.d~ .,;:-:s a sua ~:jb~;.:;acào.

Art. 5". I-Hicam t-':·.....'qadas .3 ·:iispos~cões ~~

Dispõe sobre a desestatizaçêo da empresa de Telecomunicações de
Santa Catarlna S/A - TELESC.

contrário.

Em setembro de 1994, o FGTS, segundo a
imprensa, tinha mais de 30 bilhões de reais em depósitos. Assim,
por que não usar uma fatia dessa disponibilidade financeira para
incrementar o programa de privatização ?

A privatização da TELESP é um dos assuntos em
~auta. Por isso, nada mais l6gico do que propormos uma solução
para democratizar o processo através de um mecanismo que
assegure aos trabalhadores a participação acionária na empresa
que será privatizada e não, apenas, na alienação da mesma para
capitalistas.

.rosTIF:ICAÇÃO

oCONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1-. No processo de desestatização da

TELESP, as ações de propriedade da União deverão ser ofertadas
prioritariamente aOS funcionários daquela empresa e a todos os
trabalhadores titulares de contas do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço -FGTS.

S 1° Os titulares das contas do FGTS,
funcionários ou não da TELESP, terão prazo de até 60 (sessenta)
dias para exercerem junto à cClixa Econômica Federal a opção pela
compra das ações, prazo esse a ser contado a partir do dia em
que for ultimado o processo preparatório da desestatização e
divulgCldas oficiCllmente as condições para venda das ações
pertencentes â União:

S 20
- Os que optarem pela aquisição na forma

deste artigo somente poderão _comprometer até 30% (trinta por
cento) do sa.ldo apurado na sua conta do FGTS, â data da opçâo
pela compra.

S 3° - Aos que optarem pela aquisição das ações,
na forma desta Lei, deverão ser oferecidas as mesmas condições
de preços e financiamento previstas na legislação em vigor que
trata do Programa Nacional de Desestatização, relatívamente aos
empregados das empresas privatizadas.

Art. 2 0
• A Caixa Econômica Federal- CEF, na

condição de administradora dos recursos do FGTS, fica. autorizada
a representar, no leilão de privatização da TELESP e para efeito
da compra das ações referidas no art. 10, os titulares das
contils do Fundo que formali.zaram Cl opção pela compra das ações.

Art. 3 11
• As ações adquiridas na forma desta Lei

ficarão custodiadas na Caixa Econômica Federal e somente poderão
ser disponibilizadas aos titulares e beneficiários das
respectivas contas do FGTS nas ocasiões e condições previstas
para saques na legislação em vigor.

A%t. 4" O Poder Executivo regulamentará esta
Lei, no prazo de 60 (sessentA) dias após a sua publicação.

Art. 5°. Ficam revogadas as disposições em

Essa medida fará co~ que o trabalhador da
empresa, como acionista, preocupe-se em produzir mais ainda,
pois terá mais empenho no sucesso e no crescimento de seu
patrimônio, quando este for empregado da empresa priv~tizada ou,
não o sendo, possa ter mais essa opção de investi. to, visto
que referida aquisição não é obrigatória.

Dispõe sobre a desestatizaçêo da Telecomunicações de S~O Paulo
S/A - TELESP.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 2.465, DE 1996)
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JUSTIFICAÇÃO

longo da discussão da
para o necessário

dos trabalhadores e da
pares.

aue a9
;urgiràc

para o bem
dos ilustres

certeza
idéias

projeto
o apoio

Em setemorc de :994, c FGTS, segunao ..::
imprensa, ~inha mais de 30 bilhões ce reais em aepósitos. Assim,
por que não usar uma fatla dessa disponiblliaaàe :lnancelra para
lncrementar o proqrama de Drivatização ?

. Essa medida fará com que trabalhador da
empresa, como acionista, preocupe-se em produzir mais ainda,
pOlS terá mais empenho no sucesso e no crescimento de s~u

patrimõnle, quando este fer empregado da empresa privatizada ou,
não r; seno.:.., ~ossa cer mais essa opcão de investimento, visto
que referida aquisicão não é obrigatórla.

Outrc asoect: lmDortante _ de que a
lnlciati~a aqul proposta atenua os efeitos da ma remuneracão com
que vem sendo contemplado o FGT~. S ~rabalhadcr poaerá perceber
com maior r.itidez, a partir de então, ci dife~enca cem que serào
remunerados os 30· em ações, frente aos outros "70, do saldo da
sua conta.

Também contempla a presente proposta que o fato
de se fazer a opção pelo investimento não significa direito
irrestrito a acesso ou retirada das acões adqulrldas, a não ser
nas ocasiqes e condicões atualmente prevlstas para saques totais
cu parclais do FGTS (demlssão, aposentadoria, casamento,
abatimento de financlamentos do SFH etc.).

Respaldam esta sugestão os resultados de
pesqul.sa realizada pelo IBOPE, :untc aos funcionários da
Volkswagen em São Paulo, que iudicou o aesejo firme de 72\ deles
em adquirirem ações das empresas privaticadas. Do universo dos
46~ que se manifestaram contra as prl.vatl.cações, 66~ são a favor
da possibilidade de poderem comprar ações das empresas
privatizadas.

Prevê ainda o Projeto que as condicões e preços
a serem ofertados aos optantes pela aquisição com recursos do
FGTS deverão ser idênticas às previstas, no processo de
privatizacão, para os funcionários da TELESC.

Além disso 0 investimen~o dos recursos do FGTS
na aquisicão de acões da TELESC ·.·alorizará ainda malS esse
lnestimável pa~rimõnio dO t.rabalhador que é .~ proprio Funao,
inclusive compensando as sangrias desatadas que vem sofrendo
pela sua desastrosa gestão, conforme rotineiramente denunciado
junto á Socledade.

Na
propost2. mui tas
aperfeicoamento do
Nacão, contamos com

Brasilia (DF), de \ () de dezembro 1996.



IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Nilson Gibson.
O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o Projeto de Lei nQ 1.151-A, de
1995, que disciplina a união civil entre pessoas do
mesmo sexo e seu Substitutivo, além de ferirem o
sentimento ético do povo que representamos, consti
tuem instrumentos desnecessários, já que a nossa
legislação já dispõe de elementos para proteção dos
direitos individuais, sucessórios, de propriedade e
outros.

Além disso, encontra-se viciados pela inconsti
tucionalidade, procurando contornar e fraudar a Car
ta Magna em seus dispositivos de proteção à família
e à união estável entre um homem e uma mulher.

O fato de ser a família a base da sociedade
não é apenas uma quimera criada pela mente do le
gislador. É uma realidade de fato que gera o ser hu
mano, formador da sociedade, membro da Nação,
dotado da cidadania tão propalada nos meios políti
cos.

Os parceiros do mesmo sexo não geram filhos
e muitas vezes disseminam a doença e a morte.

Casamento e união estável somente poderão
acontecer entre um homem e uma mulher. Outras
formas, ainda que se procure dar um caráter de se
melhança, são absolutamente inconstitucionais.

Quem quer livremente assumir relacionamento
homossexual já dispõe de meios legais para a prote
ção do parceiro sem condições de trabalhar. O que
se dedica ao trabalho doméstico, pode ter outro tipo
de atividade, porque, não havendo prole certamente
sobrará tempo bastante para o trabalho. basta lem
brar como as mães de família conseguem efetuar o
trabalho dentro e fora de casa,

A própria Lei da Previdência Social eliminou a
figura da pessoa designada, julgando-a desnecessá
ria, pois seus dispositivos já protegem o idoso, o in
capaz e o menor sob tutela sem recursos para seu
sustento e educação. Os demais poderão filiar-se
conforme a sua qualidade de segurado, empregado,
empregrador, doméstico, autônomo ou facultativo.

Perante a lei n2 8.112, de 11 de dezembro de
1990, o servidor poderá colocar como beneficiária a
pessoa designada, se maior de sessenta anos ou
portadora de deficiência que viva sob sua dependên
cia. Como vemos a lei não protege quem pode e
deve trabalhar.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Finda a Pretendem o referido projeto e seu Substitutivo
leitura do expediente, passa-se ao proteger o direito dos parceiros à propriedade, à su

cessão e outros. Mas nossa legislação é farta em re
lação à defesa desses direitos. Não só a Constitui
ção Federal garante os direitos individuais, inclusive
o de propriedade, como também as leis civis precei
tuam minuciosamente sobre esses direitos.

Considerando-se, ainda, a liberdade contratual,
podem os parceiros dispor livremente a respeito de
seus bens, mediante contrato.

E o direito sucessório já estabelece quem é
herdeiro, mas as pessoas podem deixar testamento
na forma da lei ou fazer uma doação, o que se torna
mais fácil quando se trata de bem móvel que se
transfere por tradição.

Em relação aos bens que ambos adquiriram
em conjunto, pertencerão aos dois e se for imóvel
deverá ser transcrita a propriedade comum no Re
gistro Imobiliário.

É claro que o interessado deve zelar por seu
direito.

Mas é inconstitucional colocar um estranho
como herdeiro em detrimento da família que, como
base da sociedade, tem a proteção especial do Es
tado. A lei protege o cônjuge, colocando-o em tercei
ro lugar na sucessão hereditária, pois, pelo casa
mento, constitui uma nova família.

Não se pode colocar o parceiro do mesmo
sexo na posição do cônjuge como herdeiro, ou be
neficiário, não tendo ele a proteção constitucional,
mas somente um homem e uma mulher, seria pre
tender fraudar a lei.

Se houver entre ambos uma sociedade civil ou
comercial ela poderá ser dissolvida na forma da lei.

Pelo exposto, podemos concluir que tanto o
Projeto de lei n2 1.151-A, como o seu Substitutivo
são inconstitucionais, além de já existir lei suficiente
para a proteção dos direitos dos parceiros que deli
beradamente resolvem assumir um relacionamento
homossexual.

Era o que tinha a dizer.
O SR. IVO MAINARDI (Bloco/PMDB - RS.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, preocupa-me, sobremanei
ra, o desvirtuamento de ideologia que está ocorren
do no movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra-MST.

Criado, se não me engano para acelerar a tão
sonhada e necessária reforma agrária, o que de fato
conseguiu, estão os líderes de tal movimento hoje,
lamentavelmente, sofrendo da síndrome do estrelis
mo.
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Isto é mau, é perigoso tanto para os seus míli- "CONFISCO E NADA MAIS
tantes como para o resto da sociedade brasileira. Paulo Brossard*

Na Democracia, é indispensável a crítica cons- A imprensa divulgou, com pormenores, que o
trutiva, as denúncias de irregularidades, a reivindi~- Incra deve mais de R$1 bilhão por desapropriações
ção de novas posturas políticas, sociais ou econôml- feitas e não pagas, nas déc~das de 1970 e 1980.
caso A oposição existe para impedir os excessos Como já transcorreu mais de metade da década de
elou omissões dos governantes. 90 e como tem aumentado o número de desapro-

Os líderes do MST deveriam refletir sobre os priações, é de presumir-se que o débito seja bem
inumeráveis mártires que já fizeram. Eles não po- superior ao bilhão reconhecido e confessado.
dem esquecer que estão comandando seres huma- Quando os invasores de imóveis rurais exigi-
nos, pessoas humildes que neles confiam, e que ram do governo a mudança do processo desapro-
tão-somente desejam terra para plantar. priatório com a adoção do rito sumário, o que impor-

Não tem cabimento, pois, "massificar- o mo- taria na redução das garantias da defesa, exigência,
vimento com trabalhadores urbanos desemprega- aliás, prontamente acolhida e chancelada pelo Con~
dos assim como invadir os escritórios da Compa- gresso, que dela fez lei, lei, de resto, festejada ate
nhi~ Vale do Rio Doce. É a síndrome do estrelis- em novelas, tive ocasião de notar, aqui mesmo, nes-
mo, as luzes do palco cegam por instantes, repito, ta página, que a questão não estava aí, no rito su-
pois o MST só é legítimo quando luta pela reforma mário, mas que o importante estava sendo escamo-
agrária. teado, e residia no habitual e sistemático calote pra-

A própria CUT discorda de tais ações: seu Se- ticado pela administração: desapropriava, imitia-se
cretário Geral, João Vaccari Neto, afirma que lIesta é na posse e não pagava a indenização devida, con-
uma posição equivocada" dos líderes do MST. Estes vertendo desse modo a desapropriação em confisco.
não podem e não devem cumprir uma função que é Em verdade, o poder de desapropriar é quase
dos partidos políticos e dos sindicatos, sob pena de ilimitado e a defesa do titular do bem atingido é pou-
esvaziarem o movimento, no mínimo, em face do co mais do que simbólico; fora da indenização a ser
descontentamento e da antipatia que granjearão na paga, correspondente ao bem retirado do patrimônio
opinião pública. individual, muito pouco, quase nada, pode ser alega-

Estarão os Srs. José Rainha Júnior, Gilmar do em juízo, a despeito de a Constituição proclamar
Mauro e outros julgando-se os salvadores dos me- que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser
nos afortunados? excluída da apreciação do Poder Judiciário. No fun-

Quando dos seus encontros, Srs. líderes, refli- do, existe uma ojeriza à propriedade imobiliária e,
tam sobre as vidas que já tiraram ao fomentar a vio- particularmente, à propriedade rural. E é tão insid~o-
lência - invasão é um ato de agressão; sobre o direi- sa a orquestração feita que a defesa de um bem ln-
to que os proprietários de terras têm de se defender vadido deixou de ser ilicitude praticada pelo invasor,
e ao seu patrimônio; sobre os ensinamentos de Je- ilicitude civil e penal, e a defesa da vítima é mal vis-
sus Cristo, este, sim, verdadeiro líder, que defendeu ta, a despeito da ancianidade milenar do princípio le-
uma maior justiça social sem agredir ou desrespeitar gal do desforço imediato, consagrado em todos os
os direitos de quem quer que seja, servindo ele pró- sistemas jurídicos, como a legítima defesa em maté-
prio de mártir. ria de integridade pessoal. Já notou o leitor que, no

Lembrem-se, Srs. líderes do MST, de que as noticiário, diante de uma invasão, pública, incon-
vítimas, os perseguidos, os injustiçados sempre co.n- teste, muitas vezes anunciada, com dia e hora mar-
tam com a simpatia e a solidariedade dos demaiS, cados, ao esbulhador se chama "posseiro", numa in-
enquanto que os verdugos são abominados. . signe subversão léxica e etimológica?

, Finalmente, requeiro a V. Exa. Sr. PreSIdente, A questão, a meu juízO',é extremamente. sim-
a transcrição nos Anais desta Casa, do artigo publi- pies e altamente significativa. E legítima.a ~r?pned~-
cado no jornal Zero Hora de 27 de janeiro último, de de ou não é legítima. Segundo a ConstltUlçao, o dl-
autoria do jurista, Ministro aposentado do Supremo reito de propriedade é reconhecido e assegurado.
Tribunal, Paulo Brossard, que versa sobre o conteú- Como e por que discriminar a propriedade? Nin-
do deste pronunciamento. guém sustenta, ao que eu saiba, que a ~~sa de um~

Era o que tinha a dizer! pessoa possa ser invadida e o seu legitimo POSSUl-
MATÉRIA A QUE SE REFERE O dor posto no olho da rua, desde que se dê ao inva-

ORADOR: sor o apelido de posseiro. No entanto, quando se
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trata de propriedade rural, são postos à margem os zenda Santa Clara, onde ocorreram os crimes, Dr.
princípios mais comezinhos, o desforço imediato é Edevair Vilela de Queiroz já havia concedido entre-
intolerável e violento, e a violência cometida é legíti- vista a uma rádio da região declarando que estava
ma e tolerada, até porque, descoberto gracioso eu- se preparando para a ocupação de suas terras. Nem
femismo pelo qual o esbulho passou a chamar-se in- assim qualquer atitude foi tomada pelas autoridades
vasão pacífica... tudo se converteu em tolerável e ju- locais.
rídico. Por que não? E, dessa vez, Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu-

O que me impressiona é que as conquistas da tados, os responsáveis pela nova chacina sequer
civilização, como não se adquiriram de repente, tam- podem atribuir a ação dos trabalhadores mortos ao
bém a sua perda não ocorre de uma vez, mas a ero- Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra, o MST. A
são vai derruindo pouco a pouco, e a consciência vai organização do MST nacional nem mesmo existe na
se acomodando com o abuso, que se vai filtrando no região de Ourilândia ou nos municípios próximos.
corpo social, como o tóxico ou o veneno injetado em Foram executados posseiros desempregados e de-
doses convenientes. sesperados com a situação de miséria da região,

Este o fenômeno que eu, na minha miopia, que já teve como principal atividade econômica o ex-
vejo mui claramente, talvez sem dar-me conta da mi- trativismo de madeira e ouro, atividades agora esgo-

tadas.
nha deficiência visual... Mas o que vale em relação
ao imóvel não há de aplicar-se ao móvel, e ainda Vale lembrar, que não se passou sequer um
aos bens imateriais, que podem ter sumo valor? ano desde o massacre de Eldorado dos Carajás,
Aliás, será novidade dizer que os valores mobiliá- também no sul do Estado do Pará, que resultou em
rios, faz muito tempo, pesam mais na economia das 19 mortos e nenhuma punição para os culpados.
pessoas e dos povos que os imobiliários? De modo Enquanto isso, o Governo Fernando Hénrique
que ninguém estranhe que se anuncie que o Incra Cardoso gaba-se de ter assentado 100 mil famílias
elabora projeto de lei (por que não uma medida pro- de trabalhadores sem terras em dois anos.
visória?), isentando-o de juros nas indenizações de- O que o campo precisa, neste momento, não é
vidas. Se se caloteria o principal, a indenização, de belas palavras, mas sim de ações eletivas, que
mandando o desapropriado aos quintos do inferno, garantam a desapropriação de latifúndios,' o assen-
depois de ele esperar 10, 20, 30 anos, por que e tamento em condições que assegurem ô 'plantio, a
para que contar juros? Afinal, tinha razão Machado colheita, o armazenamento e o escoamento'da pro-
de Assis, se é para sujar-se, suje-se gordo!" dução e, principalmente a punição de assassinos

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Pronun- que raramente pagam pelos crimes que cometem.
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e
Srs. Deputados, mais três trabalhadores sem-terra Sr. Presidente, solicito a divulgação deste pro-
foram assassinados por pistoleiros no sul do Pará. nunciamento no programa A Voz do Brasil.
Mais uma vez as conclusões apontam para a res- O SR. MIGUEL ROSSETTO (PT - .AS. Sem
ponsabilidade dos Governos Federal e Estadual. E, revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. De-
mais uma vez ocupo essa tribuna para denunciar a putados, há um mês, por conta da falta de uma polí-
violência no campo e o descaso das ditas autorida- tica habitacional, do desemprego e do arrocho sala-
des constituídas. rial existentes neste País, mais de mil e quinhentas

Meu temor, Sr. Presidente, é de que as mortes famílias ocuparam uma área urbana na cidade de
de Antônio Souza, Antônio Ferreira Filho e José Júlio São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. São mais de 4
Rodrigues da Silva em Ourilândia do Norte, no último mil pessoas, entre crianças, homens e mulheres. A
dia 13 de janeiro, venham apenas se somar a outras minha preocupação, que faço questão de registrar
tantas que já se tomaram uma triste rotina neste País. desta tribuna, é que fui informado recentemente de

O mais grave nisso tudo são as conclusões da que está em preparação um processo de despejo
Comissão Externa de parlamentares que estiveram violento dessas famílias, por parte da Brigada Militar.
na região. Eles apuraram que os três trabalhadores Ficam aqui registrados este alerta e, ao mesmo
rurais foram mortos à queima-roupa, sendo que tempo, o repúdio a todo e qualquer ato de violência
cada um dos corpos apresentava sinais de cerca de contra essas famílias, principalmente, Sr. Presiden-
17 perfurações de arma de fogo. te, porque está em curso um processo de negocia-

Assusta-me, ainda, saber que, segundo infor- ção, envolvendo a Câmara Municipal, a Prefeitura e
mações do Comitê Rio Maria, o proprietário da fa- uma comissão de moradores.
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Este é o meu pronunciamento, Sr. Presidente, necessidades do País, prejudicando principalmente
solicitando que ao mesmo seja dada a devida divul- o povo na saúde do seu bolso.
gação. Agora os jornais noticiam que especialistas de-

O SR. LEAL VARELLA (PFL-MG. Pronuncia o monstram, com efeito, que a CPMF causará um au-
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. De- mento nos preços dos produtos vendidos nos super-
putados, hoje, quero prestar minhas homenagens ao mercados, um ônus a mais para nossa população,
atual Ministro da Saúde, o Dr. Carlos César Silva de sobretudo aquela mais necessitada.
Alburquerque. Somente na semana passada tive a Conhecendo mais de perto o Dr. Carlos César
oportunidade e o prazer de conhecê-lo, numa au- Silva Alburquerque, creio ter razões para esperar
diência a mim concedida. que seu notável passado seja um penhor para pre-

Foi neste momento propício que pude consta- sente e para o futuro de nosso País, curando - ora
tar pessoalmente sua seriedade, objetividade, deter- através de cirurgias urgentes, ora através de doses
minação e, sobretudo, disposição para o trabalho homeopáticas - nossa Saúde Pública e resolvendo
com que ele recebeu do Presidente da República o assim males conexos, entre fazer com que esta
encargo de cuidar da Saúde, com "S" maiúsculo, do "contribuição" forçada tenha o menor tempo de vida
Brasil. possível.

Interessado no conhecimento deste homem É bem o papel do médico que, para salvar a
público, ,confirmei a minha admiração vendo o seu vida do ser humano, erradique bacilos, micróbios,
currículo profissional de aprofundados estudos, bem células cancerosas etc. O que dirá de um médico ju

dicioso à frente do Ministério da Saúde?como de muitas realizações.
Formado em Medicina pela Universidade Fede- ' Não é apenas uma vida que ele procurará sal-

var eliminando um tal ou qual vírus, mas ele tem por
ral do Rio Grande do Sul, ademais de ter feito dois obrigação primeira zelar pela vida de nossa Saúde
cursos de Pós-Graduação: de Cardiologia e Medici- Pública que se encontra em estado terminal. Para
na Intema e outro de Planejamento, Organização e tanto, quantos vírus terá ele de erradicar? Certa-
Administração Hospitalar, pareceu-me ter todos pre- mente, muitos. Um deles, repito, será o de eliminar a
dicados para ocupar tão importante pasta ministerial. CPMF.

Em seu ativo, tem ele um longo rol.de cargos e Com os olhos voltados para .esta imensa Na-
tarefas leyados a cabo com critério e utilizando-se ção e sempre confiante na Divina Providência, dese-
de uma sadia política. jo ao Dr. Carlos Silva Albuquerque todo sucesso no

Entre eles destaca-se a Presidência do Hospi- desempenho da sua árdua e nohre função diante do
tal de Clínicas de Porto Alegre durante 12 anos. Ministério da Saúde.
Desta feliz experiência resultou o trabalho "O Mode- Outro assunto, Sr. Presidente, alguém afirmou
lo de Gestão com Processo de Inovação e Aumento sobre meu Estado: Minas Gerais tem o peito de ferro
de Produtividade", estudo premiado no 12 Concurso e o coração de ouro.
Nacional de Experiências Inovadoras de Ges~ão na Todos sabemos que elogio em boca própria é
Administração Pública Federal, promovido pelo Mi- vitupério. Mas se digo isso não o faço com espírito
nistério da Reforma do Estado-Mare - e pela Escola tacanho, pois o Estado que tenho a honra de repre-
Nacional de Administração .- Enap. sentar recebeu da Providência Divina .um, território

O atual ministro tem o perfil séri9, corajoso e vasto ~ variado, rico e dadivoso. Um território que -
criativo de qualidades necessárias para resolver os dentro de seus contrastes - tem de tudo para seus
graves problemas relativos à Saqde Pública. filhos; incluindo nossos irmãos nascidos em outros

Sr. Presidente, ao longo do ano passado, em Estados da Federação, bem cqrno de todos rinções
minha persistente luta contra a criação deste novo da Terra. ' , .
imposto, chamado eufemisticamente de, Contribui- Sr. Presidente, mais do que a riqueza, as bele-
ção Provisória de Movimentação Financeira - zas naturais e artísticas de Minas, a Providência deu
CPMF, insistia eu na necessidade de se fazer uma ao meu Estado um povo - esse, sim - com "peito
autêntica reforma da Saúde Pública, encarando o de ferro e coração de ouro"!
problema de frente e não procurando saídas fáceis O Brasil inteiro acompanhou, ainda há pouco,
como onerar a população com mais impostos. quase e impotente, as convulsões meteorológicas,

Não só falei desta tribuna, mas escrevi artigos que se abateram sobre Minas Gerais e as catástro-
mostrando que esta CPMF ia no caminho oposto às fes que se lhe seguiram. De repente, sem aviso pré-



Esteja certo, Sr. Presidente, o Brasil pode con
tar em tódas as adversidades sejam espirituais ou
materiais com o "peito de ferro e coração de ouro"
de todos 'nós mineiros.

Nada pode vencer um povo que realmente te
nha fé religiosa sincera, pois tal fé contribui tão-só
para a elevação de espírito daqueles que a pos
suem.'

Tenho dito.
, O SR. 'SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente,

peço a palàvra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Tem V.

Exª a palavra.
O SR. SÉRGIO MIRANDA (PC do B-MG. Pela

ordem. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
acompanhando a decisão de outras bancadas aqui
presentes, como a bancada do PPB e Parlamenta
res do PMDB, a bancada do PCdoB está em obstru
ção a partir de agora e alerta os Deputados do
PCdoB para o fato de que não devem marcar pre
sença. Estamos obstruindo a sessão a partir deste
momento.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE - (Wilson Braga) - Tem
V. EXª a palavra.
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vio, regiões inteiras de meu Estado se viram, da noi- O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB-MG. Pela
te para o dia, dispensas: casas, casebres, pastos e ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
culturas as mais variadas, comércios, cidades, cam- Bloco Parlamentar PPBIPL também está em obstru-
pos... o fruto do trabalho de vidas inteiras, de sacrifí- ção com relação a esta sessão.
cios sem fim, ... tudo foi perdido, levado pela fúria O SR. JOSÉ MACHADO - Sr. Presidente,
das águas. peço a palavra pela ordem.

Nas dificuldades, Sr. Presidente, conhece-se a O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Tem V.
têmpera de um povo. E o mineiro, atingido pelas in- Exª a palavra.
tempéries, castigado pelas dificuldades de toda or- O SR. JOSÉ MACHADO (PT-SP. Pela ordem.
dem, flagelado e sofrendo a perda de entes queri- Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, na mesma
dos, este mineiro cresceu. linha do líder do PCdoB e do Líder do PPB, a banca-

Seu "peito de ferro" enfrentou as dificuldades da do PT, a partir deste momento, encontra-se em
sem medo e sem revolta. Seu "Coração de ouro" obstrução.
soube encontrar forças na oração sincera a Deus e O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Tem a
Nossa Senhora Aparecida. Este mesmo ·coração de palavra o Deputado Amaldo Faria de Sá.
ouro" ainda soube solidarizar-se com aqueles que O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (BlocoIPPB-
foram ainda mais castigados. SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para

Sr. Presidente, Minas, semidestruída, em mui- registrar o Encontro Nacional dos Aposentados, rea-
tas de suas regiões, soube lutar e agora sabe agra- Iizado em Aparecida, no último domingo pela ma-
decer. Os mineiros agradecem de coração a solida- nhã, a visita que fizemos à Associação dos Aposen-
riedade e a caridade cristãs de nossos irmãos brasi- tados de Porto Ferreira, no domingo à tarde, e nossa
leiros de outras plagas. presença no Encontro Estadual dos Aposentados do

Que Deus lhes recompense já nesta terra e Estado de São Paulo, realizado na cidade de Campi-
não permita que possam vi'r a ser também flagela- nas, sexta-feira. Houve efetivamente uma série de
dos. reuniões, nas quais, lamentavelmente, os aposen~

dos nada têm a comemorar, mas demonstraram a
sua preocupação na luta em defesa dos direitos dos
aposentados e pensionistas, que estão sendo alta
mente vilipendiados.

O SR. ARLINDO CHINAGLlA (PT-SP. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrSls e
Srs. Deputados, o Estado de São Paulo está sendo
assolado .pelas chuvas desde o dia 3 de janeiro.
Nesse período já aconteceram 18 mortes e 16.521
pessoas estão desabrigadas. Somente no Vale do
Ribeira. já-existem 14.890 desabrigados. Trinta e
nove cidades foram atingidas pelas chuvas. Os Mu
nicípios mais atingidos são Eldorado e Registro, lo
calizados no sudoeste do Estado. Nestes últimos
Municípios' existem 4.663 pessoas desabrigadas. Na
cidade de São Paulo já existem 450 desabrigados.
Na Grande São Paulo também estão ocorrendo en
chentes e mortes. NesSes últimos dias o rio Tietê já
saiu do leito por diversas vezes, causando transtor
no e perigo à vida dos paulistanos. No Jardim Panta
nal, a intensidade das chuvas provocou a morte de
uma pessoa e o alagamento de grande parte do
bairro.

A situação dos desabrigados é desesperadora.
Além das perdas de vidas de familiares, houve per
das materiais e é alto o risco da ocorrência de epide
mias nos Municípios inundados. Na cidade de Eldo-
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rado, a Santa Casa foi completamente danificada Por isso, Sr. Presidente, estou apresentando
pela força das águas. Os doentes estão sendo aten- requerimento para constituição de comissão Externa
didos de fonna improvisada. Como sempre, a popu- da Câmara dos Deputados para realizar levanta-
lação mais humilde é que sofrerá as piores conse- mento minucioso dos danos provocados pelas en-
qüências dessa efeméride. Na cidade de Ferraz de chentes no Estado de São Paulo e para a proposi-
Vasconcelos já foram registradas 3 mortes. Em lta- ção de medidas que solucionem definitivamente
quacetuba e Agudos houve duas vítimas fatais. esse assunto.

No entanto, Sr. Presidente, o que toma mais A solução desse problema é direito e exigência
triste e desconcertante essa :situação é que a maior da população paulista. Espero contar com o apoio
dessas tragédias poderia ter sido evitada. A ocorrên- de nossos pares para viabilizar a criação dessa Co-
cia de chuvas fortes e enchentes entre os meses de missão Externa, que em muito contribuirá para o
dezembro e março não é novidade para os adminis- equacionamento desse assunto.
tradores públicos. O conhecimento das condições O SR. MATHEUS SCHMIDT - Sr. Presidente,
climáticas no nosso País exige a adoção pelas auto- peço a palavra pela ordem.
ridades constituídas de ações de segurança para O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Com a
evitar ou atenuar os efeitos das chuvas. palavra o Deputado, líder do PDT, Matheus Schmidt,

Medidas estruturais, corno a dragagem de rios, pela ordem.
a construção de habitações populares e a remoção O SR. MATHEUS SCHMIDT (PDT - RS. Pela
de moradores de áreas de risco - situadas em vales ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
de rios -, a execução de obras de contenção de en- PDT, a partir deste momento, se declara em obstru-
costas, enfim, todas as ações integradoras que são ção na Câmara dos Deputados.
muito bel11 conhecidas dos órgãos responsáveis A Proposta de Emenda Constitucional da ree-
pela defesa civil, em lato sensu. O que falta é op- leição é para nosso Partido questão fechada. Não
ção política de atender os setores sociais mais fragi~ vamos votá-Ia. O partido é contra a reeleição, contra
Iizados economicamente. a proposta e se declara por conseguinte em obstru-

Nesse momento de dor, Sr. Presidente, em ção geral a partir deste momento.
nome da população do Estado de São Paulo, o que O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Com a
exigimos .do·~overno Federal, do Governo Estadual palav:'a o Sr. Deputado Cláudio Chaves.
e dos Governos Municipais não são apenas ações O SR. CLÁUDIO CHAVES (PFL - AM. Pro~

emergenciais e tópicas. A liberação pelo Ministério nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf"ls e
da Saúde de R$5 milhões para compra de hipoclori- Srs. Deputados, hoje, 28 de janeiro de 1997, é um
to de sódio - para ser utilizado no tratamento de dia histórico na ·Casa do Povo·. Esta Casa, tem no
água - e compra de medicamentos é necessário dia de hoje, a oportunidade de votar uma importante
mas não é suficiente., proposta para o aperfeiçoamento do processo políti-

É necessário que o Governo Federal e o Go- co da Nação. Trata-se da Proposta da Emenda
vemo do Estado de São Paulo, com participação' Constitucional que institui no Brasil a reeleição para
dos prefeitos dos Municípios atingidos e da socieda- os cargos dos chefes do Poder Executivo.
de civil adotem medidas para se evitar a ocorrência Por considerar um avanço e que por certo trará
de tragédias dessa magnitude. O Grupo deverá tra- outros na reforma política que advirá, sou partidário
tar de ações que compreendam a construção de ca- da reeleição. Entendo que qualquer país só se de-
sas populares, obras de saneamento e dragagem, senvolve quando tem democracia estável e esta se
contenção de encostas, análise da segurança de faz com partidos políticos fortes, moeda estável e
áreas específicas sujeitas a inundações, entre ou- tranqüilidade política.
tras. Os participantes das esferas de governo devem Os nossos partidos políticos caminham a pas-
também estabelecer os recursos orçamentários para sos largos para a sua solidificação; o real essa aí
implementar essas ações. banindo em definitivo o flagelo da inflação e já reti-

Além do apoio logístico e da solidariedade de rou mais de 13 milhões de brasileiros do nível de po-
que todas as vítimas das enchentes merecem nesse breza absoluta; e a reeleição, dará ao povo brasilei-
momento, iniciativas de caráter estrutural são funda- ro a oportunidade de aprovar ou não seus goveman-
mentais para a solução desse problema que, a cada tes e por conseguinte a tranqüilidade de aprovar ou
ano, apenas com variação da intensidade dos danos não seus governantes e por conseguinte a tranqüm-
provocados, assolam o Estado de São Paulo. dade política que tanto urge acontecer.
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Sr. Presidente, solicito a divulgação do meu se alterar regras constitucionais no meio do jogo. O
pronunciamento no programa A Voz do Brasil e no tempo todo, passou-se para a Nação a idéia de que
jornal Hoje na Câmara. a regra é manter uma política econômica, que como

A SRA. MARIA LAURA (PT - DF. Pronuncia o toda política econômica, não pode ser rígida, em vez
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De- de mostrar que regras permanentes são aquelas es-
putados, o dia de hoje é anunciado, pelas trombetas tabelecidas pela Constituição. E isto é um perigo
dos arautos do Palácio do Planalto, como o dia D para a democracia.
para a emenda da reeleição na Câmara dos Depuiéi- Em perfeito acordo com meu partido, o Partido
dos. Vai para o desfecho final, um processo que pa- dos Trabalhadores, votarei contra esta emenda, por
ralisou o País, para atender os delírios de um Presi- considerar que a conquista da democracia em nosso
dente da República que convenceu-se de que, mo- País não pode ser maculada por uma medida que
narquicamente, após ele, o dilúvio. E assim, só resta forçosamente preste um desserviço ao País. Ao im-
ao Congresso Nacional se curvar e alterar a Consti- putar a apenas um homem uma tarefa que, inevita-
tuição para permitir que ele, FHC, concorra a mais 4 velmente, deve contar com a participação popular no
anos de mandato presidencial. processo decisório, seja pelo estímulo a uma atua-

Para criar o clima necessário ao falacioso "já ção ativa nos organismos de controle das ações do
ganhou", e dar como favas contadas a aprovação da poder público, seja pela própria luta política e sindi-
malfadada emenda constitucional, montou-se uma cal, descredenciamos qualquer tipo de oposição e
poderosa máquina de guerra que operou em várias de confronto de idéias. Isso é muito perigoso.
linhas de frente. As poucas vozes que procuraram Sr. Presidente, nosso Brasil precisa ter seus
resistir, tentanto contribuir democraticamente para homens e mulheres estimulados ao debate por solu-
oxigenar o debate sobre um tema de tal magnitude e ções soberanas para os graves problemas que nos
sempre repelido pela tradição republicana, encontra- afligem, e não de pretensos deuses que o fim de
ram as portas fechadas. Tiveram, isto sim, de lutar tudo, contribuem para a manutenção deste famige-
para evitar a desmoralização e o aviltante descre- rado status quo.
denciamento utilizado como tática pelos áulicos da O SR. IVAN VALENTE (PT - SP. Pronuncia o
corte presidencial. seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srl's e Srs. De-

Sr. Presidente, me coloco ao lado daqueles putados, o vale tudo em que se transformou a trami-
que, mesmo sob tal barragem de fogo, insistem em tação da emenda da reeleição no Congresso de-
denunciar o caráter aético, autoritário, imperial e monstra o quanto o 'fisiologismo e o autoritarismo
chantagista da ação presidencial para impor um si- marcou a vida política brasileira. O discurso pró-ree-
mulacro de concenso ao nível da sociedade. Uma leição assumiu, como disse o jornalista Elio Gaspari,
análise contundente sobre isto foi feita por EUo Gas- . uma feição terrorista imperial e golpista. Em ne-
pari em sua coluna dominical veiculada em vários nhum momento se discute mais a inclusão no tex-
jornais brasileiros. o primoroso título de sua matéria to constitucional do princípio que permite a recon-
"A Retórica da Reeleição se Tomou Terrorista,lm-' dução de.' bcupames de cargos executivos. O dis-
perial e golpista", denuncia o uso e a instrumentali- curso é aproveitando a vassalagem da mídia que
zação do medo e do pânico como forma de criar criou editorialmente' o discurso único e uma popu-
uma avalanche social de exigência pela permanên- laridade fugaz, a discussão se FHC deve ou não
cia de FHC no Palácio do Planalto. continuar no poder.

Quem teve oportunidade de assistir à propa- COf!lO fo~ou-se uma "ilha da fantasia" onde o
ganda veiculada por iniciativa dos Institutos ligados povo. está' feliz porqúe consome agora o franguinho
aos PSDB e ao PFL viu estarrecido uma dose cava- e ,q'uiçá um yogurte, e não existe educação e saúde
lar de ameaças ao futuro do País caso não passe a pública destroçadas, desemprego em massa, nem
reeleição. Mas não a reeleição em si. Fala na reelei- gente morando em favelas, por que não continuar
ção de FHC, obscurecendo, assim a possibilidade com a felicidade? Por que não dar mandato vitalício
de uma análise isenta, pela população, e o que é a FHC? FHC para Imperador!
mais grave, resvalando para o perigoso vi~s de colo- A outra face desta comédia é a idéia que FHC
car um aspecto salvacionista na presença de FHC é insubstituível. É o único que pode dar continuidade
tão ao gosto das ditaduras. Dessa forma, desaver- a essa "obra" que passa seguramente por mais ex-
gonhadamente, induziu-se a população a tomar o clusão social e concentração de renda, de terra, de
perigoso caminho de compactuar com o golpismo de riquezas de poder.
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Por isso manda-se para o espaço as regras de- Pensei que aqui ouviria, dos que defendem a
mocráticas e a ética na política. O que importa é si- reeleição, que a mesma é um sistema mais demo-
nalizar com o nome de FHC para a continuidade crático, que existe em diversos países, que seria a
desta política que doa patrimônio público, salva ban- continuidade de um projeto político concentrado na
queiros fraudadores e falidos, reprime as greves, se- figura do presidente, e por outro lado, onde me en-
gura a reforma agrária. O grande capital internacio- quadro, apostava, como aposto, nos seguintes argu-
nal quer a mesma política que reelegeu Menem e mentos contra a reeleição:
Fujimori e deu continuidade ao projeto neoliberal. a) Democrático é o fortalecimento dos partidos

Por outro lado, o terrorismo e o golpismo da re- políticos, e não endeusar a figura de um presidente,
tórica pró-reeleição que insinua que sem FHC não governador ou prefeito. Digo isso, porque os ho-
haverá desenvolvimento e a inflação terá um estouro mens passam - os programas, as idéias e a prática
com prejuízos para todos os brasileiros. A violência dos partidos, ficam. O melhor exemplo é o caso da
e o autoritarismo deste discurso merecerá estudos capital dos gaúchos: o PT, pela terceira vez, elege o
que compararão o Govemo FHC, ao pior dos autori- prefeito de Porto Alegre com um programa correto,
tarismos na conivência do "convencimento" efetiva- que atende os interesses da população.
do por farta campanha publicitária. b) Tenho dito também, contra a reeleição, que

Não bastasse isso, o povo ainda conhecerá em é inegável que o Presidente da República usará a
futuro próximo o preço que o tesouro e o dinheiro do má<;uina pública para perpetuar-se no poder, princi-
povo estão pagando por esse processo espúrio. palmente FHC, porque este tem o poder imperial de

A decência política recomenda que barremos editar e reeditar medidas provisórias sem limite - ti-
esse continuísmo autoritário.' rando do Congresso os seus dois maiores poderes:

Era 'o que tinha a dizer. legislar e fiscalizar os atos do Executivo.
O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o c) Poderíamos citar, ainda, as palavras do líder

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De- . mundial, Nelson Mandela que, consultado sobre a
putados, esta Casa está parada para decidir, entre possibilidade de sua reeleição, disse: "Gostaria que
hoje e amanhã, se a emenda constitucional que as pessoas lembrassem de mim como um grande
prevê a reeleição do Presidente, Governadores e governante e um grande estadista, que teve compe-
Prefeitos será ou não aprovada. .. tência e capacidade para eleger o seu sucessor".

srªs eSrs. Deputados, quero iniciar o méu pro- Poderíamos continuar elencando uma série de .
nunciamento questionando o método usado para argumentos, não o faremos pois o debate não acon-
que esse assunto, tão importante para a vida do teceu. Só espero, Sr. Presidente, que independente
País pois envolve diretamente o interesse de 150 do resultado do dia de hoje, esta Casa volte a traba-
milhões de brasileiros, foi posto em debate. . Ihar - o País não pode continuar parado! O povo exi-

O que ouvimos nesta Casa e pela imprensa - ' ge decisões sobre a Saúde, Educação, Habitação, .
que este ou aquele Partido, que este ou aquele par- . distribuição de renda, salário mínimo, proventos dos'
lamentar vótará a favOr da reeleição se forem atendi- aposentados e pensionistas, atualização dos salá-
dos os interesses partidários que envolvem a presi- rios dos servidores públicos há dois anos 'sem rea-
dência da Câmara e do Senado, relatorias de proje- juste, reforma agrária, combate à taxa de juros e ao
tos considerádos importantes, e até posto de minis- desemprego, que está levando ao desespero milha-
tros, nos deixou perplexos. res e milhares de até ontem trabalhadores do nosso

Entre o's interesses particulares - liberação de País.
verbas do Orçamento, verbas do Orçamento, verbas Era isso, Sr. Presidente, obrigado.
extraordinárias para pontes, estradas, que atendam O SR. ENIO BACCI (PDT ..::. RS. Sem revisão
os interesses eleitoreiros de alguns par1amentares e do orador.) - Sr. Presidente, solicito a V. Ex!! que au-
outros que negociam até mesmo a presidência de torize o registro nos Anais desta Casa de ofício en-
comissões permanentes da Casa. viado pelo Ministério dos Transportes confirmando a

Sr. Presidente, o que E~U gostaria de ter visto e prioridade daquele órgão e do próprio Governo Fe-
ouvido nesta convocação extraordinária, que já está deraI em dar continuidade às obras de duplicação da
no vigésimo terceiro dia era o plenário lotado, e que BR-386, no Estado do Rio Grande do Sul.
o debate acontecesse no campo das idéias, cada Segundo o Ministro, a BR-386, ou Estrada da
um explicitando se a proposta da reeleição seria ou Produção, é considerada prioritária para o Ministério
não o melhor para o País. devido ao tráfego diário de mais de 7 mil veículos,



ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

DE ONDE VEM O DINHEIRO DA PROPAGANDA?
Barbosa Lima Sobrinho

Tudo estava preparado, para que se eliminas
se, do texto da Constituição de 1988, o artigo 82,
que vedava a reeleição do Presidente da República
para o período subseqüente dos quatro anos de seu
mandato. Tudo, ao que se dizia, à revelia e sem o
conhecimento do atual Presidente da República, Sr.
Fernando Henrique Cardoso que, por sinal, não ti
nha nenhum interesse na renovação de seu manda
to. Mas bastou um pequeno tropeço, para que tudo
se esclarecesse. Para que se chegasse à evidência
de que tudo estava sendo mal contado. E para que
se soubesse que o maior interessado nessa renova
ção do mandato presidencial... era o próprio Sr. Fer
nando Henrique Cardoso.

O que, decerto, causava alguma surpresa,
quando se sabia que o atual Presidente fora também
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sendo esse o limite de trafegabilidade nas rodovias tarem a reeleição. Esses Prefeitos tomarem posse
simples ou de mão dupla. O Ministério dos Transpor- há pouco mais de 20 dias. Deviam estar nas suas ci-
tes afirma que essa obra terá continuidade porque dades cuidando das dificuldades que os Municípios
beneficia o transporte das riquezas do norte do Rio estão atravessando e não gastando dinheiro público
Grande do Sul para a Capital do Estado. em hotel 5 estrelas e passagem de avião para legis-

Desta forma, o ofício do Ministro dos Transpor- lar em causa própria, em busca da reeleição.
tes, Dr. Alcides José Saldanha, dá ao Rio Grande do Tenho mandado cada Prefeito encontrado nos
Sul e a toda região que margeia a BR-386 a certeza corredores desta Casa de volta às suas cidades
de que essa obra de duplicação terá continuidade. para cuidar dos problemas dos Municípios, porque

OFíCIO A QUE SE REFERE O ORA- do Congresso Nacional tomamos conta nós, Deputa-
DOR: dos eleitos para isso e o fazemos müito bem. Não

precisamos de Prefeitos aqui.
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES Sr. Presidente, gostaria que a Mesa da Câma-
Gabinete do Ministro ra dos Deputados, que tem tido tanto rigor com os
Ofício n!2 058/GMIMT trabalhadores que vêm ao Congresso Nacional, proi

bindo muitas vezes sua entrada, tivesse o mesmo ri
gor com os Prefeitos, apelando para que eles voltem
a seus Municípios e não fiquem aqui feito mariposas
tontas, vagando pelos corredores do Congresso Na
cional.

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, peço que V. EX
divulgue nos meios de comunicação desta Casa e
determine seja inserido nos Anais o artigo "De onde
vem o dinheiro da propaganda?", do jornalista Bar
bosa Lima Sobrinho, questionando o espúrio proces
so da reeleição, a negociata, o balcão de negócios
que lamentavelmente tomou conta deste momento
político do País. É lúcido o questionamento desse
ilustre brasileiro: de onde vem o dinheiro da propa
ganda para tentar aprovar a emenda da reeleição.

Brasflia, 17 de janeiro de 1997
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Enio Bacci
Câmara dos Deputados
Brasília-DF
Senhor Deputado,

Tenho o máximo de satisfação em poder cum
primentá-lo e referir-me ao conteúdo da manifesta
ção que Vossa Excelência proferiu na tribuna da Câ
mara dos Deputados em 8 do corrente, relativamen
te à obra de duplicação da BR-386.

Tenha certeza o nobre parlamentar que a Es
trada da Produção continua sendo prioritária neste
Ministério, não somente por se tratar de uma das
principais rodovias do Rio Grande do Sul, mas sim,
fundamentalmente, porque já foi ultrapassado na
quela BR o trânsito diário de 7.000 veículos, tido
como limite em rodovias simples ou de mão dupla.

O transporte das riquezas entre o norte do Es
tado \.lu ~!o Grande do Sul e sua capital é efetuado
principalmente por aquela rodovia e isso é reconhe
cido tanto pelo Poder Executivo, como pelo Legislati
vo, que estão dotando a continuidade da obra com
recursos substanciais, visando o término no menor
espaço de tempo possível.

Enquanto Ministro de Estado dos Transportes,
aludindo ao seu pronunciamento, até porque do inte
resse do Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública, afirmo que a obra não sofrerá solução de
continuidade.

Atenciosamente. - Alcides José saldanha,
Ministro de Estado dos Transportes.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, quero, nesta opor
tunidade, registrar meu protesto contra a atitude de
centenas de Prefeitos de todo o País que vieram ao
Congresso Nacional pressionar os Deputados a vo-



o SR. RICARDO GOMYDE (PCdoB - PRo
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr's e Srs. Deputados, as chuvas que cairam no iní
cio deste ano no norte do Paraná causaram estra
gos materiais de enorme monta. Particularmente as
cidades de Adrianópolis e Jaguariaiva foram afeta-

Melhor do que isso. Eleito Presidente da Repú
blica pelo voto do eleitorado brasileiro, ao tom~r pos
se de seu cargo, o Presidente e o Vice-Presidente
prestaram o juramento do artigo 78 dessa mesma
Constituição de 1988, em sessão do Congresso Na
cional com o compromisso de manter, defender e
cumprir a Constituição, observar as leis, promover o
bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a in
tegridade e a independência do Brasil. Mas lá estava
a obrigação e o compromisso de manter, defender e
cumprir a Constituição, que não podia deixar de in
cluir o preceito do artigo 82, que vedava a reeleição
para o período subseqüente. Sem qualquer ressalva
ou escapatória, manter e respeitar os quatro anos do
mandato presidencial. Se tivesse qualquer reserva
quanto ao tempo do mandato, não era hora de mani
festar a sua discordância. Quem cala, consente, nos
diz a sabedoria popular. Os que assistiam ao ato da
posse pela televisão, podem agora testemunhar o
total assentimento do Presidente, com a mão aberta
sobre a própria Constituição. Verdade que João Bar
balho, um dos melhores comentadores da Constitui
ção de 1891, já advertia que se tratava de um pre
ceito preventivo, para evitar as despesas e os atos
de corrupção de uma reeleição do Presidente. E o
outro insigne comentador dessa mesma Constitui
ção, Carlos Maximiliano, que foi, também como João
Barbalho, ministro do Supremo Tribunal Federal,
faz questão de enumerar os Presidentes que não
conseguiram a reeleição e que já haviam atingido
o número 18, a que podemos agora acrescentar
os nomes de dois Presidentes que também não se
reelegeram, Jimmy CartHr e George Bush, acres
centando que nos próprios Estados Unidos muitos
pensam que deve ser vedada a reeleição imediata.
Ainda mesmo que se abstenham da corrupção e
da violência, dispõe de prestígio tal o Presidente
que só por si constitui sério embaraço à vitória de
outro candidato.
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candidato a relator geral do projeto de Constituição, Continuam os comentários de Carlos Maximi-
num prélio com os deputados Bernardo Cabral e Pi- Iiano: Aspirando a novos sufrágios, insensivelmente
menta da Veiga. A função do relator geral era ape- se tomará mais político do que administrador, preo-
nas para que se obedecesse ao que havia sido re- cupado em agradar as turbas, e conquistar, por meio
solvido nas comissões especiais, que já haviam con- de obras adiáveis, Estados importantes. Conde-
cordado com a não elegibilidade do Presidente da scenderá quando for o seu dever resistir, fará menos
República, para o pleito imediato de seu mandato. E o que a Nação precisa do que aquilo que os chefes
como já se havia decidido não permitir essa reelei- políticos desejam. Nos países novos o perigo é
ção, a função do relator geral era apenas a de con- maior. Permitida a reeleição, todos a disputam e a
cordar com o texto do artigo 82, que proibia a reelei- vitória caberia sempre ao Governo, como acontece
ção. De modo que a candidatura a relator geral já em todos os pleitos. Dever-se-ia o primeiro triunfo à
significa a concordância desse relator com a proibi- persuasão, o segundo à corrupção, e os demais à
ção da reeleição do Presidente da República. violência. Logo que se viu livre da ditadura de Porfí

rio Diaz, o México reformou a sua Constituição, restabe
lecendo o artigo 78, que proibia reeleger o Presidente...

Uma atitude que acabou se estendendo até mes
mo à proibição da intervenção do presidente na esco
lha de seu sucessor, com a preocupação de afastar do
pleito a intervenção dos recursos oficiais. (Posição
essa, aliás, que fiz questão de manter, no Estado de
Pernambuco, quando era então governador do Estado,
pois que votando, pessoalmente no candidato de meu
partido, fiz questão de assegurar a absoluta neutralida
de do Estado, na escolha de meu sucessor.)

Se os amigos do Sr. Fernando Collor, chegan
do ao poder, acreditavam que estavam dando come
ço a um governo de vinte anos, pensando, provavel
mente, nos recursos que estavam chegando ao Pre
sidente por intermédio de seu amigo e sócio, PC Fa
rias, agora, as televisões já começam a fazer a pro
paganda da reeleição do Sr. Fernando Henrique
Cardoso, muitas vezes, sem se fazer demonstração
categórica de que se trata de contribuição de parti
dos políticos. Por sinal que todo o povo ainda não
sabia que os partidos políticos estavam tão ricos, ou
será que esses recursos - gigantescos - têm outras
origens?

Mistérios que só o tempo poderá esclarecer,
uma vez que o Brasil não possui ainda os meios ne
cessários para um seguro esclarecimento das atitu
des de seus partidos políticos. Não seria o caso para
a criação de uma Comissão de Inquérito no Con
gresso, para que não ficasse nenhuma dúvida quan
to à origem dessas contribuições, se não suspeitas,
pelo menos contraditórias?
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das e suas populações encontram-se em situação veita mal suas terras - isso quando a utiliza para
delicada. produzir e não apenas para especulação financeira.

Os Prefeitos já estão levantando os prejuízos, A mobilização do Movimento dos Trabalhado-
a fim de que sejam socorridos pelas instâncias públi- res Sem-Terra com o acampamento ocorrido na últi-
caso ma semana às margens da BR-285, em Santo Antô-

É necessária a imediata ajuda tanto do Gover- nio das Missões, no Rio Grande do Sul, leva para a
no Federal quanto Estadual para que o povo daque- fronteira oeste do Estado uma discussão que preci-
la região possa retomaar a normalidade de suas vi- sa ser implementada naquela região - o aproveita-
das. mento das terras improdutivas pelos excluídos da

.O SR. VALDECI OLIVEIRA (PT - RS. Pronun- política agrícola nas última;; décadas.
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e As famnias dos Municípios da região vêem no
Srs. Deputados, quando o cidadão convive diaria- acampamento a possibilidade de manifestar sua in-
mente com a miséria, sente que a vida está sendo dignação com a política do Governo Federal, que
consumida sem a mínima dignidade. É preciso que não olha para as questões básicas da população.
visualize no horizonte alguma esperança para que

No sábado, estivemos presentes no acampa-
possa conseguir as condições básicas para sua so- mento da BR-285 e nos somamos à caravana de
brevivência.

trabalhadores de todo o Estado que discutiu as for-
O problema da terra que hoje está numa situa- mas de organização e de pressão para que o Gover-

ção crônica tem suas origens na estrutura arcaica da no agilize a política agrária. Demonstramos pacifica-
distribuição agrária no País, que vem desde a colo- mente que nossa reação à violência dos defensores
nização. Nas últimas décadas, foi agravado como dos privilégios é a nossa união e damos nosso grito
êxodo rural e o progressivo empobrecimento dos pe: de indignação contra as injustiças do País.
quenos produtores rurais pelas políticas agrícolas.

Além da luta pela refor'ma agrária, o Partido As assembléias e reuniões com lideranças e
dos Trabalhadores e todas as entidades ligadas·à . entidades fortaleceram a coesão e a formação críti-
organização dos trabalhadores do campo devem-se ca dos trabalhadores acampados em Santo Antônio
preocupar também em elaborar propostas em n"ível das Missões.
municipal, estadual e federal para a pequena pro- Temos certeza, e é quase unânime entre os
priedade. cientistas sociais, de que a justiça social no Brasil

O Presidente Femando Henrique Cardoso ain- brota da questão agrária e da assistência ao peque-
da não propôs políticas sérias em áreas básiCas no produtor. É preciso acelerar a reforma agrária e
como a da reforma agrária e da agricultura; só pen- dar condições à agricultura familiar.
sa na reeleição. O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo

É necessário que as entidades do meio populài" Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'Is e Srs.
manifestem sua indignação com a política do Gover- Deputados, quero reoistrar a presença nesta cidade
no Federal e debatam um novo modelo de desenvol- de Prefeitos que apoiama reeleição. S. Ex"s estão
vimento da agricultura baseado na agricultUra fami- beneficiando o Distrito Federal, dirigido pelo PT, que
liar que produz alimentos, gera renda e emprego precisa de recursos para fazer uma boa administra-
para o País. . ção, e estes podem ser auferidos do ICMS, quando

As políticas da terra devem assegurar ao pe- se fazem refeições e compras, e do ISS, quando se
queno produtor crédito de investimento supsidiado utilizam os hotéis.
para viabilizar sua atividade e seguro agrícola que Acredito que os políticos ligados à administra-
dê garantias mínimas para os agricultores familiares ção de Brasnia deveriam receber de braços abertos
no caso de haver frustração de safra. todos aqueles que vêm à cidade para fazer despe-

Nas visitas ao interior do Rio Grande do Sul, sas, pois ajudam a Capital, que não tem indústrias -
constata-se as dificuldades enfrentadas pelos produ- prevalece a prestação de serviço. É uma falta de
tores rurais frente a estiagem. É o segundo ano con- respeito não acolher todos os visitantes. Para cá
secutivo que a seca castiga o setor primário que é vêm caravanas de trabalhadores, de autoridades, de
básico para a economia gaúcha. empresários de vários segmentos da sociedade, e

O pequeno produtor é o que mais produz, o todos devem ser recebidos de braços abertos, com
que mais distribui riqueza e gera justiça social. Vá- dignidade e cortesia, uma praxe em qualquer cidade
rios levantamentos confirmam que o latifúndio apro- brasileira. Aquele que aqui esbravejou uma série de
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palavras contra os Prefeitos será bem recebido nos
Municípios administrados por eles.

Hoje, os Prefeitos são bem-vindos a esta Casa,
pela grande causa que defendem, a da reeleição,
que representa a estabilidade. É o Brasil que cami
nha a passo certo para o futuro.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, as atenções desta Casa·e da socie
dade brasileira, por força da propaganda do Gover
no e da mídia governista, voltam-se para o item da
pauta da Ordem do Dia de hoje, que é a emenda da
reeleição. Aliás, é preciso que se afirme mais uma
vez que este Governo não tem feito outra coisa se
não trabalhar pela aprovação dessa emenda e, com
isso, paralisanao, do ponto de vista dos interesses
fundamentais da população, as parcas iniciativas
que vinham sendo tomadas. O País está paralisado.
Enquanto isso, a fome e a miséria, o desemprego, o
caos há muito tempo estabelecido no setor de saúde
e educação, a violência oriunda da falta de seguran
ça que se intensifica nas médias e grandes cidades
do País. Enfim, nunca se viu na nossa história tama
nho descaso de um governo em relação às políticas
sociais, sem as quais o povo continuará sem as mí
nimas condições dignas de vida.

Não sou daqueles, Sr. Presidente, que aposta
no "quanto pior, melhor". Não. Mas não se pode "ta_
par o sol com a peneira", o que, aliás, é o que faz o
Governo ao apresentar à população falsas expectati
vas que acabam não se comprovando na prática. E
o que é pior. maquia os fatos através da manipula
ção vergonhosa de dados que ele apresenta como
sendo a política de resultados globais na área social.

Quero hoje, Sr. Presidente, a despeito dos ou
vidos moucos da maioria dessa Casa e da imprensa,
tratar da questão da Reforma Agrária.

Segundo relatório do Movimento dos Sem-Ter.,
ra, no dia 2 de maio de 1996, em audiência com a
direção do MST, o Presidente Fernando Henrique
Cardoso assumiu, entre outros, os seguintes com
promissos:

1. que o Incra priorizaria o assentamento das
famílias acampadas, adequando inclusive a meta
dos 60 mil dentro dos Estados com maior número de
famílias acampadas;

2. que não faltariam recursos para a reforma
agrária. Que a reforma agrária era prioritária para
seu Governo;

3. que o Governo se mobilizaria para garantir
punição aos responsáveis pelo massacre de Cara
jás.

Esses compromissos, srªs e Srs. Deputados,
ficaram apenas na palavra. Estamos já ao final do
primeiro mês de 1997 sem que esses compromissos
do Presidente tenham sido honrados. Se não, veja
mos, para que não se diga que estamos aqui a pro
pagandear inverdades,

O governo propagandeou durante todo o ano
que cumpriria sua meta de assentar 60 mil famílias
durante o ano. O próprio MST reconhece em seu
relatório/96 que, "de fato, houve avanços em relação
a governos anteriores, que fizeram quase nada", E
afirma que o Governo FHC desapropriou esse ano
em tomo de 2 milhões de hectares de terra e que,
com a publicação do decreto desapropriatório no
Diário Oficial, no entanto, dada a morosidade do In
cra e da falta de recursos para depositar em tempo
hábil na justiça, apenas 500 mil hectares tiveram
imissão de posse do Incra e puderam se transformar
em projetos de assentamento. Prova disso está na
tabela oficial do Incra, onde consta, até meados de
dezembro/96, o assentamento de 51.136 famílias.
Percebe-se, por esta tabela, continua o relatório,
que o Incra reconhece que, destas, 18 mil referem
se a famílias que receberam terras em projetos que
já existiam. Se olharmos com detalhes os projetos
em Estados como Pará, Maranhão e Bahia, veremos
que há famílias sendo "assentadas" em assenta
mentqs que existem desde 1978, 1987, 1991 etc.

Por outro lado, das 32 mil famílias que teriam
sido assentadas em áreas desapropriadas em 1996,
há um grande número dessas famílias que já viviam
nas áreas como posseiros, e tiveram sua situação
regularizada, o que é positivo, mas não se trata de
reforma agrária, pois não alterou uma situação ante
rior. Note-se, pontualiza o relatório, que 45% dessas
famílias. "assentadas" encontra-se em Estados de
fronteira agrícola: Maranhão, Pará e Mato Grosso. E
se somarem-se outros Estados da região Norte, atin
ge 69%. Logo, mesmo que os dados sejam reais, a
reforma agrária do atual GoverJ:l0.é ainda em regiõ
es de colonização e não está contribuindo para re
solver a situação de gravidade social das regiões
Nordeste, Sul e Sudeste. Em toda a região Sul fo
ram assentadas apenas 1.342 famílias.

Portanto, Sr. Presidente, por esses dados, o
Governo engana a opinião pública quando globaliza
as informações dando a entender que está fazendo
reforma agrária em todo o País. Está correto o MST
quando afirma que, na verdade, analisando os da
dos do Incra, estima-se que apenas em torno de 25
mil famílias foram de fato assentadas durante o ano
de 1996.
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E não se trata de semântica de números. O Apenas para se ter idéia de como se tratam cri-
Governo precisa se convencer de que apenas fazer mes dessa natureza neste País, basta dizer que, no
propaganda não resolve o problema. E não resolve caso do massacre de Carajás, os processos circu-
mesmo, pois os acampamentos são reais, e lá per- Iam lentamente pela Justiça do Pará, com graves
manecem como testemunhas vivas da inoperância e defeitos processuais, que indicam que não terão jul-
da manipulação dos dados. gamento antes do ano 2007; e que dificilmente ha-

Quanto aos recursos que o Presidente FHC verá punição dos responsáveis. Acertadamente, o
disse que não faltariam, o rela.tório do MST demons-- relatóFio-doMST,.emrelação a essa questão, -afirma
tra mais essa falácia, deixando claro que não houve que seria necessário alteração na legislação atual e
prioridade do Governo para a reforma agrária. Va- um acompanhamento mais incisivo do Governo Fe-
mos aos dados do relatório. deral, para que de fato a sociedade brasileira pudes-

No Orçamento da União para 1996, foi aprova- se saber que haverá verdadeiramente punição dos
da uma verba de 1,5 bilhão de reais para a reforma culpados. Não é, Sr. Presidente, o que demonstram
agrária, sendo que 30% desses recursos referem-se os fatos. A violência no campo continua nos mes-
à manutenção da máquina administrativa do Incrae mos pàrâmetros de anos anteriores, chegando em
outros 400 milhões em TOA (Títulos de Dívida Agrá- 1996 a 47 assassinatos, o que não mudou muito se
ria) para desapropriações. levarmos em consideração a média histórica de 50

Dos recursos aprovados, o Governo contingen- assassinatos de lideranças por ano.
ciou uma parte, e liberou apenas 1,251 bilhão, ou Outrossim, Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputa-
seja, cortou 264 milhões. E estes recursos foram dos, não poderia deixar de aproveitar essa oportuni-
sendo liberados a conta-gotas, trazendo grandes dade para dizer ao Sr. Raul Jungmann, Ministro da
prejuízos para imissão de posse e para as ativida- Reforma Agrária, que reiteradas vezes tem dito que
des do Incra. Basta ver que até 30 de novembro de não negocia com o MST, que a sociedade brasileira
1996 o Incra tinha gastado apenas 862 milhões de reconhece esta entidade corno legítima interlocutora
reais, e havia disponível do Orçamento, mas· não dos que hoje lutam pela terra, além de outras entida-
gastos, 460 milhões. des como a Contag, que congrega várias federações

No caso de recursos para as famílias assenta~ sindicais de trabalhadores rurais. Deste modo, o Mi-
das, também, durante todo o ano de 1996, foi uma nistério da Reforma Agrária, a idéia do Governo Fe-
luta permanente para que fossem liberados os recur- deral de repassar aos Municípios a responsabilidade
sos, afirma o referido relatório. Havia no Orçamento de realizar a reforma agrária só terá validade se as
aprovado 100 milhões para a produção, no progra- entidades acima referidas forem reconhecidas como
ma do Procera. E o Presidente havia prometido au- representantes dos trabalhadores, portanto, partici-
mentar para 234 milhões. E outros 61 milhões para pantes do processo. Caso contrário, só podemos en-
crédito de fomento, habitação e alimentação. tender que esta proposta tem como objetivo principal

Segundo ainda o MST, esses recursos foram Ii- acabar coma legitimidade dessas entidades e criar
berados fora de época, e não atenderam as necessi- novas associações para gerir o programa de reforma
dades. Note-se que cada família tem direito a R$7,5 agrária. E isso é inaceitável e,.diria mesmo, uma ati-
mil para produção (do Procera) e outros 4,5 mil tude que em nada contribuiu para a afirmação da
corno crédito alimentação (RS 1.500) e habitação democracia em nosso País.
(R$3 mil). Se, de fato, o Incra tivesse assentado as Finalmente, Sr. Presidente, requeiro que este
60 mil famnias, teria necessitado de 720 milhões pronunciamento seja publicado no jornal Hoje na
para esses créditos. No entanto, nem assentoll to- Câmara e divulgado no A Voz do Brasil.
das as famnias, nem liberou os recursos ·suficientes . Era o que tinha a dizer!
para as 25 mil famnias efetivamente assentadas. O SR. RICARDO BARROS (PFL - PRo Sem

Quanto ao compromisso de punir os responsá- revisão do )rador.) - Sr. Presidente, nobres colegas,
veis pelo massacre de Carajás, é preciso que se quero registrar neste dia importante para a democra-
diga que nem esse nem o de Corumbiara, dada a cia - aqui será demonstrada a resistência, a deter-
gravidade dos fatos, encontram, por parte d~ Gover- minação e a vontade dos Parlamentares de exercer
no e do próprio Poder Judiciário, a atenção urgente com soberania o seu mandato - que, corno membro
que mereciam. E olha que já neste ano tivemos mais do Partido da Frente Liberal, que não fechou ques-
um massácre com a morte de três trabalhadores ru- tão em relação à reeleição, que não faz em seu pro-
rais. grama nenhuma menção à reeleição, pela minha
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convicção, o nosso mandato não nos permite, não
nos legitima a votar a reeleição para os atuais man
datários.

Eu votaria, sem nenhum problema de cons
ciência, para os próximos mandatários, porque,
quando se registrar, o candidato saberá que está
disputando uma eleição para ter o direitocle reelei
ção. Quando o eleitor votar, saberá que estáelegen
do o Prefeito, o Governador e o Presidente. com di
reito a reeleição.

Portanto, a minha consciência diz que o plebi
scito é o caminho único e legítimo para que o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso e os atuais Pre
feitos e Govemadores, que hoje estão em Brasfiia,
adquiram o direito de ter mais um mandato consecu
tivo, subseqüente ao seu.

É evidente que as posições políticas precisam
ser bem entendidas. Utilizo este tempo para deixar
absolutamente claro'que o plebiscito é o caminho le
gítimo e justo para à conquista deste expediente da
reeleição. Inclusive, quando o meu partido, o PFL,
aprovou uma recomendação do Líder InOCêncio Oli
veira, em reunião da Executivá Nacional, para que
os nossos companheiros votassem a favor da reelei
ção, eu, que estava na reunião, pedi que se regis
trasse em ata que não me sentia em condições de
votar a emenda, se esta não trouxesse em seu bojo
o plebiscito. (Palmas.)

Até então, Sr. Presidente,' nobres colegas 
apesar do meu pedido e o dóS Deputados Raul Be
lém e Affonso Camargo, que também registrou a sua
intenção de que o plebiscito estivesse contemplado
na emenda -, não sentimos a reação dó partido em
determinar que o Relator, que é'nosso companheiro
do PFL, contemplasse não só esses pedidos como
também os pedidos de desincompatibiliiação, que
em quantidade acompanharam essa emenda. Por
tanto, vamos hoje votar um teXto que não tem refe
rendo, não tem plebiscito e não tem desincompatibi
lização. (Pal,mas.)

Fique claro que entendemos que a votação'
dessa matéria é muito importante para acontecer
açodadamente; que estarncsaqui' para cumprir o
nosso mandato de representação popular e, princi
palmente, que queremos o nosso Poder Legislativo
sempre valorizado.

Em função disso, criou-se espontaneamente
na Casa um movimento de consciência política, uma
reunião suprapartidária de Par1amentares. Entrega
mos requerimento e abaixo-assinado ao Presidente
Luís Eduardo, pedindo a publicação antecipada da
pauta das matérias a serem votadas, a restrição do

uso de medidas provisórias e a restrição do uso do
regime de urgência urgentíssima nesta Casa, por
que queremos que cada Parlamentar possa exercer
com legitimidade e tranqüilidade o seu mandato.

O grupo Movimento de, Consciência Política
quer eleger o Presidente da Câmara sem a interfe
rência excessiva e exacerbada do Palácio do Planal
to. Insistimos, portanto, no compromisso da obstru
ção à votação da matéria da reeleição, até que pos
samos eleger os novos Presidentes da Câmara e do
Senado. (Palmas.)

Aqueles que querem uma Câmara inde
pendente, um Senado independente e um Poder Le
gislativo cumprindo a sua função constitucional,
como um Poder equivalente e não submisso, devem
nos acompanhar na obstrução, para que possamos,
nesta oportunidade, mostrar que a Casa é quem de
cide o seu calendário. Aqui é que vamos decidir a
hora e a vez da votação das matérias.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa
dos, em primeiro lugar, quero destacar a importância
de.os Deputados que não querem votar a emenda
da reeleição no dia de hoje não assinalarem seus
nomes no painel. Não estamos assinalando nossos
nomes no painel, e isso é muito importante. Pode
mos estar em plenário ou nas demais dependências
da Casa, mas não iremos registrar presença no pai
nel..

Em segundo lugar, quero comentar artigo do
jornalista EUo Gaspari, publicado na Folha de S.
Paulo e no jornal O Globo, edição de domingo, sob
o título NA retórica da reeleição tornou-se terrorista,
imperial e golpista".

O jornalista Elio Gaspari, de maneira brilhante
e corajosa, apresenta argumentos inquestionáveis
para rebater o maniqueísmo que busca associar os
destinos da Pátria, da Nação, de um povo à personi
ficação do, poder na pessoa do Presidente da Repú
blica.

E Elio Gaspari, citando conferência da década
de 70 -da qual participou Fernando Henrique Car
doso -, mostra exatamente a contradição de hoje o
cargo presidencial ser utilizado de maneira ostensiva
e inconstitucional, para forçar esta Casa a votar uma
regra que beneficia Presidente, Governadores e Pre
feitos.

A propaganda na televisão ensina ao cidadão
que' não tem importância o respeito às regras do
jogo. Na democracia, quando essas regras têm uni
versalidade, funcionam para regular os conflitos e a
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relação entre maioria e minoria. Dizer que a regra Deputados deve votar hoje a emenda constitucional
pode mudar porque tem esse ou aquele Presidente que lhe dá direito à reeleição.
é dizer que amanhã a regra pode ser mudada se o Informam também que o Governo já teria con-
Presidente for diferente. seguido reunir o número de votos necessários à

E Gaspari tem razão ao chamar isso de golpis- aprovação da emenda, chamando aos palácios do
mo, porque a democracia é a solidificação das re- Planalto e da Alvorada, um a um, os Deputados ti-
gras do jogo político, as quais não podem ser altera- dos como indecisos e fazendo a cada um deles a
das para beneficiar esse ou aquele governante. oferta do suborno descarado em troca de seu voto

Elio Gaspari diz ainda que associar o poder a favorável à reeleição.
uma pessoa, esse personalismo, esse messianismo, Aforaa ingerência absurda do Presidente, mais
esse culto à personalidade é a antítese do regime uma vez, estabelecer a pauta da Câmara, a pressa
democrático pluralista, baseado na adversidade e na desmesurada em votar agora a Emenda da Reelei-
relação entre maioria e minoria. E também chama a ção, nada tem a ver com as necessidades do País,
atenção para a Teoria do Caos: "ou é a reeleição do com o caos da Saúde, da Educação ou com o de-
príncipe ou é o caos". semprego crescente. É preciso votar agora a reelei-

Existe um livro intitulado "Retórica da Intransi- ção, porque em seguida virão medidas econômicas
gência", de um teórico muito citado pelo Presidente- impopulares e inadiáveis que certamente aumenta-
filósofo, que diz: quando se associa uma medida ao rão o desemprego e criarão mais dificuldades para a
caos é exatamente para criar o terror no cidadão co- maioria do nosso povo.
mum; que o bem e o mal são maniqueísmos que a Os métodos utilizados pelo Governo dão uma
democracia superou com o fim das ditaduras. pequena idéia de como agirá quando o que estiver

Sr. Presidente, ler uma coluna como a de Elio em jogo for não mais a aprovação de uma emenda
Gaspari sobre essa matéria é uma espécie de desa- constitucional, mas a própria reeleição. Se hoje,
bafo, porque não aceitamos essa mesmice, esse para fazer vingar um projeto continuísta, que afronta
consenso, essa verdadeira tirania das idéias. Que- a tradição constitucional brasileira, Fernando Henri-
rem moldar o País numa única voz, numa única pes- que recorre aos meios mais sórdidos e abjetos, o
soa, num único plano. Queremos ser Oposição. E que não fará para garantir sua continuidade no po-

der?somos. Fernando Henrique Cardoso, que hoje tem
maioria, amanhã poderá ter minoria. E quem tem mi- A despeito da propaganda mentirosa, financia-
noria hoje pode ter maioria amanhã. A regra da de- da por grupos econômicos interessados em grandes
mocracia é a da disputa democrática e não esse fes- negócios, a emenda da reeleição é uma afronta á
tival de intriga que envolve o Palácio, Governadores tradição constitucional de nosso País que pretende
e Prefeitos, para colocar a reeleição goela abaixo mudar as normas constitucionais que regeram a
nesta Casa. eleição e a posse de Fernando Henrique Cardoso.

Ainda durante a chamada Revisão Constitucional,
Numa reeleição sem democracia, não vamos houve oportunidade de se mUI/ar a Constituição e se

votar hoje. Não assinalaremos nossos nomes no aprovar a reeleição. Isto não foi feito por oportunis-
painel. Essa é a atitude digna e corajosa de uma mo, porque naquela época os atuais detentores do
Casa que não pode aceitar o calendário do Príncipe. poder não tinham a certeza de que a mudança lhes
Vamos votar hoje, para votar o segundo turno no traria benefícios.
próximo dia 5. Por que não podemos votr.r a emen- Agora, acastelados no poder, onde realizam as
da da reeleição após o Carnaval? mais escusas negociatas à custa de recursos e pa-

Sr. Presidente, vamos levantar a cabeça! Esta trimônio públicos, tentam vender como legítima uma
Casa deve ter espinha e não se dobrar aos ditames postulação golpista.
de uma propaganda maniqueísta, terrorista e golpis- Dizem em sua propaganda enganosa que ree-
ta, conforme diz Elio Gaspari. leição existe na maioria dos países do mundo, mas

O SR. HAROLDO LIMA (PCdoB-BA. Pronun- omitem que a maioria dos países tem regime parla-
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs. e mentarista de governo e que, nos que adotam o pre-
Srs. Deputados, as manchetes dos maiores jornais sidencialismo, reeleição é tradição apenas nos Esta-
do País estão aí, estampando em letras garrafais, dos Unidos. Nos países que adotam o presidencia-
que o Presidente Fernando Henrique Cardoso, do Iismo, somente no Peru, na Argentina, na República
alto de sua arrogância, decidiu que a Câmara dos Dominicana e no Paraguai, a reeleição do Presiden-



"Nenhum Deputado poderá referir-se
de forma descortês ou injuriosa a membros
do Poder Legislativo ou às autoridades
constituídas deste e dos demais Poderes da
República, às instituições nacionais, ou a
Chefe de Estado estrangeiro com o qual o
Brasil mantenha relações diplomáticas."

Solicito, portanto, a retirada da ata das expres
sões injuriosas utilizadas pelo Deputado que me an
tecedeu.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - A Mesa
determina à Taquigrafia que faça chegar à Presidên
cia o discurso do Deputado Haroldo Uma para o
exame devido.

O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peço
a palavra para contraditar.

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

O SR. HAROLDO LIMA (PCdoB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, devo dizer que
não existe nas formulações feitas nenhuma palavra
injuriosa que não tenha sido utilizada contra os Sr.s
Parlamentares pelo Presidente da República. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - A Mesa
mantém a decisão.

O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, para
encerrar minha contradição, solicito a V. Ex.ª, primei
ro, que ligue o som para que eu possa continuar fa
lando.

Para que V. Ex.ª reafirme a posição correta
que teve, solicito não entrar nesse oba-oba que se
vai pretender fazer aqui pelos apaniguados do Go
verno, pelos aproveitadores que querem agora pres
tar serviço a Fernando Henrique, mas sim examinar
judiciosamente o que falei. E desafio: se houver al-
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te passou a ser admitida recentemente, mecanismo quanto entreguista, que inclui entre suas metas a
que agora planejam para o Brasil e para o México. privatização da Vale do Rio Doce e da Petrobras.

No Peru, para garantir a sua própria reeleição, Se para a arraia miúda a reeleição permite
Fujimori fechou o Congresso e intimidou o Judiciário. amealhar alguns cargos e pequenos favores, para
No Brasil, Femando Henrique Cardoso acredita não os verdadeiros beneficiários desse Governo a reelei-
precisar de tanto, bastando corromper Deputados ção é o negócio do século, porque o que está em
para emplacar seu projeto continuísta. Desencadeou jogo é o que resta do patrimônio público brasileiro e
uma movimentação extraordinária, naquaJ ele pró- de soberania da nossa Pátria.
prio assume o comando de aliciamento de políticos, A SRA. VEDA CRUSIUS - Sr. Presidente,
da troca de favores mais abjeta, das articulações, peço a palavra para uma questão de ordem.
ameaças e chantagens. A Nação assiste estarrecida O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Tem V.
à petulância de um PresidElnte que transforma seu Ex.ª a palavra.
gabinete de trabalho, no Palácio presidencial, em A SRA. VEDA CRUSIUS (PSDB - RS. Sem
balcão de negócios, onde se compra votos e se revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o art. 95, com-
paga com cargos, favores e dinheiro públicos. binado com o art. 73, inciso XII, do Regimento Inter-

Todos os dias os jornais estão a noticiar que no, diz:
esse ou aquele Deputado foi subornado e trocou o
seu voto por esse cargo, pela realização daquela
obra em sua base eleitoral, etc. Passa-se a idéia ge-
rai de que Deputado é sinônimo de mercenário, que
vende seu voto em troca de favores. O próprio Go-
verno cuida de assegurar essa imagem negativa
para os Parlamentares que lhe são fiéis e, a cada
conversa mantida com esse ou aquele Deputado ou
Senador, faz vazar para a imprensa que acabou de
fazer uma negociata, para desmoralizar aquele Par
lamentar.

É óbvio que a imprensa comprometida cuida
de desmoralizar o subornado e apontar como vivaci
dade política o ato do corruptor, do suborno pratica
do pelo Presidente ou seus auxiliares.

Para quem tivesse dúvidas sobre o potencial
de suborno, corrupção e chantagem que tem um
Presidente da República, candidato à reeleição sem
se ausentar de seu cargo, o exemplo de Fernando
Henrique Cardoso é altamente educativo. Aprovada
a emenda que permite a reeleição, inclusive sem a
desincompatibilização do cargo, estaremos abrindo
uma página sombria .na história constitucional brasi
leira, permitindo a frutificação das oligarquias, o con
trole do poder por grupos que farão o uso indiscrimi
nado das máquinas públicas, sempre postas a servi
ço de interesses privados.

Não é a voz das ruas que está a clamar pela
reeleição, mas a voz e o dinheiro de quem comprou
estatais na bacia das almas, de quem recebeu di
nheiro do Proer para salvar seu banco que estava
falindo, de quem ganhou ou espera ganhar ou reno
var concessões de rádio e televisão, de quem no
meou apaniguados para postos chaves da máquina
pública ou de quem espera realizar grandes negó
cios com a continuidade de um governo tão venal
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guma palavra que não tenha sido utilizada pelo Pre- ainda durante o curto Governo Collor. E o Sr. Rocha
sidente Fernando Henrique para dizer que está ne- lima, vale frisar, foi seu substituto nos Correios.
gociando e pagando caro o preço que Deputados À época, ou seja, enquanto um era Secretário
estão lhe cobrando, aí, sim, V. Ex.i pode retirar as Nacional de Comunicações e o Sr. Rocha lima, Pre-
palavras que foram injuriosas. (Palmas.) sidente dos Correios, conseguiram montar uma den-

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Conce- sa e, em muitos casos, deficitária a rede de trans-
do a palavra ao Deputado Augusto Carvalho. porte aéreo de correspondências, em meio da qual

O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF. encontramos exemplos simplesmente anedóticos,
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, como a da linha que unia duas cidades do sertão
Sr.ªs e Sr.s Deputados, não nos resta nova alternati- baiano, distantes, entre si, apenas 33 quilômetros,
va senão retomar o velho tema, o das relações a distância, aliás, coberta por razoável estrada pavi-
cada vez mais promíscuas entre aquilo que fi (1úbli- mentada. Em outros casos, e se não nos falha a me-
co e aquilo que é privado. mória, em Santa Catarina, encontraram, em determi-

Mais uma vez nos referimos à quase impossibi- nado espaço de tempo, que o volume médio de car-
Iidade de a iniciativa privada, no Brasil, viver, respi- gas transportadas por via aérea não chegava a atin-
rar, subsistir sem densas injeções de recursos públi- gir os 20 quilos.
coso O Estado que, a cada instante, é apedrejado A situação chegou a tal ponto que o Tribunal
por pretender um mínimo de controle sob o compor- de Contas da União, intervindo, exigiu que se refor-
tamento de nosso empresariado, acaba sendo a fon- mulasse o programa (diga-se a bem da verdade
te energética salvadora de todo o sistema produtivo. que, em princípio, era dos mais avançados de que
E não apenas produtivo, mas, ainda é fortemente, se tem notícia) para que, enfim, se corrigissem tan-
parasitário. tas e tais distorções. Ao que estamos informados,

Mas seria ilusório pensar que esses autênticos aliás, a correção levada a efeito conseguiu fazer re-
sanguessugas vivessem ápenas de sugar recursos tomar aos cofres dos Correios quantia de montante
financeiros e materiais. Agora mesmo - e é disso próximos aos 50 milhões de reais/ano.
que vamos tratar hoje - estamos diante de outra for- Ora, Sr. Presidente, impossível negar que es-
ma de a iniciativa privada brasileira valer-se do setor ses servidores públicos, no desempenho de suas
público para, com a cooptação de profissionais de funções, adquiriram conhecimentos profissionais de
elevado nível técnico, fazer a cada dia mais fartos e elevado índice técnico. De fato, o Sr. Rocha lima,
fáceis seus lucros. atual diretor de cargas da Vasp, não exibe o menor

Semana passada, o Jornal do Brasil, do Rio vexame em afirmar que levaram para a empresa um
de Janeiro, anunciava em sua página 10: "Vasp con- modelo praticamente pronto. Claro, um modelo que
correrá com os Correios". E de que se trata? Pura e foram montando, aplicando, corrigindo e adaptando
simplesmente da contratação, por aquela empresa na medida em que o tinham em ação para as ativi-
aérea, do Sr. José Carlos Rocha Lima, ex-Presiden- dades de uma empresa pública, empresa que, age-
te da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. ra, passa a sofrer a concorrência da própria Vasp.
Ali, esse senhor terá a oportunidade de montar qual- O Sr. Rocha lima, ainda servidor do ECT, em-
quer coisa que se poderá chamar de transporte ex- bora licenciado, já servia àquela empresa, mas, com
presso de carga. a implantação do PDV, disso se valeu para, rece-

A notícia prossegue mostrando que, pela legis- bendo polpuda indenização, passar a servir exclusi-
lação em vigor, os Correios ainda detém parcela vamente à empresa aérea, para lá levando, ainda,
considerável da distribuição de correspondência. A outros profissionais altamente gabaritado, entre os
pretensão da Vasp está em oferecer novo tipo de quais ex-diretores regionais dos Correios, responsá-
transporte de encomendas, com o que, impossível veis pela área de maior movimentação de cargas
negar, passaria a concorrer com os próprios Cor- postais do País: Rio, São Paulo e Minas Gerais.
reios. rlaro que daqui se pode, de imediato, tirar uma

Vale, por isso mesmo, que mais nos detenha- lição: o Governo segue remunerando mal, muito mal
mos nesta história, uma história que, aliás, já vem a seus profissionais, tanto que quase nenhum deles
de longe, tanto que, no início desta década, outro mais se constrange de levar para a iniciativa privada
ex-Presidente da ECT, o Sr. Joel Marciano Rauber, os conhecimentos que foram adquirindo enquanto
foi contratado pela Varig, assim que deixou suas desempenhavam suas funções públicas, ali realizan-
funções de Secretário Nacional de Comunicações, do, ainda, cursos do mais alto nível, pagos, é certo,



Janeiro de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 29 02919

com recursos do Erário. Isto nos obriga a concluir,
ainda, que situações da espécie se irão repetir, com
os prejuízos previsíveis, principalmente porque, no
caso em tela, a empresa ~Jovernamental, onde se
formaram esses profissionais, vai enfrentar a dura e
nem sempre leal concorrência, o que, de resto, é ha
bituai na empresa do Sr. Canhedo.

E o Sr. Rocha Lima e seus acumpliciados aca
so demonstram, pelo menos, algum pudor quanto ao
que acontece? Nem um pouco. Muito ao contrário, o
Sr. Rocha Lima, nas declarações que lemos na re
portagem sob referência, ainda assume ares douto
rais, ditando regras e demonstrando a incapacidade
de o mundo oficial resolver problemas da espécie,
problemas que, ao contrário, se irão agravando, na
medida em que o Poder Executivo seguir agindo
como age no trato ou, melhor, na remuneração de
sua mais alta equipe técnica.

Queria, no entanto tElrminar, Sr. Presidente,
dando realce especial às declarações formuladas
pelo Sr. Rocha Lima para o jornal carioca. Procura
mos buscar um termo, uma expressão que bem defi
nisse esse tipo de comportamento, mas, infelizmen
te, por pobreza de nosso vernáculo ou de nossos
conhecimentos pessoais, somente nos cabe enten
der que ali encontramos nada mais, nada menos
que uma pura e autêntica aula de cinismo. O que,
importante frisar, já não é culpa exclusiva de nosso
serviço público, em geral, mas, em particular, desta
ou daquela formação de caráter. E ao bom entende
dor, meia palavra basta.

O SR. ROBERTO VALADÃO (Bloco - PMDB
- ES. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr.ªs e Sr.s Deputados, vejo um paradoxo muito
grande no meu Estado, o Espírito Santo. Enquanto
as finanças da iniciativa privada vão muito bem, o
Estado está numa grande quebradeira: dívida as
sombrosa, pagamento atrasado de funcionários - já
esteve atrasado cinco meses - e em dificuldade
para fazer o que chamamos de feijão com arroz de
qualquer Governo: não há atendimento público na
educação, na saúde, na se!Jurança pública, na con
serva~o das estradas.

Fiz publicar artigo sobre esse tema no jornal A
Gazeta, de sexta-feira última, dia 24, que gostaria
constasse em seu inteiro teor nos Anais da sessão
de hoje da Câmara dos Deputados, para que seu
texto fique conhecido nesta Casa e também para
que possamos obter alguma repercussão sobre
essa situação clamorosa em que se encontra o Es
tado do Espírito Santo, posso adiantar, por absoluta
incompetência administrativa.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

UM CASO PARADOXAL

Roberto Valadão

O Espírito Santo é o centro, ultimamente, de
um caso curiosamente paradoxal. Embora viva, no
momento, o pior crise nas finanças públicas de toda
sua história, no que diz respeito às finanças priva
das, parece que elas vão muito bem obrigado, no
Estado. Pelo menos é isto o que indica o resultado
de um amplo levantamento realizado pela Confede
ração Nacional da Indústria (CNI), recém-divulgado,
sob o título "Economia Br,asileira - comparações re
gionais".

O estudo da entidade máxima da indústria, em
grande parte baseado em dados do Instituto Brasilei
ro de Geografia e Estatística (IBGE), faz uma radio
grafia da economia Estado por Estado, e também de
todo o País, durante a década 1985-1995. E, sobre
o Espírito Santo, o que revela esse levantamento?
Há revelações interessantíssimas, tanto para espe
cialistas quanto para leigos; são dados e compara
ções que dão bem o inventário econômico do Esta
do nos tempos recentes.

Sem entrar em mérito da qualidade e das con
seqüências sociais desse crescimento econômico 
tema que mereceria uma abordagem mais específi
ca -, o levantamento mostra que o Espírito Santo
passou, por exemplo, à posição de 22 maior produtor
de celulose dentre os Estados brasileiros, só supera
do por São Paulo. Em 1985, quando ocupava o 32

lugar nesse setor, a posição que passou a assumir,
recentemente, cabia ao Paraná, que agora ocupa o
22 lugar no ranking. De 470 mil toneladas produzi
dos há dez anos, o Estado passou a participar, em
1995, com 1 milhão de toneladas das 5.4 milhões
produzidas anualmente desse insumo pelo Brasil.

O Estado manteve também a posição de 42

maior produtor de aço bruto, participando com 3.7
milhões de toneladas do total de 25 milhões de tone
ladas da produção brasileira total. Na produção de
cimento, se ele caiu de 8º para 92 lugar nesses dez
anos, em contrapartida passou de 694 mil toneladas
produzidas em 1985 para 865 mil toneladas em
1995.

Mais do que os números da produção, é inte
ressante observar que o Espírito Santo experimen
tou, nessa década, uma significante evolução na sua
renda - o que deve ter refletido também na melhoria
das condições de vida de sua população. O valor da
produção capixaba participava, em 1985, com



A Nação brasileira, ao longo de décadas, tem
sofrido, com todas as suas nefastas conseqüências,
com o problema da inflação.

E durante todo esse transcorrer dos anos, nos
sos governantes tentaram em vão, combatê-Ia, utili
zando-se dos mais variados métodos, todos infrutífe
ros e ainda está bem gravada em nossas memórias,
as épocas em que elas castigaram o povo brasileiro
em tomo de 80% ao mês.

No Govemo do ilustre Presidente Fernando
Henrique Cardoso, com a implantação do Plano
Real, a inflação tem se mantido no nível de dois dí
gitos ao ano, proporcionando aos nossos Empresá
rios, Comerciantes, Industriais, Profissionais Libe
rais, Funcionários Públicos, Donas de Casa, enfim, à
todas as categorias profissionais melhor planejarem
as suas vidas, sabendo, de antemão, que a moeda
do seu País é estável e, como tal, os seus compro
missos não sofrerão mudanças quando de suas li
quidações.

Este Plano tem sido o carro-chefe do atual Go
verno da República, porém temos a salientar ainda
inúmeras iniciativas tomadas em favor do povo bra
sileiro, objetivo maior do governo. Estão em jogo no
momento os interesses maiores do País e a reelei
ção do Presidente da República, Governadores e
Prefeitos Municipais se faz necessária, para que es
tas conquistas permaneçam e outras de interesse
nacional venham de encontro aos anseios deste
povo que sofreu décadas para finalmente colocar no
Governo da República um presidente preocupado
com a sua gente, com o progresso, com o desenvol
vimento e as Reformas Constitucionais que se fa
zem necessárias, nunca esquecendo, principalmen
te, o lado social, tão carente de medidas enérgicas
de combate à pobreza existente nos vários recantos
do nosso País.

A reeleição é, para nós, Prefeitos Sulmatogros
senses uma dessas medidas tão necessárias e ur
gentes de que a Nação brasileira tanto necessita e
clama, e neste Encontro de Prefeitos do Estado, rea- ..
Iizado em sua Associação, nesta data, fazemos
questão de nos solidarizar com todos os Deputados .
Federais e Senadores para que aprovem a REELEI
çÃO, dando a este Governo sério, justo e, acima de
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1,67% na composiç.ão do Produto Interno Bruto MANIFESTO A QUE SE REFERE O
(PIB) brasileiro, tendo essa participação, em 1995, ORADOR:
aumentado para 2.10%.

Além disso, o Estado ocupava, em 1985, o 8º ASSOMASUL
lugar no ranking da Federação em renda per capita Associação dos Municípios de Mato Grosso
anual (nível de renda por habitante, entre os Esta- do Sul
dos). Há dez anos, a renda anual por habitante capi- MANIFESTO AO POVO BRASILEIRO
xaba era de US$1.481. Agora, o Estado evoluiu para
72 lugar, com uma renda de US$2.758, acima da
média brasileira de US$2.541. O 1º lugar nesse indi
cador, que cabia ao Distrito Federal em 1985, agora
é ocupado por São Paulo, onde a renda per capita
é de US$4.192.

Antes do levantamento da CNI, o índice de De
senvolvimento Humano (lDH) das Nações Unidas já
indicara uma melhoria das condições de vida da po
pulação capixaba - o Estado é o 82 lugar em desen
volvimento humano (renda, escolaridade, expectati
va de vida etc.) entre as unidades da Federação.

Certamente, esse quadro de melhoria foi pro
duzido por uma conjugação de esforços da socieda
de, dela participando tanto o poder público quanto
iniciativa privada. Mas, repito, é curioso observar a
dicotomia vivida entre um setor privado sadio e um
Estado praticamente falido (seria por causa de seus
governantes?). Alguma coisa errada aconteceu no
setor público para que esse descasamento fosse tão
flagrante.

Mais intrigante ainda é notar, na pesquisa da
CNI, que o Espírito Santo é hoje a 8ª posição de ar
recadação de ICMS, à frente de Pernambuco. Goiás
e Ceará, Estados que, paradoxalmente, vivem hoje
situações bem mais confortáveis do ponto de vista
das finanças públicas. Pelos menos não há notícias
de que esses Estados tenham ficado devendo vários
meses de folha e 13º salário ao funcionalismo.

O SR. MARÇAL FILHO (Bloco - PMDB - MS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria
fosse registrado nos Anais da Casa Manifesto ao
Povo Brasileiro em favor da reeleição, do Presidente
da Associação dos Municípios do Mato Grosso do
Sul, com a assinatura dos quase 77 Prefeitos do
nosso Estado.

Reunidos em Encontro realizado no dia 23 do
corrente, os Prefeitos de Mato Grosso do Sul, em
quase sua totalidade, manifestaram-se em favor da
reeleição, assim como nós o faremos, ouvindo o cla
mor popular.

Sr. Presidente, gostaria que o meu pronuncia
mento fosse divulgado no programa A Voz do Brasil
e nos órgãos de comunicação da Casa.



ção.

O SR. SíLVIO ABREU (PDT - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputa
dos, há poucos dias, desta mesma tribuna, comentá
vamos o confisco da ética e o esquecimento dos pa
râmetros elementares para o exercício da atividade
governamental diante desse fato posto agora à deci
são do Plenário desta Casa, cognominado de reelei
ção.

No início, o Sr. Presidente da República dizia
que não participaria, que eticamente não ficaria bem
e que, portanto, a matéria ficaria entregue à decisão
do Congresso Nacional e, em primeiro lugar, à Câ
mara dos Deputados. No entanto, aos poucos, pare
ce-me, o Sr. Presidente foi desistindo do pudor com
que se apresentava preliminarmente e hoje, às es
câncaras, numa obra de vergonha para o País e vi
sível para o exterior, o Palácio do Planalto encontra
se transformado em comitê eleitoral pró-reeleição.

O mais grave, Sr. Presidente, é o fato de que
se trata de ação firme, inarredável, cooptando Parla
mentares, afrontando consciências políticas e parti
dárias, em nome de uma causa que é própria, per
sonalíssima, para beneficiar o atual ocupante do Pa
lácio do Planalto.

Muitas manifestações já foram feitas até aqui,
Parlamentares e sobretudo partidárias, Sr. Presiden
te. Recentemente, a convenção do PMDB foi acom
panhada pelo País inteiro. Decidiu a sua convenção
nacional, o órgão máximo, o mais inquestionável e
mais incontestável como instância superior daquela
agremiação partidária, permanecer contra a aprova
ção dessa proposta.

Mesmo assim, insistem, Sr. Presidente. E eu
pergunto: em nome do quê? Por que razão? Qual o
desejo invisível que haverá de estar por trás de tudo
isso, a ponto de tentar levar Parlamentares peeme
debistas - um partido de história, de tradição - a
contestar o seu órgão máximo de decisão? Querem,
certamente, esquartejar o PMDB, desmoralizar essa
importante agremiação partidária.

Nós, que somos do PDT e contrários a essa
proposição em nome do casuísmo indecoroso que
ela representa, ficamos assistindo à distância ao es
quartejamento das agremiações partidárias mais
substanciais, numericamente superiores nesta Casa,
por parte do Governo Federal, em nome desta ação
que se realiza por intermédio do próprio Senhor Pre
sidente da República, em nome de uma causa pró
pria, na tentativa de defender um interesse pessoal.
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tudo patriótico, a oportunidade de levar o nosso País Por estes brasileiros, somos contrários à reelei
a um destino onde todos os seus filhos tenham mais
saúde, educação, progresso, desenvolvimento e
justiça social.

A Assomasul coloca-se à disposição do Gover
no de Fernando Henrique Cardoso, para apoiar as
grandes transformações políticas, econômicas e so
ciais que o País deseja para ingressar definitivamen
te no rol das grandes nações do mundo ocidental.

Campo Grande-MS, 23 de janeiro, de 1997. 
Humberto Teixeira, Presidente.

(SEGUEM-SE ASSINATURAS.)

Durante o discurso do Sr. Marçal Filho,
o Sr. Wilson Braga, 4Q Suplente de Secretá
rio, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. B. Sá, § 2Q do art. 18 do
Regimento Interno..

O SR. PRESIDENTE (B. Sá) - Concedo a pa
lavra ao nobre Deputado Adão Pretto.

O SR. ADÃO PRETTO (PT - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. De
putados, estivemos, neste fim de semana, no nosso
Estado do Rio Grande do Sul e podemos constatar,
no Município de Santo Antônio das Missões, acam
pados nos barrancos das estradas, mais de duas mil
e quinhentas famnias de trabalhadores rurais sem
terra em busca de cidadania e de um futuro melhor.

É esta face da realidade brasileira que muitos
querem esconder, falando na estabilidade e no pro
jeto da reeleição, único objetivo deste Governo e de
seus Ministros. O que vimos no interior do Rio Gran
de está longe das propagandas oficiais.

Em Santo Antônio das Missões, está-se for
mando um novo acampamento, com muitas famílias
oriundas da periferia das cidades médias, pois são
colonos desempregados. Sofrem com a falta dágua
e problemas de saúde, sobretudo de suas crianças.

A atitude do Governo é vergonhosa. Foi pedido
despejo das famílias da beira do barranco onde se
encontram, deixando aos acampados duas opções:
ir para o meio da pista da BR-285 ou ocupar uma fa
zenda próxima.

Este acampamento, coordenado pelo Movi
mento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, é o gri
to mais forte que o Brasil dá às propagandas oficiais
que só existem na cabeça dos "marqueteiros" deste
Governo. O Brasil que acampa nas beiras de estra
da, em busca de terra e cidadania, é o mesmo Brasil
que levanta seu grito nesta tarde do dia 28 de janei
ro.
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Ora, Sr. Presidente, iludem até os Govemado- que tem urna grande história não apenas na Monar-
res Estaduais, que estão enfrentando as maiores di- quia, mas sobretudo na República, meu voto contrá-
ficuldades econômicas. Felizes daqueles que estão rio ao processo de reeleição imposto ao País e à
conseguindo satisfazer o ônus da folha de pessoal, nossa Casa pelo Sr. Presidente da República. Pro-
pagar os funcionários em dia, mas mesmo estes não testo contra essa medida e espero que esta Casa
conseguem realizar obras, estão desprovidos de re- resista às pressões e a essa sinistra conspiração de
cursos. A proposta de reeleição para os Govemado- corrupção e coação montada para impedir a votação
res Estaduais é, na realidade, um presente de gre- livre e independente de seus Deputados.
go, um engano, uma ilusão, um torpedo que haverá Por".9Itimo, manifesto nossa solidariedade ao
de explodir daqui a dois anos. PMDB,.,.peJas pressões que está recebendo e pela

O único e grande beneficiário é realmente o maneira como está procurando eximir-se desse pro-
Senhor Presidente da República, que está agindo cesso de coação montado nos porões do Palácio do
em causa própria, repito, transformando o Palácio Planalto e dos Ministérios da República.
do Planalto em balcão eleitoral de cooptação, de Lamento ser o Deputado Michel Temer, que
afronta às consciências par1amentares e políticas aspira à direção da Casa, que pretende ser o Presi-
deste País. dente da Câmara dos Deputados, o instrumento

Sr. Presidente, encerro dizendo a V. Ex!! e a usado pelo Poder para destruir o PMDB, sem dúvida
esta Casa que é fundamental e indispensável que a alguma um marco, uma grande referência na moder-
Câmara dos Deputados, na tarde de hoje, decrete a na história brasileira.
sua independência e passe a realizar a sua própria Era o que tinha a dizer.
pauta, impedindo que a pauta de hoje seja bem-su- O SR. MOISÉS BENNESBY (Bloco/PL - RO.
cedida, diante da sua fixação indecorosa, indigesta, Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
imprópria, inadequada, vinda dos bastidores do Pa- srªs e Srs. Deputados, retomo a esta tribuna para
lácio do Planalto. falar, mais uma vez, sobre o tema que virou priorida-

É preciso, insisto, que a Câmara decrete ainda de nacional: a reeleição. Para alguns, a reeleição
hoje a sua independência e impeça a votação que estaria atropelando outros temas fundamentais da
se pretende perpetrar. agenda política brasileira.

O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente, Sr. Presidente, há quem defenda que o Con-
peço a palavra para uma questão de ordem; gresso só discute essa tese, que o Governo estaria

O SR. PRESIDENTE (B. Sá) - Tem V. Ex" a paralisado em função desse debate e que o Presi-
palavra para uma questão de ordem. dente Fernando Henrique Cardoso só pensa em ree-

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Pela or- leição.
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pre- Uma outra questão precisa ser esclarecida:
vê o Regimento Interno da Casa que às 15 horas co- reeleição não significa nomeação nem tampouco
meçará o Grande Expediente. São exatamente 15 prorrogação de mandato. Na verdade, desejamos
horas. Solicito a V. Exª que determine o início do que os mandatários à frente do Executivo, nos três
Grande Expediente. níveis, federal, estadual e municipal, tenham o direi-

O SR. PRESIDENTE (B. Sá) - Nobre Deputa- to de concorrer a um mandato consecutivo. Se es-
do Chico Vigilante, também tem sido praxe da Casa ses mandatários aceitarem concorrer novamente a
uma certa tolerância, ainda mais quando os dois co- um segundo mandato, só eles decidirão, depend-
legas inscritos no Grande Expediente consentiram endo exclusivamente de suas vontades pessoais. Se
com a prorrogação do Pequeno Expediente por mais aqueles mandatários que notadamente estiverem
vinte minutos. governando com competência desejarem candida-

O SR. CHICO VIGILANTE - V. Exª está pror- tar-se à reeleição, ótimo para o País, para o Estado
rogando o Pequeno Expediente por vinte minutos. ou para o Município.

O SR. PRESIDENTE (B. Sá) - Estão marca- Os números da economia brasileira admitem
dos os vinte minutos. que o País está no rumo certo. Porém, para m::mter

O SR. PRESIDENTE (B. Sá) - Com a palavra esse crescimento, toma-se necessário que os pro-
o Deputado Neiva Moreira. gramas implantados pelo Governo tenham continui-

O SR. NEIVA MOREIRA (PDT - MA. Sem re- dade.
visão do orador.) - Sr. Presidente srªs e Srs. Depu- A falta de continuidade, que, considero urna
tados, quero deixar registrado nos Anais da Casa, das maiores mazelas de nossa política, tem-se ca-
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racterizado pelo desprezo que os sucessores têm
pela administração dos antecessores.

Se aprovada a emenda da reeleição, virá corri
gir essa distorção inibidora do desenvolvimento de
nossa sociedade, permitindo que o eleitor brasileiro
opte pela continuidade ou não do governante, de
maneira livre e soberana.

As pesquisas de opinião apontamo Governo
Fernando Henrique Cardoso de forma positiva, de
sejando que o mesmo possa ter direito de disputar a
reeleição.

Nessas alturas, já podemos prever que a tese
da reeleição terá o apoio da grande maioria dos De
putados, respaldados pela vontade soberana do
povo. Considero quatro anos um período muito curto
para operar as reformas que o País espera. Com a
reeleição aprovada estaríamos inaugurando um
novo ciclo de prosperidade e desenvolvimento.

A reeleição está identificada com a manuten
ção da estabilidade econômica; com a necessidade
de se concluir as reformas estruturais do Estado;
completar o programa de privatização; vencer a ba
talha da reforma agrária. E isso tudo não se faz em
apenas quatro anos de mandato.

A impressionante quantidade de obras inaca
badas existentes em quase todos os Estados se
constitui num verdadeiro monumento ao desp-erdício·
do dinheiro público.

Com o Elireito €lese reeleger, a qualidade das
administrações melhoraria. Sr. Presidente, precisa
mos acreditar na capacidade do povo de reconhecer
os méritos e os defeitos dos governantes.

Srs. Parlamentares, vivemos um novo tempo.
O eleitor brasileiro vai continuar à frente do processo
político. O interesse da Nação deve prevalecer e a
reeleição significará o aperfeiçoamento do processo
democrático, permitindo à sociedade manifestar sua
soberana vontade.

O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, no último final de semana, visitamos alguns
bairros da periferia de Goiânia e encontramos um
ambiente extremamente favorável à reeleição.

Hoje estamos presenciando as discussões so
bre o tema reeleição. Durante todos os últimos me
ses, a Oposição tem batido duro na tese da reelei
ção. Parece-me que os colegas desta Casa não fo
ram ouvir o que o povo está pensando sobre esta
questão.

Andamos pelo Estado inteiro ouvindo as pes
soas ignorando até o ponto de vista das lideranças
políticas. Ouvimos muito a população, a fim de saber

o que as pessoas mais humildes do País estão pen
sando sobre a reeleição. Estamos extremamente en
vaidecidos com a forma como está transcorrendo
esse processo no Brasil. Com o clamor do povo em
favor da reeleição, votaremos com a tranqüilidade e
com a certeza de estarmos acertando.

Nesta Casa representamos o povo brasileiro. E
quando estivemos juntos desta população sofrida,
constatamos o quanto é importante votarmos a favor
da reeleição, não apenas por pertencer ao partido
do Governo, o PSDB, mas por representar o Estado
de Goiás.

E, neste momento político da história do Brasil,
no Estado de Goiás acontece um fato importantíssi
mo. O PMDB é um partido que tem hegemonia polí
tica. Há dezesseis anos está em descrédito diante
do povo de Goiás, exatamente pela postura adotada
por seu grande Líder em Goiás, o Senador Iris Re
zende, contrário à reeleição. Isso claramente põe
em xeque a liderança de S. Exa. no Estado de Goiás
durante anos a anos.

Ora, sabemos que a reeleição não significa a
prorrogação do mandato do Presidente da Repúbli
ca, o Sr. Fernando Henrique Cardoso. Muito pelo
contrário. Daqui a dois anos, S. Exa. será avaliado
pelo povo. Se estiver agradando, como ocorre até o
'presente momento,Gom certeza também será o nos
so Presidente da República a partir de 1999.

Muito mais do que isso, torna-se necessário
que os partidos de oposição, que se têm batido sis
tematicamente contra a tese da reeleição, apresen
tem candidatos que realmente possam com ele com
petir. Essa é uma competição importante, saudável
e democrática. Portanto, em 1998, gostaríamos de
ver os partidos de oposição - acredito que hoje o
processo de reeleição passe até com certa tranqüili
dade nesta Casa - já começaram a se preocupar
em arrumar um candidato que possa competir em
igualdade de condições com Fernando Henrique
Cardoso e ganhar de S. Exa.
. No Estado de Goiás, por exemplo, o Governa
dor Maguito Vilelà, que é do PMDB, também poderá
concorrer à reeleição, e nós, da oposição goiana,
vamos apresentar um candidato que possa competir
com ele, em igualdade de condições, inclusive, a fim
de sermos vitoriosos nas urnas. É isso o que os par
tidos de oposição devem fazer. Em alguns lugares
somos oposição, em outros, situação. A maioria dos
partidos políticos vivem essa tônica, têm essa carac
terística.

Em primeiro lugar, portanto, precisamos ouvir o
povo, que está clamando aos Deputados que apro-



O povo brasileiro tem sido constantemente en
ganado, neste momento particularmente, pelo Presi
dente da República e seu Governo, que colocam a
reeleição como principal tema desse debate e princi
pal fator desse processo histórico que temos vivido.

Para relembrar, Sr. Presidente, primeiro houve
o movimento pelas eleições diretas. Diziam que, se
tivéssemos eleições diretas, todos os problemas do
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vem a reeleição. Qualquer um que tenha andado no Plano Real proporcionou, em todo o Brasil, índices
meio do povo, nestes últimos dias, deve ter consta- de popularidade superiores a 60%, em média, ao
tado que o povo brasileiro realmente deseja que a Presidente Fernando Henrique Cardoso. Refiro-me
emenda da reeleição seja aprovada nesta Casa. Em principalmente aos Governadores. Um bom Gover-
segundo lugar, é preciso que os partidos de oposi- nador tem o direito de ser reeleito, se desejar, e o
ção arrumem candidatos que tenham competência povo do seu Estado tem o direito de votar nele. Evi-
para enfrentar os que estarão concorrendo à reelei- dentemente, se não tiver sido um bom administra-
ção. dor, o povo poderá negar-lhe um novo mandato.

Era o que tinha a dizer. Este também é o caso dos Prefeitos, que são mais
Durante o discurso do Sr. Jovair Aran- de 5.100 em todo o Brasil. Alguns podem dizer que

tes, o Sr. B. Sá, § 212 do artigo 18 do Regi- o Prefeito usará a máquina administrativa em seu fa-
menta Interno, deixa a cadeira da presidên- vor, que abusará do seu mandato; que aqueles Pre-
cia, que é ocupada pelo Sr. Luiz Piauhy/ino, feitos de cantões das perdidas áreas da Amazônia,
3º Suplente de Secretário. do Nordeste, e mesmo de alguns grotões das Regiõ

es Sudeste, Centro-Oeste e Sul vão exorbitar do
O SR. PRESIDENTE (Luis Piauhyino - Conce- cargo que ocupam. Ora, esse é um pensamento pig-

do a palavra ao nobre Deputado Feu Rosa. meu. É o povo que deve ser o nosso principal nor-
O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Sem revisão teador e julgador.

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Se o Prefeito, o Governador ou o Presidente da
já fiz desta tribuna mais de trinta pronunciamentos República conseguem fazer com que seus muníci-
favoráveis à reeleição. Acredito que fui, se não o pri- pes, coestaduanos, enfim, com que a população
meiro, um dos primeiros Deputados nesta qüinqua- seja bem servida e compreenda que aquela adminis-
gésima Legislatura a tratar desse assunto, o que te- tração está de acordo não só com os ditames de se-
nho feito desde março de'1995. riedade administrativa, mas também com perspecti-

Na história da República e na do Congresso, vas econômicas e, a longo prazo, vir a beneficiar
esta é a segunda vez que o tema reeleição vem a aquela comunidade, este merece, sim, a reeleição.
ser discutido e votado no Plenário da Câmara dos Esta é a principal proposta que nesta hora não po-
Deputados, e quiçá o será no Senado também. demos perder a oportunidade de aprovar nesta Câ-

Acredito que, como País independente, como mara dos Deputados.
República, a reeleição deve ser considerada a refor- Exorto todos aqueles que, apesar dos debates,
ma política mais importante a ser vontada e certa- ainda se vêem renitentes ao exemplo mundial des-
mente tem alcançado uma dimensão extra, devido à sas perspectivas de manter a boa administração e a
extraordinária influência que estão tendo as áreas boa economia, e que ainda não se convenceram a
econômicas e administrativas na função política. que o façam neste momento.

A propósito, há mais de vinte anos, em memo-
rável discurso neste Parlamento, Mem de Sá afir- É imperativo ao futuro do País que a partir de
mau, e depois consolidou seu pensamento numa la- hoje se inicie uma reforma política fundamental para
pidar entrevista publicada na revista Veja, que os os destinos do Brasil como Nação que deseja me-
políticos, o Congresso, estavam vivendo uma fase Ihores dias para seus filhos e melhores perspectivas
em que, além dos temas meramente políticos, te- para as próximas gerações.
riam de enfocar temas com forte influência econômi- O SR. JOÃO COSER (PT - ES. Sem revisão
ca e administrativa. Diria a V. Exa, Sr. Presidente, do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,
que talvez este seja o principal mote para que o nos- venho à tribuna para registrar também minha indig-
so povo e as principais lideranças nacionais, Presi- nação com o momento em que vive este Parlamen-
dente da República, Líderes no Congresso Nacional, to.
juntamente com alguns Governadores e a grande
maioria dos Prefeitos, estejam hoje liderando um
movimento pró-reeleição já.

Creio que dar ao povo o direito de escolher um
bom administrador e dar a este último o direito de
ser reeleito é fundamental em qualquer democracia
que se preze, e nem me refiro ao Presidente da Re
pública, pois já é fato notório que a consolidação do



Registro minha posição, diferente da do Depu
tado Feu Rosa, que já fez três pronunciamentos a
favor da reeleição. Em compensação, há muitos
companheiros que sempre foram contrários a essa
emenda, e hoje estão sendo levados a votar a favor,
em conseqüência da pressão exercida pelos parti
dos, como estamos vendo.

Faço este registro para deixar clara minha po
sição contrária à reeleição, mas também e principal
mente pela preocupação com o que teremos no Bra
sil no próximo processo eleitoral, sem regras bem
definidas.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,

peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Piauhylino) - Tem

V. Ex" a palavra.
O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Questão

de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
exatamente às 15 horas - estava presidindo a ses
são o Deputado B. Sá - levantei uma questão de or
dem sobre o Grande Expediente, que, por determi
nação do Regimento Interno, deve ser iniciado às 15
horas. O nobre Deputado B. Sá alegou falta da pre
sença dos dois oradores do Grande Expediente e
prorrogou o Pequeno Expediente até 15h20min.
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pOVO seriam resolvidos. () mesmo ocorreu com a de pressão apenas para votar essa emenda, imagi-
eleição de Tancredo Neves pelo Colégio Eleitoral. nem o que acontecerá no processo da reeleição,
Posteriormente, reduziu-sE~ o mandato do Presidente sem as normas definidas.
José Sarney. Em seguida, tivemos o processo cons- Se queremos uma reforma política, deveríamos
tituinte e, mais uma vez, criou-se a grande ilusão de fazê-Ia de forma profunda, com debates sobre o voto
que, com a aprovação de uma nova Constituição, to- livre, o voto obrigatório, distrital simples e misto; so-
dos os problemas do País estariam resolvidos. Essa bre a fidelidade partidária, que não permite aos Par-
foi a trajetória. lamentares e Governantes dos Poderes Executivo e

Hoje, enquanto o País enfrenta problemas Legislativo mudarem de partido de acordo com a
como profundas crises na área da saúde, da educa- sua conveniência. Até porque todos os meios de co-
ção, desemprego, desequilíbrio na balança comer- municação e os próprios Parlamentares veiculam
cial, falta de desenvolvimento, quebradeira das pe- que, se forem concedidos mais quatro anos a Fer-
quenas e microempresas, crescimento da criminali- nando Henrique Cardoso - evidentemente não pelos
dade, o Governo Federal tem a capacidade de dei- companheiros do Partido dos Trabalhadores, mas
xar de lado todos os reais problemas do País e ele- infelizmente, pelos de vários partidos -, o PSDB, de
ger como o principal ou como único problema brasi- fato, terá a oportunidade de ser o maior partido do
leiro dar ou não a Fernando Henrique Cardoso o di- Brasil. Todos deverão ficar ao lado do partido que
reito de disputar uma nova eleição. terá mais seis anos no poder, pois isso lhes dará

Discutir a tese da reeleição em debates de alto condições de desenvolver em seus Estados qual-
nível, feitos a longo prazo, ser ou não a favor de que quer ação política.
se institua no País a possibilidade de reeleger gover- Portanto, além da posição do Partido dos Tra-
nantes é algo natural. Mas é inadmissível utilizar a balhadores, manifesto minha opinião. É importante
máquina administrativa, o poder, como está fazendo reivindicarmos tudo o que for necessário para Esta-
hoje o PSDB e de forma particular o Presidente da dos e Municípios, mas o voto particular não pode
República, que se sente no direito de convidar inte- servir de instrumento de negociação nesse proces-
grantes de partidos e ameaçá-los com a retirada a so.
redistribuição de cargos e mesmo de cobrar posicio
namento de Par1amentares predispostos a votar
contra a reeleição.

De fato, estamos vivendo um momento muito
grave. Se tudo isso está OGorrendo agora, ao se vo
tar emenda constitucional que garante apenas o di
reito à reeleição, imaginem se esse projeto for apro
vado sem que se estabeleçam alguns critérios,
como, por exemplo, o afastamento, pelo menos seis
meses antes da eleição, para quem está no exercí
cio dos cargos! Como estamos acostumados a ver
no País a utilização de recursos públicos no proces
so eleitoral, o que será do Brasil nas próximas elei
ções?

Não se trata de ter coragem ou não, de ter gru
pos ou partidos com predisposição e repre
sentatividade social e política, para disputar com o
Presidente da República. Trata-se do seguinte: o Sr.
Fernando Henrique Cardoso era contrário à reelei
ção durante a Constituinte, mas, agora, já no poder,
por interesse pessoal, tenta desesperadamente fa
zer com que o Congresso Nacional vote esse projeto
de qualquer forma.

Esta é a minha preocupação: estão sendo utili
zados todos os instrumentos de barganha? Se o Go
verno Federal está utilizando todos os instrumentos
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Neste momento, são 15h24min, o orador do a reeleição pode ser um instituto democrático. A ver-
Grande Expediente já está aqui: é o Deputado, bom dade, porém, é que neste debate os princípios são
companheiro e futuro Presidente desta Casa, Wilson retóricos e irrelevantes: os que aprovaram os cinco
Campos. Portanto, peço a V. Exª que cumpra a deci- anos de Sarney preferiram quatro em 1988, quando
são da Mesa, no sentido de que o Pequeno Expe- Lula era uma ameaça. O próprio Fernando Henrique
diente iria somente até 15h20min, encerrando-o e Cardoso e vários de seus apoiadores votaram tam-
chamando imediatamente o Deputado Wilson Cam- bém contra a reeleição, que agora defendem, na re-
pos, para que S. Exª faça seu pronunciamento. cente Constituinte. Não, não são princípios, mas in-

O SR. PRESIDENTE (Luiz Piauhylino) - A teresses menores que movem, hoje, os que pedem
Mesa irá cumprir a decisão anteriormente tomada. a reeleição..

E, antes de iniciar o Grande Expediente, dare- Teve Fernando Henrique Cardoso nestes dois
mos a palavra aos nobres Deputados Maurício Re- anos a oportunidade rara de realizar uma reforma
quião, Paulo Feijó e Sérgio Carneiro. política de fundo. O Governo, porém, que fez a pau-

Imediatamente após, será dado início ao Gran- ta do Congresso, negligenciou-a. Não apenas deu
de Expediente, conforme determinação do Presiden- prioridade às ditas reformas econômicas como até,
te que me antecedeu. deliberadamente, evitou os temas políticos. Nem a

O SR. PRESIDENTE (Luiz Piauhylino) - Con- lei eleitoral que o Congresso tinha em condições de
cedo a palavra ao nobre Deputado Maurício Re- votar lhe foi permitido, ficando o País, mais uma vez,
quião. sujeito a uma legislação eleitoral provisória.

O SR. MAURíCIO REQUIÃO (Bloco/PMDB - Não se concebe, portanto, que apenas um dos
PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- temas da reforma eleitoral, tão necessária, venha a
te, srªs e Srs. Deputados, democracia, em socieda- ser posto, ou imposto, à deliberação do Parlamento.
des cindidas como a nossa, é uma espécie de Iibe- Não se concebe que a reeleição, sozinha, isolada,
ralidade dos mais fortes. Quando estão ameaçados desarticulada da reforma política, possa dar o tom
usam a força bruta, quando estão seguros, a força do debate político nacional.
dos casuísmos. Sempre, porém, a força. Queremos instituições políticas mais fortes.

Nossa recente ditadura militar mostrou as es- Queremos partidos com identidade. Queremos fideli-
poras para manter-se no poder, disso estamos bem dade partidária. Queremos mais representatividade
lembrados. Justiça se faça, no entanto. Ela teve do Congresso. Queremos evitar o uso do poder eco-
também momentos seus mais temos, em que basta- nômico e político nos processos eleitorais. Quere-
ram algumas manobras para assegurar sua continui- mos assegurar igualdade de condição entre os que
dade: fechamento do Congresso, censura, bipartida- concorrem a cargos eletivos. Mas, diante de tantos
rismo, Senadores biônicos, etc. anseios da sociedade para aperfeiçoar os contomos

Sarney, a seu tempo, tinha quatro, mas queria da nossa democracia, vem o Presidente e seus alia-
cinco anos. Deu um jeito: ·convenceu" Parlamenta- dos e clamam, exclusivamente, por reeleição. Sem
res e espichou seu mandato. Fernando Henrique salvaguardas, sem desincompatibilização, acentuan-
Cardoso, agora, tem um mandato, mas quer dois. do e consagrando a desigualdade entre candidatos.
Dá-lhe ·convencer" os Parlamentares novamente. Cínicos são os que dizem que o Presidente é
Diz, pela imprensa, que já conseguiu. Eu, aqui, pelo um homem de bem e que não usará a máquina em
que vejo, acredito. Em ambos os casos, puro casuís- seu benefício. Poder-se-ia argumentar que a máqui-
mo. Valem-se, os Presidentes, de suas maiorias par- na já vem sendo usada para a aprovação da emen-
lamentares eventuais, conquistadas Deus sabe da da reeleição, mas isto importa pouco. Também
como, para viabilizar a continuidade de seus proje- pouco importa se o Presidente é ou não um homem
tos e criar obstáculos aos seus adversários. de bem. O que importa é que a condição de Presi-

Quando Geisel restabeleceu o pluripartidaris- dente (ou de Prefeito ou de Governador) vicia a dis-
mo, nã9 era o princípio que estava em jogo, mas o puta eleitoral colocando no páreo um candidato em
interesse de dividir o MDB, que ameaçava ganhar as posição privilegiada, trazendo um elemento a mais
eleições. Quando Sarney pediu os cinco anos e de desigualdade nas já tão desiguais condições dos
quando Fernando Henrique Cardoso pede reeleição, concorrentes.
tampouco são os princípios que estão em discussão. É certo que, nas regras atuais, este privilégio já
Quase todos concordam que quatro anos é pouco existe para muitos candidatos, que recebem apoio
para o mandato presidencial e muitos admitem que dos executivos e de suas máquinas. Não podemos,
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porém, nos render a uma realidade perversa que os eventos que ocorrem hoje em BrasOia, pois, de
pode e deve ser modificada. Ao contrário, todo o es- fato, o jornal Folha da Manhã desenvolve um joma-
forço precisa ser dirigido para a criação de condiçõ- Iismo moderno, atuante, sério, coerente, merecedor
es políticas que assegurem maior justiça no proces- da confiança de seus milhares de leitores. Trata-se
so eleitoral, exatamente o inverso do que se conse- de um jornalismo isento e imparcial, que, na mod-
guirá com a aprovação da reeleição. ernização de seu modo de atuar, avança no sentido

Não houve, infelizmente, vontade suficiente de fazer-se presente nos mais importantes aconteci-
para realizarmos a reforma política. Poderíamos, mentos de sua região, de todo o Estado do Rio de
hoje, dispor de um arcabouço legal que proporcio- Janeiro e também do Brasil como um todo.
nasse maior legitimidade e representatividade aos Trata-se do maior grupo no setor de comunica-
eleitos para funções públicas, que equacionasse ções do interior do Estado do Rio, que, tendo sede
questões cruciais como o financiamento das campa- em Campos dos Goitacazes, utiliza-se das técnicas
nhas e garantisse a estabilidade dos partidos. de policromia dentro de um empreendimento pionei-

Talvez, nestas condições, poder-se-ia admitir a ro para o nível e dificuldade da imprensa interiorana
reeleição como um aperfeiçoamento democrático. brasileira, contando a Folha da Manhã com parque
Fora deste quadro, porém, retrata a mal disfarçada gráfico próprio para atender as suas atividades.
intenção de um grupo de continuar no poder a qual- Ao parabenizar o jornal Folha da Manhã e re-
quer custo. Neste momento basta-lhe um casuísmo. gistrar a presença de seus diretores hoje em Brasí-
Amanhã, como Fujimori, talvez feche o Congresso. lia, quero valorizar e prestigiar a imprensa do interior
Depois de amanhã, quem sabe do que será capaz? deste nosso País, que nem sempre é prestigiada,
Até lá, reeleição é, no mínimo, imoral, puro casuís- pois, no parecer das principais agências de divulga-
mo, golpe branco, é retrocesso democrático. ção, oficiais ou privadas, a imprensa fica restrita aos

Era o que tinha a dizer. grandes centros, quando, de fato, são os jornais do
O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia interior que têm maior força no processo de forma-

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr*s e Srs. ção da melhor opinião pública.
Deputados, a imprensa brasileira está atenta aos É de se esperar, Sr. Presidente, que amanhã e
acontecimentos que diariamente ocorrem nesta nos dias subseqüentes a imprensa revele a grande-
Casa, registrando os detalhes mais importantes da za desta Casa e o modo cortês, polido e ético obser-
moderna história que o Parlamento constrói neste vado nos processos de discussão e de votação da
País, cuja página que se dobra hoje configura a vo- matéria que vem monopolizando a atenção do povo
tação da proposta de emenda à Constituição que es- brasileiro, ou seja, a questão da reeleição.
tabelece e fixa o instituto da reeleição para os car- Por oportuno, deixo bem claro o meu voto favo-
gos de Presidente da República, Governador de Es- rável à proposta de emenda à Constituição que de-
tado e Prefeito Municipal. termina a permissão para a reeleição do Presidente

Importante é destacar que não somente os jor- da República, pois, com certeza, é da vontade do
nais de circulação nacional aqui comparecem com povo que ao Presidente Fernando Henrique Cardoso
os seus melhores jornalistas, repórteres e redatores. seja dado o direito de submeter-se ao processo elei-
A imprensa do interior se deslocou para esta Capital toral, tendo em vista a sua própria reeleição.
e aqui se faz presente para assistir a este aconteci-
mento, registrando o que vê e transmitindo a impres- Era o que tinha a dizer.
são exata dos fatos. O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem

Faço esta referência, Sr. Presidente, para re- revisão do orador.) - Sr. Presidente, tendo em vista
gistrar a presença em BrasOia dos ilustres jornalistas que nenhuma salvaguarda é melhor do que os Tri-
Aluysio Cardoso Barbosa e Diva Abreu Barbosa, di- bunais de Contas previstos na Constituição, quero
retores e principais redatores do jornal Folha da Ma- registrar meu posicionamento contrário à reeleição.
nhã, que, editado em Campos dos Goitacazes, cir- Ademais, a reeleição remove as inelegibilida-
cuia diariamente por todo o norte e noroeste do Es- des, e nós teríamos as oligarquias legitimadas pela
tado do Rio de Janeiro, constituindo-se, por certo, Constituição e pelo voto direto.
em um dos mais importantes entre os jornais brasi- O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.
leiros de circulação regional. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,

Não me surpreende que aqueles jomalistas de srªs e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para tra-
Campos dos Goitacazes venham observar de perto zer ao conhecimento desta casa e de todos os brasi-
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feiros um fato ocorrido em Barretos, interior do Esta- bem da verdade, é indispensável a adoção de pro-
do de São Paulo. cessos de reversão econômica, que, na prática, são,

No dia 11 do corrente mês, o Movimento dos até o momento, inexistentes.
Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST, conduzindo Todavia, Sr. Presidente, existem algumas ini-
e orientando seus adeptos, invadiram a Fazenda ciativas particulares e isoladas de fomentar a diversi-
Santa Fé, de propriedade de José Zanetti e esposa, ficação e o progresso econômico na região. Exem-
citricultor, agricultor e pecuarista em São Paulo. pio disto é a atuação e a planificação da expansão

Sua propriedade é altamente produtiva e gran- de atividades do Frigorífico Pampeano, do Município
de fornecedora de citrus para a região de Barretos e de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul.
que abastece também o mercado da Capital do Es- Em meio à crise vivenciada pelo setor primário
tado. e, principalmente, pelos frigoríficos do Rio Grande

O Governo precisa tomar providências urgen- do Sul, o Frigorífico Pampeano é uma exceção. Em-
tes no sentido de cumprir a lei. O setor produtivo pri- presa de administração enxuta, sem dívidas no sis-
mário não pode continuar ameaçado desta forma. tema financeiro e de produção integrada com a in-
Não há segurança, não há respeito às leis, não há dústria de enlatados - com mais de vinte produtos -,
respeito à propriedade. Os empresários rurais já co- voltada para exportação.
meçam a encontrar dificuldades em manter bons Tive a honra de estar presente, juntamente
funcionários em suas propriedades. com colegas Parlamentares da bancada gaúcha,

Tendo em vista tanta ameaça, começam a nas tratativas junto à Presidência do Banco do Bra-
abandonar a terra para se fixarem nos grandes cen- sil, para ampliação de crédito ao Frigorífico Pampea-
tros, ocasionando com isto um êxodo rural indeseja- no. O pleito destina-se a aumentar o capital de giro
do por todos. da empresa, o que possibilitará a duplicação da pro-

Não poderia, desta tribuna, deixar de parabeni- dução do frigorífico.
zar a Juíza Substituta da Terceira Vara Cível da Co- A referida ampliação de capital de giro implica-
marca de Barretos, São Paulo, srª Paula Maria Cas- rá aumento da produção integrada de enlatados, ab-
tro Ribeiro Ferreira, que, prontamente, numa atitude sorvendo grande quantidade de hortifrutigranjeiros,
sábia, proferiu a liminar de reintegração de posse na como 114 toneladas de cebola, 5 toneladas de mi-
Fazenda santa Fé, preservando desta forma uma lho, 73 toneladas de pimentão, 1.048 toneladas de
propriedade produtiva de citrus da região. tomate, 33 toneladas de batata e 33 toneladas de

Era o que tinha a dizer. cenoura. Com isso, o Frigorífico Pampeano, além de
O SR. LUIZ MAINARDI (PT - RS. Pronuncia o triplicar o número de empregos diretos em dois

seguin.te diSl'::w'So.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De- anos, estará propiciando a criação de centenas de
putados, 8 região sul do Rio Grande do Sul caracte- novas oportunidades de empregos justamente no
riza-se pe!a grave discrepância desenvolvimentista setor econômico, que enfrenta grave crise - a produ-
com relação ao próprio Estado e ao País. Em outras ção primária.
oportunidades tenho referido desta tribuna que, com Por fim, considerando que atualmente 90% da
a implementação do Mercosul, é justamente a região produção do Frigorífico Pampeano é destinada à ex-
sul do Estado que tende a ser mais duramente atin- portação, uma ampliação de suas atividades repre-
glda pela nova realidade da economia globalizada, sentaria, também, mais uma colaboração para rever
em facs da semelhança de seu perfil econômico e esse nefasto quadro deficitário de nossa balança co-
produtivo com o dos países parceiros do Mercosul. mercial.

A produção agrícola e pecuária da referida re- O pleito junto ao Presidente do Banco do Brasil
gião em muito se assemelha à do Uruguai e da Ar- certamente haverá de representar importante ala-
gentina. No entanto, estes países, devido a uma efi- vanca para o desenvolvimento e progresso da meta-
caz e estável política de subsídios e incentivos ao de sul do Rio Grande do Sul e servirá de exemplo ao
setor, obtêm índices satisfatórios de produtividade e Governo Federal das políticas de reversão que de-
qualidade, o que, em conseqüência, faz com que veriam ser implementadas para diminuir os impactos
seus produtos cheguem com preços extremamente decorrentes da globalização da economia.
competitivos ao mercado brasileiro. Era o que tinha a dizer.

Enquanto a Europa experimentou um longo O SR. CORAUCI SOBRINHO (PFL - SP. Pro-
processo de adaptação para implantar seu mercado nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
comum, entre nós o processo foi bem mais célere. A Srs. Deputados, o Brasil só romperá a fronteira do
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Terceiro Mundo inserindo-se entre as nações mo· ção for positiva, qual será o preço de um veículo fa-
dernas e desenvolvidas, quando os milhões de con- bricado no Nordeste? Se o preço a ser cobrado for
terrâneos que residem nos Estados mais pobres, lo· real, levando-se em conta as isenções de impostos,
calizados no Norte e Nordeste, tiverem os direitos facilidades de financiamentos e mão-de-obra muito
mínimos de cidadania resgatados. Nas atuais condi- mais barata que os salários pagos no Sul e Sudeste,
ções, muitos, principalmente as crianças e os ido- teremos então, um produto com valor significativa-
sos, não tem nem mesmo o mais sagrado e elemen· mente menor à disposição do consumidor brasileiro.
tar destes direitos: o direito à vida. E aí que a roda pega. Se o Nordeste, graças

Por isso não há nestEI Parlamento uma única aos incentivos da MP baixada recentemente pelo
voz que discorde da necessidade de o Governo fe- Governo Federal, conseguir atrair investimentos do
deral elaborar uma política concreta, eficaz e ousada setor automobilístico, e os países importadores de
para erradicar a miséria naquelas regiões, através nossos veículos, como a Argentina e outros que
de uma ação permanente na área social e de medi- atuam sob as regras da Organização Mundial do Co-
das econômicas capazes de atrair investimentos mércio, adotarem represálias, inviabilizando as ex-
produtivos, gerando trabalho e, conseqüentemente, portações e obrigando as montadoras beneficiadas
permitindo a subsistência de milhões de nortistas e pela MP a comercializarem seus produtos no merca-
nordestinos. do interno, poderemos conviver com uma situação

lamentavelmente, salvo raras exceções, como insólita.
o Ceará, cujos últimos Governos Estaduais tem am- Se não, vejamos. Caso a Ford, por exemplo,
pliado sua ação no campo social e vêm conseguindo decida instalar uma montadora no Nordeste e o qua-
resultados alentadores, como, por exemplo uma dro acima descrito se transforme em realidade, tere~

grande redução da mortalidade infantil de crianças mos os mesmos modelos de veículos daquela mar·
com até um ano de vida, o Poder Público tem-se ca sendo comercializados dentro do Brasil com pre-
mostrado incapaz de elaborar uma estratégia para ços completamente diferentes. Os produzidos no
resolver de vez os enormes problemas do Norte e Nordeste são muito mais baratos. Os fabricados no
do Nordeste. Sudeste, muito mais caros.

As medidas que vem sendo tomadas nos últi- É evidente que, se isto vier a ocorrer, alguma
mos anos não apresentam sincronismo entre si, de- medida precisará ser adotada com o objetivo de ra-
talhe indispensável para qualquer plano obter êxito cionalizar o mercado, sob pena de as indústrias au-
e, o que é pior, são incoerentes. lembra aquele dita- tomotivas instaladas em São Paulo, Rio de Janeiro e
do popular do cobertor curto, que cobre a cabeça, Minas Gerais ficarem completamente inviabilizadas,
mas deixa os pés ao relento. fabricando não mais veículos, mas sim desemprego

Ao baixar recentemente medida provisória para em massa.
incentivar a instalação de indústrias automobilísticas Sr. Presidente, SrS's e Srs. Deputados, faço tais
no Nordeste, permitindo-lhes, após o início de suas considerações por estar muito apreensivo com um
atividades na região, importar autopeças e matérias- fenômeno cada vez mais comum nos últimos anos.
primas com isenção de vários impostos, o Governo Sua ocorrência é tão constante nos últimos tempos
brasileiro recebeu, ·quase que instantaneamente que, ao invés de fenômeno, pode ser hoje classifica-
com a oficialização daquela MP, protestos da Orga- do como fato corriqueiro: a transferência imensa do
nização Mundial do Comércio e de seu mais impor- capital produtivo instalado no Sul e Sudeste do País
tante parceiro no Mercosul, a Argentina. Tanto a Or- para o Norte e Nordeste.
ganização Mundial do Comércio quanto a Argentina Não bastassem os incentivos de impostos ofe-
acenaram com a realização de exportações de veí· recidos pelo Governo Federal, os Estados do Norte
cuias e até de outros produtos nacionais. e Nordeste declararam uma verdadeira guerra fiscal

Quer dizer, a medida. provisória editada para aos seus co·irmãos do Sul e Sudeste do País.
estimular investimentos do setor automotivo no Nor- Os Estados do Norte e Nordeste passam por
deste corre o risco de ser um tiro que pode sair pela cima dos preceitos constitucionais para dar incenti-
culatra. Caso a Argentina e outros países que impor· vos fiscais com uma generosidade antes nunca vis-
tam nossos veículos decidam sobretaxar este produ- ta. O Ceará, por exemplo, oferece 75% de desconto
to nacional fabricado no Nordeste, como é que ficará no ICMS e ainda constrói prédios para indústrias em
a situação? Estes automóveis seriam vendidos no comodato por dez anos. A Paraíba, por sua vez, ar·
mercado interno? Se a resposta para esta indaga- ganiza cooperativas de trabalhadores para prestar
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serviços terceirizados, oferecendo mão-de-obra ba- ainda não são onerados por encargos sociais. En-
ratíssima, e também financia maquinários no valor cargos que, no Brasil, são responsáveis por impor-
de até 2 milhões de reais. tante parcela do custo final do produto.

Os reflexos desta verdadeira batalha fiscal já O drama vivido pelo setor calçadista francano
podem ser detectados com clareza no Estado de já vem sendo denunciado há tempos pelos empresá-
São Paulo. A cidade paulista de Franca, localizada rios, pelos sindicatos, pela classe política e pela pró-
na região da qual sou oriundo e que represento com pria população da cidade. A gravidade gerada pela
orgulho neste Parlamento, vive um verdadeiro, dra- saída de empresas calçadistas para outros Estados
ma, causado pela migração de investimentos do seu é tanta que todos os segmentos da sociedade de
pólo calçadista para outras regiões do País. Franca se mobilizaram com o objetivo de sensibilizar

Só nos últimos dois meses, cinco empresas - os poderes constituídos, no sentido de adotar algu-
Agabê, Sândalo, Samello, N. Martiniano e Mariner - mas medida que possa reverter esse quadro.
anunciaram a implantação de novas fábricas no Infelizmente, até agora, nada foi feito. É injusti-
Ceará, na Paraíba e em Minas Gerais. É triste ver a ficável, por exemplo, a apatia do Governo paulista
N. Martiniano anunciar que vai aplicar 4 milhões de diante desta situação. É inadiável uma ação concre-
reais em Minas Gerais, ao mesmo tempo em que o ta e imediata da classe política, dos meios de comu-
problema do desemprego em Franca se toma mais nicação e de toda sociedade, a fim de exigir uma
dramático a cada dia. resposta do Governo do Estado de São Paulo para·

Não será transformando em terra arrasada o solucionar este problema. Não podemos mais acei-
setor industrial de São Paulo de outros Estados do tar o Secretário Estadual de Ciência, Tecnologia e
Sul e Sudeste brasileiros que immos levar desenvol- Desenvolvimento a::conômico, Emerson Kapaz, dizer
vimento econômico e justiça social ao Nordeste bra- que São Paulo não pretende criar mecanismos fis-
sileiro. cais para incentivar novos investimentos na Capital

Claro que o Norte e o N<?rdeste devem e preci- e no interior. Afinal, se esta idéia prevalecer, os em-
sam ser inseridos entre as principais prioridades na- presários paulistas continuarão nesta guerra fiscal,
cionais. O progresso destas regiões é fundamental enfrentando tanques de combate com estilingues. .
para o futuro do Brasil. Os investimentos produtivos Esta postura míope deste e de outros governos
precisam, porém, levar em conta as verdadeiras vo- paulistas, fazendo vista grossa à transferência para
cações dos Estados nortistas e nordestinos, sem outras regiões do capital produtivo instalado em seu
discriminar quem produz no Sul e no Sudeste. território, vem colaborando para reduzir a participa-

o pólo calçadista de Franca, o mais tradicional ção de São Paulo no Produto Interno Bruto do País.
do País, ao lado das indústrias do setor instaladas São Paulo já foi responsável por aproximadamente
no Rio Grande do Sul, sempre gerou milhares de 50% do PIS e agora sua participação mal chega aos
empregos e já deu enormes contribuições para a ex- 40%. Outra posição que o Govemo do Estado de
pansão de nossa pauta de exportações. Apesar dis- São Paulo precisa rever com urgência refere-se à
so, tem sido vítima dessa discriminação que germina aplicação do Sistema Integrado de Pagamento de
no solo desta injustificável e inconstitucional guerra Impostos e Contribuições das Microempresas e das
fiscal. Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, o chama-

Ao longo de décadas, a indústria calçadista de do imposto único. Por este sistema, as empresas de
Franca desenvolveu uma tecnologia de ponta no se- pequeno porte, que faturam até 720 mil reais por
tor, investiu em mão-de-obra qualificada, em instala- ano, passam a pagar um único imposto, reduzindo,
ções e equipamentos. Ao redor dela e em função em outras coisas, gastos com a burocracia.
dela nasceram milhares de microempresas. Se algo Para minha surpresa e apreensão de milhares
não for feito para reverter a situação criada por esta de microempresários paulistas, o Coordenador da
guerra fiscal e por incentivos propiciados pelo Go- Administração Tributária da Secretaria da Fazenda
vemo Federal em favor do Norte e do Nordeste, todo do Estado, Sr. Clóvis Panzarini, já veio a público
este patrimônio poderá virar pó. Situação semelhan- para, inexplicavelmente, afirmar que São Paulo não
te vive a indústria têxtil instalada na cidade paulista vai aderir ao Simples. Ora, isto é inadmissível. Será
de Americana, que, além de todos obstáculos que já que o Governo paulista não percebe que, com esta
citei, ainda sofre a concorrência desleal dos produ- atitude, manterá milhares de micro empresas na in-
tos importados, como os chineses, produzidos por formalidade, deixando de arrecadar recursos gera-
operários que recebem salários miseráveis e que dos pelo Imposto Único? Será que o Governo de



Penso que, se assim agirmos, aprovando a
tese da reeleição somente para os futuros eleitos,
proibindo-a para os atuais Chefes de Poderes Exe
cutivos, estaremos contrariando a expectativa do
povo, que pretende ver aprovada a emenda permi
tindo, desde agora, que o Presidente Fernando Hen
rique Cardoso se submeta ao voto popular para que
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São Paulo, que é do PSDB, não acredita nas iniciati- Tenho falado sempre, principalmente nas re-
vas do Presidente Fernando Henrique Cardoso, que giões agrícolas de Rondônia, sobre a falta de pes-
também pertence ao mesmo partido e é o responsá- quisa agrícola na região amazônica. A Embrapa, a
vel pela criação e oficialização do Simples? Emater, a Secretaria da Agricultura e outros institu-

Enquanto o Brasil inteiro comemora o imposto tos têm desenvolvido pesquisas científicas confiá-
único para as microempresas - tanto que a maioria veis quanto às técnicas de práticas da agricultura
dos Estados já o adotou -, São Paulo, or,ientado pe- nos solos amazônicos, bem como no que se refere
las opiniões de seus tecnocratas, revela que não vai às melhores espécies e modalidades de plantio, se
aderir ao novo sistema. Os tecnocratas paulistas isolados, consorciados ou mesmo o plantio dentro
lançam mão do mesmo argumento pouco 'inteligente da própria floresta. Têm existido experiências isola-
para São Paulo não enfrentar, com armaS, a guerra das, com sucessos e fracassos, por exemplo, o
fiscal e também não aderir ao Simples. "Ó Estado plantio de seringais e cacauís, e regionais. Tudo ain-
perderia receita", argumentam. da está por se estudar. Não basta desmatar para

Do jeito que agem, São Paulo está perdendo plantar, mas plantar o quê?
receita e boa parte do seu parque industrial para ou- Surgem agora os estímulos para se plantar em
tros Estados. regime de consórcio, por exemplo, coco, cupuaçu e

Acorda São Paulo, antes que seja tarde! pupunha; pupunha, cacau e café; cupuaçu, café,
Era o que tinha a dizer. freijó. E assim por diante.
O SR. CONFÚCIO MOURA (Bloco/PMDB - Sr. Presidente, a agricultura na Região Norte

RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- necessita de pesquisas e estudos, mas é extrema-
te, Sr.ªs e Srs. Deputados, a cada final de semana, mente viável.
estou visitando comunidades agrícolas em vários Era o que tinha a dizer.
municípios, junto com o ilustre delegado da agricul-
tura em Rondônia, o Sr. Vicente Moura. O SR. ALEXANDRE SANTOS (PSDB - RJ.

As associações de a~Jricultores, em seus está- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
gios iniciais, ficaram extremamente satisfeitas ao as- Sr.ªs e Srs. Deputados, hoje estamos concluindo o
sinarem os convênios de cooperação com o Ministé- processo de discussão, e votaremos a Proposta de
rio da Agricultura. Emenda à Constituição que fixa como princípio insti

tucionalizado a reeleição para os cargos de Presi-
Cito para V. Ex.ªs as associações do Setor dente da República, Governador de Estado e Prefei-

Oriente, Município de Theobroma, associações de to Municipal, permitida a medida para os atuais ocu-
agricultores de Candeias do Jamari e Jamari, todos pantes daquelas funções eletivas.
no valor de R$15.000,OO cujo objeto é a construção
de um viveiro de mudas de cupuaçu, coco da Bahia Acompanhei todo o processo com a atenção
e pupunha, para o plantio em regime de consórcio. devida, avaliando os argumentos favoráveis ou con-

Todos sabemos que os valores são pequenos, trários, concluindo que há uma unanimidade no que
mas constitui-se a base do aprendizado, da vivência conceme à tese da reeleição. Ninguém é contra a
das associações, até mesmo para se familiarizarem tese em si.
com as prestações de contas e o trabalho em comu- Os que discordam da aprovação da Emenda o
nidade. fazem por entender que os atuais detentores dos

Vi, Sr.1s e Srs. Deputados, o nível de envolvi- cargos de Presidente da República, de Governador
mento destes simples e humildes agricultores, a par- de Estado e de Prefeito Municipal não deveriam ser
ticipação deles na solenidade de assinatura dos con- beneficiados pela medida, que se adotaria a partir
vênios, até parecendo que estavam recebendo mi- dos próximos e futuros mandatos, quando os então
Ihões de reais. Por aí percebemos, Sr. Presidente, eleitos já se enquadrariam na expectativa da reelei-
que os pequenos agricultores brasileiros pedem do ção.
Governo muito pouco. Entendo que, para motivar os
pequenos agricultores brasileiros, esquecidos em
suas glebas, há necessidade de uma assistência
técnica mais presente, para que possam sair da con
dição de agricultura primitiva, de subsistência, para
uma fase mais tecnológica e que se preocupe com a
qualidade da produção.
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continue ou não, ao final deste seu primeiro manda- como Ulysses Guimarães e Rubens Paiva escreve-
to, no cargo de Presidente da República. ram um capítulo de coragem e sangue.

Entendo que não estamos prorrogando manda- Com a democracia plenamente restaurada, era
tos, nem favorecendo nomes. Estamos, isto sim, natural um reordenamento político-partidári ",. Comu-
avançando no processo político nacional, modem- nistas voltaram aos seus partidos até então iJ:')SCr '

izando os instrumentos e dando ao povo o direito de tos, e novas legendas surgiram para que trab -.:his-
julgar positiva ou negativamente os que governam o tas, sociais-democratas, socialistas e liberais pudes-
País, os Estados e os Municípios. Neste sentido, es- sem estar juntos, finalmente, para eXArcitarem suas
tamos transferindo ao povo o direito de julgamento, convicções. Das fileiras do MDB saíram personalida-
da avaliação, dentro do primado da democracia, que des que consolidaram e fortaleceram o PSDB, o
se realiza através do voto popular. PDT e o PFL, entre outros. Mesmo com esta migra-

As vozes das ruas se manifestam amplamente ção, o agora PMDB conseguiu manter-se forte em
favoráveis à reeleição sem restrições históricas, sem todo o País, detendo uma das maiores bancadas no
embaraços aos atuais mandatários. As vozes das Congresso Nacional, milhares de Prefeituras e o Go-
ruas se colocam acima de interesses localizados, de verno de importantes Estados da Federação.
personalismos identificados, de propostas pessoais A força que mantém o PMDB, em posição de
que se sustentam em desejos próprios e que nem destaque no cenário político, tem origem na sintonia
sempre se voltam para os interesses maiores do do partido com os anseios do povo brasileiro. Todos
País. os movimentos de vulto que surgiram nas ruas en-

Quero ser coerente com as vozes das ruas. contraram ressonância e acolhida nesta agremiação,
Não me cabe contrariar os desejos manifestados que nunca se omitiu diante da luta. Ser Deputado ou
pela grande maioria do povo brasileiro. Sou favorá- Senador pelo PMDB não é apenas assumir um com-
vel à tese da reeleição, adotando-a já a partir das promisso com os seus eleitores. É respeitar o passa-
próximas eleições, permitindo-se que o atual Presi- do de glória que faz dessa legenda um marco na
dente da República e os Governadores de todos os história republicana.
Estados se encorajem a disputar um novo mandato, Hoje, estaremos votando a emenda da reelei-
julgando-se merecedores da aprovação popular. ção, uma proposta que conta com a aprovação de

85% da população brasileira, segundo as mais re-
Neste sentido, Sr. Presidente, Sr.Bs e Srs. De- centes pesquisas de opinião. Neste universo, estão

putados, estarei votando nesta tarde, na Câmara certamente os seus eleitores, que esperam uma ati-
dos Deputados, e, por antecipação, faço, desde ago- tude corajosa de sua parte. Não foi o MR-8 que lhe
ra, minha declaração de voto. deu este mandato. Tampouco partiu de lideranças

O SR. ITAMAR SERPA (PSDB - RJ. Pronun- que, na verdade, vivem à sombra do seu trabalho,
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.ªS e achando que possuem o direito de interferir e dire-
Srs. Deputados, a democracia tem uma dívida de cionar as suas convicções. Fidelidade partidária é
gratidão com o PMDB. Todos os Parlamentares que respeitar a vontade do eleitor. E ele espera que você
lutaram pelo fim da ditadura militar pela via política vote ·sim".
se entrincheiraram no então Movimento Democrático Não iremos a plenário votar mais quatro anos
Brasileiro, que um dia foi considerado o maior parti- de mandato para o Presidente Fernando Henrique
do político do Ocidente. Em suas fileiras reuniam-se Cardoso. Embora o PMDB faça parte da base de
as mais variadas correntes do pensamento, que du- sustentação do Governo, em 1998 não haverá qual-
rante anos deixaram em segundo plano suas convic- quer impedimento para o lançamento de candidatura
ções ideológicas para abraçar a causa comum da própria. O que os Deputados e Senadores deverão
defesa dos direitos civis do povo brasileiro. cobrar de seu partido é uma alternativa de governo

A história reserva ao MDB momentos de signi- viável e responsável, que possa ser submetida à 50-

ficativa importância. Um deles foi o movimento pela ciedade como alternativa à política ora em vigência.
anistia ampla, geral e irrestrita, que trouxe de volta Oposição vazia, com propósitos estritamente pes-
a0 Brasil importantes lideranças políticas cassadas soais, macula a grandeza do PMDB, que sempre se
pelo regime de exceção. Depois, seguiram-se mani- caracterizou por tomar posições avançadas e pro-
festações em todo o País pelas "Diretas Já", que de- gressistas.
finitivamente marcou o fim da dinastia dos generais. É inconcebível, portanto, que o PMDB adote a
Foram tempos memoráveis, quando personagens mesma linha de pensamento do ex-Prefeito Paulo
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Maluf, O mesmo que fora derrotado no Colégio Elei- Vivemos todos, porém, a iminência da massifi-
toral anos atrás, quando ainda cortejava e beijava a cação. O altíssimo grau de desenvolvimento dos
mão de homens fardados. meios de comunicação, ao tempo em que propicia o

Está nas suas mãos hoje, no plenário da Câ- intercâmbio de informações em proporções nunca
mara, a chance de resgatar a saudável rebeldia que vistas, oferece paradoxalmente o perigo da uniformi-
devolveu a democracia a este País. Diga "sim" à zação ou pasteurização, na medida em que o poder
reeleição, e cobre de suas Lideranças um argumen- econômico impõe um modelo de produção cultural a
to mais consistente, capaz de fazê-lo mudar de ser universalmente consumido como ideal, em detri-
idéia. Enquanto isso não acontecer, fique ao lado do mento das particularidades nacionais ou regionais.
seu eleitor. Diante de tal realidade, que tão claramente se

O SR. JARBAS LIMA (Bloco/PPB - RS. Pro- manifesta nos dias atuais, temos todos de lutar por
nuncia o seguinte discurso.) .- Sr. Presidente, srªs. e nosso direito à diversidade cultural, porque isso sig-
Srs. Deputados, apresenta o Brasil uma riqueza ím- nifica, em última instância, a preservação da memó-
par em termos de repertório cultural; poucos países ria histórica e da identidade nacional. Nesse sentido,
se lhe igualam no que se refere à diversidade de toda e qualquer intervenção se faz necessária, im-
manifestações produzidas nesse campo, decorrente, pondo-se tanto ao poder público quanto a iniciativa
de um lado, da privilegiada Hxtensão de nosso terri- privada a tarefa de conservar o patrimônio cultural e
tório e, de outro, da complexidade histórica de nosso de incentivar sem assistencialismo a produção na-
processo de miscigenação. cional.

Diante da magnitude de tal conjunto, que É assim que reconhecemos a participação
abrange desde a mais extraordinária variedade fol- cada vez mais significativa do Centro de Tradições
clórica até as mais eruditas produções artísticas, tal- Gaúchas Clube Farroupilha, de Ijuí, que desde 1943
vez não haja despropósito em afirmar seja este nos- vem trabalhando com muita dedicação e competên-
so mais expressivo patrimônio, nossa mais impor- cia pela cultura do Estado. Considerada como de uti-
tante contribuição ao processo civilizatório e à histó- Iidade pública pelo Governo Municipal, e habilitada
ria da humanidade, na medida em que se constitui I pelo Ministério da Cultura para receber patrocínio e
como documento inesgotável, de inestimável valor doações, a entidade elaborou o projeto "CTG na Es-
antropológico. Por essa razão, preservar e incentivar cola", a ser implantado este ano em toda a rede de
nossa cultura deveria ser prioridade máxima em ensino de primeiro grau. Sem qualquer ônus para as
qualquer programa governamental, no escopo bási- escolas, o CTG se coloca à disposição para levar
co de formar nossa cidadania e sedimentar a identi- aos alunos todo o aparato tradicionalista de fins di-
dade nacional. dáticos, aí incluídas as Invernadas de Dança, as len-

Diante de tais pressupostos, não escondemos das e mitos do folclore gauchesco, o artesanato e a
nosso orgulho em constatar talvez ainda seja o Rio literatura regionais.
Grande do Sul, entre todos os Estados brasileiros, o O pressuposto é o de que a nacionalidade se
mais cioso de seus costumes e tradições. Localiza- constrói pelo conhecimento e respeito às tradições
do ao sul do continente, e apresentando condições locais. O esforço do CTG Clube Farroupilha é assim
climáticas semelhantes às do Hemisfério Norte, <> absolutamente louvável, porque visa, em um primei-
Rio Grande abriga uma cultura absolutamente parti- ro momento, à divulgação da história e dos costu-
cular no contexto brasileiro, onde elementos de ori- mes gaúchos, mas alcança a formação do sentimen-
gem tipicamente platina convivem com a influência to patriótico e a construção da identidade nacional.
européia das numerosas colônias de imigrantes, ali Com isso, incute-se na criança e no adolescente,
instaladas desde o século XVII. Consciente de sua além do respeito por suas próprias origens, o senti-
especificidade, e sobretudo orgulhoso dela, o gaú- mento de responsabilidade pelos destinos de sua ci-
cho se notabiliza por prestigiar cotidianamente todas dade, de seu Estado, de sua Nação. Assim, educa-
as manifestações de sua cultura, mantendo o cará- se a população para uma vida cívica realmente
ter ritual de suas festas e danças típicas, a singulari- consciente e proveitosa, na qual o verdadeiro cida-
dade de seu vocabulário e prosódia, a peculiaridade dão se exercita cotidianamente na prática participati-
de sua inconfundível indumentária. Em suma, o gaú- va da democracia.
cho gosta de se sentir gaúcho, de logo se mostrar Por todas essas razões, Sr. Presidente, con-
gaúcho, assim marcando sua presença no cenário gratulamo-nos desta tribuna com o CTG de Ijuí, cujo
histórico e cultural do País. exemplo deveria frutificar em outros municípios rio-
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grandenses. É certo que compartilhamos sua ambi- do qualquer tipo de ocupação, sendo a gestão cen-
ção mais profunda, a de preservar, no coração do tralizada. A proposta da nova lei prevê a encampa-
povo gaúcho, o amor por sua terra, seus costumes e ção de todos os mananciais do Estado; a interven-
tradições. Reconhecemos nessa iniciativa um movi- ção em áreas já ocupadas será permitida, e a ges-
mento legítimo contra o indesejável fenômeno da tão será descentralizada.
massificação da cultura, que despe o indivíduo de Representantes do Governo do Estado, dos
sua circunstância social e histórica, essencial à sua Municípios, dos Legislativos estaduais e municipais,
formação como ser humano e cidadão. Esperamos das Organizações Não-Governamentais, das entida-
que o Clube Farroupilha, pelo idealismo de sua atua- des ambientalistas e de toda a sociedade civil deba-
ção, receba o apoio incondicional de toda a socieda- tem o anteprojeto. Em linhas gerais, são princípios
de gaúcha, dos Governos Municipal e Estadual, as- básicos a gestão descentralizada por bacias hidro-
sim como o recebe dos membros da bancada rio- gráficas ou sub-bacias, a co-gestão, ou seja, a parti-
grandense que integram esta Casa. cipação comunitária na gestão e preservação dos

Era o que tinha a dizer. recursos hídricos e a cobrança pelo uso da água.
O SR. JORGE TADEU MUDALEN (Blo- Prevê uma lei geral, define procedimentos a diretri-

colPPBISP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. zes de uma maneira geral e a aprovação de leis es-
Presidente, Sri!s. e Srs. Deputados, em novembro de pecíficas para cada uma das áreas de proteção e re-
1996, tecendo considerações sobre a recente apro- cuperação, obedecendo às características de cada
vação do Projeto de Lei nll 2.249-8191, por esta uma dessas áreas, reconhecendo a diversidade pre-
Casa de Leis, disse que o Projeto estabelece uma sente nessas áreas a serem protegidas ou recupera-
política nacional de recursos hídricos, descentrali- das; cria infrações e penalidades mais abrangentes
zando a implementação dessa política, não segundo e possibilita a atuação da fiscalização mais efetiva;
a divisão política do País, mas pelos contornos das define a co-participação e o modelo rígido de ocupa-
bacias hidrográficas. Cada uma delas terá um comi- ção; divide a recuperação em três grandes áreas:
tê com incumbências que vão desde arbitrar admi- área de preservação permanente, área de ocupação
nistrativamente os conflitos relacionados com os re- dirigida e a área de recuperação.
cursos hídricos até estabelecer critérios para o rateio A atualização da lei de Proteção aos Manan-
das obras de uso múltiplo, a partir da aprovação dos ciais é premente, pois a vigente, de 1976, pretendia,
planos de aproveitamento e da sugestão dos valores justamente, evitar a ocupação desordenada das
a serem cobrados pelo uso da água. Disse também áreas verdes que cercavam as represas Guarapiran-
que o Brasil precisa de um lineamento legal, atuali- ga e Billings, que fornecem boa parte da água potá-
zado, que discipline a utilização dos recursos hídri- vel consumida na Capital e em muitos Municípios vi-
cos e proporcione um mínimo de harmonia entre as zinhos. Mas os vinte anos de existência da lei de-
diversas agências governamentais que cuidam da monstraram que nem os mananciais foram de fato
água. Fiz também um alerta dizendo que as autori- protegidos na abrangência necessária, nem o solo
dades governamentais de todos os níveis e todos os urbano foi ocupado com as determinações prescri-
brasileiros devemos nos conscientizar de que, ape- tas, deduzindo-se o fracasso do Estado em fiscalizar
sar de a natureza ter dotado o Brasil de caudalosos a ocupação das áreas.
e fartos rios, a água não é recurso inesgotável; ela é O embate está sendo travado em relação a in-
recurso natural renovável, mas não interminável. clusão no anteprojeto de regularização das áreas in-

A propósito da matéria enfocada, o Estado de vadidas aos invasores levando infra-estrutura, como
São Paulo é palco atualmente da polêmica, aliás, redes de água, de energia e de esgoto, para quem
salutar e muito oportuna, porquanto urgente, sobre a desrespeitou a legislação, mais especificamente no
criação de uma nova lei de proteção dos manan- que se refere à represa de Guarapiranga.
ciais, em substitu~~o ou complementação à Le! nll Ambientalistas e especialistas dizem que a de-
1.172, de 1976, Ja defasada e obsoleta, de vinte gradação da represa é tão grande que, se nada for
anos atrás. feito para salvá-Ia, ela estará em colapso total. É o

Os mananciais são locais onde há nascentes manancial que fornece água potável para 20% da
de rios e represas utilizadas para o abastecimento Grande São Paulo. Desmatamentos, invasão de
de água para o consumo. área de proteção e esgoto despejado diretamente na

A Lei nll 1.172, de 1976, vigente, protege so· represa estão matando o manancial. Hoje, a área da
mente os mananciais da Grande São Paulo, proibin- bacia está tomada por vilas, abrigando perto de oito-
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centas mil pessoas, formadas por invasores. Para
salvar Guarapiranga é o cumprimento da lei vigente
que impõe total restrição à ocupação das áreas, a
fim de preservar a qualidade da água, mas a fiscali
zação ineficiente do Estado permitiu que chegasse a
essa catastrófica situação, como afirmam os mes
mos interlocutores e acrescentam que regularizar
uma situação ilegal é um absurdo, e a proposta é in
compreensível.

Por sua vez, o Governo do Estado defende a
inclusão desse dispositivo, alegando que levar bene
fícios ambientais para a região, com a possibilidade
de coletar e tratar o esgoto que hoje é lançado dire
tamente aos mananciais, pois a lei atual não permite
levar infra-estrutura às áreas invadidas, e hoje a ur
banização existente nessas vilas parece ser irre
versível diante de qualquer ação contrária.

Por exposto, conclui-se que o dilema está entre
levar infra-estrutura urbana para melhorar as condi
ções de vida das pessoas invasoras, desrespeitan
do-se assim a legislação que impede a ocupação
das áreas, ou comprometer a vida de milhões de
pessoas que dependem da boa qualidade das águas
dos mananciais da Grande São Paulo.

É necessária, Sr. Presidente, uma política pú
blica. O Estado precisa agir em conjunto com as
Prefeituras da Capital e dos demais Municípios atin
gidos, para que as soluções sejam pensadas global
mente. Soluções integradas trarão progresso, prote
gerão a ecologia e frearão a ocupação aleat6ria das
áreas dos mananciais. A proposta para uma nova lei
introduz novos, instrumentos de planejamento e no
vas práticas de gestão partícipativa, como a idéia de
plano de desenvolvimento e proteção ambiental para
cada área de proteção e recuperação dos manan
ciais, que se definirão por uma ou mais sub-bacias
hidrográficas dos mananciais de interesse regional
para o abastecimento públic:o.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Piauhylino) - Pas

sa-se ao

v- GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Wilson Campos.

O SR. WILSON CAMPOS (PSDB - PE.) - Sr.
Presidente, Sr.lIs e Srs. Deputados, ocupamos a tri
buna para apresentar a todos os companheiros des
ta casa, dos Parlamentares ao corpo de servidores,
o programa de trabalho e de compromissos que
cumpriremos como Presidemte da Câmara dos De
putados.

Esse programa está respaldado em princípios
e ações forjadas nas lutas e nas duras pelejas em
preendidas em mais de quarenta anos de vida públi
ca.

É certo que o Brasil, graças aos embates mais
recentes travados pelo seu povo, já se encontrou
com o Estado de Direito, que assegura o pleno exer
cício das liberdades democráticas previstas na
Constituição de 1988.

Mas essa conquista, companheiros, tem-se
mostrado insuficiente, pois o pensamento dominante
em todos os setores mais responsáveis da socieda
de é o de que somente ser livre não é o bastante.
Esforços devem ser despendidos, com maior rapi
dez e intensidade, para dotar o País das condições
mínimas necessárias à eliminação da vergonhosa si
tuação de pobreza e de exclusão social, fundada em
injustiças que parecem multiplicar-se a cada dia.

Entendo, Sr.ªs e Srs. Deputados, que é missão
primordial do Parlamento não somente fazer leis - e
boas leis! - mas igualmente contribuir para elevar o
nosso índice de cidadania.

Nesse sentido, cabe a esta Casa levar adiante
as reformas modernizadoras que o País todo recla
ma, implicando a conseqüente melhora do padrão
de vida de seu principal destinatário e beneficiário, o
povo brasileiro, em especial os mais pobres, os mi
lhões que ainda sobrevivem em estado de absoluta
miséria e opressão. São esses os despossuídos.

Estamos conscientes dos deveres implícitos do
cargo de Presidente desta Casa, numa hora de tão
suma importância para os destinos do País, princi
palmente porque caberá á próxima Mesa Diretora a
responsabilidade histórica de conduzir a tramitação
das reformas, que não devem ser feitas contra o
povo, mas para o povo e exclusivamente em seu be
nefício.

É certo, também, companheiros, que isso s6
será possível realizar se exercitarmos em toda a sua
plenitude nossa condição de Poder autônomo, liber
to de interferências externas.

O Sr. Haroldo Lima - Permite-me V. Ex.lI um
aparte?

O SR. WILSON CAMPOS - Com prazer, De
putado Haroldo Lima.

O Sr. Haroldo Lima - Deputado Wilson Cam
pos, V. Ex.lI. inicia seu discurso fazendo referência à
necessidade de este Poder do qual participamos ter
suas prerrogativas constitucionais - autonomia e in
dependência - legitimamente respeitadas, sem inge
rências externas. Quero aplaudir essa sua atitude.
V. Ex.lI. é candidato à Presidência desta Casa, e



Ouço o Deputado Gonzaga Patriota.
O Sr. Gonzaga Patriota - Eminente Deputado,

amigo, irmão e - permita-me assim chamá-lo -, bom
companheiro Wilson Campos. Não quero obviamen
te tomar o precioso tempo do companheiro neste im
portante discurso, mas não poderia, como seu cole-

•Art. 22 São poderes da União, inde
pen{fentes e harmônicos entre si, o Legislati
vo, bExecutivo e o Judiciário.·

Vejam que pelo texto o Poder mais responsá
vel pela in~ependência é o Poder Legislativo. Não
abriremos mão disso.
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creio que terá uma grande votação. Meu partido re- Manter a independência desta Casa é, portan-
serva a si a opção de apoiar um candidato contrário to, a primeira grande tarefa que me proponho a cum-
ao status quo, como V. Ex.!l. Isso não significa que prir, ao longo do biênio que durará o nosso mandato.
votaremos em V. Ex. ia

, mas, no s~gundo turno, se for E asseguramos que o faremos, porque a inde-
V. Ex.!!. o candidato adversário do da situação, o pendência deste Poder, constitucionalmente garanti-
voto do PCdoB será seu. Temos um grande apreço da, não permite qualquer concessão à submissão e
por V. Ex.!!.; inclusive foi seu o nosso voto para 12 à subserviência.
Secretário na última eleição. Já testemunhamos a Ouço, com prazer, o Deputado B. Sá.
cordialidade com que V. Ex.i . trata os membros des- O Sr. B. Sá - Nobre Deputado Wilson Cam-
ta Casa. Queremos ressaltar que V. Ex.SI. se candi- pos, fico muito feliz ao vê-lo mais uma vez nesta tri-
data à Presidência da Casa numa atitude de inde- buna, e desta vez a exercer o direito democrático
pendência, levantando a idéia, em primeiro lugar, de pleno de candidatar-se á Presidência desta Casa.
que ingerências estranhas a esta Casa não deverão Quando V. Ex.!! fala em independência, assim o faz
prosperar se V. Ex.i . for eleito. Quero saudar V. Ex.!! com absoluta propriedade. Conheço-o há muitos
por essa posição e desejar-lhe sucesso em seu tra- anos, desde quando V. Ex.ª pela primeira vez entrou
jeto e em sua postulação. na política, ainda como candidato a Senador, por

O SR. WILSON CAMPOS - Agradeço a V. Pernambuco. Acompanhei sua trajetória também
Ex.i o aparte. nesta Casa, mais de perto ainda quando fui 42 Se-

Sr.is e Srs. Deputados, na nossa gestão, esta cretário e V. Ex.SI 12 Secretário, na Legislatura pas-
Casa do Congresso Nacional será corajosa, respon- sada. Sei que a grandeza de espírito, a determina-
sável e sobretudo autônoma. ção e a coragem que V. Ex.SI traz em seu sangue

Não há poder pleno sem autonomia plena. E nordestino certamente fará de V. Ex.SI um Presidente
para sermos dignos do mandato que nos foi confia- à altura desta Casa. O que nós esperamos de todos
do temos que enfrentar, com independência e alti- os nossos pares é, antes de tudo, isenção de espíri-
vez, os problemas nacionais que clamam por ime- to e voto aberto, franco e leal, de acordo com a
diatas soluções. consciência e a vontade de cada um, sem qualquer

Quem; senão os representantes do povo, tem subterfúgio e sem submissão a pressão que faça
melhores condições de avaliar as necessidades de tão-somente o serviço de aviltar esta Casa. Para-
nossa gent~? Quem, senão os representantes do béns, nobre Deputado Wilson Campos, e vamos em
povo conhece melhor as carências da população? frente.

Propor soluções e aperfeiçoar as leis do País O SR. WILSON CAMPOS - Agradeço-lhe,
visando ao bem comum é a obrigação precípua dos caro companheiro, o incentivo.
Deputados,! que haverão de continuar a cumprir seu Asseguro-lhes, companheiros, que no nosso
mandato cohdignamente, reafirmando perante o bra- mandato jamais alguém desmoralizará ou enxova-
sil a indepei;1dência deste Poder. Ihará esta Casa ou qualquer um dos seus integran-

Sr. Pr~sidente, Sr.lIg e Srs. Deputados, ao co- teso Reagiremos à altura, repelindo imediatamente a
locar nossQ nome entre os que se submeterão ao agressão ou insulto!
voto dos i1u~tres companheiros na eleição para pre- Não podemos pecar por omissão nem por ex-
sidir a nov8J Mesa Diretora, oferecemos um compro- cesso, no exercício do nosso mandato. Somos parte
misso de trabalho e de ação permanentes, com a fi- de um Poder, e, como tal, responsáveis por nossas
nalidade detele/ar o prestígio, o respeito e a admira- decisões.
ção que o ~oder LJgislativo sempre mereceu. . Na nossa gestão, daremos ao País a colabora-

Isso, prezados companheiros, começa com o ção que for necessária à govemabilidade, mas sere-
estrito cumprimento da Constituição, que, logo em mos inflexíveis no que se refere à fiscalizar a axecu-
seu art. 22 , a.ssinala: ção orçamentária e a aplicação dos recursos públi

cos.



O Sr. Chico Vigilante - Nobre Deputado Wil
son Campos, solicitei este aparte para dizer a V. Exª
da necessidade de elegermos um candidato que te
nha a capacidade e a coragem de decretar a inde
pendência do Poder Legislativo, para que possamos
exercê-Ia. Algumas considerações apresentadas
pela imprensa dão a entender que as pessoas que
apóiam V. Ex" o estariam fazendo em função de sa
lários. Quero, neste momento, dizer a V. Exª que eu
e a maioria da bancada do meu partido vai votar em
V. Ex~ pensando na independência do Poder Legis
lativo. Nada faço atrás de paredes nem trancado em
salas; apóio a candidatura de V. EX- com coragem, e
vou trabalhar para que seja Presidente desta Casa
(Palmas). Estou convicto disso, porque o Poder Le
gislativo precisa deixar de ser a despesa do Palácio
do Planalto. Ao contrário, é necessário que este Po
der seja independente, autônomo, mostrando ao
País inteiro que aqui não há Deputado de primeira
ou de segunda categoria; todos são iguais. Um ou
outro Deputado pode ser a maior estrela, mas o
peso de seu voto é o mesmo do meu. Portanto, não
existe o chamado baixo clero, e não me submeto a
esse tipo de pensamento. Logo, nobre Deputado
Wilson Campos, conte comigo, e tenho certeza de
que não falo só por mim, mas, sim, pela maioria da
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ga desde a Assembléia Legislativa de Pernambuco, bancada do Partido dos Trabalhadores, que irá votar
deixar de trazer-lhe minha solidariedade. Tenho a em V. EXª.
certeza de que, com V. Ex~ à frente da Presidência O SR. WILSON CAMPOS - Agradeço a V. Exª
deste Poder, nós Deputados representantes de to- o incentivo para que eu possa continuar com a mis=
das as classes vamos ser respeitados e vamos ser são que me trouxe aqui. Devo dizer que vamos prati~

realmente vistos como os Doputados honrados que car, sobretudo, a independência desta Casa. Ouço,
todos somos. Parabéns, Deputado Wilson Campos. com prazer, o nobre Deputado Snvio Abreu.
Faço aqui um apelo a todos os Srs. Deputados, in- . ,
dependentemente dos outros candidatos, nó sentido O sr~ ~ílVIO Abreu, - D~putado Wilson Cam-
de que ajudem o companheiro Wilson Campos a pos, V. Ex e um dos mais antigos Depu~ados desta
resgaffir a soberania deste Poder, principalmente de Casa. Durante todos os mandatos ~xercldos, V. Exª
seus membros, Deputados do várias categorias. tem permanentemente engrandecido seus repre-

O SR. WILSON CAMPOS - A rade o ao no- sentan!es! sobretudo os Parlamentares _de~ta Cas~

bre com anh
'r rt g ç e o propno Parlamento, com sua atuaçao firme, dl-

p el o o apa e. -' I"d b' t' E b D d_ , namlca, UCI a, o Je Iva. agora, no re eputa o,
O que nao podemos, contudo, e nos contentar com a candidatura à Presidência da Câmara, V. Exª

?~~ ~ papel de meros coadjuvantes, secundando novamente enaltece e engrandece, de maneira fir~

Inlc~atlvas .de fora, relegando a segundo plano os me, inarrável e impetuosa, esta mesma Casa Legis-
projetos onundos desta Casa. lativa, porquanto apresenta uma candidatura inde~

Nos próximos dois anos a Câmara dos Deputa- pendente, objetivando o desatre/amento, a desvincu=
dos caminhará com suas próprias pernas. Este é lação e a superação da submissão ao Poder Execu-
mais um compromisso que assumimos com os com- tivo. Portanto, V. Exª dinamiza os foros legislativos e
panheiros. É isso que o povo espera de nós. É isso a consciência dp, cada Parlamentar. Incumbiu-me o
que vamos fazer! Líder Matheus Schmidt, da bancada do PDT, mes-

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Chico Vi- mo ainda não definidas as candidaturas,altematiyas,
gilante. de trazer a V. Exª uma palavra de boa-fe, de estimu

lo, de incentivo. Nos próximos dias teremos a deci
são final. Caso ela recaia sobre a candidatura de V.
Exª, O· PDT estará ao seu lado, dando também uma
grande e insofismável contribuição à independência
do Poder Legislativo e à caminhada em direção a
dias melhores para o Brasil e para esta Casa, sus
tentáculo da democracia e da justiça social de que
este País tanto necessita. Parabéns, Deputado Wil
son Campos! Desejo que V. Exª continue firme nes
sa luta.

O SR. WILSON CAMPOS - Agradeço a V. EXª
o aparte, nobre Deputado Snvio Abreu. O partido de
V. Ex~ participará dessa conjugação de esforços, e
vamos caminhar juntos, porque - como disse V. Ex~

- estou aqui numa candidatura suprapartidária. Se
rei não apenas o Presidente da Câmara dos Deputa
dos, mas sobretudo o Presidente de todos os Srs.
Deputados, em igualdade de condições na hora das
decisões. V. EXªs sabem que a decisão final será dada
por este augusto Plenário, o qual, tenho certeza, não
errará. Se erra~, prefiro estar com ele do que acertar
com os do lado de fora, que não respeitam esta Casa.

Nos próximos dois anos, a Câmara dos Depu
tados caminhará com suas próprias pernas. Este é
mais um compromisso que assumimos com os com
panheiros. É isso o que o povo espera de nós. É
isso o que vamos fazer!
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Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, vamos do Rio Grande do Sul - incluindo os do meu partido,
fortalecer esta Casa, administrativamente! o PDT -, que V. EXª vai contar com o nosso voto,

Em primeiro lugar, sabemos todos que é notó- porque confiamos na independência que vai dar a
ria a deficiência das condições materiais de trabalho, esta Casa. Estamos ouvindo atentamente as decla-
para os Srs. Parlamentares e em muitos dos setores rações de V. Ex!!, mas eu, pessoalmente, já defini
da Casa. que voto em V. Exª por um motivo que vai um pouco

É opinião corrente, com as quais concordamos, além disso. Tenho ouvido os demais candidatos e
que os gabinetes não dispõe de uma estrutura ca- respeito s~us posicionamentos. Entretanto, indig-
paz de atender às exigências do dia-a-dia. nau-me o tratamento que V. Ex!! está tendo por parte

Vamos discutir com os companheiros a manei- da grande imprensa nacional, que chega ao ponto
ra pela qual essas deficiências podem ser minimiza- de praticamente desconhecer sua candidatura. No
das ou resolvidas de uma vez por todas. entanto, tenho tido contato com diversos Parlamen-

Dentro das melhorias a executar nos atuais ga- tares, de todos os partidos políticos, e posso asse-
binetes, consideramos imprescindível acelerar o pro- gurar que a imprensa nacional vai cometer um gran-
cesso de informatização já iniciado, modernizar ou- de engano, porque não existe tempestade suficiente
tras instalações e proceder à ligação de todos os"", que impeça a vitória de V. Ex!! Tenho absoluta certe-
Siafi. e aos mais diversos bancos de dados, sobretu- za, pelos votos que tenho encontrado no PDT, PT,
do à Internet. PFL, PSDB, PMDB, PPB, enfim, em todas as agre-

É nosso objetivo, ainda, construir novos gabi- miações partidárias, de que a candidatura de V. Exlil

netes, para que todos os senhores deputados te- será vitoriosa. V. Exª' poderá, com a maior naturali-
nham, por igual, as mesmas condições de trabalho. dade e tranqüilidade, dar maior independência a

São providências que adotarei sem hesitação e esta Casa, porque é um candidato verdadeiramente
sem medo. suprapartidário. Lamentavelmente, a grande impren-

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Arnaldo sa trata a candidatura de V. Exª' como de baixo cle-
Faria de Sá. . ro, de forma pejorativa. Ora, nesta Casa não existe

O Sr. Arnaldo Faria de Sã - Nobre compa:. alto nem baixo clero, mas Parlamentares ungidos
nheiro Deputado Wilson Campos, é com muita ale- pelo voto do povo. Dessa forma, os 30 mil votos que
gria e satisfação que saudamos a candidatura alter-, este Deputado obteve têm o mesmo valor daqueles
nativa de V. EXª à Presidência desta Casa tão subju- que obteve qualquer Parlamentar brasileiro. E quan-
gada, relegada, esmagada, vilipendiada e achinca- do chamam V. EXª de representante do baixo clero,
Ihada. A pretensão deVo Exll rompe os grilhões que . de forma pejorativa, sinto que os meus 30 mil eleito-
nos querem impor outras candidaturas, na seqüên- res, que depositaram seus votos neste Parlamentar,
cia de um trabalho para o qual o Parlamentar não te- sentem-se ofendidos e machucados. Por isso, o voto
nha valor. É por isso que, neste momento, temos a secreto nesta Casa vai dar a grande vitória a Wilson
alegria e a satisfação de saudar a candidaturaalter- Campos, ao Parlamento e aos Deputados desta
nativa deV: Exlil, que vai representar um "basta", um Casa. Meus parabéns. (Palmas.) ,
"chega". Não agüento mais o que acontece diaria- O SR. WILSON CAMPOS - Meu prezado ami-
mente na Câmara dos Deputados; ainda bem que go Ênio Bacci, V. Exll é um jovem que tem esperan-
estamos perto do fim.' Felizmente, uma nova Presi- ça' no amanhã, um jovem que tem a certeza de ver,
dência deverá assumir, para a independência desta aqui um homem assumir, com responsabilidade, pe-
Casa! rante esta Casa e perante Deus, o compromisso de

O SR. WILSON CAMPOS:... V. Ex!!, Deputado honra de cumprir tudo aquilo que prometeu em julho.
Arnaldo Faria de Sá; conhece-me muito bem. Temos Não vou repetir minhas palavras porque toda a Casa
peregrinado juntos por este Brasil afora. V. EXª pode já as conhece. Mas, sem ódio e sem medo, com a
ter a certeza de que vamos comungar dos mesmos ajuda de Deus e dos meus companheiros, haverei
ideais, porque aqui defendemos idéias, e uma delas de cumprir tudo o que prometi.
é a de que esta Casa seja totalmente independente. Por outro lado, constatamos ser imperioso alte-

Ouço, com satisfação, o nobre Deputado Ênio rar a estrutura do plenário, adequando-a às necessi-
Bacci. dades das atuais bancadas.

O Sr. Ênio Bacci - Càro Deputado Wilson Para isso, pediremos a realização de estudos
Campos, quero, nesta oportunidade, dizer, em meu técnicos do arquiteto Oscar Niemeyer, autor do pro-
nome e certamente no de diversos Parlamentares jeto original.
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As alterações da estrutura do plenário envol
vem, ainda, a modernização do painel eletrônico,
além de se buscar oferecer melhores condições de
trabalho para a imprensa, essenciais ao julgamento
da ação dos Deputados pelo povo brasileiro.

Companheiros Parlamentares, meus amigos,
um outro patrimônio que tem sido injustamente colo
cado à margem é o que compreende os dignos ser
vidores da Casa.

Na nossa gestão, seremos intransigentes no
cumprimento das obrigações por parte dos servido
res, mas, em contrapartida, vamos respeitar os seus
direitos e oferecer-lhes condições de treinamento e
reciclagem profissional em suas especialidades.

Ouço, com prazer, o Deputado Domingos Leo
nelli.

O Sr. Domingos Leonelli - Nobre Deputado
Wilson Campos, faço um aparte ao discurso de V.
ExD neste instante não só para declarar meu irrestri
to apoio ao seu pleito como para registrar que sua
candidatura expressa duas igualdades. Uma, muito
positiva, é o fato de que V. Exª está derrubando, co
locando abaixo uma divisão de caráter elitista entre
cleros nesta Casa. A vitória de V. Exª representará o
fim de uma discnminação abolutamente injustificá
vel. Com V. Exíl na Presidência, acredito que have
rá uma única categona de Deputados iguais. Mas
representa também, nobre Deputado, uma igualdade
negativa, porque sua vitória será resultado de uma
desorganização do processo sucessório. A maneira
autontána como foram conduzidos os trabalhos nes
ta Casa impediu que a Presidência organizasse mi
nimamente o processo sucessóno dentro dos gran
des acordos tradicionais. E temos hoje uma situação
inédita, que é a de haver três candidatos em pé de
igualdade. Isso é inédito na Câmara dos Deputados!
Já tivemos Clqui dissidências, candidaturas que dis
sentiram da candidatura oficial, mas haver três can
didatos em absoluta igualdade como há hoje é fato
inédito, é prova de uma desmistificação, é· prova de
uma competência que muito mais tem a ver com au
tontarismo do que propriamente com capacidade po
lítica de conduzir o processo legislativo.

O SR. WILSON CAMPOS - Agradeço a V.
Exll, Deputado Domingos Leonelli, meu companheiro
Constituinte, que está sempre junto comigo na defe
sa dos mesmos ideais. Aquilo que estiver falho hoje
será consertado no amanhã próximo. Como V. EXª,
não concordei com o sistema e tive a coragem de
apresentar uma candidatura suprapartidária para re
ceber sugestões, para dignificar meu mandato e

honrar o mandato de todos, e para lutar pela inde
pendência desta Casa.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Fernando
Ferro.

O Sr. Fernando Ferro - Deputado Wilson
Campos, não posso deixar de reconhecer a impor
tância do debate que V. Exíl traz à baila nesta Casa.
Como bem afirmou o Deputado Domingos Leonelli,
é um fato novo trazer postula'iÕes, trazer o debate
em tomo da escolha da Mesa desta Casa. Histonca
mente essa questão tem sido resolvida nos bastido
res, nos acordos, nos conchavos que, legítimos ou
não, são menos corretos do que o debate público,
em que se apresentam as propostas de trabalho e
em que o conjunto de Parlamentares nesta Casa
pode manifestar-se. Há que se reconhecer: existe
uma campanha para, inclusive, desqualificar a can
didatura de V. EXª. Ouvimos uma série de afirmati
vas de que V. EXª seria o representante do baixo
clero. Deputado Wilson Campos, acho que o caso
não é haver representante de alto ou baixo clero,
mas haver representante de clero baixo, porque há
muito cardeal por aí afora que não tem qualificação
para falar da religião. Acho que é importante, numa
hora como esta, reafirmarmos a necessidade do de
bate democrático nesta Casa. Nesse sentido, como
Deputado do PT, quero comunicar a V. Exa que es
tamos em debate na nossa bancada. Pessoalmente,
estou inclinado a votar em V. Exª. Sou um homem
de partido; votarei de acordo com a decisão da mi
nha bancada, e lá dentro defenderei o apoio à candi
datura de V. ExD. É importante que tenhamos cons
ciência do papel desta Casa e da Mesa para evitar
que se repita este ano a experiência depnmente que
a Câmara dos Deputados viveu no passado, sob o
autoritansmo do Sr. Luís Eduardo Magalhães, um
fato que, de forma irônica (~ contraditória, levou à
apresentação de três candidaturas. Sentia-se S. Exa
dono desta Casa, mas não é bem assim; um Líder,
um representante da Mesa deve ter uma postura
mais democrática, tem de ouvir os diferentes, seg
mentos e ter a humildade de compreender as dife
renças desta Casa, porque só nesta Casa de Leis
onde estamos poderemos tidbalhar pela democracia
no País e também exercê-Ia em sua plenitude. Mais
uma vez, quero saudar sua candidatura por ser ela
democrática e afirmativa nesta Casa, o que favore
ceu, inclusive, que outros Deputados viessem aqui
falar das condições de trabalho dos Parlamentares.
Esse assunto muitas vezes é considerado como um
certo tabu, é apresentado como corporativista, mas
todos nós, sem hipocrisia, temos de reconhecer que



02940 Quarta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 1997

as condições de trabalho dos Parlamentares desta Retomo meu pronunciamento, Sr. Presidente,
Casa são insuficientes, e o atual Presidente desta srªs. e Srs. Deputados.
Casa foi demagógico ao não assumir a missão de Companheiros Parlamentares, meus amigos,
alterar essas condições, demonstrando uma postura um outro patrimônio que tem sido injustamente colo-
de subserviência à opinião de certos segmentos da cado à margem é o que compreende os dignos ser-
imprensa, que, na verdade, desconhecem as condi- vidores da Casa.
ções de trabalho que efetivamente temos hoje. Para Na nossa gestão, seremos intransigentes na
concluir, sei que V. Exª é do partido do Presidente cobrança do cumprimento das obrigações por parte
da República; não nutro nenhuma ilusão de que V. dos servidores, mas, em contrapartida, vamos res-
Exll será um Presidente de oposição nesta Casa, peitar os seus direitos e oferecer-lhes condições de
mas quero votar com a condição de que V. Ex'! res- treinamento e reciclagem profissional em suas espe-
peitará, acima de tudo, a independência dos Pode- cialidades.
res, e agirá com toda a dignidade, independência e Estamos convictos de que somente assim pro-
autonomia para que a Mesa e o Plenário desta Casa cedendo, conseguiremos melhorar a qualidade dos
exerçam a função que devem exercer, com autono- serviços técnicos e administrativos da Casa.
mia, independência, voz altiva e acima de tudo res- Um outro ponto essencial, no fortalecimento
peito ao conjunto de seus participantes. Sucesso, administrativo da Câmara, é o que se refere ao seu
Deputado Wilson Campos. Serviço Médico. Há alguns anos, era um dos orgu-

O SR. WILSON CAMPOS - Agradeço a V. Exª lhos da instituição, atendendo com alto profissiona-
o aparte. Tenha a certeza de que esses serão os Iismo a parlamentares e servidores.
nossos compromissos. Hoje, é apenas um órgão carente de pessoal e

Ouço, com satisfação, o Sr. Deputado Sérgio de recursos materiais.
Carneiro. Na nossa gestão, promoveremos sua reestru-

O Sr. Sérgio Carneiro - Querido amigo Depu- turação,. melhorando a qualidade dos servi~s médi-
tado Wilson Campos, a candidatura de V. Exª, a co-~~spltalares p~est~dos .a deputados, servidores e
exemplo da candidatura do Deputado Prisco Viana, f~mlhares. Tc:mbem m~lu:rer:nos nessa ~eestrutura-
reflete o inconformismo desta Casa com relação à çao a prestaçao da asslstencla odontológica.
usurpação dos seus poderes por meio das medidas Ouço, com satisfação, o Deputado Humberto
provisórias. Os projetos do Poder Executivo trami- Costa.
tam em regime de urgência urgentíssima, enquanto O Sr. Humberto Costa - Deputado Wilson
os projetos originários desta Casa tramitam intermi- Campos, agradeço a V. Exª a oportunidade e regis-
navelmente nas Comissões, de tal sorte que os De-' tro minha satisfação em poder aparteá-Io, pelos la-
putados não se realizam no trabalho de Comiss~es, ços afetivos que me une não apenas a V. Exª como
porque discutem e estudam projetos que jamaische- também ao seu filho, meu grande amigo, Senador
garão à sociedade para beneficiá-Ia. Tomamos co~· Carlos Wilson. Aproveito esta oportunidade para di-
nhecimento da pauta no dia de sua votaçãó, não zer, em primeiro lugar, que devoto à candidatura de
tendo condição de analisar e estudar a matéria a ser V. Exª o mais profundo respeito. V. Exª é o candida-
votada, acabamos fazendo-o de acordo com aorien- to .que representa segmento profundamente insatis-
tação dos Líderes, na base do "sim" ou "não", trans- feito com os. rumos que foram dados à direção da
formando-nos em simples apertadores de botão. V. Câmara dos Deputados durante estes últimos dois
Exª sabe que um grande grupo de Deputados tentou anos. A Câmara dos Deputados, cuja história sem-
promover um debate entre os três candidatos à Pre- pre se caracterizou pela sua altivez, independência
sidência desta Casa em plenário. Como isso não foi e autonomia e por seu respeito ao Regimento Inter-
possível, vem hoje também V. Ex'! à tribuna desta no, nestes últimos anos vem sendo dirigida com
Casa para assumir de público e deixar consignado mão de ferro, desrespeito às regras do jogo e sub-
nos Anais seus compromissos para com esta insti- missão do Parlamento a uma situação vexatória de
tuição. Não temos a menor dúvida de que V. Ex, subserviência ao Poder Executivo. Esta Casa foi
chegando à Presidência desta Casa, haverá de hon- transformada em mero órgão homologatório das de-
rá-Ios junto a seus amigos e companheiros. cisões do Governo e, acima de tudo, em espaço

O SR. WILSON CAMPOS - Deputado Sérgio onde os Parlamentares, ao invés de serem respeita-
Carneiro, a juventude de V. Ex!! dignifica-nos e enco- dos, são permanentemente tripudiados em seu tra-
raja-nos ao combate sério, ao bom combate. balho, pela ação do seu primeiro mandatário. A can-
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didatura de V. Exª representa insatisfações flagran- para o exterior ou quem está em determinada Co-
tes e tenho a certeza de qUEl, se V. Exª chegar à missão etc. É por meio dessas listas que verificamos
Presidência desta Casa, não só teremos oportunida- toda a situação. É por isso, Deputado Wilson Cam-
de de recuperar o caráter de independência e digni- pos, que estamos com V. Ex!!. O voto é secreto, mas
dade do Poder Legislativo mas acima de tudo o res- o meu será aberto, e que cada um o verifique, no dia
peito ao trabalho dos Parlamentares. V. Exª sabe em que formos votar.
que no primeiro tumo tenho opção diferente da sua O SR. WILSON CAMPOS - Agradeço a V. Exª
candidatura, e V. Exª respeita essa minha opção, o aparte. Estamos juntos há muito tempo, e por isso
mas quero desejar-lhe o mais absoluto sucesso. E, mereço a consagração maior da sinceridade de suas
sendo V. Exª o vencedor, creio que a Câmara dos palavras.
Deputados estará também em boas mãos. Sr. Presidente, srªs. e Srs. Deputados, retomo

O SR. WILSON CAMPOS - Agradeço-lhe o meu pronunciamento.
aparte. Com o apoio de todos os companheiros, forta-

Ouço, com satisfação, o nobre Deputado Car- leceremos esta Casa, administrativamente.
los Santana. Garantiremos seguro de vida e contra aciden-

O Sr. Carlos Santana __ Companheiro Wilson tes aos parlamentares, servidores e suas famnias.
Campos, quero deixar bem claro que desde o pri- É uma preocupação justa e que faz parte do
meiro momento, quando o nobre Deputado se lan- nosso programa de trabalho e de compromissos.
çou como candidato à Presidência da Câmara dos Ainda contando com a insubstituível e decisiva
Deputados, estou incansavelmente fazendo campa- ajuda de todos os companheiros, vamos, igualmen-
nha em seu favor. Sou do PT, estou no segundo te, fortalecer esta Casa como uma instituição im-
mandato e não agüento mais a situação desta Casa; prescinJível ao processo político nacional.
não há pauta, venho para cá sem saber o que fazer, Companheiros, sem qualquer dúvida, fortalece-
e o mesmo ocorre nas Comissões. Já não agüento remos a Câmara dos Deputados, institucionalmente!
mais est8. situação. O gabinete está caótico e todo Ouço com satisfação o Deputado Feu Rosa.
mundo diz aí fora que estàmos em dificuldades. Te- O Sr. Feu Rosa - Deputado Wilson Campos,
nho certeza de que a candidatura do companheiro agradeço a V. Exª a oportunidade de aparteá-Io e
Wilson Campos vai passar tudo isso à limpo. Hoje, parabenizo-o por sua candidatura fi Presidência da
não podemos fazer demagogia, como estamos fa- Câmara dos Deputados. V. Exª pertence a uma bra-
zendo, na discussão das matérias. Sabemos como va raça; tem a lembrança do sertão mais fechado de
se age aqui intemamente. O Colégio de Líderes não Pernambuco, da terra de Josué de Castro, do Esta-
se reúne, as pautas não são decididas, não se lê do que pertence ao Polígono das Secas, do Nordes-
mais nada. Senta-se neste plenário e não se sabe te mais sofrido. Digo isso porque na esteira do pas-
mais o que se vai votar. É por isso que temos neces- sado dé V.Ex!! existem vários mandatos de Deputa-
sidade de mudanças. Esta Instituição tem de ser dos Federal e um de Senador, Cassado por um regi-
respeitada e não pode ser tratada da forma como me de exceção. Deputado Wilson Campos, parabe-
está sendo hoje. É por isso que hoje, para mim, in- nizo-o é solidarizo-me com V. Ex!! nesta tremenda
dependenternénte do resultado da eleição para a luta que está encarando. Para o bem desta Casa, di-
Mesa desta Casa, o companheiro Wilson Campos já ria que a maioria da nossa bancada apóia V. Exª Ao
ganhou, porque não é a mídia que está fazendo sua mesmo tempo, não deVem iludir-se os que pensam
campanha. É o baixo clero, sim; o qual eu, no se- no todo - na instituição Congresso Nacional, na Câ-
gundo mandato, represento. Sei das nossas limita- mara dos Deputados, na independência dos três Po-
ções aqui dentro. Sabemos que há um grupo aqui deres; tudo isso faz parte da questão. Podemos 50-

dentro que decide, que faz tudo, e não decidimos nhar; algum dia o Legislativo brasileiro vai ser igual
nada. Por isso, creio que a democracia tem de voltar· ao americano; não haverá medidas provisórias, a ini-
a reinar nesta Casa; cada Parlamentar tem de ser ciativa de leis será apenas do Congresso, dos Depu-
respeitado pelos votos que traz e para a moralização tados e Senadores. Seremos um Poder pelo qual o
desta Casa. Independentemente de qualquer resul- povo vai obrigar o Executivo a cumprir as leis por
tado, para mim Wilson Campos já é vitorioso, porque nós elaboradas, enquanto o Judiciário vai referendá-
não tem o apoio da mídia e sim o do baixo clero. Ias. Deputado Wilson Campos, além desse aspecto
Hoje, realmente existe um baixo clero. Quem acha mais amplo da independência dos Poderes e da uto-
que não existe que verifique as listas de quem viajou pia criada por Montesquieu, há também o problema



02942 Quarta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 1997

dos pequenos mundos existentes na Câmara dos
Deputados. Será que o Deputado merece ser respei
tado como instituição? Será que representa algo que
vale a pena nesta Casa, para os que pertencem à
Mesa e para seus próprios colegas? Merece o De
putado ser respeitado pela grande e pequena im
prensa, falada, televisada e escrita? Sr. Deputado
Wilson Campos, sou Deputado de primeiro mandato.
Quando chegamos a esta Casa, tivemos de escolher
a Mesa, tendo por base um método arcaico: a cédu
la. Até apresentamos um projeto de resolução para
modificar esse arcaísmo de mais de 30 anos exis
tente no Brasil. Os acordos partidários, porém, com
puseram a Mesa da Câmara dos Deputados. Sr.
Candidato a Presidente Wilson Campos, nosso cole
ga, se os acordos partidários fossem bem cumpri
dos, se os partidos brasileiros tivessem a força de
uma instituição respeitadora dos direitos microinsti
tucionais de cada Deputado, de cada pequeno mun
do que se encontra aqui dentro e que não é respei
tado de maneira nenhuma, não cresceriam candida
turas fora dos acordos partidários de cúpula. A can
didatura de V. Exli emergiu da. base dos Deputados,
da história particular de cada um de nós. Ninguém
veio a esta Câmara sem história. Cada história, nas
cavernas escondidas da mente de cada um, fez cla
rear a compreensão dos que não sabem o que se
passa aqui dentro. A candidatura de V. Exi emergiu
num momento histórico do Brasil. Estamos votando
a reeleição, uma votação secular. Queremos mudar
os destinos do Brasil. Algum dia o Legislativo vai
mudar muito mais. Hoje presenciamos tristes episó
dios no nosso Congresso Nacional, tão mal com
preendido como instituição e como micromundo por
todo~ os meios de comunicação do Brasil, pelo po
der econômico. Quiçá a candidatura de V. Exli defla
gre o início desse processo que fará com que o Le
gislativo represente o povo e seja respeitado pelo
povo, e que cada Deputado, cada micromundo aqui
dentro não seja respeitado somente em seu Estado.
Cada um de nós Parlamentares é respeitado em seu
Estado, mas devemos ser respeitados por pessoas
que se acham à frente das idéias e do futuro do Bra
sil. No entanto, ninguém sabe que subterfúgios le
vam a essa mentalidade errada sobre o povo que
aqui se encontra. Deputado Wilson Campos, para
benizo V. Exi ; as idéias da Câmara dos Deputados
estão no seu pronunciamento. Desejo a V. EXª boa
sorte - e V. Exli conta com meu apoio e, acredito,
com o da maioria da Câmara dos Deputados!

o SR. WILSON CAMPOS - Agradeço a V. Ex!!
o aparte.

Companheiros, sem qualquer dúvida, fortalece
remos a Câmara dos Deputados institucionalmente!

Numa Casa Legislativa, companheiros, com a
importância que a nossa tem, plural por natureza, as
ações devem ser exercidas de forma colegiada, de
mocrática, harmoniosa.

Ouço o Deputado Roberto Fontes.

O Sr. Roberto Fontes - Meu prezado compa
nheiro e amigo Wilson Campos, peço o aparte para
mostrar a todos os companheiros da Câmara dos
Deputados a pessoa que V. Ex!! é: um grande com
panheiro e, acima de tudo, um amante da lealda
de. V. Exª talvez não lembre, mas já fomos com
panheiros em campanhas políticas. À época, V.
Exli era candidato a Deputado Federal, e fazía
mos, então, uma dobradinha, já que eu era candi
dato a Deputado Estadual pelo PMDB. Pois bem,
companheiro, passados os anos, obtive um certo
destaque na política de meu Estado, mas nunca
encontrei um companheiro leal, amigo e fraterno
como V. Exli naquela memorável campanha de
1986. Nobre companheiro Wilson Campos, estava
em meu gabinete quando ouvi V. Ex!! iniciar seu
discurso, e aqui estou para testemunhar o grande
homem que V. Exli é, porque, caso contrário, ja
mais o faria, uma vez que sou militante do PFL,
partido que tem seu próprio candidato. Contudo,
graças a Deus, sou independente politicamente e
escolhi meu candidato: V. Exli, por tudo o que já
apresentou, ainda tem a apresentar e pelo muito
que fará na Presidência desta Casa. Tenho certe
za de que todos os antigos companheiros da Casa
devem a V. Ex" um ato de justiça; e, acima de
tudo, têm o dever de votar naquele companheiro
que inspira não apenas lealdade, mas também a
confiança de que realizará um trabalho profícuo
em benefício não só dos companheiros, mas desta
grande Instituição que é a Casa que ocupamos e
da qual fazemos parte. Não estou aqui a criticar
quem quer que seja. Temos um grande Presiden
te, o Deputado Luís Eduardo, que tem sabido con
duzir esta Casa nas horas mais difíceis, mas isso
não quer dizer que V. Exl1 não vá fazer um traba
lho tão digno quanto S. Ex!\ faz. Tenho certeza,
pois conheço sua têmpora, sua maneira austera
de conduzir as coisas, de que V. Ex!\ será, como
S. Ex!\ está sendo, um dos grandes Presidentes
desta Casa, e todos nós vamos orgulhar-nos de
tê-lo na Presidência desta Casa. Comemoraremos
todos juntos, nós, Deputados desta Casa, a sua vi
tória, que será a vitória desta Casa. Parabéns,
ilustre companheiros Wilson Campos.



A informação é um direito do cidadão e um de
ver do estado democrático. Levaremos peri
odicamente ao público um balanço das atividades do
plenário, das comissões e da administração da
Casa.

Este é outro compromisso inarredável da nos
sa gestão, que cumpriremos fielmente!

Ademais, companheiros, adiantamos que a
pauta será sempre definida com oito dias de antece
dência.

Ouço, com satisfação, o nobre Deputado Nes
tor Duarte.

O Sr. Nestor Duarte - Nobre Deputado Wilson
Campos, é com prazer e grande honra que aparteio
V. Exª neste instante da sua fala ao Plenário da Câ
mara dos Deputados. Sabe V. Exª que a Câmara
hoje tem três candidatos que, com certeza, tirarão
esta Casa da submissão em que se encontra, como
se fosse um departamento do Poder Executivo.
Como amigo pessoal de V. Exª e do seu filho, Sena
dor Carlos Wilson, torço para que V. Ex!! tenha pleno
êxito nesta jornada e que ela seja coroada de suces
so e de força para a Câmara dos Deputados. Um
abraço, querido amigo.
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O SR. WILSON CAMPOS - Agradeço a V. Exª é atendido da mesma maneira, sem cor partidária,
as palavras, e concedo o aparte ao Deputado Mar- sem distinção de raça." Nunca vi microfone desligado
ceio Déda. quando V. Exª preside a sessão. Isso é um sinal de

O Sr. Marcelo Déda __ Nobre Deputado Wilson democracia, e talvez seja isso que lhe dá o título de
Campos, creio que uma das principais virtudes do candidato do baixo clero. Parabéns. Continue assim
homem público é a lealdade. Tive a oportunidade, e chegará ao alvo almejado!
em conversa privada com V. Ex!!, de afirmar minhas O SR. WILSON CAMPOS - Agradeço o aparte
posições a respeito do embate que se trava nesta ao nobre colega Adão Pretto. O pronunciamento de
Casa. Mas não posso deixar de no dia de hoje apar- V. Ex!' fará parte do meu discurso.
tear V. Ex!' para registrar que considero sua candida- Numa Casa Legislativa, companheiros, com a
tura legítima e representativa de setores legítimos importância que a nossa tem, plural por natureza,
que, cansados, como estamos, de um estilo de Pre- suas ações devem ser exercidas de forma colegia-
sidência que tentou domesticar a Casa e colocá-Ia a da, democrática, harmoniosa.
serviço do Poder Executivo, viram em seu nome Neste instante, assumimos o compromisso de
uma bandeira que justificaria o coml1ate pela reno- promover reuniões sistemáticas da Mesa Diretora,
vação da Casa. Devo dizer que V. Exª além disso, imprimindo uma nova dinâmica às suas decisões-
tem expressado outro conceito, outro valor e outra ampla, democrática e impessoal.
virtude que valorizo muito: a rebeldia. Mesmo perse- E, para possibilitar total transferência aos tra-
guido, pressionado, mesmo vítima de tentativas de balhos parlamentares, modernizaremos o setor de
humilhação por parte daqueles que querem desres- imprensa e de relações públicas. Isso inclui a cria-
peitar a vontade da maioria de sua bancada, V. Exª ção de programa de rádio e a implantação de uma
manteve suas idéias, manteve firme a sua candida- televisão a cabo, nos moldes dos já existentes no
tura. Quero crer que a sua participação nesta dispu- Senado. É oportuno salientar que a implantação da
ta já é motivo para engrandecer esta Casa, razão televisão a cabo não representa novidade, porquan-
pela qual cumprimento V. Exª e desejo-lhe boa sorte to, recentemente, autorizamos o início do processo
na sua luta. licitatório para aquisição dos equipamentos do proje-

O SR. WILSON CAMPOS - Agradeço a V. Exª to.
e prossigo meu pronunciamento.

Neste instante, assumimos o compromisso de
promover reuniões sistemáticas da Mesa Diretora,
imprimindo uma nova dinâmica, ampla, democrática
e impessoal, às suas deciséSes.

Concedo um aparte ao Deputado Adão Pretto.
O Sr. Adão Pretto - Prezado amigo e compa

nheiro Wilson Campos, quero cumprimentar V. Exª
pelo seu discurso, pelo seu programa e pela sua
candidatura. Aliás, humildH candidatura da grande
imprensa. Talvez seja esta a razão que coloca V.
Ex'l como o candidato do baixo clero. Devo dizer,
prezado amigo, que aqui não há grandes nem pe
quenos Deputados. Somos iguais. Aquele que aqui
está, por mais atrasado que seja, é também Deputa
do Federal, e não é qualquer um que consegue esse
cargo. Apesar de alguns se considerarem superiores
aos demais, somos iguais. V. Ex!! deve lembrar-se
do trabalho bíblico que diz que quem se humilha
será exaltado e quem se exalta será humilhado.
Devo dizer, como já foi dito aqui, que nossa bancada
ainda vai decidir a quem apoiar. Defenderei sua can
didatura. O homem que ajudei a eleger Secretário
da Mesa - e não me arrependo - é um dos mais de
mocratas que temos na Mesa. Quem procura V. Ex!!
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O SR. WILSON CAMPOS - Agradeço a V. Exll O SR. WILSON CAMPOS - Agradeço a? com-
o aparte. Tenha certeza de que cumprir~mos todos panheiro Wolney Que~roz o aparte que mUito en-
os nossos compromissos. grandece meu pronunciamento.

Para que não fique nenhuma dúvida, vamos re- Ouço com satisfação o Deputado Severiano Alves.
petir o compromisso: a pauta de votações será sempre O Sr. severiano Alves - Deputado Wilson
definida com oito dias de antecedência, mediante en- Campos, serei breve. Estamos ouvindo atentamente
tendimentos harmoniosos e respeitosos com todas as o discurso de V. Exll e acredito que todos nós temos
Lideranças e partidos representados nesta Casa! uma grande esperança de que realmente esta Casa

Introduziremos novos critérios e novo trata- seja renovada. A<:reditamos que tanto V. Exª como o
mento no que se refere à caducidade dos projetos Deputado Prisco Viana, candidatos independentes,
que, por quaisquer motivos, não tenham sido incluí- que representam as oposições, poderão realmente
dos nas pautas de votações. atender aos anseios de todos os Parlamentares que

É uma providência de indiscutível justiça e so- clamam exatamente pela verdadeira independência.
bretudo de coragem. Vamos servir, em primeiro lu- Confiamos em V..EXª e torcem~s para que ten~a

gar, aos interesses de todos os Parlamentares desta êxito em sua candIdatura. Parabens, Deputado WII-
Casa. son Campos.

Ouço, çom prazer, o nobre Deputado Wolney O SR. WILSON CAMPOS - Agradeço a V. Exll

Queiroz. o aparte.
O Sr. Wolney Queiroz - Meu caro Deputado Ouço com satisfação o nobre Deputado Waldo-

Wilson Campos, no dia de hoje, sinto-me muito feliz miro Fiorovante.
em vê-lo fazendo seu discurso como candidato à O Sr. Waldomiro Fioravante _ Deputado WiI-
Presidência desta Casa. Eu, ~ue fui eleito com ap~- son Campos, venho acompanhando atentamente
nas vinte um anos e sou hOJe o Parlamentar ~als seu discurso nesta Casa, como também acompa-
jovem çla Câmara dos Deputados, vim com o Ideal nhei os pronunciamentos dos diversos candidatos à
de lutar por transformações, por mudanças para o Mesa Diretora que usaram a tribuna para expor suas
nosso País. Chegando aqui, encontrei a Câmara ?OS idéias. Observei que os três candidatos se afinam
Deputados de joelhos, escrava do Poder Executivo. com um discurso semelhante: independência do Po-
Encontro na proposta de V. E~lI u~a saída honrosa, der Legislativo; melhores condições para o des~m-
digna, para que o Poder LegislatiVO volte a ter for- penho das atividades dos Deputados; democratlza-
ças, volte a ter poder, ~olte a ocupar o I~gar de sus- ção do Poder Legislativo. Faço política há muitos
tentáculo da democraCia em nosso P8;'S. De forma anos e devo dizer a V. Exll que, se fosse pelo discur-
que, Deputado Wilson Campos, faço neste mom~nto so feito em época de eleição, os cinco dedos da
um chamamento aos Srs. Deputados que compoem mão do Presidente Fernando Henrique Cardoso,
a Câmara no sentido de que parem um instante, que consubstanciavam as metas de seu programa
pensem, meditem sobre~ o ~alor do Parlar:nento bra- de governo, hoje já não estariam mais em suas
sileiro e sobre a importancla que tem hOJe, no mo- mãos diante da contradição entre sua prática e sua
mento em que estamos vivendo, a candidatura de V. propdsta. Entretanto, considerando os três candida-
EXª. Conto com a consciê~cia dos Parlamentares e tos, o que inspira mais segurança e tranqüilidade e
espero que o amor ao BraSIl ~ à ca~sa do Po~:r Le- dá demonstrações de que será um Presidente capaz
gislativo seja levado em conslderaçao na elelçao da de democratizar esta Casa e mantê-Ia independente
Presidência da Câmara dos Deputados, e qu~ e~se em relação ao Poder Executivo, sem vinculação com
esquema desviante que trava o processo legislatiVO a direita e com os setores tradicionais deste País e
seja rompido pela bravura de um pernambucano que sem submissão ao Presidente da República, sem
honra nosso Estado. Parabéns, Deputado Wilson dúvida é V. EXª. Por esse motivo, embora meu parti-
Campos. A juventude brasileira, da qual me sinto do ainda não tenha decidido seu voto, pessoalmente
representante, espera termos como Presid~nt~ da faço campanha em favor de V. EXª para a Presidên-
Câmara o Deputado Wilson Campos, que vaI ajudar cia da Câmara dos Deputados. Avante nesta luta!
a transformar este País, fazendo crescer a confiança Sucesso!
do povo brasileiro no Poder Legislativo~ que anda O SR. WILSON CAMPOS _ Agradeço a V. ExA
tão desgastado. Sucesso, Deputado Wilson Cam-
pos! Espero dar-lhe um grande abraço após a vitória o aparte. . .
na próxima semana. Prossigo, companheiros.
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Apoiaremos a criação de grupo de trabalho de tante que a candidatura de Wilson Campos, assim
alto nível, para estudar e propor nova e definitiva le- como a de Michel Temer e a de Prisco Viana, dignifi-
gislação político-partidária para o País, um novo ar- cam esta Casa. Quero parabenizar V. Exª por ter
cabouço legal para eliminar as incertezas e sobres- mantido sua candidatura, principalmente pelos prin-
saltos que se vêm repetindo a cada eleição; além cípios que nortearam toda sua ação, como candida-
disso, esse grupo estudará a possibilidade de esta- to que se propôs a assumir essa campanha. A falta
belecermos a federalização da Justiça Eleitoràl. de quorum hoje para a votação de uma emenda de

A nova lei tem de ser justa e duradoura, refle- tal importância para o Governo dignifica sua campa-
tindo o novo quadro que se está abrindo no País, nha e sua candidatura, tornando-a, tenho certeza,
não podendo, todavia, sacrificar as várias tendên- absolutamente viável. Deputado Wilson Campos,
cias políticas historicamente enraizadas em nossa com sua presença na condução dos trabalhos desta
sociedade. . Casa certamente o Poder Legislativo será fortaleci-

Ouço com prazer o DHputado Tilden Santiago. do, enaltecido, e com toda certeza voltará a ser in-
O Sr. Tilden santiago - Deputado Wilson dep~ndente, porque é o apanágio de toda a demo-

Campos, assim como vários colegas do meu partido, cracla.
publicamente congratulo-me com V. EXª pela candi- O SR. WILSON CAMPOS - Agradeço a V. Exª
datura. Estou entre aqueles que assinaram doeu- o aparte.
mento, há semanas, dando a V. EXª o direito de se Ouço com prazer o querido amigo Deputado
apresentar como candidato à Presidência da Câma- Ayrton Xerez.
ra dos Deputados. A candidatura de V. Exª e a do "0 Sr. Ayrton Xerez - Caro Deputado Wilson
Deputado Prisco Viana têm novo significado nesta Campos, sua candidatura surge como uma esperan-
Casa: a busca da autonomia do Poder Legislativo. ça para todos aqueles que, como nós, almejam uma
Deputado Wilson Campos, espero que com sua pre- Câmara dos Deputados mais independente, com
sença na Presidência desta Casa não me aconteça voz própria e com condições de colaborar na condu-
o que aconteceu hoje de manhã. Meu filho, ao me ção dos destinos do País. Meu querido Wilson Cam-
buscar no aeroporto, disse-me:. "Papai, você é da- pos, fálava agora há pouco alguém que interveio, fa-
queles que hoje vai para () abatedoura na votação zendo um aparte ao seu belo pronunciamento, sobre
no plenário da Câmara dos' Deputados?" Sim, por- o quorum que agora, com 210 Parlamentares pre-
que o Governo só coloca matéria em votação quan- sentés,. vem crescendo. Gostaria muito que outros
do tem certeza de que vai derrotar as oposições. Parlamentares pudessem estar presentes neste mo-
Não há discussão política. () que há é matemática, é mento para ouvir suas propostas de melhoria para a
contabilidade: quantos votos a mais, quantos a me- Câmara dos Deputados, e que pudéssemos desde
nos; a tese política da reeleição não é discutida. Es- logo almejar o prosseguimento e a continuidade des-
pero, na sua Presidência, não ouvir mais palavras sa importante sessão plenária que teremos à frente.
como essas 'palavras do meu filho ao vir para Brasí- Meus parabéns pelo pronunciamento de V. Exª.
lia. Hoje, ir para uma votação é como ir para o aba- O SR. WILSON CAMPOS - Agradeço a V. Exª
tedouro. No aeroporto encontrei muitos mensageiros o aparte.
do Planalto tentandocooptar Deputados que chega- O Sr. Pedro Valadares - Deputado Wilson
vamo Felizmente todos aqui têm maioridade política. Campos, concede-me V. Ex!! um aparte?
Espero que com V. EXª isso não venha mais a acon- O SR. WILSON CAMPOS - Tem V. Exª a pa-
tecer. Deputado Wilson Campos, de clero e de baixa lavra.
estatura ~~tendo m~ito, dad~ ~ ':linha altu~ física: O Sr. Pedro Valadares - Deputado Wilson
por~ue V~VI nos meios ecIElslas~lcos; e sei o ~ue e Campos, srªs e Srs. Deputados, quero dar o teste-
aqUi o baiXO clero, que tem considerado.a candldatu- munho de como conheci o Deputado Wilson Cam-
r~ de V. EXª, dado o qua?ro em que vivemos ante- poso Quando aqui cheguei, em 1991, ainda neófito,
normente.a Parabéns;. MaiS uma vez contratulo-me pois entrei muito cedo na política, encontrei em V.
com V. Ex- pela candidatura. Exl\ uma pessoa acolhedora, séria, honrada, por

O SR. WILSON CAMPOS - Agradeço a V. Ex!! quem temos admiração não só como político, mas
o aparte. como irmão. Quero dizer a V. EXª e aos jornalistas

Ouço, com prazer, o Deputado Padre Roque. de todo o Brasil que V. Exª representará a Câmara
O Sr. Padre Roque - Sr. Presidente, srªs e dos Deputados com muita honradez, com muita se-

Srs. Deputados, creio imprescritível dizer n~ste ins- riedade; não representará interesses escusos de
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ninguém, estará acima de qualquer tipo de pedido Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, com a
escuso. V. Exl1 será o Presidente da Câmara dos inestimável ajuda de todos os companheiros, tam-
Deputados, de uma Instituição séria que precisa ser bém fortaleceremos esta Casa politicamente!
independente, e será, com V. Exª à sua frente. Con- Tem-se notado na Casa crescente insatisfação
te com meu apoio e com meu modesto voto, Depu- dos Deputados em face da prioridade, que podemos
tado Wilson Campos. chamar de inaceitável, concedida às matérias de ini-

O SR. WILSON CAMPOS - Agradeço a V. Ex!l ciativa do Poder Executivo.
o aparte. É preciso dar as mesmas oportunidades às

Srs. Deputados, prossigo, nesta apresentação proposições de autoria dos Parlamentares, como
dos meus compromissos. forma de valorizar seu trabalho.

Criaremos a figura do ombudsman na Câma- Na nossa gestão cumpriremos esse propósito
ra, que terá a missão de detectar problemas que com firmeza, com isenção e com a vigilância que se
afetam o funcionamento da Casa e ouvir sugestões faz necessária!
e reclamações, encaminhando-as à çonsideração da No que se refere às Comissões permanentes,
Mesa Diretora. trabalharemos intensamente para otimizar suas ativi-

Esse ouvidor especial é exigência que se dis- dades.
semina em todos os Parlamentos do mundo; em mi- Na nossa gestão, as comissões permanentes
nha gestão a Câmara terá a oportunidade de intro- terão restituídas a importância que merecem no con-
duzi-lo o mais rapidamente possível. texto do processo legislativo, em perfeita consonân-

Ouço o Deputado Sebastião Madeira. cia com os seus titulares e com os partidos.
O Sr. Sebastião Madeira - Deputado Wilson Faremos reuniões periódicas para avaliar e di-

Campos, quero dar meu testemunho da lhaneza e namizar seu funcionamento.
do companheirismo com que V. Exlil tem tratado a to- É um compromisso que assumimos e do qual
dos os Deputados, inclusive aqueles que, como eu, não vamos abrir mão!
chegaram aqui sem conhecer absolutamente nada Um outro ponto a que daremos muita atenção
desta Casa. Nada é mais justo do que seu pleito de é o que diz respeito às missões e representações no
presidir esta Casa. Tenho certeza de que se V. Exª exterior.
chegar a essa posição haverá de honrá-Ia e de fazer Nos próximos dois anos estabeleceremos o cri-
com que todos os brasileiros tenham orgulho da Ins- tério do rodízio nas viagens oficiais, prática de ine-
tituição que presidirá. gável importância, de há muito exigida pela grande

O Sr. Ricardo Heráclio - Deputado Wilson maioria de Parlamentares da Casa. Aliás, é um dos
Campos, concede-me V. Exlil um aparte? . pleitos mais constantes.

O SR. WILSON CAMPOS - Com prazer, De- Ouço com prazer o nobre Deputado Luiz Piau-
putado Ricardo Heráclio. hylino, meu Presidente.

O Sr. Ricardo Heráclio - Deputado Wilson O Sr. Luiz Piauhylino - Nobre Deputado Wil-
Campos, como um jovem Deputado de Pernambu- son Campos, pedi este aparte para falar em nome
co, seu conterrâneo, venho a esta tribuna dar meu do Diretório Regional de Pernambuco, nosso Esta-
testemunho. Tenho certeza de que V. Exª, como do. Quero dizer da honra e da alegria do Diretório
Presidente da Câmara dos Deputados, resgatará o Regional do PSDS de Pernambuco, diante da parti-
valor de todos os Deputados que acreditam em V. cipação de V. Eio:ª nesta disputa pela Presidência da
Exª como o melhor Presidente que esta Casa pode- Câmara, que a tem engrandecido e, acima de tudo,
rá ter. Sou um jovem Deputado que está no seu se- fortalecido. Temos a certeza de que V. EXª, com seu
gundo mandato, pois já estive aqui em 1992, quando espírito democrático em defesa do Brasil, inspirará a
o Deputado Robson Tuma era o Deputado mais jo- segurança de que esta disputa levará para o coman-
vem do Brasil, e eu o segundo. Hoje ouvi as pala- do da Câmara dos Deputados aquele que melhor
vras do Deputado Wolney Queiroz, o mais jovem representá-Ia e melhor defendê-Ia, a fim de que esta
Deputado Federal do Brasil, que diz que o melhor Casa contribua com o processo de modernização do
para nosso destino e o desta Casa será Wilson País. Quero dizer, nobre Deputado Wilson Campos,
Campos como Presidente da Câmara dos Deputa- que nós, que compomos a bancada do PSDB de
dos. Era o que tinha a dizer. Pernambuco, juntamente com nosso diretório, esta-

O SR. WILSON CAMPOS - Agradeço a V. Exª mos alegres por saber que a disputa da Presidência
o aparte. da Câmara se reveste de um grau especial neste



las!
Companheiros, vamos fazer paeleição da

Mesa Diretora uma tarefa de exclusiva responsabili.
dade dos Deputados!

Jamais teremos o respeito e a confiança da
opinião pública se entregarmos amai~ importante
decisão interna desta,Casa à ingerência de quem
quer que seja.

O voto nos trouxe de tão longe para termos
saudades dos Congressos de outrora.

O povo nos mandou para aqui para edificarmos
o ,par1amento do presente e do futuro: moderno, for
te, altivo, e igualitário.

Com certeza, companheiros e amigos, esta
será a última eleição da Mesa em que se ouvirá a
expressão baixo clero; cuja disseminação só interes
sa a quem nos quer dividir e enfraquecer.
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ano, porque a abertura do debate chegou a temas Solenemente, prometemos a todos os compa-
nunca antes discutidos abertamente. Isso tudo con- nheiros que na nossa gestão não haverá Deputados
corre para o engrandecimento da Câmara dos Depu- de primeira, segunda e terceira classes. Aqui todos
tados. Meu caro Deputado Wilson Campos, receba o somos iguais, Deputados do Brasil, eleitos pelo voto
abraço dos' Deputados e do Diretório .Regional do livre do povo.
PSDB. Ouço com prazer o Deputado João Leão.

O SR. WILSON CAMPOS - Agradeço a V. Exª O Sr. João Leão - Deputado Wilson Campos,
Deputado Luiz Piauhylino, que tem sido:i1Jeu compa- V. Exll traz à Casa tema cujo equacionamento defini-
nheiro, amigo e fielmente um grande esc.udeiro do rá o que será o nosso futuro nos próximos dois
partido. anos. Quero dizer a V. EXª que conheço poucas pes-

E, finalmente, devo dizer prosseguindo, que soas com a vontade política que lhe é peculiar. Co-
está entre nossas metas e de zerar, em entendimen- nheço poucas pessoas que administraram a Primei-
to conjunto com a Mesa do Senado, o estoque de ra Secretaria como V. Exª o fez; não conheço um
medidas provisórias e vetos presidenciais que se único Deputado nesta Casa que tenha ido àquela
acumulam e obstruem as votações do Congresso Secretaria em sua gestão e não tenha sido recebido,
Nacional. e são muito poucos os que não foram plenamente

Ao mesmo tempo em que trabalharemos para atendidos por V. Exª. Por isso, Deputado, com a cer-
a desobstrução da pauta, é imperioso reduzir-se o teza de que esta Casa precisa melhorar a cada dia,
número de medidas provis6rias editadas pelo Poder para dar cada vez mais dignidade ao nosso País,
Executivo. voto em Wilson Campos para Presidente desta

Sr. Presidente, srª e Srs. Deputados, compa- Casa.
nheiros, esta é apenas uma visão preliminar do pro- O SR. WILSON CAMPOS - Agradeço-lhe o
grama de trabalho e de compromissos que preten- voto de confiança, Deputado João Leão.
demos executar como Presidente da Câmara, em Ouço o Deputado Jair Bolsonaro.
harmonia com os integrantes da Mesa, partidos polí- O Sr. Jair Bolsonaro - Deputado Wilson Cam-
ticos, Líderes, Parlamentares e servidores da nossa pos, há seis anos tenho o prazer de conviver com V.
Casa. Exª nesta Casa e humildemente quero manifestar

Encc;>ntra-me aberto a nov~s sugestões, para o meu apoio e meu voto de confiança à proposta ora
aperfeiçoamento das propostas que apresento aos exposta por V. ExII. E, reportando-me ao que há
companheiros. pouco disse V. Ex'!, quero afirmar que não me impor-

Elas não pertencem a nenhum partido, grupo ta ser Deputado de primeira, segunda ou terceira ca-
ou bloco. Por definição, são suprapartidárias, resu- tegoria, pois, -no momento, sinto-me como um pobre
mindo as mais urgentesnece~~idades,e as mais le- funcionário comissionado do Executivo; não temos
gítimas aspirações da Casa e dos ~arlamentares. direito a nada nesta Casa. Só há uma maneira de

É nosso compromisso e haveremos de cumpri- resgatar minha credibilidade e a de cada um dos
Parla!11entares do Congresso Nacional: a inde
pendência em relação ao Executivo, logicamente
s,em que isso configure qualquer afronta àquele Po
der. Tenho certeza de que essa independência, ao
contrário do que pensam alguns, será salutar para a
democracia. Assim sendo, manifesto meu apoio a
minha solidariedade a V. Exª e minha confiança nas
propostas que apresenta.

O SR. WILSON CAMPOS - Agradeço ao no
bre Deputado Jair Bolsonaro o aparte.

Ouço com prazer a Deputada Joana Darc.
A SrI Joana Dare - Deputado Wilson Campos,

mesmo sendo novata nesta Casa, desejo parabenizá-lo
pelo belíssimo discurso e pelo programa que V. EXª nos
trouxe, principalmente no que se refere à independência
do Poder Legislativo. Quero, de pronto, parabenizá-lo e
desejar-lhe sucesso em sua campanha.
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Deputa- a importância que lhe confere a Constituição brasi-
do Wilson Campos, a Presidência pede a V. Ex!! que leira.
conclua seu discurso. Nossa candidatura não é de protesto nem é di-

O SR. WILSON CAMPOS - Sr. Presidente, visionista. Ao contrário, é de afirmação da unidade e
neste instante estou recebendo a maior homenagem do respeito à nossa Carta Magna e ao Regimento
que esta Casa já testemunhou. Peço, então, a tole- Interno.
rância de V. Ex'! no sentido de que eu possa conce- Pregamos a unidade de todos os companhei-
der mais um aparte e, em seguida, concluir meu dis- ros, independentemente de partido ou ideologia, em
curso. defesa da Casa.

Concedo o aparte ao nobre Deputado Gervásio Voltamos a repetir: trabalharemos diutuma-
Oliveira. mente pelo fortalecimento desta Casa, para que ela

O Sr. Gervásio Oliveira - Deputado Wilson continue a merecer o resp~ito e a admiração de to-
Campos, quero deixar registrado o meu apoiamento dos os brasileiros. Não recuaremos um passo diante
à candidatura de V. Exll à Presidência da Casa e di- desse compromisso!
zer que a sua candidatura é suprapartidária. Tenho Reiteramos que a base de todos os nossos
absoluta certeza de que V. Ex·, como Presidente, compromissos é o rigoroso cumprimento da Consti-
saberá dar a esta Casa a credibilidade e o destaque tuição.
que ela merece. Lembro-me ainda do seu slogan, O Regimento Interno é a constituição da Câ-
quando da eleição para Primeiro Secretário da Câ- mara dos Deputados.
m~ra Federal: ·Wilson Campo~, o bom co~panhei- Companheiros, Ulysses Guimarães certa vez
ro . Esse s~ogan re!lete a realJda?e. Há dOIs anos, afirmou que traidor da Constituição é traidor da Pá-
quand? aqUi che~uel, ,Deputado Wilson Camp?s, en- tria. Pois eu lhes digo, companheiros, parafraseando
contrel ~m 'I. ~x , mais do que um companheiro, um esse grande brasileiro: traidor do Regimento Interno
verdadeiro !rmao, a ~uem com certeza este Parla- é traidor da Câmara dos Deputados!
mentar dara seu humilde Voto e para quem trabalha- C " - d S P "d t d
' , , f . I"t P 'd t d om a permlssao o r. resl en e, conce ora, como Ja o az, para que seja e elo resl en e a rt b D t d ArI" d Ch' (" 'd

Câ F d l apa e ao no re epu a o In o mag la, e e-
mara e era. , I ." d'pOIS conc Ulrel meu ISCUrso.

O SR. WILSON CA!,,~S.-~gradeço a V. EXª O Sr. Arlindo Chinaglia _ Deputado Wilson
o aparte, Deputado Gervaslo ~hvelr~. Campos, quero parabenizá-lo pela persistência com

O ~ar~amentar é a própna razao de, ser da C~- que vem lutando legitimamente para ter o direito de
mara~ nao Importando s~u_estad~ de ongem, parti: disputar a Presidência da Câmara, com possibilida-
do, nJvel cultural ou condlçao social. Fundamental e de de vir a exercê-Ia. Particularmente no regime pre-
entender que ele é portador de u~ mandato popular, sidencialista, é fundamental que a Câmara dos De-
e, como .tal~ merecedor do respelt? dos que fazem ,a putados tenha independência perante o Poder Exe-
Casa, prinCipalmente do seu PreSidente, dos demaiS cutivo. Com a atitude de V. Ex'! respeitando a sua
membros da Mesa Diretora e da opinião pública em bancada, mas, ao mesmo temp~, colocando a sua
geral. candidatura acima do ;:1teresse partidário, acredito

Na nossa gestão os iguais serão tratados igual- que está prestando um serviço, junto com outros De-
mente. Os Deputados têm esse direto, e assim agi- putados, para a democratização e independência
remos. É um compromisso sagrado que assumimos deste Poder. Portanto, depois de ler e ouvir a sua
perante esta instituição. proposta, acredito que V. Ex!! também se credencia

Solenemente, também asseguramos que as para o exercício da Presidência da Câmara dos De-
portas do gabinete do Presidente estarão sempre putados.
abertas aos companheiros, como sempre estiveram O SR. WILSON CAMPOS - Agradeço-lhe o
as da Primeira Secretária, nos últimos quatro anos. aparte, nobre Deputado.

Juntos, todos nós construiremos o sonho brasi- Companheiros, no momento de escolher a
leiro de uma Pátria melhor e mais justa. nova Mesa, esqueçamos as nossas vinculações par-

Saberemos redescobrir os caminhos já aqui tri- tidárias. Esqueçamos se somos governistas ou opo-
Ihados por Ulysses Guimarães, Tancredo Neves, sicionistas.
Flávio Marcílio, Djalma Marinho, Milton Campos. Ne- Na hora do voto, o que valerá realmente é a
les buscaremos inspiração para que a Câmara tenha defesa intransigente da instituição, que, durante o



O SR. ANTÔNIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ANTÔNIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, na última
quarta-feira ocupei esta tribuna a fim de chamar a
atenção dos Srs. Parlamentares para a tragédia que
se abatia no Vale do Ribeira. Levei o fato ao conhe
cimento da Casa Civil da Presidência da República e
do Ministério do Planejamento, pois as ações de so
corro lá se faziam necessárias.

Também informei a esta Casa que a Defesa
Civil do Governo do Estado de São Paulo estava
presente com todos os recursos, inclusive o Gover
nador Mário Covas comparecera à área atingida
pela hecatombe.

Saí daqui na quinta-feira. Na sexta-feira pela
manhã, peguei meu carro e fui até aquela região.
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nosso mandato, não vergará nem se rebaixará dian- principais lideranças do PMDB, que, em sua conven-
te de qualquer força humana deste mundo. ção nacional, realizada recentemente, decidiu majo-

Ao terminar, companheiros e amigos, deixo- ritariamente, e por uma expressiva votação, posicio-
lhes uma mensagem de otimismo, no emocionado nar-se contra a tese de reeleição presidencial.

poema "Por que cantamos", de Mário Benedetti, um OCorrem-me apenas duas palavras para definir
poeta exilado pela ditadura que, em anos recentes, essa e outras atitudes tomadas pelo Palácio do Pia-
infelicitou o povo uruguaio: nalto em suas tentativas de cooptação de votos pró-

Cantamos porque chove sobre.o sulco reeleição: chantagem e extorsão, haja vista a amea-
e somos militantes desta vida ça feita pelo próprio Presidente da República junto
e porque não podemos nem queremos às principais lideranças peemedebistas.
deixar que a canção se torne cinzas. As pressões espúrias, a bastardia política co-

Até a vitória, companheiros! (Muito bem! Pal- mandada pelo Palácio do Planalto e a compra des-
mas.) carada de votos em troca de verbas estaduais não

vingarão entre os Dep'utados realmente comprometi
dos com os interesses nacionais e as tradições da
República, avessa à tese reeleitora.

A tese da reeleição presidencial, Sr. Presiden
te, srªs e Srs. Deputados, nasceu viciada, enlamea
da. A emenda da reeleição é casuísmo explícito, é
vergonha para o País. Uma emenda para a qual o
Governo não tem vergonha de ameaçar, constran
ger, cooptar, empurrar goela abaixo do Parlamento,
como se fosse a prioridade nacional - esquecendo
se do desemprego em massa, do arrocho salarial e
tudo o mais -, merece unicamente a rejeição, o des
prezo, a ironia, um sonoro "não".

Era o que tinha a dizer.

O Sr. Robson Tuma, 1Q Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Luís Eduardo, Pre
sidente.

Durante o discurso do Sr. Wilson Cam
pos, assumem sucessivamente a Presidên
cia os Srs. Alexancfre Santos, § 2º do artigo
18 do Regimento Interno; Luiz Piauhy/ino, :JQ
Suplente de Secretário; e Robson Tuma, 1º
Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Conce
do a palavra pela ordem, ao nobre Deputado Agnelo
Queiroz.

O SR. AGNELO QUEIROZ (PCdoB - DF. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, srªs e Srs. Deputados, os brasileiros mos
tram-se, nos últimos meses, indignados com as ati
tudes e pressões exercidas pelo Palácio do Planalto,
que se transformou em verdadeiro balcão de negó
cios na tentativa desesperada de aprovar imediata
mente a emenda que pemlite a reeleição do Presi
dente da República. O centro do Poder Executivo
transformou-se em armazéns de secos e molhados,
onde se troca de tudo por um voto a favor da reelei
ção.

Há poucos dias, vimos espantados o carão, a
reprimenda pública dada pelo Presidente da Repú
blica a Senadores peemedebistas e até mesmo a
um ex-Presidente da ReplJblica e atual Presidente
do Senado Federal em reunião ocorrida no Palácio
do Planalto, tudo graças ao afã presidencial de ver
aprovada a emenda que permite sua reeleição.

Com tristeza e constrangimento os brasileiros
assistem, há semanas, a um espetáculo deprimente,
a um desserviço à democracia e às tradições repu
blicanas que rejeitam a tese da reeleição presiden
cial. É este o espetáculo, a barganha desenfreada
que o Presidente da República e os áulicos do Pla
nalto oferecem ao olhar surpreso dos brasileiros.

"Se o PMDB votar a reeleição antes do dia 15
de fevereiro, isto será uma indignidade". Não são
nossas essas palavras. São palavras de uma das



Sr. Presidente, que me perdoem os Parlamen
tares que me estão apressando neste pronuncia
mento. Estou falando sobre a grave situação em que
se encontra o meu Estado, e não se pode admitir in
terrupções quando se fala no flagelo que se abate
sobre um povo; não se pode admitir que tentem cer
cear um Parlamentar quando fala sobre o que acon
teceu com o povo da sua região. É lamentável que
Deputados aqui presentes não tenham respeito para
com o povo paulista.

Como dizia, Sr. Presidente, não apenas os
paulistas, mas também os paranaenses foram atingi
dos, golpeados fortemente pelas chuvas, pela en
chente jamais vista na história recente do sudoeste
paulista.

É preciso respeito para com essa gente, e é
preciso, sobretudo, dar-lhe condições de recomeçar.
Se há alguma coisa que caracteriza a nossa gente
do Estado de São Paulo, notadamente do sudoeste,
do Alto e do Baixo Ribeira, característica proeminen
te também do povo paranaense, é a capacidade de
trabalho.

Capacidade de trabalho nós termos, Sr. Presi
dente, mas vamos precisar, sim, de recursos, seja
com a aprovação do Orçamento, seja com a edição
de medida provisória que, tenho certeza, esta Casa
não se negará em nenhum momento a acolher.

Precisaremos desses recursos, sim, para a re
construção de São Paulo e de cidades como Eldora
do, Itapirapuã Paulista, Ribeira, Apiaí, Guapiara, Ja
guariaíva, Itararé, enfim, de inúmeros Municípios
que foram atingidos por essas enchentes.

Um país que tem a pretensão justa e merecida
de buscar a integração plena entre os Estados do
Sul e do Norte, um país que pretende ter um comér
cio intenso com as demais nações que formam o
Mercosul não pode ficar na dependência de apenas
uma única ligação, e ainda precária, entre o Norte e
o Sul, como ocorre com a BR-116, uma vez que fal
tam as pontes do Itararé, de Ribeira, de Eldor&do,
Não é possível pensar que este País pode continuar
ligado de norte a sul apenas pela precária BR-116.

Sr. Presidente, tenho a certeza de que esta
Casa vai ajudar a nós Parlamentares de São Paulo
e do Paraná, notadamente àqueles que também rep
resentam aquela população atingida, a soerguer, a
fortalecer a economia daquela região, para que o
nosso povo tenha uma chance e possa, sobretudo,

02950 Quarta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS laneie\) de 1997

Cheguei até a uma das bases onde se prestava so- para que possamos novamente dar condições ao
corro aos Municípios isolados. povo do Estado de São Paulo e a todo o povo do

Sr. Presidente, srªs e Srs. Par1amentares, ja- Alto e do Baixo Ribeira.
mais imaginei que isso pudesse acontecer na divisa
do Estado de São Paulo com o Estado do Paraná,
na região do Alto e Baixo Ribeira. Vi o rio tragando
barrancos, árvores, derrubando casas, inclusive
pontes históricas do País. A força das águas derru
bou pontes e ceifou vidas.

Fiquei constrangido com o que vi, mas ao mes
mo tempo pude testemunhar a grandeza do povo do
sudoeste paulista, que se fez presellt~ de todas as
formas possíveis, levando mantimentos e remédios.
Presenciei a angústia de muitos Prefeitos e Verea
dores se transformar em força para enfrentar o desa
fio que temos pela frente.

Foram dias muito duros e continuam sendo.
Barreiras e mais barreiras caem naquelas estradas,
que, em épocas normais, nada têm de segurança,
nada têm para garantir o transporte da população
daqueles Municípios. Vi pessoas isoladas, vi o so
corro vindo do céu, através de helicópteros, trazen
do parturientes e acidentados para os hospitais dos
Municípios que ainda dispunham de mais recursos.

Sr. Presidente, além dos elogios que faço à
Defesa Civil do Estado de São Paulo, presente des
de os primeiros minutos, quero dizer que confio nas
ações do Governo Federal, nas ações do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, para que o sudoeste
paulista não seja soterrado de vez, em função do
que lá está acontecendo. Espero que tenhamos re
cursos, inclusive orçamentários, para poder agora
não apenas dar socorro imediato às vítimas dessa
tragédia, mas também, sobretudo, reerguer, recons
truir a economia daquela porção esquecida do Esta
do de São Paulo, daquele pedaço do Estado que te
nho o privilégio de representar aqui no Congresso
Nacional.

Espero, Sr. Presidente, que não fiquemos sozi
nhos, espero ver repetir-se o exemplo do Governo
quanto ao que ocorreu com essas últimas chuvas
que atingiram seriamente Minas Gerais, parte do Rio
de Janeiro e do Espírito Santo, e que propiciaram
por parte do Presidente da República a edição de
uma medida provisória destinada a garantir socorro
aos Municípios assolados.

Os Prefeitos da região, orientados por este
Par1amentar, que lá esteve, orientados pelo Gover
nador Mário Covas e pela Defesa Civi/" do Governo
do Estado de São Paulo, já estão fazendo o levanta
mento dos estragos, das estradas que precisará ser
refeitas, das pontes que precisam ser reconstruídas,
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ter esperanças de viver em melhores condições e
em plena integração com o resto do País.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma questão de ordem.

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

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (BlocolPPB 
SP. Questão de ordem. Sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente, na verdade, minha questão de ordem
está quase prejudicada, devido à grande habilidade
do Presidente que, há pouco, concedeu a palavra ao
Deputado Antônio Carlos Pannunzio. Contudo, se
gundo o art. 83, era necessário dar início à Ordem
do Dia desde que houvesse 257 Parlamentares na
Casa. Como não foi atingido esse número, V. Exª
tem de anunciar a Ordem do Dia e, por falta de quo
rum, encerrá-Ia.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Agrade
ço ao Deputado Arnaldo Faria de Sá a contribuição
que presta à Mesa, embora S. Exí! saiba que, para
discutirmos a matéria, precisamos apenas de 10%.

O SR. ARLINDO CHINAGLlA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordE~m.

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

O SR. ARLINDO CHINAGLlA (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
nome da bancada do PT paulista, queremo-nos soli
darizar com a preocupação e a proposta do Deputa
do Antônio Carlos Pannunzio, mas devemos mani
festar nossa única divergência: o Govemador Mário
Covas veio a Brasfiia preocupado talvez não só com
as enchentes, mas também com a secura de pre
senças registradas no painel. (Palmas.)

O SR. ANTÔNIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem. Fui citado e
quero direito de resposta.

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

O SR. ANTÔNIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, o Govemador Mário Covas veio a Bra
sfiia defender os interesses da Nação. É preciso dizer
alto e bom som que, enquanto o Govemador Mário
Covas estava lá na região atingida, com os flagelados,
exatamente no dia seguinte ao da inundação, muitos
Parlamentares paulistas estavam viajando pelas praias
de outras plagas, onde nada de mau acontecia.

VI- ORDEM DO DIA

PRESENTES OSSEGUINTES SRS. DEPLffADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PTB; Elton Rohnelt
- PFL; Francisco Rodrigues - Bloco - PPB; Luciano
Castro - PSDB; Luis Barbosa - Bloco - PPB; Moi
sés Lipnik - PTB; Robérió Araújo - Bloco - PPB;
Salomão Cruz - PSDB.

Amapá

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

Pará

Anivaldo Vale - Bloco - PPB; Asbrubal Bentes 
Bloco - PMDB; Benedito Guimarães - Bloco - PPB;
Elcione Barbalho - Bloco - PMDB; Geraldo Pastana 
PT; Gerson Peres - Bloco - PPB; Giovanni Queiroz 
PDT; Hilário Coimbra - Bloco - PTB; Mario Martins 
Bloco - PMDB; Nicias Ribeiro - PSDB.

Amazonas

Cláudio Chaves - PFL.

Rondônia

Moisés Bennesby - SIP; Oscar Andrade - Blo
co-PMDB.

Acre

Osmir Lima - Bloco - PFL; Regina Lino - Blo
co-PMDB.

Maranhão

Costa Ferreira - Bloco - PFL; Haroldo Saboia
- PT; Nan Souza - Bloco - PSL.

Ceará

Edson Silva - PSDB; Raimundo Gomes de
Matos - PSDB.

Piauí

João Henrique - Bloco - PMDB.

Rio Grande do Norte

João Faustino - PSDB.

Paraíba

Rbudo Rique - BIooo - PMDB; Wilson Braga- PDT.

Pernambuco

Fernando Lyra - PSB; Inocêncio Oliveira - Blo
co - PFL; Luiz Piauhylino - PSDB; Nilson Gibson 
PSB; Ricardo Herácllo - PSB; Silvio Pessoa - Bloco
- PMDB; Wilson Campos - PSDB.
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sergipe

Pedro Valadares - PSB.

Bahia

Colbert Martins - Bloco - PMDB; Jaime Fer
nandes - PFL; João Carlos Bacelar - PFL; José
Lourenço - Bloco - PPB; Luís Eduardo - PFL; Luiz
Alberto - PT; Walter Pinheiro - PT.

Minas Gerais

Antônio Aureliano - PSDB; Francisco Horta 
Bloco - PL; Joana Dare - PT; João Magalhães 
Bloco - PMDB; Leopoldo Bessone - PTB; Narcio
Rodrigues - PSDB; Neif Jabur - PPB; Odelmo Leão
- Bloco - PPB; Ronaldo Perim - Bloco - PMDB;
Wagner do Nascimento - Bloco - PPB.

Espírito Santo

Etevalda Grassi de Menezes - PTB; Marcus
Vicente - PSDB.

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - Bloco - PPB; Ayrton Xerez
- PSDB; Carlos Alberto Campista - PFL; Flávio Pal
mier da Veiga - PSDB; José da Paixão - Bloco 
PPB; Lima Netto - PFL; Milton Temer - PT; Miro
Teixeira - PDT; Moreira Franco - Bloco - PMDB;
Noel de Oliveira - Bloco - PMDB; Osmar Leitão 
Bloco - PPB; Paulo Feijó - PSDB; Paulo Nascimen
to - Bloco - PPB; Roberto Jefferson - PTB; Robson
Romero - PSDB; Rubem Medina - PFL; Sérgio
Arouca - PPS; Simão Sessim - PSDB; Vanessa Fe
Iippe- PSDB.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - Bloco - PPB; Alber
to Goldman - Bloco - PMDB; Almino Affonso 
PSDB; Aloysio Nunes Ferreira - Bloco - PMDB; An
tônio Carlos Pannunzio - PSDB; Arlindo Chinaglia 
PT; Arnaldo Madeira - PSDB; Ary Kara - Bloco 
PMDB; Carlos Apolinário - Bloco - PMDB; Carlos
Nelson - Bloco - PMDB; Celso Russomanno 
PSDB; Corauci Sobrinho - Bloco - PFL; Cunha Bue
no - Bloco PPB; Cunha Lima - Bloco - PPB; Dalila
Figueiredo - PSDB; De Valasco - Bloco - PSD; Del
fim Netto - Bloco - PPB; Duilio Pisaneschi - Bloco 
PTB; Edinho Araújo - Bloco - PMDB; Eduardo Jorge
- PT; Fausto Martello - Bloco - PPB; Femando Zup
po - PDT; Franco Montoro - PSDB; Hélio Bicudo 
PT; Hélio Rosas - Bloco - PMDB; Ivan Valente 
PT; Jair Meneguelli - PT; João Mellão Neto - Bloco
- PFL; João Paulo - PT; Jorge Tadeu Mudalen 
Bloco - PPB; José Aníbal - PSDB; José Augusto -

PT; José Coimbra - Bloco - PTB; José de Abreu 
PSQB; José Pinotti - Bloco - PMDB; Jurandyr Pai
xão - Bloco - PMDB; Koyu lha - PSDB; Lamartine
Posella - Bloco - PPB; Luciano Zica - PT; Luiz Car
los Santos - Bloco - PMDB; Luiz Eduardo Gree
nhalgh - PT; Luiz Gushiken - PT; Luiz Máximo 
PSDB; Maluly Netto - PFL; Marquinho Chedid - Blo
co - PSD; Maurício Najar - PFL; Michel Temer 
Bloco - PMDB; Nelson Marquezelli - Bloco - PTB;
Paulo Lima - Bloco - PFL; Ricardo Izar - Bloco 
PPB; Robson Tuma - Bloco - PSL; Salvador Zim
baldi - PSDB; Silvio Torres - PSDB; Teima de Sou
za - PT; Tuga Angerami - PSDB; Ushitaro Kamia 
Bloco - PPB; Vadão Gomes - Bloco - PPB; Valde
mar Costa Neto - Bloco - PL; Vicente Cascione 
Bloco - PTB; Wagner Rossi - Bloco - PMDB; Wel
son Gasparini - PSDB; Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Gilney Viana - PT; Munlo Domingos - Bloco 
PTB; Oswaldo Soler - PSDB; Pedro Henry - PSDB;
Rodrigues Palma - Bloco - PTB; Rogério Silva 
Bloco - PFL; Tetê Bezerra - Bloco - PMDB; Welin
ton Fagundes - Bloco - PL.

Distrito Federal

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

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; João Natal - Bloco 
PMDB; Jovair Arantes - PSDB; Lidia Quinan - Bloco
- PMDB; Marconi Perillo - PSDB; Maria Valadão 
Bloco - PFL; Nair Xavier Lobo - Bloco - PMDB; Or
cino Gonçalves - Bloco - PMDB; Pedro Canedo 
Bloco - PL; Pedro Wilson - PT; Roberto Balestra 
Bloco - PPB; Rubens Cosac - Bloco - PMDB; San
dro Mabel - Bloco - PMDB; Vilmar Rocha - Bloco 
PFL; Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSD.

Mato Grosso do Sul

Dilso Sperafico - Bloco - PMDB; Marçal Filho
- Bloco - PMDB; Marilu Guimarães - Bloco - PFL;
Mansa Serrano - Bloco - PMDB; Nelson Trad 
PTB; Oscar Goldoni - Bloco - PMDB; Saulo Queiroz
-PFL.

Paraná

Aberardo Lupion - PFL; Affonso Camargo 
PFL; Alexandre Ceranto - PFL; Antônio Ueno - PFL;
Basnio Villani - Bloco - PPB; Chico da Princesa 
Bloco - PTB; Dilceu Sperafico - Bloco - PPB; Djal-
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ma de Almeida Cesar - Bloco - PMDB; Fernando
Ribas Carli - PDT; Flávio Arns - PSDB; Hermes
Parcianello - Bloco - PMDB; Homero Oguido 
Bloco - PMDB; José Borba - Bloco - PTB; José
Janene - PPB; Luciano Pizatto - PFL; Luiz Carlos
Hauly - PSDB; Maurício Requião - Bloco - PMDB;
Max Rosenmann - Bloco ·-PMDB; Nedson Miche
leti - PT; Nelson Meurer - Bloco - PPB; Odílio
Balbinotti - Bloco - PTB; Padre Roque - PT; Pau
lo Cordeiro - Bloco - PTB; Renato Johnsson 
Bloco - PPB; Ricardo Barros - Bloco - PFL; Ricar
do Gomyde - PCdoB; Valdomiro Meger - Bloco
PPB; Werner Wanderer - Bloco - PFL.

santa Catarina

Dejandir Dalpasquale - Bloco - PMDB; Edi
nho Bez - Bloco - PMDB; Edison Andrino - PMDB;
João Pizzolatti - Bloco - PPB; José Carlos Vieira 
Bloco - PFL; Mário Cavallazzi - Bloco - PPB; Mil
ton Mendes - PT; Neuto de Conto - Bloco - PMDB;
Paulo Bauer - Bloco - PFL; Paulo Bornhausen 
Bloco - PFL; Paulo Gouvea - Bloco - PFL; Serafim
Venzon - PDT; Valdir Colatto - Bloco - PMDB; Va
nio dos Santos - PT.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB'
Adylson Motta - Bloco - PPB; Aírton Dipp - PDT;
Arlindo Vargas - PTB; Augusto Nardes - Bloco 
PPB; Darcísio Perondi - Bloco - PMDB; Eliseu
Padilha - Bloco - PMDB; Enio Bacci - PDT; Es
ther Grossi - PT; Ezídio Pinheiro - PSDB; Fetter
Júnior - Bloco - PPB; Germano Rigotto - Bloco 
PMDB; Ivo Mainardi - Bloco - PMDB; Jair Soares
- Bloco - PFL; Jarbas Lima - Bloco - PPB; Luiz
Mainardi - PT; Matheus Schmidt - PDT; Miguel
Rossetto - PT; Nelson Marchezan - PSDB; Odacir
Klein - Bloco - PMDB; Osvaldo Biolchi - Bloco 
PTB; Paulo Paim - PT; Paulo Rítzel - Bloco 
PMDB; Renan Kurtz - PDT; Telmo Kirst - Bloco 
PPB; Valdeci Oliveira - P"f; Waldomiro Fioravante
- PT; Wilson Cignachi - Bloco - PMDB; Veda Cru
sius- PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A lista
de presença registra o comparecimento de 258 Se
nhores Deputados.

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

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)-

-1-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 01-B, DE 1995

(Do Sr. Mendonça Filho e Outros)

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n2 01-A, de 1995, que dá
nova redação ao parágrafo 52 do artigo 14 da Cons
tituição Federal; tendo pareceres: da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela admissibi
lidade desta, contra os votos dos Srs. Deputados
Marconi Perillo, Sandra Starling, Milton Mendes e,
em separado, dos Srs. Deputados Paulo Delgado e
Udson Bandeira; e pela admissibilidade das de nºs
54, 58, 86, 113, 161, 172 e 222, de 1995, apensa
das, contra os votos dos Srs. Deputados José Ge
noíno, Jarbas Lima, Milton Mendes e Udson Bandei
ra (Relator: Sr. Ivandro Cunha Lima); e da Comissão
Especial, pela admissibilidade das emendas apre
sentadas na Comissão e, no mérito, pela aprovação
desta e das de nQs 54 e 86, de 1995, apensadas, e
das Emendas nºs 10 e 14, de 1996; pela aprovação
parcial das de nQs 58, 113, 161, 172 e 222, de 1995,
apensadas, e das Emendas de n2s 2, 4, 5, 6 e 7, de
1996, nos termos do substitutivo; e pela rejeição das
Emendas nºs 1, 3, 8, 9, 11, 12, 13 e 15, de 1996,
com complementação de voto, contra os votos dos
Deputados Jofran Frejat, Odelmo Leão, Prisco Via
na, Ricardo Izar, Rommel Anízio, Valdemar Costa
Neto, João Paulo, José Genoíno, Miguel Rossetto,
Matheus Schmidt e Aldo Rebelo. Os Deputados
José Aldemir, Maria Elvira, Matheus Schmidt, Carlos
Nelson e Aldo Rebelo apresentaram declaração de
voto. Os Srs. Deputados João Paulo, José Genoíno
e Miguel Rossetto apresentaram o voto em separa
do conjunto (Relator: Sr. Vic Pires Franco).

Tendo apensadas as de n2s 54195, 58195,
86195, 113/95, 161195, 172195 e 222195.

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

Está aberta a discussão.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce

do a palavra ao Deputado Ivan Valente, que falará
contra a proposta em discussão.

Deputado Ivan Valente, V. Ex" disporá de cinco
minutos na tribuna.

O SR. IVAN VALENTE (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,
o Congresso Nacional está diante de uma grave de
cisão, que parou o País. O Governo deixou de go
vernar, e o Presidente deixou de exercer o seu car-
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go, para càbalar votos, a fim de continuar durante povo brasileiro entenda que aqui não se trata de não
mais quatro anos, na Presidência da República. dar mais quatro anos a Fernando Henrique Cardoso,

Nós, do Partido dos Trabalhadores, desde o mas, sim, de estabelecer um desafio: se o Governo
primeiro momento, tivemos a clareza de dizer que a quer continuar a sua obra, que lance um candidato
apresentação deste assunto, no momento, é casuís- continuísta, mas não golpeie a democracia, nem as
mo, é uma tese artificial e fora da agenda nacional, regras do jogo.
que tem prioridades para o povo brasileiro, como a Sr.. Presidente, Sr'!s e Srs. Deputados, convo-
reforma agrária, a redistribuição de renda, a demo- camos o$,D~putados do PMDB, do PPB, os Deputa-
cratização dos meios de comunicação de massa, a dos democratas - e todos aqueles que têm compro-
reforma tributária e tantas outras. misso com a democracia e com uma agenda positi-

Nós, do Partido dos Trabalhadores, entende- va para0 país - a juntar forças, não para discutir
mos que os Deputados desta Casa devem observar essa questão artificial, mas para debater os grandes
- e nós os convidamos a isso - a coerência político- temas que interessam ao povo brasileiro, como a re-
partidária diante da sociedade. Ao mesmo tempo, distribuição de renda, a reforma agrária, a democra-
lembramos que não só o partido do Presidente da tização dos meios de comunicação.
República, mas ele próprio votaram contra a tese da A democracia brasileira não precisa de reelei-
reeleição na Assembléia Nacional Constituinte e na ção; a democracia brasileira precisa de uma agenda
Revisão Constitucional. positiva para o País. Votamos "não" a essa proposta

O Partido dos Trabalhadores e vários partidos autoritária! (Palmas.)
de oposição demonstraram coerência durante a Re- O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Conce-
visão Constitucional. Embora as pesquisas disses- do a palavra ao Deputado Carlos Apolinário, que fa-
sem que Lula tinha 43% de aprovação, nós votamos lará a favor da proposta em discussão.
contra a emenda da reeleição naquela oportunidade. Nobre Deputado Carlos Apolinário, V. Exa. dis-

De nossa parte, queremos coerência política. porá de cinco minutos.
Mais que isso, Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputa- O SR. CARLOS APOUNÁRIO (BlocoRMDB -
dos, não estamos votando a reeleição em tese. Es- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, .no-
tamos votando de fato a reeleição para presidente bres Sras. e Srs. Deputados, hoje a Câmara dos De-
da República, porque esse é o caráter, é a retórica, putados se reúne para tomar uma decisão histórica,
é o discurso estabelecido pelo próprio Govemo nas porque estaremos votando a emenda que cria a pos-
propagandas e na campanha que vem sendo desen- sibilidade de reeleição para todos os ocupantes de
volvida pelos meios de comunicação, em que o Pre- cargos no Poder Executivo: o Presidente da Repúbli-
sidente da República é apresentado como homem ca, os Governadores e os Prefeitos.
insubstituível e o fim do seu Govemo como o fim da Digo aos Srs. Deputados que, que desde quan-
felicidade para o povo brasileiro. do tomei posse nesta Casa, como Deputado Fede-

É preciso repudiar a ilusão, o terrorismo e o ral, já tinha uma posição favorável à reeleição. Aliás,
golpismo. Já que o povo só será feliz com Fernando reeleição não é uma invenção brasileira.. Há reelei-
Henrique Cardoso, por que não mais vinte anos, a ção na França, nos Estados Unidos, na Argentina. A
vitaliciedade ou a eternidade para seu Governo? Por reeleição, portanto, é democrática, representando a
que não um governo imperial em nosso País? Sabe- possibilidade que o povo tem de reeleger seus bons
mos que nisso não há democracia. E aqui reside a governantes.
principal questão dessa tese: o rumo do autoritaris- Sr. Presidente, durante os dois anos em que
mo no nosso país, uma construção autoritária, pela estou nesta Casa, não ouvi de Deputado algum da
manipulação política, pelo populismo exacerbado. É Oposição, ou dos partidos de oposição ao Governo,
o que vem sendo feito no Brasil, e não diz respeito a defesa de uma única tese que me convencesse a
às grandes necessidades do povo brasileiro. ser contra a reeleição.

Sr. Presidente, se o Governo quer discutir até Por exemplo, o Sr. Paulo Salim Maluf - a quem
mesmo nas ruas a questão, que aceite, sim, a con- respeito - em 1995, quando ainda tinha a pos8ibili-
sulta popular. Vamos às ruas ouvir o povo! Mas o dade de ser candidato à reeleição para a PAeitura
Governo tem medo de ouvir o povo. Desde o primei- de São Paulo, era favorável a essa tese. Li em todos
ro momento está blefando, usando a tese do plebi- os jornais que o Sr. Paulo Maluf cobrou do Presiden-
seito. Mais do que isso, achamos que a opinião pú- te da República, em janeiro do ano passado, a vota-
blica está sendo chantageada. É necessário que o ção por esta Casa da emenda da reeleição, a fim de



É por isso, Srs. Deputados, que subo a esta tri
buna. Como peemedebista, sob a liderança do futu
ro Presidente desta Casa, Deputado Michel Temer,
venho a esta tribuna para dizer que defendo a possi
bilidade de reeleição dos atuais governantes. E
mais, Sr. Presidente, quero ter o privilégio de, ao
cravar meu voto nesta Casa, fazer parte da história
deste País, não como alguém que tem medo de elei
ção, não como alguém que tem medo de enfrentar o
atual Presidente da República.

Para concluir, Sr. Presidente, quero votar com
a cabeça levantada, quero votar atendendo não ape
nas ao anseio do PMDB, do PSDB ou do PFL, mas
também atendendo às vozes do povo brasileiro.
Converso nos aeroportos, nas feiras, nas ruas. Cada
um com quem converso me diz: ·Votem favorável,
Srs. Deputados brasileiros que querem o melhor
para este País".
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que voltasse a ser Prefeito de São Paulo. Hoje, Pau- Viva o Brasil! Vamos à reeleição! Vamos mos-
lo Maluf é contrário à reeleição, mas, quando a trar aos medrosos que a reeleição é boa para o
emenda poderia beneficiá-lo, era favorável. País. Vitória! Vitória! Reeleição já! (Palmas.)

Sr. Presidente, convenci-me completamente de O SR. GERMANO RIGOTTO - Sr. Presidente,
que a emenda da reeleição era boa, quando aqui es- peço a palavra pela ordem.
teve o Presidente de honra do PT - pesssoa a quem O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Tem V.
respeito -, o Sr. Luís Inácio Lula da Silva, que veio à Exa. a palavra.
Comissão de Reeleição e declarou ser favorável a O SR. GERMANO RIGOTTO (Bloco/PMDB _
essa tese, não sendo contudo favorável à reeleição RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há um
do atual Presidente da República. Então,'Lula não é defeito no painel e a minha presença não foi regis-
contra à reeleição, mas, sim, à reeleição de Feman- trada, quer dizer, o meu nome está aparecendo no
do Henrique Cardoso. painel.

Sras. e Srs. Deputados, estamos aqui para dis- O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Pois
cutir a possibilidade de o atual Presidente, os atuais não, Deputado.
Governadores e os atuais Prefeitos terem apenas o
direito de serem candidatos. Não estamos falando O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Conce-
em prorrogação de mandatos. Estamos falando na do a palavra ao Deputado Haroldo Lima. V. Exa. no-
possibilidade de reeleição. bre Deputado, disporá de 5 minutos, para discutir a

matéria.
E quero dizer uma outra coisa, Sr. Presidente. O SR. HAROLDO LIMA (PcdoB _ BA. Sem re-

Aqueles que temem a possibilidade de o atual Presi- visão do orador.) _ Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
dente, que tem altos índices de popularidade, se re-
candidatar, têm medo de que o atual Presidente se putados, comentarei rapidamente alguns pontos bá-
reeleja para ficar mais 4 anos? sicos que a discussão sobre a reeleição tem trazido

à tona.
Então, pergunto, Deputado Luís Eduardo, no- Primeiro, ainda há pouco ouvimos esta referên-

bre Presidente desta Casa, que tanto tem honrado cia sobre a quase universalidade da reeleição nos
esta Instituição: os mesmos que acham que oito sistemas políticos do mundo inteiro. Há referências
anos de Fernando Henrique Cardoso é muito, não feitas pelo Governo de que, se na maioria dos paí-
acham que quarenta anos de Fidel Castro, em ses do mundo o exercício da reeleição está instituí-
Cuba, é muito? Por que não defendem a democracia do, por que não no Brasil"?
em Cuba? Por que não defendem que o Sr. Fidel
Castro se submeta ao voto popular? Se oito anos Sr. Presidente, isso não é verdade. Na maioria
para um bom governo é muito, quarenta anos para dos países do mundo existe o sistema parlamenta-
um ditador não é demais? rista. Presidencialismo só existe na América. Tradi

ção de reeleição só existe em um país do mundo:
nos Estados Unidos. Recentemente, com a imposi
ção dessa política neoliberal conseguiu-se incluir o
Paraguai, a República Dominicana, o Peru e Argenti
na no processo de reeleição. Esses são os únicos
países presidencialistas do mundo em que existe
reeleição. Agora, querem introduzi-Ia, na marra, tam
bém no Brasil e no México, países maiores.

Sr. Presidente, a reeleição é apresentada
como fundamental. Se não houver a reeleição de
Fernando Henrique Cardoso, a estabilidade_econô
mica do País estará questionada.

Nada como um professor, chefe do Departa
mento de Economia da Universidade de Chicago,
estudioso das questões do Brasil, para dizer que a
reeleição não é crucial para a estabilidade. Ele diz
que nem o Brasil vai cair numa crise se a reeleição
não passar, nem vai sair da crise se a reeleição pas
sar.



Ou seja, a receita é esta, mascarar para o
povo. E, mais adiante, ele mesmo pergunta: "Será
que essa receita dá certo?" A resposta, Sr. Presi
dente Luís Eduardo, é a seguinte: dará·sim, podem
apostar que sim. Assim que a Vale do Rio Doce e a
Petrobrás forem privatizadas haverá uma grande eu
foria no mercado financeiro. É isso, Srs. Deputados.
A trama está feita. Querem privatizar a Vale. Que
rem flexibilizar os direitos sociais, tudo isso pelas
nossas costas.
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Srs. Deputados, a história da inevitabilidade, Concluindo, quero citar trecho de uma resolu-
da importância crucial da reeleição, é papo furado ção da OAB, que ao examinar o aspecto legal da
para enganar os trouxas. Tenho aqui também um ar- questão, diz o seguinte:
tigo do Sr. Antônio Ermírio de Morais dizendo que é A proposta ué imoral" - entre aspas.
preciso examinar essa emenda, para derrotar ou As regras de um jogo não devem ser mu-
para aprovar - pouco importa - e que o País vai dadas depois de a partida ter começado.
continuar, quer passe, quer não, a reeleição. Quem Os atuais governantes foram eleitos sem
está dizendo isso é o maior empresário brasileiro. direito à reeleição, e qualquer alteração

Sr. Presidente, uma coisa é certa: temos de le- nas regras eleitorais só deveria valer para
var em conta que está havendo uma pressa exacer- os próximos mandatos.
bada na votação dessa emenda que trata da reelei- Muito obrigado. (Palmas.)

ção. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce-
A propósito, o Prof. Paulo Nogueira Batista Jú- do a palavra ao Deputado Adroaldo Streck, que fala-

nior examina o assunto da pressa. Ele questiona o rá a favor da proposta em discussão.
porquê de toda essa sofreguidão para votar agora a O SR. ADROALDO STRECK (PSDB - RS.
reeleição. Por que não esperar quinze dias, um Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, colegas
mês? O mundo cairia se isso acontecesse? Ele diz Parlamentares, o Rio Grande do Sul é um Estado de
que não. O que está em pauta é que - entre aspas - oposição. Tradicionalmente, o Rio Grande é oposi-
"a inconsistência da política econômica salta aos cionista. Tanto que Fernando Henrique Cardoso
olhos". Parece óbvio que a situação está a exigir venceu o pleito de 1994 em todas as unidades da
medidas politicamente difíceis no nível econômico, Federação, menos no Rio Grande do Sul e no Distri-
que poderiam impedir a aprovação da emenda da to Federal.
reeleição. Por isso é que querem aprovar rapida- Hoje, aquilo que temos pregado, ou seja, a ne-
mente a reeleição, para massacrarem o povo, com cessidade de se dar oportunidade a Fernando Henri-
medidas econômicas a que o Governo chama de an-

que Cardoso de concorrer em 1998, é um clamor no
tipopulares, difíceis. meu Estado. As pesquisas de opinião pública estão

Sr. Presidente, que medidas seriam essas? mostrando que aquele Estado, onde S. Ex!l não foi
Não temos tempo para examinar melhor o assunto, vencedor, tem os maiores índices de aprovação do
mas temos tempo para fazer uma reflexão, trazendo seu Govemo.
à baila comentários do Prof. Rudiger Dornbusch, um Não fosse essa vontade popular, que me leva
estudioso das questões do Brasil, americano, por a propugnar pela reeleição de Fernando Henrique
conseguinte, altamente conceituado. Ele diz o se- Cardoso, por uma questão de egoísmo, eu votaria a

guinte: favor da reeleição; egoísmo, porque em 1989 não
O Brasil vive uma situação econômi- tive candidato para votar no segundo turno. Não vou

ca difícil. Sua competitividade está grave- prescindir de ter mais uma opção, como é o caso de
mente ameaçada. O importante é ir em Fernando Henrique Cardoso, candidato à reeleição
frente, criar uma euforia financeira atra- em 1998, porque posso sofrer de novo aquela pro-
vés da privatização agressiva e mascarar funda decepção de ter perdido com Mário Covas e
para o povo os problemas financeiros e não ter tido opção de voto no segundo turno.
de comércio, com uma alta dose de entu-
siasmo. Acho incrível que as oposições mal estrutura-

das nesse sentido venham dizer que a tradição re
publicana não contempla a tese da reeleição, e que
este Plenário não teria condições legais de aprovar
esta emenda.

Um jurista, contrário até a medula à reeleição,
Ministro Paulo Brossard, declarou-se, na nossa Co
missão Especial, contrário à tese da reeleição em to
dos os níveis. No entanto, S. Ex!l alegou que esta
Casa tem todo o poder legal para modificar o artigo
da Constituição que trata da reeleição do Presiden
te, dos Governadores e Prefeitos.



Janeiro de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 29 02957

É por isso que hoje estou nesta tribuna, dando
um depoimento de longo tempo com os acertos que
levam este Presidente a ser hoje uma opção de to
dos os brasileiros.

Não será a alegação de que este País não
pode modificar a Constituição de uma hora para ou
tra que impedirá a votação da reeleição. Ora, pelo
amor de Deus, um País que infelizmente fez a sua
história por meio de golpes, contragolpes, arranjos
institucionais, agora submete, democraticamente, à
consideração desta Casa uma emenda que apenas
dará oportunidade de o Presidente concorrer. Não
se trata de qualquer mandato novo, como tentou-se
vender à opinião pública brasileira.

Enfim, Sr. Presidente, este é o depoimento que
gostaria que ficasse consignado nos Anais desta
Casa, em um momento significativo, antes de apro
varmos a emenda da reeleição.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce

do a palavra ao Deputado Amaldo Faria de Sá, que
fãlafá Gõiítfã ã mãtérlã em dl8ou88ao.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÃ (BlocolPPB 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'ls e
Srs. Deputados, diferente dos oradores que apre
sentaram suas considerações desta tribuna, não
abordarei a questão partidária. Falarei sobre o rela
cionamento entre os Poderes Executivo e Legislati
vo.

Esta Casa está totalmente aniquilada. Depois
da edição das medidas provisórias o Legislativo foi
relegado a um plano secundário. O atual Governo
editou e reeditou mais de mil medidas provisórias
em apenas dois anos. Imaginem V. EXªs o que seria
de nós se o Govemo tivesse garantida desde já a
possibilidade de reeleição! Seria a desvalorização
total do Congresso Nacional.

Devemos valorizar o Legislativo. Pessoalmen
te, nada tenllO contra o Prlesidente Fernando Henri
que Cardoso, com quem convivi nesta Casa. Na ver
dade, não sou contrário a Sua Excelência, mas à
desvalorização do Poder Legislativo. E não tenho
dúvidas de que a partir do momento em que o Exe
cutivo, que já tripudia, tiver a condição de reelegibili
dade, certamente esta Casa será ainda mais aniqui
lada. Nós, em sua grande maioria, não valemos
nada, justamente por quê?' Porque acaba-se fazen
do sempre o jogo do Executivo em detrimento do Le
gislativo. É preciso que acordemos enquanto é tem
po. Devemos discutir uma reforma política ampla e
não apenas a questão da reeleição. Se a reforma
política vier para ser discutida, ácredito que V. Exl!s

estariam dispostos a fazê-Ia, mas não apenas a
questão da reeleição do Presidente Fernando Car
doso. Vejam o que aconteceu durante este mês: por
várias vezes, em semanas alternadas, o Executivo
deixava claro que já havia número suficiente para
aprovar a matéria. Anunciava aos quatro cantos (nos
dias 8, 15 e 22 deste mês) que tinha número de so
bra, e percebemos efetivamente que aquela informa
ção não era verdadeira. E agora, apesar de dizer
que tem número de sobra, faz com que o ex-Ministro
Luiz Carlos Santos retorne a esta Casa, além de exi
gir a presença do Deputado Carlos Alberto, que pas
sa por sérias dificuldades de saúde num hospital,
para vir garantir mais um voto. Quem tem tanta
maioria não precisa de tal procedimento. Isso é
crueldade e maldade. Sabemos que efetivamente
este Governo não tem a maioria que alardeia. Que
V. Exªs verifiquem o painel eletrônico. Depois de
toda a procrastinação da discussão da Ordem do
Dia, já há um requerimento sobre a Mesa para o en
cerramento da discussão, após a fala dos quatro

discussão? Porque sabem que passarão por algu~

mas dificuldades e querem, repito, cada vez mais,
aniquilar este Poder Legislativo!

Quando o Legislativo começa a criar algum tipo de
problema para o Executivo, ocorre fato como este, en
volvendo o Deputado Pedrinho Abrão, o qual foi lançado
às feras por um Ministro de Estado, mesmo tratando-se
de um Parlamentar que votava com o Governo.

Vejam bem onde estamos pisando: há um ter
reno extremamente pantanoso. Precisamos discutir
as reformas tributária, econômica e uma série de ou
tras, as quais estão colocadas de lado, porque só a
emenda da reeleição interessa. A própria reforma da
Previdência, votóda a toque de caixa nesta Casa,
está parada há mais de sete meses no Senado Fe
deral, porque não é interessante que ela prossiga.

Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Deputados, vamos
pensar na nossa independência e harmonicamente
discuti-Ia com o Executivo. Como disse, estamos
subjugados, ignorados, jogados na vala comum.
Portanto, na condição de Parlamentares inde
pendentes, desejamos simplesmente a valorização
do Legislativo.

Por isso, sou contra a emenda neste momento.
Neste momento temos a oportunidade de dar

um basta a tudo isso. Que se governe este País e
não se fique apenas tratando de reeleição. Vamos
fazer com que o País resolva os seus graves proble
mas, de desemprego, da falta de atendimento à saú
de, da falta de vagas na escola pública, da insegu·
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rança em que se vive neste País, da falta de solução zes insultando todos nós que estamos defendendo a
dos problemas agrários. Esses, sim, são problemas reeleição. Existem afinidades históricas que não são
do País e com eles ninguém está preocupado. exatamente exemplos de coerência política e de

Nós, que estamos no grupo de obstrução, esta- apego à democracia, a unir essas correntes inconci-
mos preocupados apenas com a valorização do Legis- Iiáveis. O ex-Prefeito Paulo Maluf, por exemplo, Sr.
lativo. Devemos nos levantar enquanto é tempo, para Presidente, atualmente um líder de expressão nacio-
que não sucumbamos de uma vez. Muito obrigado. nal, esteve na Comissão Especial, levando com ele

O Sr. Luís Eduardo, Presidente, deixa um jurista, para defender a inconstitucionalidade da
a cadeira da presidência, que é ocupada emenda da reeleição. No entanto, ele iniciou sua
pelo Sr. Robson Tuma, 1!J Suplente de 8e- carreira política no berço da ditadura, num momento
cretário. em que a Constituição esteve sob o peso de uma

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Tem a junta militar. E foi através dessa corrente que ele fez
palavra, para falar a favor da matéria em discussão, toda a sua vida política. Da mesma forma, o Sr. Leo-
o nobre Deputado Sílvio Torres. nel Brizola, um respeitado líder político nacional,

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. sem re- mas que, em 1982, tendo voltado do exnio, esteve
visão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu- defendendo a prorrogação do rnandato do então
tados, chegamos hoje ao ponto decisivo de um de- Presidente Figueiredo, para que pudesse conciliar o
bate político dos mais importantes a que este País seu interesse de ser candidato a Presidente da Re-
assistiu nos últimos tempos e que serviu, entre tan- pública em 1986, quando terminaria o seu mandato
tas coisas, para convencer a sociedade brasileira da de governador. Isso é casuísmo!
necessidade premente de modemização das regras Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, as es-
políticas do País. querdas, que levantam a bandeira contra a reeleição,

Serviu, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, amaldiçoando o C?~tinuís~o e o ~s.o da máquina e
para mostrar a necessidade de reformas políticas enaltecendo a tradlçao POlttlCa brasileira, esquecem-se
profundas para que a democracia, que acabamos de de checar a sua bagagem histórica e o seu currículo
implantar neste País, possa se consolidar e acompa- doutrinário, que abrigam a defesa e o ideário de regi-
nhar as mudanças sociais e econômicas que estão mes socialistas fechados, autoritários e centralizado-
ocorrendo no Brasil e no mundo. res, no qual a reeleição e o continuísmo são os princi-

Serviu ainda, Sr. Presidente, para mostrar à pais sustentáculos do po~r ;~ercido exclusivamente
opinião pública, cada vez mais atenta e vigilante, os por burocratas de um partido UnlCO.

subterfúgios de argumentos ilegítimos, que, a pre- Por tantas razões já enumeradas e repetidas
texto de defender o interesse público, são ostensiva- através dos meios de comunicação e no plenário
mente usados para tentar preservar interesses desta Casa, é indiscutível que cada um de nós já
atuais e futuros de políticos sem compromissos com está convicto e consciente de como vai votar.
os anseios do País e divorciados da vontade popu- Nós, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,
lar. que apoiamos a tese da reeleição e a sua validade

Esse debate serviu também para revelar e ex- para todos os cargos executivos, Prefeitos, Gover-
por as contradições e as mazelas de líderes e parti- nadores e Presidente, inclusive para os atuais man-
dos que atuam na cena política nacional e que hoje datários, estamos tranqüilos quanto a nossa posi-
estão na linha de frente de oposição à reeleição. ção, que é coerente com os nossos princípios e
Contradições que estão bem claras nas alianças que idéias. Além disso, corresponde ao que deseja a
se formaram entre correntes aparentemente antagô- grande maioria da população brasileira, como com-
nicas e inconciliáveis, que agora se juntam para in- provam as pesquisas de opinião pública, a qual de-
viabilizar não a reeleição do Presidente Fernando vemos representar com firmeza, transparência e sin-
Henrique Cardos, mas a tese da reeleição. tonia.

Mas, ao contrário do que se pode imaginar 50- Esses, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,
bre isso, não se trata apenas de coincidência de in- são os fatos que contam. Não nos deixemos enga-
teresses entre as lideranças de Maluf, as de Brizola nar pela fumaça dos argumentos inconsistentes, que
e as de esquerda, principalmente do PT e do escondem interesses inconfessáveis daqueles que,
PCdoB, que, unidas, ficam cobrando coerência e es- ao tentarem obstruir a reeleição, na verdade estão
pírito democrático do Presidente Fernando Henrique tentando obstruir a marcha da História. Não vão con-
Cardoso e da sua equipe de Govemo e muitas ve- seguir.



Portanto, peço aos companheiros que enten
dam nossa posição. Discutimos longamente a valori
zação do exercício do nosso mandato e temos a
convicção de que este não é o momento ideal para a
votação dessa emenda, até porque muitos compa
nheiros do Movimento de Consciência Política são a
favor da reeleição, mas não querem votá-Ia antes da
eleição do Presidente da Mesa, porque queremos
uma Câmara independente. Temos um slogan que
está circulando na Casa. "Câmara independente.
Prisco Presidente" e acho que este é o lema que de
vemos seguir.

Srs. Deputados, peço que meditem sobre nos
sa reflexão e aguardem o momento ideal para votar
a emenda da reeleição, como decidiram o Movimen
to de Consciência Política e a Convenção do PMDB,
após a eleição das Mesas da Câmara e do Senado.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Para
falar a favor da matéria em discussão, concedo a
palavraaQnobre Deputado Domingos Leonelli.

O SR:'~~NGOS LEONELLI (PSDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, quero deixar claro que não tenho razões
pessoais, locais ou sequer políticas e administrativas
para me posicionar quanto à reeleição e defendê-Ia,
como o faço. No governo municipal de que partici
pei, não recebemos apoio do atual Governo Federal.
Ao contrário, ressentimo-nos da sensibilidade que
este Governo teve para com um lado de suas alian-
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O SR. PRESIDENTE {Robson Tuma) - Para ma de estabilização, e não o seu partido e seus
falar contrariamente à proposta em discussão, convi- companheiros de govemo.
do o nobre Deputado Ricardo Barros. Na minha opinião, essa é uma visão equivoca-

o SR. RICARDO BAFIROS (PFL - PRo Sem da. Reconheço a competência do Presidente Fer-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobres colegas, nando Henrique, mas não o considero insubstituível.
este é um momento importante para o País e nós Quero registrar que o Movimento de Consciên-
não poderíamos, neste momento, deixar de registrar cia Política se criou espontaneamente nesta Casa,
aqui o nosso voto de consciência contra a reeleição, reunindo Parlamentares dos mais diversos partidos,
na forma como ela está sendo proposta nesta Casa. e debateu, por muito tempo, a valorização da ativi-
(Palmas.) dade parlamentar. Pedimos ao Presidente da Mesa

A reeleição é o princípio, como disseram vários que publicasse antecipadamente a pauta mensal,
companheiros, adotado em países desenvolvidos. A para que os Deputados pudessem discutir com suas
reeleição é até um bom princípio, mas deve ser ad- bases o que deve ser votado na Casa. Pedimos a
quirida pela voz do povo, pela voz das ruas, pelo restrição das medidas provisórias. Pedimos também
plebiscito, que está na Constituição. a diminuição da tramitação em regime de urgência

Entendemos que o nosso mandato não nos dá urge~tíssima. ~~s não fomos atendidos. Queremos
legitimidade para votar a reeleição, para dar aos que valOrizar. a atiVidade parlament~r, queremos uma
já se elegeram pelo voto popular, sem adquirir esse Câmara Independe.nt:, mas para I~S.? devemos ~otar
direito, a possibilidade de desfrutar um novo manda- a emenda da reelelç~o após a elelçao dos Preslden-
to. Pelo que dizem as pesquisas, certamente o plebi- tes das Mesa~ ~a Camara ~ do Senado. N?s é que
scito daria aos atuais mandatários aos Govemado- temos de deCidir quem sera o nosso PreSidente, e
res, presentes em quantidade e 30~ muitos Prefeitos essa delegação não será dada a nenhum outro Po-
também presentes nas galerias, o direito à reeleição. der.
Por que forçar o Congresso Nacional a votar uma
matéria se o nosso mandato não nos dá legitimidade
para votá-Ia?

Mas esta é a minha convicção. Eu sou membro
do Partido da Frente Liberal. O próprio nome - Parti
do da Frente Liberal - já diz que o meu partido é li
beraI. Por isso, não fechou questão em relação à
reeleição e prima pela liberdade acima de tudo. As
sim sendo, tenho o privilégio de vir a esta tribuna di
zer aos companheiros que a. forma como o processo
roi conduzido, sem plebiscito, sem referendo e sem
desincompatibilização, realmente não nos dá tran
qüilidade e paz de espírito para votar a matéria
como ela se apresenta hoje neste plenário.

Lembro aos nobres Deputados que o Presiden
te Fernando Henrique Cardoso e o PSDB fizeram
uma leitura equivocada das eleições municipais.
Celso Pitta foi eleito, e não E~ra o favorito; Luís Paulo
Conde foi eleito no Rio de Janeiro, e não era o favo
rito. O povo soube reconhecer os bons governos e
dar-lhes continuidade. O PSDB devia ter lido nessas
eleições que teria todas as condições de fazer o su
cessor do Presidente Fernando Henrique, entre seus
quadros, com o Ministro Paulo Renato, o ex-Gover
nador Tasso Jereissatti, ou outros nomes.

Mas não. Pretendeu-se personalizar a reelei
ção, como se só o PresidEmte Fernando Henrique
Cardoso fosse capaz de dar continuidade ao progra-
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ças e da sua insensibilidade para com toda uma ci- Concluo, Sr. Presidente, declarando que a
dade. No entanto, Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu- emenda da reeleição será aprovada nesta Casa,
tados, não permito que o ressentimento guie minha com o meu voto, mas espero, sinceramente, fazer
ação e minhas posições na política. Entendo que a isso em fevereiro. Lutarei até o último instante, como
reeleição pode ser uma extraordinária contribuição à estou lutando hoje, para que a decisão não seja to-
solução de um dos mais graves problemas nacio- mada hoje. Desejo e defendo a reeleição, inclusive
nais, que é a falta de um projeto nacional. A possibi- para o atual Governo, mas desejo fazer isso sob a
Iidade da reeleição permite ao governante pensar direção de uma Mesa não comprometida com uma
menos na sua administração e pensar mais no País; tese, aliás, devem ser os Presidentes desta Casa,
pensar mais num grande projeto nacional, do qual o magistrados acima das teses. Cada Presidente pode
seu Governo é apenas uma parte. e deve ter toda a liberdade pessoal, mas não pode

Sr. Presidente, creio que pensar na reeleição pretender impor seu calendário acima de um desejo
seriamente é pensar também que temos na Presi- nacional que, creio, hoje é a vontade do nosso povo:
dência da República alguém capaz de conduzir o aprovar, apoiar e defender a reeleição.
Brasil ao século XXI. Não tenho qualquer receio ou Era o que tinha a dizer.
dúvida a respeito da capacidade pessoal do Presi- O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Para
dente e das possibilidade que Sua Excelência tem falar contrariamente à matéria em discussão, conce-
para conduzir um governo e um projeto nacional. do a palavra ao nobre Deputado Antônio Brasil.

Nesse sentido, creio que se a reeleição for O SR. ANTÔNIO aRASIL (Bloco/PMDB - PA.
aprovada agora, para possibilitar ao Presidente Fer- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
nando Henrique e aos atuais mandatários executi- Sr% e Srs. Deputados, mais uma vez o Parlamento
vos concorrerem a um novo mandato, cada um de- brasileiro reúne-se em momento histórico, dessa vez
les fica comprometido corri a' realização de uma ad- para apreciar a emenda que sugere a reeleição já
ministração cada vez mais eficaz e, especialmente, para os atuais detentores de cargos executivos, no-
com a idéia de um projeto nacional. tada e prioritariamente para o Senhor Presidente da

É talvez por isso que não considero a reeleição República.
um direito ou uma reivindicação do Presidente ou de Não foi fácil para todos nós brasileiros, homens
qualquer um dos seus apoiadores, mas, sim, um di- de bem, a conquista da democracia. Ela é para nós
reito da sociedade. A sociedade tem o direito de po- uma planta tênue que precisa de constantes cuida-
der contribuir para que um governo se repita na sua dos para não sucumbir diante da voracidade do au-
plenitude. Este é um direito do povo e da sociedade. toritarismo que ressurge com novas e disfarçadas

Não estamos fazendo favor ao President& Fer- feições, emulado por campanhas milionárias e a ma-
nando Henülque aprovando a reeleição, mas vamos nipulação grosseira de pesquisas e de informações.
estar dando ao povo brasileiro a ampliação de um A democracia brasileira é uma conquista recente e
direito político. É exatamente por isso que encaro a os fatos demonstram, cabalmente, que ainda é cedo
proposta de reeleição como um direito da sociedade para implantação do instituto da reeleição.
e entendo que ela deve ser submetida ao referendo Qual a razão, meus senhores, então, para a
popular. Por isso estou lutando aqui, com Franco pressão inconcebível sobre o Congresso Nacional
Montara e tantos outros, pela reeleição, com refe- no sentido de fazê-lo sucumbir diante eie absurdas
rendo. mistificações? Qual a motivação desse debate aço-

É por isso também, Sr. Presidente, que enten- dado que constrange pessoas íntegras, abafa cons-
do que a reeleição não poderia ser conduzida dentro ciências e procura confundir a sociedade?
de uma perspectiva conjuntural. A Presidência des- Uma rápida avaliação dos acontecimentos veri-
ta Casa não poderia e não deveria vincular a eleição ficados nesses últimos dias, muitos dos quais a mí-
a um calendário do PFL; não poderia e não deveria dia não teve como não divulgar, atesta que graves
assumir a defesa de uma tese, vinculando-a a proje- pressões e ameaças estão sendo movidas contra o
tos político-conjunturais. A decisão sobre a reeleição nosso Congresso Nacional.
é tão grande e tão profunda, que não pode ter nada O Brasil pagou 28 bilhões de dólares de servi-
a ver com a eleição do Senador Antônio Carlos Ma- ço da dívida externa no ano pF.lssado. O Tesouro
galhães para a Presidência do Senado. Não pode Nacional ainda está financiando um monstruoso e
ter. E:ssa deve ser uma decisão da sociedade e do colossal dumping dos produtos importados contra a
Congresso. economia nacional. Os preços foram enganosamen-



O que se está esgotando é a possibilidade de o
Governo manter inalterada a política econômica vi
gente, sem que ela receba o aval da aprovação da
reeleição.

O PMDB não se impr1essiona com as chama
das pesquisas flagrantes e grosseiramente manipu
ladas. Prefere ouvir a voz dos milhares de desem
pregados e aflitos que sucumbem a cada hora neste
País nas valas da miséria e da fome. São eles e fo-
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te engessados através do grosseiro artifício monetá- ram eles que sempre constituíram o compromisso
rio e cambial que consiste em fixar e congelar em ní- dos peemedebistas.
veis muito acima do real o valor da moeda nacional O PMDB, Sr. Presidente, talhado na luta herói-
em relação ao dólar. A conseqüência disso é essa ca de Rubens Paiva, Teotônio Vilela, Tancredo Ne-
inundação de produtos importados a preços engano- ves, Ulysses Guimarães, neste momento, diz "não"
samente baixos, porque a diferença quem paga é o ao Governo e "sim" ao Brasil. (Palmas.)
Tesouro Nacional com o dinheiro do povo. O PMDB, inspirado no inigualável Barbosa

Além disso, Srs. Parlamentares, a economia é Lima Sobrinho, o patriarca da nacionalidade, diz
submetida aos juros siderais fixados pelo Governo "não" ao Governo e "sim" à Pátria. E porque "a Pá-
para tentar atrair capitais especulativos que lhe per- tria não condecora os seus traidores", como dizia o
mitam responder pelos termos submissos com que inesquecível Ulysses Guimarães, o Brasil pode estar
negocia as dívidas externa e interna e que, por con- seguro de que o PMDB cumprirá o seu dever.
ta de tais juros, só fazem crescer como bola de Muito obrigado. (Palmas.)
neve. O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Para

O crescimento industria.l está paralisado. A pro- falar a favor da matéria em discussão concedo a pa~

dução agrícola despencou 1<O milhões de toneladas. lavra ao nobre Deputado Antônio Carlos Pannunzio.
O desemprego bate recordes. O salário real caiu O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
20% nos últimos três anos. A inadimplência cresceu (PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-
cinco vezes. As falências e concordatas, que já ha- dente, srªs e Srs. Deputados, começo minha fala inrn

viam atingido patamares inéditos, duplicaram no últi- dagando aos presentes, aos companheiros Parla-
mo ano. O consumo de alimentos, cada vez mais mentares o que espera o povo da Nação brasileira
importados, permanece nos mesmos raquíticos índi- de seus representantes. O que espera nossa gente
ces do ano passado. O consumo de carne e frango daqueles que têm a honra e o privilégio de repre~

por habitante caiu, o leite continua o mesmo, a ven- sentá-los. Espera que traduzam exatamente \) c!ao

da de automóveis teve crescimento zero. A par dis- mor das ruas, esperam que traduzam a vontade S(l-

so, um formidável rombo de 38 bilhões de dólares se berana deste povo.
acumula na balança de pagamento do País. A dívida Por mais plaquetas e manifestações da maio-
pública interna triplicou em dois anos. ria, o povo já foi consultado, manifestou-se nas ruas.

O mais grave, Sr. PrE~sidente, é que não há E para quem não acredita em pesquisas, que saia
qualquer sinal de que o Governo pretenda corrigir às ruas, que vá conversar nas praças públicas, que
seus rumos. Ao contrário, todos os indícios são de vá aos mercados municipais, que fale frente a frente
que ele se propõe a tomar medidas ainda mais re- não só com seus eleitores (palmas), mas com o
cessivas logo após a decisiio sobre a reeleição. O povo brasileiro, e escute o povo dizer que quer o di-
objetivo é aprovar a reeleiçiio enquanto não se co- reito de aprimorar a democracia, o direito de, uma
nhece toda a extensão de sua política. Isso corres- vez consultado, pronunciar-se sobre se os Prefeitos,
ponde, em linguagem cordiall, a ludibriar o Congres- Governadores e Presidente da República podem ou
so e a Nação. não, mais uma vez, colocar seus nomes para serem

Representantes eleitos pelo povo sofrem pres- sufragados nas umas. É isso o que se pretende.
sões e ameaças em público, e outras tantas e mais Alguns, talvez por incompreensão, tentam aqui,
graves são exercidas a portas fechadas. Nosso par- inclusive atropelando o léxico, estabelecer igualda-
tido, o PMDB, é ameaçado de ser quebrado ao meio de, fazer sinônimo de palavras que nada têm em co-
- e não tememos, o PMDB nasceu na crise. mum; tentam confundir reeleição, direito à recandi

datura com renomeação. É estranho que isso acon
teça. Talvez até isso esteja acontecendo em função
dessa aliança entre a extrema direita e a extrema
esquerda, que se posicionam da mesma forma nes
se episódio para espanto do País. É muito estranho
que caçadores e caçados se coloquem lado a lado
contra a tese pura e simples do aprimoramento da
democracia.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Parlamentares, fala
se em casuísmo, que não é possível mudar as re-
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gras porque a bola esta em campo. Ora, quando, em Por que, Srs. Deputados, somos contra a ree-
que momento este País vai ficar sem governo? Não leição? Primeiro, porque as Constituições republica-
é possível, não é o desejável. O País sempre terá nas, em toda a história política brasileira, tradicional-
governo. mente não têm permitido reeleição neste País.

Não estamos a um ano das eleições. Conse- Quando da elaboração da primeira Constitui-
qüentemente, é possível, é legítimo, é moral, é de- ção Republicana, Rui Barbosa disse que, nas condi-
cente que se estabeleçam novas regras. E temos le- ções do Brasil, não se deveria pensar em reeleição.
gitimidadepara fazer essas regras, meus amigos, Essa é, portanto, Srs. Deputados, a primeira razão.
porq~e .a Consti.tuinte originária nos deu poder, Mas alguns poderiam dizer que tudo muda,
constituinte e denvado, para a mudança dessas re- que estamos num processo de mudanças. Por que,
gras. então, não introduzir no Brasil a reeleição? E eu res-

Outros vêm com argumentações ainda mais in- pondo: não, Srs. Deputados, porque a reeleição, nas
sólitas: falam que não é da tradição do povo brasilei- condições concretas do Brasil, ao invés de ampliar a
ro o direito à reeleição, como se tradição fosse fun- democracia, toma o poder político no Brasil mais au-
damental. Se assim pensassem os Parlamentares toritário.
do tempo do Império, t~ria si?~ mantid.a ~este :aí~ a Temos um Poder Executivo imperial, autoritá-
escravatura, p.orque fOI tradlçao brasileira - mfellz- rio, que detém a chave do dinheiro, o controle das
mente, mas fOI -: por cer~ de 300 anos, manter es- Forças Armadas, manipula os meios de comunica-
crav~s neste Pais. E um dia pessoas se rebelaram, ção, usurpa poderes do Legislativo, editando medi-
as leis foram mudadas e aboliu-se a escravatura. das provisórias. É, portanto, um superpoder, um po-

Então, não me venham - principalmente quem der imperial. Não discutimos, portanto, a reeleição
se apresenta para falar em nome da vanguarda, em tese. Discutimos a reeleição nas condições con-
quem se apresenta intitulando-se progressista - fa- cretas do Brasil.
lar em tradição. Trad!~o, família e p~opriedade é o Srs. Deputados, os meios de comunicação vei-
outro lado dessa espuna e estranha aliança. culam propaganda mentirosa afirmando que, se

Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, é preciso existe reeleição no Primeiro Mundo, por que não
um chamamento à razão, e é isso que pretendo fa- fazê-Ia no Brasil? E citam como exemplos a Inglater-
zer neste momento, desta sagrada tribuna: o chama- ra, a França e os Estados Unidos.
mento à razão, pelo Brasil. A esse cham?mento não Ora, Sr. Presidente, pelo que me consta, na In-
posso me furtar. ~enho certeza de que ainda acab~- glaterra não tem reeleição para Presidente porque
remos sendo OUVidos por alguns desses que estão não tem Presidente. Portanto a televisão está veicu-
recalcitrantes e em posições dúbias. lando propaganda mentirosa: Na França tem Presi-

Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, não te- dente, mas sabemos que lá o sistema é diferente.
nham a menor dúvida de que teremos quorum. Va- Tem reeleição, mas o sistema é semiparlamentar.
mos votar hoje a emenda da reeleição neste País, e De fato, a comparação melhor seria entre o Brasil e
ela haverá de passar, pelo bem de todos, pelo bem os Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos há
do Brasil. (Palmas.) uma divisão de poderes. A Suprema Corte tem auto-

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Para ridade. O Presidente da República sequer pode pro-
falar contrariamente à matéria em discussão, convi- por projeto de lei ao Congresso, quanto mais editar
do o nobre Deputado Aldo Arantes. medidas provisórias. Logo, é uma situação inteira-

O SR. ALDO ARANTES (PCdoB - GO. Sem mente diferente.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sf'ls e Srs. De- Quero dizer que, além dessas sólidas razões
putados, discutimos hoje matéria de grande relevân- que estou apresentando, e às quais não vi aqui ne-
cia para o futuro do País. Argumentam que alguns nhuma contestação, nós, do PCdoB, também somos
defendem razões menos claras para se posiciona- contra a reeleição de Fernando Henrique Cardoso
rem contra a reeleição. pela sua política neoliberal.

Vou, de forma clara e objetiva, enunciar as ra- E mais, queremos dizer que a tese da reelei-
zões pelas quais o meu partido se posiciona contra ção não surgiu no Brasil. A tese da reeleição é um
não somente à reeleição do Sr. Fernando Henrique mecanismo da grande burguesia mundial para dar
Cardoso, nas condições concretas do Brasil, à tese continuidade ao projeto neoliberal. Vejam a Argenti-
da reeleição. na, o Peru e, agora, o Equador.
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Somos contra a política de altos juros, a reces- que elevaram para 80% a inflação no País, podem
são econômica, a quebra de direitos dos trabalhado- eleger novamente os presidentes que fizeram e
res, a quebra de direitos dos aposentados, o golpe aconteceram com este País.
contra os servidores públicos;. Por isso, também so- Somos a favor da reeleição para dar nova
mos contra a continuidade de Fernando Henrique oportunidade a um Presidente que fez com que este
Cardoso no Governo. País fosse respeitado em todas as instâncias e fó-

Mas, Srs. Deputados, além de tudo isso, há runs internacionais. Um Presidente democrata que,
também uma razão ética. É inaceitável p,er}sar que enquanto pode dirigir o País com muito menos base
um Presidente da República utilize os in~tryr:nentos de apoio, prefere ampliá-Ia, porque é democrata.
do Poder para, em medida casuísta, telltw.impor Nós somos a favor da reeleição, sim, para que
sua vontade. . .~ os rendimentos dos cidadãos não sejam corroídos

Portanto, Srs. Deputados, estamos' ~qUi para pela brutal inflação, que concentra cada vez mais a
dizer não à reeleição, não ao continuísmo, não à riqueza. Somos a favor da reeleição por acreditar
continuidade do autoritarismo neste País. que o povo sabe escolher e votar. Se não soubesse,

Fora a reeleição! Não aceitamos manobras. não estariam aqui Deputados como Chico Vigilante
Não aceitamos a tentativa de nos impor aquilo que é e tantos outros que honram esta Casa.
de interesse do Palácio do Planalto. O povo sabe e quer votar, sim. O povo quer ter

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Para oportunidade de manifestar-se numa reeleição. Só
falar a favor da matéria em discussão, concedo a um cego, só um apaixonado por suas teses não vê
palavra ao Deputado Sebastião Madeira. isso. O político, homem público, não pode ter paixão

O SR. SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB - MA. tão grande que lhe traga cegueira ou o impeça de di-
Sem revisão do orador,) - Sr. Presidente, srªs e Srs. zer oque o povo brasileiro deseja. O povo brasileiro
Deputados, tem razão o Deputado que me antece- deseja a oportunidade de manifestar-se.
deu, Aldo Arantes, quando diz que este é um mo- Sr. Presidente, hoje, neste importante momen-
mento crucial para o País, quando diz que vamos to, nós, representantes do povo, dar-Ihe-emos esta
votar aqui matérias de extrema importância para oportunidade. Sou favorável à reeleição - pela de-
este País. mocracia e pelo Brasil! (Palmas.)

Um colega Parlamentar me dizia: "Deputado O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,
Madeira, você é a favor da reeleição?" Respondi: peço a palavra para uma questão de ordem, com
"sou", Ele disse: "Não faça isso. Você irá ficar contra base no Regimento Interno.
o povo". Tomei a responder: "Não, Deputado, o povo 'O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Tem V.
está a favor", Ele disse: "É porque o povo não sabe Exª a palavra.
o que quer'. O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi-

Se isso fosse verdade, seria um paradoxo e são do orador.) - Sr. Presidente, o § 22 do art. 82 do
um imenso equívoco a presEmça de todos nós aqui. Regimento Interno diz:
O povo sabe o que quer; e () povo quer a reeleição. § 22 Havendo matéria a ser votada e
Quem for honesto com sua própria consciência, número legal para deliberar, proceder-se-á
quem tiver honestidade intelectual verá isso em to- imediatamente à votação, interrompendo-se
dos os rincões deste País. o orador que estiver na tribuna.

E por que, em sua humildade e sabedoria po- Portanto, exijo de V. EXª, com base no Regi-
pular, o povo é a favor da reeleição? porque, pela mento Interno da Câmara dos Deputados, que pas-
primeira vez neste País, os que moram em grotões - se imediatamente à votação da matéria.
sem sindicatos a seu favor, sem paternalismo, sem O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - A pre-
ter para quem apelar - esses brasileiros podem co- sidência esclarece ao nobre Deputado Chico Vigilan-
mer, podem ter esperança de ver seus filhos na es- te que a discussão da matéria, enquanto houver ora-
cola, devido aos investimentos que o Governo Fede- dores, pode levar até quatro sessões.
ral está fazendo em educação básica. O SR. CHICO VIGILANTE - Mais uma vez es-

Somos a favor da reelE~ição, sim. E ser a favor tão descumprindo o Regimento. Por isso vamos ele-
da reeleição não significa que já estamos dando o ger o bom companheiro.
mandato ao Presidente Fernando Henrique Cardo- O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - E nes-
so. Os que são contra podem apresentar seus can- se caso, só se houvesse matéria em fase de vota-
didatos, podem eleger novamente os presidentes ção, Deputado.
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O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Com a está amarrada. O constrangimento, a pressão, as
palavra o Deputado José Genoíno, para falar contra cobranças que os Deputados sofrem são exatamen-
a matéria em discussão. te para quebrar a autonomia do Poder Legislativo.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revi- Se isso é feito para inscrever direito à reetei-
são do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa- ção, imaginem quando o Presidente da RIJ!-"',blica.
dos, quero dialogar nesta tarde com o Plenário da os Governadores e os Prefeitos forem candidatos a
Câmara dos Deputados, mas um diálogo franco e reeleição! Aí· teremos uma fusão do poder com a
democrático sobre as conseqüências da decisão pessoa, da vontade com a instituição do Escado.
que esta Casa tem a responsabilidade de tomar. Por isso, em nossa história republicana, a reeleição

Começo meu pronunciamento com uma obser- sempre foi negada, porque isso foi um instrumento
vação histórica dos fundadores da política: dê-se para impedir o caráter patrimonialista e centralizador
todo o poder a muitos, eles oprimirão poucos; dê-se de um Estado que impôs sua vontade pela força,
todo o poder aos poucos, eles oprimirão muitos. pelo clientelismo ou pela negociata - e, muitas ve-

Ora, Sr. Presidente, a reeleição não é uma coi- zes, com golpes de Estado.
sa qualquer, ela trata dos mandatos parlamentares, É lamentável que o então sociólogo Fernando
dos mandatos executivos, cuja legitimação nasce do Henrique Cardoso, no debate sobre a reeleição, não
voto popular. tenha contribuído para este País aperfeiçoar a de-

No sistema presidencialista, o chefe de estado mocracia. Se a reeleição for aprovada, estaremos
é o chefe de governo e há aquela presunção da de- praticando um retrocesso em nossa democracia.
mocracia de que a competição democrática coloca Por isso, meus colegas, conclarno todos vocês
cidadãos em condições de igualdade nessa competi- a não votarem essa emenda hoje. Vamos votar em
ção. um outro dia, após as eleições das Mesas da Câma-

A reeleição coloca o chefe de Estado e o chefe ra e do Senado. Basta de capricho! Basta de calar a
de governo a disputarem contra um cidadão comum boca desta Casa e dos Srs. Deputados! Não à ree-
- e isso rompe a presunção da competição demo- leição! Não votemos essa reeleição hoje! Pela de-
crática. E a competição democrática, dizem os fun- mocracia e pela autonomia do Congresso Nacional e
dadores da democracia, baseia-se na regra de que dos Deputados.
quem é maioria pode ser minoria e quem é minoria Era o que tinha a dizer.
pode ser maoiria. O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Para

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, discutir falar a favor da matéria em discussão, convido o no-
uma norma da democracia para favorecer uma per- bre Deputado Pauderney Avelino.
sonalidade, para favorecer um indivíduo é um ca- O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi-
suísmo porque a democracia não é um instrumento dente, já pedi a palavra a V. Exª para uma questão
a serviço de um momento que se busca. E essa é a de ordem. Pedi a palavra a V. Ex"! Pedi a palavra!
questão mas grave: fundir a vontade da Nação, a (Tumulto.)
vontade de um povo com o personalismo do Presi- O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Há um
dente da República. orador na tribuna, o Deputado Pauderney Avelino.

Ora, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, os O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Pedi a pa-
teóricos da democracia dizem também que a tirania lavra antes do orador. (Tumulto.)
da força é tão nefasta quanto a tirania das idéias, a O SR. PAUDERNEY AVELlNO (Bloco/PPB -
tirania do espírito. Essa idéia de que a reeleição é AM. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meus
para atender Fernando Henrique Cardoso, essa companheiros da Câmara dos Deputados, muitos
idéia de que a vontade e o bem da Nação são o Pre- oradores já estiveram nesta tribuna, temos uma con-
sidente Fernando Henrique Cardoso, em nossa his- vivência amigável...
tória trata-se de culto à personalidade. É um populis- (Tumulto.)
mo que atrasa a democracia, um arcaísmo que rom- O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Há um
pe exatamente com o pressuposto da democracia, orador na tribuna.
ou seja, o pressuposto do controle de quem exerce O SR. PAUDERNEY AVELINO - ...acima de
o poder. tudo respeitosa.

Veja bem, Sr. Presidente, uma eleição em que O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Depu-
chefe de Estado entra em cena já está maculada tado Pauderney Avelino, um momento. Apelo para o
pelo uso do poder. Hoje, a vontade do Congresso Plenário no sentido de que respeitem o orador na tri-



Janeíro de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feíra 29 02965

buna. Vamos ouvir o orador. Deputado Paudemey
Avelino, asseguro a V. Exª a palavra.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO - Peço aos
meus companheiros o mesmo respeito que sempre
dediquei a todos eles... peço aos meus companhei
ros da Câmara dos Deputados, aos bravos e honra
dos Deputados do Brasil... Agradeço aos meus ami
gos, companheiros, colegas da Câmara dos Deputa
dos...

(Tumulto.)

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perirn) - Apelo
mais uma vez para o Plenário no sentido de que res
peitemos o orador na tribunal. Tão logo o orador con
clua seu pronunciamento, a Presidência tomará uma
posição.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO - Sr. Presiden
te, srªs e Srs. Deputados, estamos no inicio do pro
cesso de votação da emenda da reeleição. Muito já
foi dito desta tribuna por vários oradores: que a vota
ção dessa emenda neste momento poderia ser uma
ambição pessoal do Presidl~nte Fernando Henrique
Cardoso. Se for uma ambição pessoal do Presiden
te, S. EXª deve pagar por ela. Mas se a ambição do
Presidente Fernando Henrique Cardoso for a do
ideal de um Brasil melhor, que é a de cada um dos
Deputados aqui presentes, de cada cidadão brasilei
ro ter uma vida melhor, uma economia estável, se
gurança, o que comer, a ambição do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso não é maior que a ambi
ção de um brasileiro que tem espírito público.

Vamos pois, srªs e Srs. Deputados, dar um
crédito não ao Presidente Fernando Henrique Car
doso, mas ao Brasil, ao povo brasileiro, a esta Casa
que sairá engrandecida de Lima votação que vai per
mitir o amadurecimento do processo político demo
crático brasileiro.

srªs e Srs. Deputados, estamos vivendo me
lhor. O brasileiro que vive abaixo da linha da pobre
za está sendo resgatado com dignidade. Mais de 16
milhões de brasileiros viviam naquela situação.

srªs e Srs. Deputados" o Brasil nunca produziu
e exportou tanto. Há quem reclame do aumento da
taxa de desemprego. Mas, meus amigos, a taxa de
desemprego no Brasil é menor que a dos Estados
Unidos e três vezes menor que a da Argentina. Pre
cisamos dar um crédito ao Brasil. O povo quer, esta
Casa quer, o Brasil quer. Vamos votar "sim" à reelei
ção. (Palmas.)

Assumem sucessivamente a Presidên
cia os Srs. Ronaldo Perim, 12 Vice-Presiden
te, e Luís Eduardo, Presidente.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi~
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PPB 
SP. Sem revisão do orador.) - Nobre Presidente
Luís Eduardo, permita-me V. Exª registrar uma recla
mação contra o Presidente anterior, Robson Tuma,
porque, antes de o orador ser chamado, acenei que
queria levantar uma questão de ordem, mas S. EXª,
desrespeitosamente, cortou o som do microfone.
Não é assim que se age. Portanto, está feito meu re
gistro.

Há sobre a mesa um requerimento nos termos
do art. 178, § 2º, e eu gostaria de saber se V. EXª vai
anunciá-lo e colocá-lo em votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sim,
Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a

mesa o seguinte requerimento:
"Senhor Presidente,
Requeremos a V. EXª, nos termos regi

mentais, o encerramento da discussão da
Proposta de Emenda à Constituição nº 1/95.

Sala das Sessões, em 28 de janeiro de
1997."

Assinam: Deputados José Machado, Líder do
PT; Matheus Schmidt, Líder do PDT; Odelmo Leão,
Líder do Bloco Parlamentar PPB/PL e Aldo Rebelo,
Vice-Líder do PCdoB.

Vou submeter à votação.
Os Srs. Deputados que aprovam o requerimen

to permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Declaro

encerrada a discussão.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden

te, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Pois

não, Deputado Inocêncio Oliveira.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.

Sêrnreyisão do orador.) - Sr. Presidente, também
havia um'requerimento do Líder do Governo, dos lí
deres do PFL, PMDB e PSDB, neste mesmo teor.

Vamos para a votação cientes de que teremos
uma grande vitória, que é a vitória do Brasil. (Pal
mas.)

O SR. BENITO GAMA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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



Excelentíssimo Senhor Presidente da
Câmara,

Requeremos, nos termos do Regimento
Intemo, encerramento da discussão da Pro
posta de Emenda à Constituição nº 1-8195.

Sala das Sessões, janeiro de 1997 
Benito Gama, Líder do Govemo - José
Aníbal, Líder do PSDB - Inocêncio Olivei
ra, Líder do PFL - Michel Temer, Líder do
Bloco Parlamentar (PMDB/PSD/PSL).

O SR. BENITO GAMA - Obrigado, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Passa
se ao encaminhamento da votação.

Concedo a palavra ao Deputado Milton Temer,
que falará contra a proposta e disporá de cinco mi
nutos.

O SR. MILTON TEMER (PT - RJ. Sem revisão
do orador,) - Sr. Presidente, Sr'Is e Srs. Deputados,
não vou repetir neste diálogo com o Plenário os ar
gumentos apresentados pelos Parlamentares na dis
cussão que antecedeu a este processo de votação.
Não vou repetir inclusive os brilhantes alYlumentos
jurídicos proferidos pelo Deputado Almino Affonso
em discurso que aqui fez, mostrando não só pela
ciência do Direito, mas também pela ética, porque
mesmo sendo amigo pessoal de Fernando Henrique
Cardoso patrocina o movimento contrário à reelei
ção.

Quero apenas pegar o eixo de seu pensamen
to e chamar a atenção para outro dado fundamental:
esse tema não é novo na realidade brasileira, é algo
que se apresenta em todo início de mandato presi
dencial. Todavia, os Congressos, ao longo da Histó
ria, sempre tiveram a ética de não considerar tais
emendas.

Emendas propondo reeleição sempre repre
sentaram marca negativa para os Deputados que as
encaminhavam. No quadro atual, não foi o que ocor-
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O SR. BENITO GAMA (PFL - BA. Sem revi- reu. Houve uma inversão de valores, mas o PT man-
são do orador.) - Os requerimentos dos outros parti- tém suas opiniões.
dos da base do Govemo também consideram-se Lembro a V. Ex~ que no Congresso Consti-
aprovados com relação a esse encerramento? tuinte originário e principalmente na Revisão Consti-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Natural- tucional, em 1993, quando Luís Inácio Lula da Silva,
mente, Deputado. nosso candidato, tinha 40% de aceitação nas pes-

O SR. BENITO GAMA - Obrigado, Sr. Presi- quisas e era imbatível segundo a voz rouca das
dente. ruas, o PT, com firmeza de princípio, votou contra a

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Para idéia da reeleição. E o fez junto com os tucanos que
maior esclarecimento, o requerimento é assinado naquela época, conjunturalmente, olhavam para os
pelos Deputados Benito Gama, José Aníbal, Inocên- princípios e não para as pesquisas. O PT se man-
cio Oliveira e Michel Temer, e tem o seguinte teor: tém na mesma posição. E por quê? Porque não

REQUERIMENTO pode prevalecer a lógica do Presidente da Repúbli
ca, segundo a qual só ele, ninguém senão ele, pode
dar continuidade ao processo iniciado com o Plano
Real.

Ora, vamos admitir que todos estivéssemos de
acordo com a falácia de que o combate à estabilida
de tem a ver com política de juros, desregulamenta
ção da economia, desmonte do Estado, desmorali
zação do funcionalismo público, enfim, com o des
monte da Nação. Vamos admitir isso. O que quer di
zer: ·Só o Presidente da República pode conduzir
esse processo"? Quer dizer que Sua Excelência não
tem confiança, por exemplo, na Deputada Veda Cru
sius, do PSDB, que foi Ministra do Planejamento e
candidata em Porto Alegre contra o meu partido; no
Deputado José Aníbal, que carrega a mala da cons
ciência, defendendo tudo o que o Executivo lhe pro
põe? Protesto. Acho que qualquer um do PSDB
pode continuar a lógica do programa. Digo isso com
a autoridade de quem pertence a um partido que hoje
é referência a partir da Capital que já citei, quando falei
a respeito da nobre Deputada Yeda Crusius.

Em Porto Alegre, o Partido dos Trabalhadores
elege pela terceira vez o seu Prefeito, mas para todo
o Brasil pouco interessa o seu nome. Isso porque a
lógica do Partido dos Trabalhadores não é a do con
tinuísmo personalista, mas a da continuidade pro
gramática. Então, independentemente do perfil indi
viduai e da característica brilhante de cada um, Raul
Pont, Tarso Genro ou Ollívio Dutra, o que marca é a
participação da sociedade na construção do orça
mento participativo, que hoje não é mais só do PT. É
uma idéia encampada por todos os partidos, porque
é inatacável e é a marca maior de que é possível fa
zer democracia mesmo com essa ordem.

Nesses termos, Sr'ls e Srs. Deputados, concla
mamos o Congresso a entender o continuísmo per
sonalista: não é absolutamente o reconhecimento da
obra do Presidente da República. É, sim, a denúncia
da incompetência dos quadros que Sua Excelência



Vamos defender a candidatura Fernando Hen
rique Cardoso, em 1998, para que se dê ao povo o
direito de optar entre prosseguir ou não as reformas;
prosseguir a revolução ou voltar à mediocridade do
país-autarquia, que produzia artigos caros para uma
minoria, não consumidos pela maioria do povo e não
competitivos lá fora.

Agora o nosso objetivo é bem claro. Queremos
competitividade e não perdemos a sensibilidade so
cial. Queremos a mudança - isso nos faz esquerda,
mas não somos retóricos. Não queremos apenas re
tirar crianças das ruas, queremos criar condições es
truturais para que não haja mais fome em nosso
País. Esse é o sentido da revolução branca que es
tamos fazendo.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, tenho
absoluta convicção de que, acima da importância de
se aprovar a reeleição, teremos o pronunciamento li·
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tem não só aqui no Congresso mas inclusive nos PPB, resolveram manter a linha de coerência com
Governos Estaduais e nas Prefeituras, porque não as reformas, àqueles que começaram votando co-
se pode nunca substituir o poder absoluto - e é o nosco em fevereiro de 1995 e não iriam parar de vo-
poder absoluto que se estabelece hoje ao se colocar tar porque entenderam que um dos itens da possibi-
o processo de reeleição de Presidente, govemado- Iidade de se continuar a transformar este País é dar
res e Prefeitos, simultaneamente aquilo que ocorreu ao Presidente o direito de colocar a votos, daqui a
há algum tempo, o fim da estabilidade no serviço pú- quatro anos, o seu projeto. O povo é quem julgará.
blico e do concurso de admissão. Cada um tem de Quem não quer a reeleição, no fundo, apesar de fa-
explicar a sua posição diante da História e vai ter de zer a retórica vazia de que o Governo seria vazio de
dizer por que foi responsávf31 pelo aviltamento do propostas sociais, tem medo de enfrentar nas umas
Congresso contra a vontade das ruas, que tenho quem tem voto obtido na legitimidade da realização,
certeza estar interpretando neste momento. da coerência, na legitimidade da verdadeira preocu-

Era o que tinha a dizer. (Palmas.) pação social. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Para E não me digam, que é proposta de direita, por-

encaminhar a votação, concedo a palavra ao Depu- que tenho a honra de anunciar que o PPS vota co-
tado Arthur Virgílio, que falará a favor. nosco, o Partido Verde, do Deputado Fernando Ga-

O SR. ARTHUR VIRGíL.lO (PSDB - AM) - Sr. beira, vota conosco, o Deputado Domingos Leonelli
Presidente, srªs e Srs. Deputados, começo com um vota conosco e vota conosco o meu partido, partido
tópico muito importante para nós da aliança que hoje de esquerda, sim. (Apupos e palmas no plenário.)
garante a govemabilidade que vem transformando Moderno, porque não aceita jargões ultrapassados.
este País. Quero fazer homenagem muito sentida ao Moderno, porque não parou de se autocriticar um só
Partido do Movimento Democrático Brasileiro, esse minuto.
partido que superou questões internas respeitadas De esquerda, porque não contempla a injusti-
por nós (7 é integrado por patriotas que, discordando ça. (Apupos e palmas no plenário.) De esquerda,
ou não de nós, merecem o nosso acatamento. sim, porque é mudancista, democrático, inconforma-

Aqui está o PMDB, cuja presença está registra- do com a iniqüidade, capaz de ouvir as vozes tíbias
da no painel eletrônico, pedindo que prossigamos na que jamais calariam a minha voz neste plenário,
mudança do País, afirmando que não aceita esse sem delas guardar ressentimento. Nenhuma vaia,
conservadorismo que compac:tua com um modelo de nenhum apupo vai deixar de ser sussurro. Eu supe-
Estado que deixa miseráveis nas ruas e que não ad- raria todos os sussurros, porque hoje sou capaz de
mite ser tocado. E a reeleição é ponto nobre do pro- bradar com a coragem que marca aqueles que não
jeto de reforma política. Mas E~U poderia ter falado do temem a mudança, pois não abriremos mão jamais
PFL, sempre tão fiel, ou do meu partido, lembrando de estar ao lado do povo.
que há aqui dois companheiros seriamente enfer
mos, que, se Deus quiser, daqui a pouco estarão re
cuperados. Não é fisiológico quem vem votar no es
tado de saúde do Deputado Edson Silva ou do De
putado Carlos Alberto, que vai fazer transplante de
medula. Fisiológico não age assim. Age assim quem
é capaz de arriscar a sua saúde para transformar
este País, para dar um basta a uma sociedade que
secularmente tem sido mantida :lO atraso, porque al
guns só querem mudar na retórica.

Queremos fazer uma revolução branca, sem
armas, sem arranhar a democracia, uma revolução
capaz de efetivamente dar o tom social às mudan
ças econômicas que nos sintonizarão com o mundo
lá fora. Não podemos, com a inteligência de que dis
pomos, evitar esse contato com o exigente mundo
que se desenha exteriormentf3 às nossas fronteiras.

Faço um apelo - sei que é um apelo até agra
decido - à nossa base parlamentar, àqueles que, no
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vre da Casa. Queriam votar, vamos votar. Queriam seu Governo. Ao lado de um consórcio tão poderoso
competir, vamos competir. e jamais visto de jornais, televisões e rádios, Sua

Há muito tempo que dignos opositores deram Excelência submeteu o País e esta Casa a um pro-
uma boa dose de legitimidade à nossa tese, quando ceS50 de chantagem, a um processo de colação, a
afirmaram que tínhamos de fazer um plebiscito, que um processo de violência, tentando arrancar dos
faltava um referendo popular. Ouvi vozes ilustres da Congressistas, a todo custo - ele, Presidente que
Oposição defenderem que teríamos um suposto te- tudo negou aos Estados, que tudo negou aos Parla-
mor do povo, que temeríamos um plebiscito ou um mentares, que tudo negou a este Congresso -, a
referendo, porque afeitos a meros conchavos de ga- sua própria reeleição.
binete. Então, com ou sem plebiscito, com ou sem Sr. Presidente, ouvi o valoroso Deputado do
consulta popular - a consulta popular se faz também Rio Grande do Sul dizer que ouviu nos pagos, nas
porque o povo nos elegeu -, queremos apenas que ruas do Rio Grande o clamor pela reeleição.
o Congresso se pronuncie livre e firmemente. Deputado Adroaldo Streck, modesto Deputado

O Congresso se pronunciará. Votará e dirá se de São Paulo, nordestino de origem, também ouvi
quer ou não a possibilidade de recandidatura. Se os clamores do povo do Rio Grande: dos rizicultores
essa possibilidade se confirmar, iremos às urnas - abandonados e falidos por uma política de juros cri-
dizer como fizemos nas eleições passadas - que 50- minosa e irresponsável, dos industriais de calçados
mos um govemo capaz de não fazer demagogia de Novo Hamburgo levados à falência por uma polí-
com salário mínimo nem em ano eleitoral. Somos tica industrial criminosa e dos proprietários de frigorí-
um governo capaz de impor medidas amargas, des- ficos da fronteira levados à falência pelo abandono a
de que necessárias, e aqueles que votaram a dura e que foram submetidos pelo Governo, a quem V. E~,
inevitável reforma da Previdência agora, em com- de maneira incompreensível, quer conceder o direito
pensação, votam conosco algo extremamente re- à reeleição.
querido pelo povo. Deputado Pauderney Avelino, ouvi também os

Isolados estão os que confundem corporações clamores da Amazônia, dos camponeses apodre-
ou cartórios com Nação. Esta é a Pátria. E a Pátria cendo de malária, enquanto o Ministério da Saúde
quer a reeleição, para interpretar com justiça os an- vive abandonado e o ex-Ministro renuncia ao cargo
seios e o coração de seu povo. como forma de protesto.

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas Em verdade, quais são os clamores do País,
prolongadas. O orador é cumprimentado.) aos quais esta Casa deve dar ouvidos? Casa que

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Para sequer consegue discutir o Orçamento, porque os
encaminhar a votação, concedo a palavra ao Depu- Deputados são tachados de vigaristas e interessei-
tado Aldo Rebelo, que falará contra. ros, que viram as costas para o País, quando, na

O SR. ALDO REBELO (PCdoB - SP. Sem re- verdade, é o Palácio do Planalto que. manipula,
visão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu- mexe e faz do Orçamento tudo que deseja~

tados, como é do meu feitio e de forma muito respei- Este Presidente deveria erguer os braços para
tosa, dirijo breves palavras aos Deputados do meu os céus e dar graças a Deus por terminar seu man-
País, de todas as legendas partidárias, repre- dato e não exigir mais um período de quem já sabe
sentantes de todos os Estados da Federação. como será cumprido.

O Senhor Presidente Fernando Henrique Car- Esta Casa, que tem sido ao longo de muito
doso foi eleito sabendo que a Constituição lhe veda- tempo vítima da pressão, muitas vezes aparece aos
va a reivindicaçf,o da reeleição. Em nenhum mo- olhos da opinião pública como o local onde se en-
mento de sua campanha, Sua Excelência pleiteou contram os chantagistas, e não no Palácio do Pla-
ou apresentou em sua plataforma a reeleição como nalto. Ela não pode se curvar num momento como
um de seus objetivos. Nenhum dos partidos que lhe este. Esta Casa é a espinha da Nação, e em cada
deu sustentação nesta Casa tem, em seus progra- um dos seus 513 membros, do Oiapoque ao Chuí,
mas, a reeleição como objetivo. reside a esperança e a honra de todos os brasileiros

No entanto, a despeito de governar o País que que contribuem com o seu voto e o seu imposto
vive numa encruzilhada e num impasse, o Senhor para sustentá-Ia.
Presidente da República elegeu como prioridade de ~ o apelo que fazemos para cada um dos De-
seu mandato, de cujo período não completou sequer putados presentes. Sabemos que amanhã ou depois
a metade, a reeleição como meta fundamental de seremos cobrados pela decisão que aqui tomarmos.



O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
V. EXª já prorrogou a sessão?

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Esta
mos em pleno processo de votação. Logo que çon
cluída a votação, a sessão será encerrada.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem a
palavra o Deputado Arlindo Chinaglia para encami
nhar a votação.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT:"" SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, na verdade, poderíamos tratar a discussão
sobre a emenda à Constituição que prevê a reelei
ção para Presidente, Governadores e Prefeitos de
duas maneiras: seria uma questão de princípio ou
de oportunidade?

QueremoS, em primeiro lugar, falar sobre o que
orientou a bancada do PT, em 1988, à época da
Constituinte, da Revisão Constitucional, e sobre o
que a crienta ainda no dia de hoje.

Entendemos que não se deve romper com uma.
tradição republicana de mais de cem anos, o que
não ocorreu neste País nem à época da ditadura e
da exceção, quando a Constituição não permitia aos
militares propugnarem pela reeleição.
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Precisamos decidir se devemos romper uma tradi- mas a possibilidade de que seu Governo seja julg2~

ção de cem anos, dos primeiros republicanos, de do em 3 de outubro de 1998.
Deodoro da Fonseca, de Floriano Peixoto, que ne- É este o discurso; é esta a mensagem, srªs e
garam a proposta da reeleiçlio, porque o Brasil saía Srs. Deputados. Creio que não há mais o que dizer,
de uma monarquia. As idéias não devem ser medi- apenas a certeza do voto favorável de V. Exªs e de
das por serem antigas ou novas. As idéias e as tra- uma vitória retumbante em nome da população bra~

dições são boas, independente de suas idades. sileira.
Agradeço aos nobres colegas Parlamentares a O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,

atenção. Apelo para todos no sentido de 'qu~ façam peço a palavra para uma questão de ordem.
uma reflexão em defesa desta Casa, da d~mocracia O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
e do nosso povo. Exª a palavra.

Não concedamos a reElleição ao atual manda- O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re-
tário porque ele não fez por merecer. visão do orador.) - Sr. Preside,nte, de acordo com o

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Para art. 192, § 12 , "só poderão usar da palavra quatro
encaminhar a votação, conclado a palavra ao Depu- oradores, dois a favor e dois cgntrários, assegurada
tado Adroaldo Streck, que falará a favor. a preferência em cada grupo, a autor de proposição

O SR. ADROALDO SrRECK (PSDB _ RS. principal ou acessória e de requerimento a ela perti>
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. nente, e a relator. . . .
Deputados, inicio reafirmando o pronunciamento que Portanto,. enten_do que V. EXª deve Imc~ar o
fiz há pouco. O orador que me antecedeu, o nobre processo de onentaçao das bancadas e a votaçao.
Deputado Aldo Rebelo, contestou aquilo que eu ha- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como
via dito sobre o Rio Grande· do Sul, que se tratava já ocorreu em outras ocasiões, devido ao grande vo-
de um Estado de oposição, tanto que o Presidente lume d6 pedidos, a Presidência resolveu conceder a
Fernando Henrique perdeu a eleição de 1994 ape- palavra a três oradores para falar contra e a três ou-
nas lá. Todavia, o que existe hoje, lastreada em pes- tros para falar a favor, até porque o Deputado Men-
quisas de opinião pública, é a certeza de que lá Sua donça Filho, como Flutor d~..proposta, tem preferên-
Excelência terá uma vitória retumbante. Reeleição, cia.
hoje, no Rio Grande do Sul, é algo que brota de fora
para dentro, e isso foi mostrado recentemente du
rante a viagem que o Presidl:mte fez a Gramado, Ca
nela e Nova Petrópolis.

Temos de ressaltar ainda alguns pontos neste
Plenário. Ouvi e os Srs. Deputados também ouviram
a Oposição dizer sucessivamente que o Plano Real
não emplacava, e ele emplacou; ouvi e os Srs. De
putados também ouviram a Oposição dizer que
ocorreria desabastecimento,. e não houve; ouvimos
aqui também da Oposição, mostrando às vezes des
preparo, que a cesta básica não seria mantida, e
não só ela foi mantida, como também muitos dos
seus itens estão com preços inferiores aos que ti
nham há trinta e seis meses"

Portanto, Sr. Presidente, o clamor das ruas a
que me refiro é exatamente o da população, que de
seja a reeleição pelo sucesso que o Governo atingiu,
pela valorização dos ganhos atuais da sociedade
brasileira.

Como Deputado - e imagino que nenhum de
V. Exªs tem tendência para >O suicídio -, a afirmação
que vejo agora é no sentido de confirmar a voz das
ruas, dando ao Presidente não um novo mandato,
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Queremos nos dirigir especificamente ao Exll
, Sr. Presidente, Deputado Luís Eduardo, pela Ii-

PMDB, partido que lutou contra a ditadura, que este- beralidade de conceder-me a palavra.
ve na Campanha das Diretas, que lutou, em nome Sr. Presidente, faço neste instante, com certe-
do povo brasileiro, e juntamente com ele, pela Anis- za, o pronunciamento mais importante da minha vida
tia; vale dizer, ao PMDB que sempre lutou pela de- de homem público. Tive oportunidade de passar
mocracia. .Estamos apelando para os Deputados duas vezes pela Assembléia Legislativa do Estado
desse partido no sentido de que se sensibilizem e, de PernambuCo e cheguei a esta Casa do Congres-
mais do que isso, dêem continuidade à história de- so Nacional, ao início desta Legislatura, com 28
mocrática que o PMDB já cumpriu. anos de- idade.

Queremos nos dirigir também aos Deputados PO'~so dizer que aqui cheguei com a disposição
doPSDB. Tenho aqui em mãos o estatuto do PSDB, de contribuir no sentido do interesse maior da nossa
onde se faz uma análise crítica do Governo do ex- sociedade. Escolhi de início, no campo de atuação
Presidente Sarney, onde se afirma que o fisiologis- política, a chamada "agenda da reforma política".
mo estava enojando a população brasileira, e o fisio- Tive oportunidade de apresentar, ao início do
logismo, àquela época, era exatamente a luta para meu mandato, algumas propostas de emenda cons-
que o ex-Presidente Sarney conquistasse cinco titucional, a maioria delas desconhecidas da Casa e
anos de mandato. do grande público. Uma delas institui o princípio da

Queríamos dialogar neste Plenário com o pró- fidelidade partidária em caráter mais rígido; outra
priO Presidente da República, que em 1982, na sua modifica o sistema eleitoral, introduzindo ovoto dis-
colúnã publicada às quintas-feiras, na Folha de trital misto; outra ainda dispõe sobre a. chamada
S.Paulo, repudiava a tese da reeleição pelo oportu- "cláusula de barreira", tendo como propósito princi-
nismo, pelo fato de ser antidemocrática. pai a diminuição da excessiva representação parti-

Finalmente, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa- dária no Congresso f'lacional.
d,os; 'temos de nos dirigir à população brasile~ra: b E a primeira emenda constitucional que apre-
Governo disse que não queria que o debate fosse' sentei e que chegou até este ponto de discussão,
"futanizado". Foi "fulanjzado" em 1994 quando se vo- agora, aqui, na Câmara dos Deputados é a tão co-
tou contra a reeleição porque o então candidato Lulà nhecida, propagada, falada, criticada e homenagea-
tinha màis 'de 40% das intenções de voto. da pelo povo: a proposta de emenda da reeleição.

Iniciamos este debate perguntando onde' esta.- Chegou a hora da verdade, chego.u a hora da
grande verdade do Congresso Nacional.Nunca tive

va a coerência, e quero reiterar o questionamento de o propósito de beneficiar quem quer que fosse que
forma serena, porém muito firme, para que os Depu-
tados respondam à população brasileira se 'a voz estivesse atualmente exercendo o poder nesta Re-
róuca 'dás ruas é a voz pela reeleição, ou é a voz pública. Tanto é fato o que digo que, apesar de ser
pela democracia de um povo que fez as Diretas eo um admirador daquele que está à frente do coman-
impeachment. do principal do País, tenho urna realidade política,

. , pessoal: um adversário à frente do Governo de Per-
o >. Na: verdade, srªs e Srs. Deputados,'eslamos' nambuco, Estado onde está a minha pril)Cipal base

aqui - edesejaria que assim não fosse - fazendo eleitoral. .
um debate de surdos; não um debate entre cidadãos' Portanto, a minha proposição nunca teve e
que têm representatividade de falar em nome de 15"0 nunca terá o propósito casuístico de' beneficiar
milhões de brasileiros que talvez estejam roucos, quem quer que seja. Creio sinceramente que se tra-
sim, de pleitear emprego, justiça e que se dê. um ta· de um avanço democrático, algo praticado nas
basta à violência praticada neste País inclusive con- principais nações do mundo, algo praticado também
tra a der:nocracia. em nações em desenvolvimento.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) -Conce- Costuma-se dizer, dentro da realidade política
do a palavra ao Deputado Mendonça Filho, que tem brasileira, que o Brasil não tem cultura suficiente
preferência como autor da proposição, para encami- para encarar a reeleição; que, nesse caso, campea-
nhar a matéria. S. Exª falará a favor da proposta em ria o uso da máquina governamental, de forma des-
discussão. bragada; que nossa tradição republicana não permi-

O SR. MENDONÇA FILHO (PFL - PE. Sem te essa prática, como levantou ainda, há bem pouco,
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De- o Deputado petista. Será que se referia ela à chama-
putados, antes de mais nada, quero agradecer a V. da eleição a bico de pena até a Revolução de 1930,



O SR. VIC PIRES FRANCO (PFl- PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quando fui de
signado Relator da Comissão da Reeleição, minha
posição já era favorável à tese da reeleição, o que
anunciei à imprensa, numa entrevista coletiva, no
mel! primeiro dia como Relator. Mas, nessas cir
cunstâncias, procurei ouvir, com atenção e espírito
aberto, as opiniões expressas nas audiências públi
cas e nos deb~tes da Comissão Especial.

Reforçou-se a minha convicção de que o insti
tuto da reeleiçãG constitui um aperfeiçoamento da
nossa democracia. O meu substitutivo reflete o juízo
que formei sobre a matéria. Defendo que devemos
ter a norma da rJeleição para um mandato consecu
tivo, limitada a uma vez, sem desencompatibiliza
ção, em todos os níveis, abrangendo os atuais man
datários.. -

A reelegibilidade é uma inovação em nossas
normas políticas. Com ela, rompe-se uma longa tra
dição republicana. Mas é necessária e oportuna
essa ruptura, porque aumentam as' opções do cida
dão na escolha dos seus mandatários.

O nosso presidencialismo, com mandatos cur
tos, sem reeleição, não se ajusta às necessidades
do presente, quando se impõem programas de longo
prazo,. para modernizar o País. Como no parlamen
tarismo, se o Governo for julgado bom, que possa
continuar sua obra; se é ruim, que seja derrotado
nas umas. O povo é o juiz.

Art. 29 ..

Art. 28. A eleição do Governador e do
Vice-Governador de Estado, para mandato
de quatro anos, realizar-se-á no primeiro do
mingo de outubro, Elm primeiro turno, e no
último domingo de outubro, em segundo tur
no, se houver, do ano anterior ao do término
do mandato de seus antecessores, e a pos~

se ocorrerá em 12 de janeiro do ano subse
qüente, observado, quanto ao mais, o dis
posto no art. 77.

11 - eleição do Prefeito e do Vice-Pre
feito realizada no primeiro domingo de outu
bro do ano anterior ao término do mandato
dos que devam suceder, aplicadas as regras

Dá nova redaç;ão ao parágrafo 52 do
art. 14, ao caput do art. 28, ao inciso 11 do
art. 29, ao art. 77 e liO art. 82 da Constitui
ção Federal.

As Mesas da Câmara cios Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 12O parágrafo 52 do art. 14, o caput do art.
28, o inciso \I do art. 29, o art. 77 e o art. 82 da
Constituição Federal passam a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 14 .
§ 52 O Presidente da República, os

Governadores de Estado e do Distrito Fede
ral, os Prefeitos e quem os houver sucedido
ou substituído no curso dos mandatos pode
rão ser reeleitos por um período subseqüen
te, ou eleitos para quaisquer desses cargos
do Poder Executivo, e concorrer no exercí
cio do cargo.
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ou ao Estado Novo de Getúlio Vargas, ou ainda, a do art. 77 no caso de Municípios com mais
bem da verdade, ao regime militar, instalado em de duzentos mil eleitores.
1964? .....•......................•.................

Não temos tradições dElmocráticas, infelizme,",- Art. 77. A eleição do Presidente e do
te, para invocar neste instante; temos, sim, o senti- Vice-Presidente da República realizar-se-á,
mento do povo, o desejo de mudança, o desejo de simultaneamente, no primeiro domingo de
avançar. E é pelo voto "sim" o apelo final que faço outubro, em primeiro turno, e no último do-
a0 Plenário desta Casa. (Palmas.) mingo de outubro, em segundo turno, se

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Co- houver, do ano anterior ao do término do
missão Especial, ao apreciar a proposta, ofereceu à mandato presidencial vigente.
mesma e vou submeter a votos o seguinte Substitu- .
tivo, ressalvados os destaquEls: Art. 82. O mandato do Presidente da

SUBSTITUTIVO República é de quatro anos e terá início em
12 de janeiro do ano seguinte ao da sua elei
ção."

Art. 2º Esta emenda constitucional entra em vi
gor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Antes
de conceder a palavra aos Srs. Líderes, para que
orientem suas respectivas bancadas, vou concedê
la ao Sr. Deputado Vic Pires Franco, Relator da ma
téria.
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Examinemos a matéria Nreeleição· nos seus coisas continuam a acontecer. Na verdade, os remé-
méritos, como um instrumento para aperfeiçoar o dios para coibir o uso da máquina são de outra natu-
governo democrático. Não permitir a recandidatura reza.
para os a,tuais titulares implica privar o eleitor de Não acolhi a emenda que restringia a reelegibi-
uma opção extremamente significativa. E o povo Iidade somente à Presidência da República. Estou
deve ter o direito de avaliar uma política inovadora convencido de que o eleitor tem plenas condições
como a do Plano Real. de avaliar a administração dos negócios estaduais,

Na minha opinião pessoal - e estou certo de sobretudo municipais, que muito diretamente lhe
que é a da maioria do eleitorado brasileiro -, preci- afetam a vida cotidiana.
samos garantir condições para a continuidade do Finalmente, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa-
Plano Real, que não apenas deu ao País uma moe- dos, rejeitei a emenda que submetia a reeleição à
da digna, mas que promoveu também uma notável consulta popular mediante o plebiscito e o referendo.
redistribuiÇão de renda. Com a confiança restaurada O Congresso tem a plena delegação para emendar
em nossas instituições, está promovendo um am- a Constituição nesta matéria sem a consulta popu-
biente propício aos investimentos. lar. Se a cada matéria controversa tivermos de con-

Se estou errado nessa avaliação, que o eleito- sultar povo, para que então o povo nos fez repre-
rado o diga nas próximas eleições. A ele cabe con- sentantes? Por que o clamor de que este assunto
cordar com a visão do Governo ou a da Oposição. seja levado à consulta, se todas as demais questões
Privar o e!eitor dessa faculdade, isso, sim, seria ca- que aqui decidimos nos últimos dois anos dispensa-
suísmo. ram? Por que deixar de fora a reforma da Previdên-

. As recentes eleições municipais demonstraram cia, por exemplo, que tão profundamente afeta a
que o poVo quer julgar as administrações. É· impor- vida das pessoas? A resposta é simples: fomos elei-
tante salientar que, em cidades como Porto Alegre, tos para decidir em nome do povo e nosso mandato
Rio e São. Paulo, o eleitorado deu o seu apoio incon- é legítimo, e mais, a Constituição estipula um quo-
fundível à continuidade administrativa, quando rum elevado de três quintos para o seu emenda-
achou qUe era isso o que importava. mento, a fim de garantir soluções inequívocas de

Ora, 'por que não permitir que a continuidade representatividade incontestável, porque expressa o
administrativa se dêem relação ao próprio líder de princípio democrático.
uma bem-sucedida administração, reconduzindo-o Concluindo, Sr. Presidente, votemos favoravel-
ao cargo após um primeiro mandato? Não favoreço, mente ao direito de o cidadão poder reconduzir aos
contudo, a reeleição sem limites. No presidencialis-. cargos os seus titulares. Democracia que não confia
mo, regime mais personalizado que o parlamel)taris~' no julgamento popular é uma democracia capenga,
mo, a limitação é conveniente para compensar a fra- é' um regime tutelado.
queza dos partidos e a tendência à personalização. Não adiemos, portanto, incorporar a nossa
Por isso, estabeleci no meu substitutivo a. reeleição Constituição o direito de o cidadão julgar o gover-
uma única vez para o mandato consecutivo. - - . nante, dando-lhe um novo mandato ou rejeitando-o

Não :aceitei a norma da desincompatibilização nas umas. (Palmas.)
para os candidatos, como propuseram' algumas O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce-
emendas. Se visamos à continuidade administrativa do a palavra ao Deputado Sérgio Miranda, para en-
com o intuito da reeleição, já está prejudicada a caminhar pelo PCdoS.
idéia da desincompatibilização. . O SR. SÉRGIO MIRANDA (PCdoS - MG. Sem

A norma da desincompatibilização não inibe- o revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De-
uso da máquina para quem quer fazê-lo. Não é por- putados, aqui já se usaram argumentos políticos
que ficará seis meses fora do cargo que, quem é quanto ao método utilizado para aprovar essa emen-
mal-intencionado, deixará de usar os recursos do da. Abordo com V. Exil um outro viés: a questão ins-
poder ao apagar das luzes. Vai fazê-lo no, período titucional. Considero que a pressa, o açodamento,
anterior à desincompatibilização. as pressões para aprovar essas emendas estão nos

Para, o eleitor chega a ser um insulto. Confia levando a uma perigosa aventura institucional.
em uma pessoa durante três anos e meio, dá-lhe um Chamo a atenção para o sentimento da Casa
novo mandato de quatro anos e desconfia seis me- expresso nos candidatos à Presidência da Casa, ex-
ses. A tese da desincompatibilização é uma hipocri- presso na insatisfação pela forma como o Parlamen-
Siã. Fingimos que se consertam os d,ôlsvios, mas as to é tratado pelo Executivo. Tudo sinaliza a que a



Mas me chama a atenção a balbúrdia legal, a
diferença de tratamento entre o maior poder da Re
pública - o Presidente - e o líder sindical. O líder
sindical tem de se desincompatibilizar para disputar
o mandato. O Secretário de Estado, o servidor públi
co têm de se desincompatilizar. O Presidente não
tem de se desincompatibilizar. Por entender, Sr. Pre
sidente, que esta saída é errada politicamente, que
os métodos são condenáveis, e mais grave ainda,
que abre UlJ1a perspectiva dE~ grave crise institucio
nal, o PCdoB vota "não" e os seus Parlamentares fi
carão em obstrução nesta votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Peço
desculpas ao Deputado Sérgio Miranda por tê-lo
chamado em primeiro lugar. Apenas a lista dos parti
dos que têm mais de dez Deputados encontrava-se
na Mesa, mas darei oportunidade para que todos ex
ponham seus posicionamentos.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Com a
palavra o Deputado Fernando· Gabeira, que falará
pelo Partido Verde.

O SR. FERNANDO GABEIRA. (PV - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, um grande filósofo popular do futebol, Ne
ném Prancha, dizia que o pênalti é uma falt? tão im
portante que deveria ser batida pelo presidente do
clube.

Digo inspirado hoje que a reeleição é tão im
portante que deveria ser escolhida pelos eleitores,
pelos meus eleitores, pelos eleitores de V. EXªs e
por aqueles que votaram Elm branco e anularam
seus votos por nos acharem uma alternativa desani
madora.
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maioria dos Parlamentares não concorde com a sub- Sr. Presidente, tivemos ao longo deste período
missão hoje imposta ao Legislativo pelo Poder Exe- a oportunidade de convencer os Deputados da situa-
cutivo. ção de que havia dois grandes caminhos: o do plebi-

Mas qual é a base maior desta emenda? É o scito e o do referendo. Mostramos que havia tam-
reforço do Poder Executivo, srªs e Srs. Deputados, bém condições objetivas e subjetivas para o referen-
é a hipertrofia do Executivo. Estamos votando uma do. Por exemplo, em Porto Alegre, hoje, são decidi-
proposta de emenda constitucional que garante ao das coisas muito menos importantes pela popula-
Presidente, aos Governadores e aos Prefeitos dispu- ção. No entanto, a escolha foi aritmética. Jogou-se
tarem a eleição exercendo seus mandatos. Estamos fora a possibilidade do referendo devido a uma visão
votando uma emenda constitucional que garante aos puramente aritmética. Se a aritmética fosse o fator
Prefeitos, no exercício de seus mandatos, disputa- determinante na política, estaríamos elegendo aqui
rem um cargo de Governador. o matemático Oswald de Souza e não o Presidente

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, se isso Fernando Henrique Cardoso.
não é um desenho para o futuro de uma grave crise Mas pergunto-me: por que votar a favor da ree-
institucional, o Poder Legislativo, que tem o horizon- leição se considero mesquinho e limitado o caminho
te de quatro anos, ficará defrontado com o Executi- que o Governo tomou? Eu voto a favor da reeleição
vo, que vai ter um horizontl~ de mandato de oito porque o meu pensamento é o de buscar o melhor
anos. dós adversários e, no melhor destes, o melhor de

seus argumentos.
Considero o Presidente Fernando Henrique

Cardoso, sem desprezar outros elementos das clas
ses dominantes, uma pessoa que tem as melhores
possibilidades de dialogar conosco. Acho que as al
ternativas surgirão no confronto com suas idéias.

.Não pretendo me antepor à história com ne
nhuma trama regimental. A história tem de seguir o
seu curso.

Eu voto a favor da reeleição, buscando uma al
temativa, uma nova visão de globalização. (Palmas.)

. Nas ruas, as pessoas me perguntam por que
votar a favor da reeleição se não temos um grande
nome. Eu digo: a esquerda tem um dos maiores no
mes que o século XX produziu: Luís Inácio Lula da
Silva. O que nos falta é uma alternativa. Falta uma
alternativa: a capacidade de subverter nossas pró
prias idéias, de reconhecer a globalização e dizer
"sim" a ela. É preciso globalizar o que há de bom - a
civilização. O Governo Fernando Henrique Cardoso
não está tendo essa perspectiva. Ao contrário, de
fende nos foros internacionais um capitalismo de se
gunda classe e recusa-se a discutir as cláusulas so
ciais e ambientais. Essa perspectiva será negada no
princípio do século, para a globalização da civiliza
ção.

Voto "sim", sem ressentimento algum. Sou, tal
vez, o único Deputado vítima do obscurantismo e da
ignorância deste Governo, que confiscou minhas se
mentes, insinuou à opinião pública que eu havia im
portado drogas, mas que porém jamais teve a digni
dade de esclarecer o que de fato aconteceu.

Voto "sim" porque não guardo ressentimentos;
se o fizesse, seria mais velho do que sou, e amargo.
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Quero que a História siga o seu curso. Voto "sim"
com a máXima da conspiração aquariana: "Deixe o
Sol brilhar- Let the Sun shining. Esperemos que a
aurora do !5éculo XXI acabe com o mofo insuportável
da nossa vida política! (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Com a
palavra o Deputado Sérgio Arouca, do PPS.

O SR. SÉRGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Srlls e Srs. Depu
tados, assim como o Partido dos Trabalhadores, ao
ficar contra a reeleição, segue com a coerência da
sua posição em todos as votações anteriores sobre
o tema, nós, do PPS, também manteremos coerên
cia com a História. Em 1946, éramos favoráveis à
reeleição e defendíamos o parlamentarismo. Já em
1986, fomos favoráveis à reeleição e perdemos no
Congresso. E continuamos favoráveis à matéria, em
1993.

A reeleição é para nós uma possibilidade de
ampliar o campo democrático e oferecer ao eleitor
novas opções. Na realidade, o que estamos permi
tindo não é a reeleição, mas a possibilidade de que
um governante volte a ser candidato. Se for mal,
acredito que o povo o derrotará nas umas; se for
bom, vai ser reconduzido. Sabem por quê? Porque
acredito no voto.

Não sou eu quem está decidindo se Fernando
Henrique vai ser ou não Presidente reeleito. Esta
mos dando a S. Exll a oportunidade da disputa. Po
derá haver desemprego, ou o Plano Real falhar. O
exercício da democracia está fazendo o eleitor deste
País cada vez mais consciente; ele sabe votar; sabe
distinguir o voto no Município, no Estado, ou quando
vota para Presidente da República. Essa prática de
mocr~~~t"~ fará eleitores que derrubarão maus gover
nantes e colocarão em seus lugares outras pessoas.
Por isso, somos favoráveis à reeleição.

Os argumentos levantados contra a reeleição
não me convencem. Tradições estão para ser manti
das ou derrubadas, como a do regime presidencia
Usta. Perdemos aquela luta, mas vamos voltar a lutar
- e a consciência do povo brasileiro, um dia, vai
aprovar a mudança do regime presidencialista para
o parlamentarista. Aí, estaremos derrubando uma
nova tradição para o bem do povo brasileiro.

Sr. Presidente, Srlls e Srs. Deputados, com re
lação ao abuso do poder econômico, teremos de
controlá-lo, seja pela reeleição ou quando alguém fi
zer seu afilhado.

Por isso, Sr. Presidente, Srlls e Srs: Deputa
dos, o PPS, nesta matéria, tem uma equação com
dois termos. O primeiro trata de uma questão de

princípios: nos nossos programas e votos, bem
como nas nossas diretrizes, somos favoráveis à ree
leição. O segundo termo da equação refere-se à
consulta popular. Acreditamos que temas dessa im
portância deveriam ser submetidos dessa forma. Se
não aconteceu o plebiscito, ainda há chance de
ocorrer o referendo. Alertamos a todos; o referendo
dá legitimidade ao decidido e não diminui o Con
gresso. Ao contrário, é o Congresso Nacional que
deseja saber se sua decisão está de acordo com a
voz e a consciência dos eleitores. Portanto, o refe
rendo fortalece esta Casa.

Sr. Presidente, Srlls e Srs. Deputados, acredi
tamos que a democracia direta marcará os governos
democráticos do próximo século. Cada vez mais, o
Congresso e o Poder Executivo utilizarão o instru
mento da democracia, consultando o povo sobre
questões graves como, por exemplo, as de trans
plante de órgãos, do aborto e tantas outras. O Con
gresso, uma vez decidindo sobre essas questões,
chamará o povo para referendar sua decisão.

Por isso, acreditando que a emenda da con
sulta popular possa ser aprovada neste plenário, o
PPS vota ·sim". É claro que, sendo um partido de
mocrático, está aberto a outras posições.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce
do a palavra ao nobre Líder, Deputado Fernando
Lyra, para falar pelo PSB.

O SR. FERNANDO LYRA (PSB - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu
tados, entendo que o Parlamento brasileiro perdeu
uma grande oportunidade - como argumentaram os
Deputados Fernando Gabeira e Sérgio Arouca - de
irmos às ruas buscar o referendo para a tomada de
posição sobre uma matéria que, no meu entender,
não é relevante.

Em vez disso, passamos dois a três meses dis
cutindo o tema reeleição: quem fosse a favor de Fer
nando Henrique, votaria ·sim·, enquanto o que está
em jogo não é o Governo ou a Presidência de S.
Exll, mas o processo de reeleições para Presidente,
Governadores e Prefeitos.

O Partido Socialista Brasileiro, por sua Executi
va, reuniu-se e recomendou o voto contrário à
emenda, ora em tramitação. Contudo, como o pro
blema não é de princípio, nem de programa partidá
rio, o PSB mantém-se favorável à matéria, embora
não tenha fechado questão.

Assim sendo, eu e mais alguns companheiros,
que totalizamos a maioria do partido na Câmara dos
Deputados, votamos a favor da reeleição, buscando
o referendo, mas deixando claro que existem alguns
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companheiros que vão votar contra por entenderem O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa-
que a reeleição não serve para o País neste instante do Matheus Schmidt, como vota o PDT?
(Palmas.) O SR. MATHEUS SCHMIDT (PDT - RS. Sem

Respeitando o voto contrário de alguns Depu- revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. De-
tados, votamos a favor, esperando que haja o refe- putados, o PDT se posiciona contra a proposta de
rendo para que a foz do povo, esta sim, se manifes- emenda constitucional sobre reeleição, e o faz por
te através do "sim" ou do "não" à tomada de posição algumas razões preponderantes. Uma delas é que a
neste Congresso Nacional. proposta, como está, afronta questões de ordem éti-

Era o que tinha a dizer. ca. Como os fatos vêm ocorrendo, a ética na política
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce- está sendo espezinhada. Nenhum dos senhores e

do a palavra ao nobre Deputado Vicente Cascione, das senhoras aqui deve ter visto até hoje um Presi-
pelo PTB. dente da República sair do pedestal de Presidente

O SR. VICENTE CASCIONE (PTB - SP. Sem da República, de primeiro mandatário da Nação,
revisão do orador.) - Sr. Prelsidente, srªs e Srs. De- para a Iiça, para a arena, para o botequim armado
putados, na qualidade de Líder em exercício do Par- no Palácio do Planalto, onde mercadejou, ele, pes-
tido Trabalhista Brasileiro, comunico aos eminentes soaimente. Não se limitou apenas a aceitar a pro-
pares presentes que a Executiva Nacional do PTB, posta, mas, mais do que isso, resolveu ser o coorde-
em decisão unânime, resolveu recomendar o voto nador da proposta, para que ela tivesse êxito aqui
favorável à reeleição. no Congresso Nacional. Nunca ninguém viu isso

Cabe-me ainda, pelo dever de Líder em exercí- neste País.
cio, comunicar que a bancada, reunida, e por unani- Lembro-me daquela frase de José Bonifácio de
midade de seus membros, decidiu, de forma ampla- Andrade que ouvi quando eu era menino: "A política
mente majoritária, antecipar o voto favorável que é filha da moral e da razão". Talvez aquela frase, de
dará à Emenda da Reeleição. que tomei conhecimento quando tinha meus quinze

Mas são as duas comunicações. anos, tenha me jogado na vida pública, como deve
Ao mesmo tempo informo que a questão, evi- ter jogado na vida pública muitos homens e muitas

dentemente, ficou aberta no partido. E ficou muito mulheres que estão aqui, que sempre acharam que
claro, na reunião de bancada que fizemos, que a po- a política deve primar pela moral e pela ética.
sição de cada um é absolutamente independente e Pois, muito bem, Srs. Deputados. Quem é que
que nada tem a ver com urna divergência eventual não sabe aqui que tudo isso foi abandonado pelo
com o Líder, com a posição do Líder diante da ban- Presidente da República e pelos Governadores, que
cada, de tal maneira que ni~o haveria nenhum tipo abandonaram seus Estados - e muitos deles mal
de desapreço ou de conflito da bancada com o Líder administrados - para vir aqui coagir homens livres
relativamente à posição que o Líder já anunciou há deste Parlamento, coagir Deputados Federais que
muito tempo. aqui vieram ungidos pelo voto popular?

Cumprindo o dever do cargo que ocupo, infor- Ninguém viu isso que está acontecendo hoje
mo que estamos, na bancada, votando favoravel- no nosso País. Tenho para mim que a Nação sente-
mente à Emenda da Reeleição. No entanto, peço a se enxovalhada, a nossa bandeira conspurcada por
indulgência dos colegas, da Presidência e de todos tanto descaramento no que diz respeito à condução
para uma colocação muito breve do ponto de vista desse processo.
individual. Sr. Presidente, há também razões de ordem

Mais uma vez o jornalista Arnaldo Jabor, numa institucional que levam a bancada do PDT a se posi-
breve nota no jornal Folha de S.Paulo de hoje, dis- cionar contra essa emenda constitucional.
se que Deputados oferecem seus votos em troca de Ninguém que está aqui desconhece que há de
um bom casamento que lhes dê prosperidade no parte de organismos internacionais uma vontade
próximo Governo, caso Fernando Henrique seja ree- que se vem explicitando nos países da América Lati-
leito, conduzidos pelo mestre de cerimônia casa- na, para impor na América Latina os pequenos rei-
menteiro, Vicente Cascione. A bancada vota, como nados, onde pequenos reis serão chamados de Pre-
disse, amplamente, majoritália a favor da reeleição, sidentes da República.
mas o mestre de cerimônia casamenteiro anuncia, Assim fizeram no Peru com Fujimori, que já
apenas no plano individual, que seu voto é contrário pensa no segundo período de reeleição. Assim fize-
à emenda da reeleição. (Palmas.) ram na Argentina, onde Menem está tentando o se-
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gundo período de reeleição. Assim estão querendo "fulaniza" o debate, sim, porque ela foi feita sob en-
fazer aqui, Sr. Presidente, eis que essa proposta de comenda para um monarca que se coloca como
emenda constitucional não estabelece a possibilida- dono da verdade neste País, dizendo que ninguém
de de reeleição por apenas um período, como ocor- pode sucedê-lo, apenas ele próprio.
reu na Argentina e no México. Aqui é para períodos Queremos, com toda veemência, dizer que não
sucessivos, é para eternizar no poder o reizinho que aceitamos esta farsa e vamos nos colocar contra
precisa governar este País autoritariamente. essa emenda até o fim, porque achamos que ela é

No Rio Grande do Sul, tivemos um exemplo. um acinte à dignidade do povo brasileiro!
Hoje, o Rio Grande do Sul foi citado diversas vezes O Sr. Fernando Henrique Cardoso, em entre-
para recolher argumentos a favor da reeleição. Pois vista ao jornal O Globo, do dia 7 de outubro de
no Rio Grande do Sul tivemos um Presidente do Es- 1994, dizia que a reeleição não era do seu interesse.
tado, no início do século, que governou o Rio Gran- Dizia ele, respondendo a um jornalista: "Em primeiro
de por 25 anos e só saiu do Palácio Piratini por uma lugar, acho que em quatro anos dá para fazer muita
revolução que o glorioso Partido Libertador promo- coisa. O Presidente Itamar Franco fez muita coisa
veu. Foi de armas para as coxilhas tirar da presidên- em dois anos. Acho que essa questão de quatro
cia do Estado um reizinho que lá na província mais anos é um tempo que alguns acham muito, outros
ao sul se estava tornando incômodo para a Federa- pouco. Eu acho que dá para fazer muita coisa. Não
ção. E o mesmo acontecerá aqui. creio que seja correto, estando eu até o momento fa-

O PDT vota contra a matéria, mas se declara vorecido pelas urnas, que eu e fique aqui a discutir
em obstrução a partir deste momento. Faço um ape- se é reeleição, se é extensão de mandato. Não é
lo aos Deputados do PDT: não no sentido de que meu espírito; no meu caso, quatro anos está mais
não dêem presença, para não coonestarem essa do que bom."
farsa que se quer impor à Nação brasileira. Este é o Presidente que temos, que muda de

O SR: PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce- posição para favorecer interesse exclusivamente
do a palavra ao Deputado José Machado, Líder~ do pessoal. Prefiro com um tucano ilustre: o Deputado
PT. Almino Affonso, a quem quero homenagear por sua

O SR. JOSÉ MACHADO (PT - SP. Sem revi- posição corajosa de denunciar à Nação que um ami-
são do' orador) - Sr. Presidente, srªs. e Srs. Deputa- go dele, do peito, está traindo o povo brasileiro.
dos, ouvi atentamente as palavras dos Líderes que Para finalizar, dedico esta nossa resistência à
aqui se sucederam, para encaminharem a votação memória de Ulysses Guimarães e aos 100 anos glo-
desta matéria. riosos de Barbosa Lima Sobrinho. (Palmas.)

Inicialmente, gostaria de dizer que o Partido O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce-
dos Trabalhadores, como é de sua tradição - e agiu do a palavra ao Deputado José Aníbal, Líder do
da mesma forma na Constituinte, na Revisão Consti- PSDB.
tucional, nos seus debates internos e com a socip,- O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi-
dade - tem uma posição inequívoca e frontalmente são do orador.) - Sr. Presidente, srªs. e Srs. Depu-
contrária à tese da reeleição. tados, procurei ouvir aqui todas as manifestações

Em segundo lugar, gostaria de dialogar frater- sobre a matéria que vamos votar. É bem verdade
nalmente com o companheiro Fernando Gabeira. S. que, quanto ao mérito, quanto à tese da reeleição,
Exª. disse que a emenda da reeleição favorecerá um as manifestações foram escassas. Gostaria de co-
homem de boas intenções, que é importante esco- meçar fazendo uma pequena consideração. A tese
Iher um candidato à altura de um perfil altaneiro. da reeleição é uma tese democrática. Ela transfere à
Quero fazer minhas as palavras do Deputado Mat- cidadania a condição de dizer se quer ou não conti-
heus Schmidt quando invoca a ausência de ética nuar com determinado govemante, através da gran-
para enfrentar o debate da reeleição, transformando de arma que a cidadania tem numa sociedade de-
o Palácio do Planalto num comitê eleitoral, agredin- mocrática: o voto, livremente decidido.
do esta Casa, agredindo a Nação e enxovalhando a É uma tese democrática, é a pedra de toque da
tenra democracia brasileira. nossa forma política. Vamos começá-Ia pelo maior,

Estamos, sim, diante de uma questão que nos vamos começá-Ia por onde se amplia o exercício da
coloca confrontados com a possibilidade de uma cri- cidadania.
se institucional, porque essa é uma emenda eminen- Há outras questões. A questão da fidelidade
temente autoritária, que tem um figurino certo, que partidária, que tem a ver com a vida dos partidos, a
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questão da existência ou não do segundo turno, a cana! Que tradição, nobre Deputado? Dos golpes,
questão de como deve ser o processo eleitoral. Mas das ditaduras, dos militares que não tinham reelei-
a tese da reeleição tem a Vl3r com a sociedade, com ção, mas se revezavam no poder? Hoje há demo-
o aprofundamento da democracia e com a amplia- cracia, uma sociedade atenta, uma opinião pública
ção do exercício da cidadania. que sabe discernir, que nos acompanha e acompa-

Agora, quero reconhelcer também de público nha o que acontece no País.
que as teses políticas não avançam inde- Por isso, nós, do PSDB, vamos votar como
pendentemente de circunstàncias. A tese da reelei- quer a sociedade. A sociedade quer que o Congres-
ção ganhou a alma do brasileiro, hoje, porque temos so vote ·sim· à reeleição. (Palmas.)
na Presidência da República o Presidente Fernando O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce-
Henrique Cardoso. É por isso que a Oposição vem do a palavra ao Líder do Bloco Parlamentar PPBlPL,
aqui não para argumentar sobre a tese da reeleição, Deputado Odelmo Leão.
mas para dizer que o Govl3rno não está bom, que O SR ODELMO LEÃO (BlocoIPPB-MG. Sem
não faz isso ou aquilo. No 'fundo, os Parlamentares revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.ªs e Srs. De-
estão de acordo conosco, porque não são tão imutá- putados, o Bloco PPBlPL há dois anos nesta Casa
veis assim. Mas eles estão Icontra a que o Presiden- tem dito a toda a sociedade brasileira as suas priori-
te Fernando Henrique Cardoso tenha o direito a dis- dades de votação: regulamentação da ordem econô-
putar a reeleição, se for da sua vontade e da do seu mica do País para que pudéssemos dar a esta eco-
partido. Em sendo aprovada a emenda, temem mais nomia a modernidade desejada e o poder de compe-
um mandato do Presidente!. Mas a sociedade, em tição, para que com isso pudéssemos gerar os mi-
múltiplas oportunidades, disse estar de acordo com Ihares e milhares de empregos que o Brasil precisa
isso. e reclama, para que a isso pudéssemos gerar os mi-

Preocupa-me ver a Oposição descrever um Ihares e milhares de empregos que o Brasil precisa
país que não existe, onde as pessoas passam fome, e reclama; para que os mais de 36 milhões de brasi-
o desemprego é aviltante e a situação de miséria se leiros em estado de miséria pudessem trabalhar e
agrava. No entanto, esse discur~o não tem o respal- alimentar suas famOias.
do da opinião pública. Mas vamos admitir que tenha A reforma fiscal e tributária acompanha a mes-
razão. Então, por que se pr1eocupar com a possibili- ma linha de dar modernidade e poder de competição
dade de reeleição do Presidente desse país que a à nossa economia, inclusive para que o capital ex-
Oposição aqui descreve? Ora, é porque esse país temoaqui invista.
não existe que esses Parlamentares temem tanto a A reforma administrativa é para que possamos
reeleição, especificamente a reeleição de Fernando dar aos Governos da União, do Distrito Federal, dos
Henrique Cardoso. Estados, dos Municípios o poder de administração.

Quero dizer também que aqui ouvi, muitas ve- , A reforma do Estado é para que possamos de-
zes, expressões caluniosas e gros~eiras com rela- finir as funções de cada um deles, mas elas ainda
ção ao Presidente da República. O Brasil hoje, aqui não foram propostas.
dentro e lá fora, para a, maioria dos Parlamentare~, Isso, Sr. Presidente, tem sido constantemente
tem um estadista na Presidl3ncia da República, que a defesa do PPB e do PL nesta Casa. Entendemos,
continuou e aprofundou o trabalho de saneamento Sr. Presidente, Sr.íi!g e Srs. Deputados, que quando
que vinha sendo feito pelo Presidente Itamar Franco o Bloco PPBIPL, através de sua executiva nacional
e, por isso mesmo, tem grande reçonhecimento no e da convenção nacional, recomendou sua bancada
Brasil e no exterior. Jsso é bom para o Brasil, para o voto favorável só para os próximos governantes, ti-
criar empregos e para enfrentar nossos desafios nha um objetivo: permitir uma verdadeira discussão
numa sociedade tão global. . política e uma reforma política neste País. podendo

Ouvi aqui xingamentos e ofensas inaceitáveis - incluir a fidelidade partidária, a coincidência dos
botequim, traição... Isso não é linguagem de quem mandatos, o voto facultativo, o voto distrital misto,
quer aprofundar a discussão de uma tese que hoje enfim, a modernidade necessária para que o gover-
tem o apoio amplamente majoritário da sociedade nante eleito pudesse chegar e governar sem dividir.
brasileira. ' Por isso, Sr. Presidente, o Bloco PPBIPL ainda

Para terminar, Sr. Presidente, lembro que al- insistiu em um grande plebiscito nacional para que
guém disse aqui que essa tese não está na nossa sobre essa matéria pudéssemos ouvir o povo e com
tradição republicana. Cem anos de tradição republi- ele discutir. Não sendo possível, através do relatório
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lido nesta tarde e noite de hoje e com autorização de Ouvi dizer que este é o Presidente que temos
mais de setenta assinaturas da minha bancada, es- porque defende a reeleição. Não! Este é o Preaiden-
tou, neste mês de janeiro, obstruindo. te que temos porque está fazendo com que o Brasil

Peço à bancada do Bloco PPB/PL que se man- se imponha e aproveite sua potencialidade; porque
tenha na obstrução, como a bancada me recomen- está fazendo as mudanças dentro da própria demo-
dou proceder (Palmas.) cracia; porque tudo S. Ex.ª faz de comum acordo

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Conce- com o Congresso Nacional, negociando com os par-
do a palavra ao Deputado Inocêncio Oliveira, Líder tidos da base de sustentação todas as mudanças
do PFL. que a sociedade brasileiras deseja; porque respeita

as decisõe.s emanadas deste Poder; e porque o
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. povo brasileiro o consagrou, por meio das pesquisas

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Depu- de opinião públic~, como um dos melhores gover-
tados, ouvi atentamente vários oradores nas tribu- nantes da história do nosso País.
nas, inclusive um que me surpreendeu. S. Ex.ª disse Essa emenda não é para o Presidente Feman-
que gostaria de votar a reforma administrativa e as do Henrique Cardoso, nem para nenhum Govema-
chamadas reformas do Estado. A reforma política é dor de Estado, nem para nenhum Prefeito, mas, sim,
a mais importante de todas elas, porque política é a para o aprimoramento do processo político-partidário
arte de servir desinteressadamente, é a arte de colo- e eleitoral do nosso País.
car o interesse maior do país e da sociedade acima
de qualquer outro. Sr. Presidente, por ter defendido a reforma da

ordem econômica e as chamadas reformas do Esta-
Sr. Presidente, não adianta fazer a chamada do é que o Partido da Frente Liberal, na mesma li-

reforma da ordem econômica. Não adianta fazer a. nha, defende a reforma política e recomenda à sua
chamada reforma do Estado se concomitantemente bancada que vote ·sim" à proposta de emenda à
não fizermos a reforma política, pois ela ficará in- Constituição que trata da reeleição. (Palmas.)
completa. Na reforma política não se deve confundir O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Conce-
reeleição como uma proposta' isolada. Ela tem de do a palavra- ao Líder do Bloco Parlamentar
ser considerada num contexto que envolve oütros PMDB/PSD/PSL, Deputado Michel Temer.
dispositivos que devem ser tratados para o fortaleci- O SR. MICHEL TEMER (Bloco/PMDB _ SP.
mento dos partidos políticos, da atividade política e Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, Sr.lIs e
do regime eleitoral puro. Srs. Deputados, venho muito à vontade a esta tribu-

Acredito que o Plenário se encontra com o' na, em nome do Bloco, encaminhar favoravelmente
mesmo perfil, com o mesmo dispasão,·daqueles que à presente emenda constitucional. Tenho absoluta
votaram e consagraram as mudanças e transforma- convicção de que a história das lutas do PMDB, den-
ções na ordem econômica e no sistema de Estado tre elas o tema da reeleição, não data de hoje, mas
que a sociedade tanto desejava. da Assembléia Nacional Constituinte, quando pes-

Não se deve confundir prorrogação de manda- soaImente tive o prazer de apresentar uma emenda
to com reeleição. Reeleição democrática é o direito constitucional que autorizava a reeleição para todas
do ocupante de um cargo executivo submeter-se ao as esferas do Governo.
julgamento da sociedade. A reeleição não vai ser fá- Sr. Presidente, Sr.i!g e Srs. Deputados, especial-
cil. Nenhum Presidente, Governador ou Prefeito que mente os que aqui estiveram durante a Constituinte,
não tenha cumprido seus det'eres, que não tenha recordo-me de que naquela oportunidade a aprovação
exercido bem seu mandato, que não tenha cumprido não se deu por 14 votos. Mais tarde, na revisão consti-
suas promessas de campanha ou realizado as obras tucional, sendo Líder o eminente ex-Deputado e hoje
voltadas para o desenvolvimento do país, do seu Es- Prefeito Tarcísio Delgado, o PMDB veio ao plenário
tado ou Município, será reeleito. para votar a favor da tese da reeleição.

Hoje temos uma imprensa forte e atuante, te- Sr. Presidente, não falo em meu nome, mas
mos um Congresso Nacional vigilante com seu ór- pretendo fazer uma homenagem ao meu partido e
gão auxiliar, o Tribunal de Contas da União. Temos ao seu presidente Paes de Andrade. Ainda recente-
um Poder Judiciário estruturado com o Tribunal Su- mente, a Convenção Nacional do PMDB recomen-
perior Eleitoral, com os Tribunais Regionais, com os dou que o voto fosse contrário à reeleição, mas ficou
Juizes Eleitorais dos Municípios, o que impede que definido e ajustado que a questão era aberta, tal
o Poder Público possa distorcer o processo eleitoral. como, de resto, é tradição do nosso partido.
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Sr. Presidente, Sr.51s e Srs. Deputados, tomei a delegação que temos através do voto legítimo das
cautela de consultar os Deputados do meu partido - urnas na eleição do dia 3 de outubro de 1994.
um a um - para saber qual era a tendência majoritá- Sr. Presidente, Sr.ªs e Srs. Deputados, os
ria. E hoje posso dizer que ~enho orgulho de minha mesmos opositores de hoje foram contra o Plano
bancada, porque decidiu, majoritariamente, votar a Real que tantos benefícios trouxe íi0 nosso País, so-
tese da reeleição. (Palmas) bretudo às classes mais pobres e menos privilegia-

Portanto, quando chego a este plenário, chego das.
alicerçado pela minha bancada, entendendo a posi- Ouvimos os discursos da oposição neste ple-
ção daqueles companheiros que, nãop'bdendo votar nário. Eles são contra por ser contra. São contra o
hoje, estão legitimamente acompanhando lideranças País, contra as boas idéias e não vêm para os deba-
supremas do nosso partido, ~ideranças que São para tes das grandes e boas causas do povo brasileiro.
mim um exemplo. (Palmas) Não queremos reeleição por reeleição. Quere-

Venho reiterar algo qUE~ é a tônica, a marca, a mos reeleição para o povo nas umas escolher, legiti-
pauta do PMDB: um partido que diverge permanen- mamente, Presidente, Governador e Prefeito, esco-
temente, mas que converge para grandes soluções. Iher aqueles que acharem melhor e negar a eleição

Sim à reeleição! (Palmas) para os que foram eleitos e não souberam adminis-
O SR. ANTÔNIO BRj~SIL - Sr. Presidente, trar o seu País, o seu Estado e o seu Município.

peço a palavra pela ordem. ,Não queremos reeleição por reeleição. Quere-
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. mos a reeleição como um instituto na nossa Consti-

Ex.ª a palavra. tuição. Todo país civilizado tem reeleição para testar
O SR. ANTÔNIO BRASIL (Bloco/PMDB - PA. os seus governantes, os seus líderes, os seus políti-

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Conven- cos, dizendo ·sim" quando eles disserem "sim" ao
ção Nacional do nosso partido determinou, através' povo, administrando bem os recursos, e dizendo
de uma moção, não votar a tese da reeleição antes "não", quando não administrarem bem o País, o Es-
da votação da Mesa da Câmara e do Senado. Eu, tado e o Município.
no intuito de cumprir integralmente... , ' 'Queremos, Sr. Presidente; Sr.ªs e Srs. Deputa-

o SR. PRESIDENTE (l.uís Eduardo) - Deputa- dos, ,r~eleição, sim, mas limpa, ética, conquistada
do Antônio Brasil, qual é aqUJestão de ordem? como voto de Deputados que estão nesta Casa

O SR. ANTÔNIO BRASIL ,""-' A questão de or- pará representar o povo e para dizer ·sim" às boas
dem é que eu gostaria de saber como proceder. Vou e grandes causas defendidas para o povo de nosso
permanecer em obstrução e gostaria de garantir a País.
minha presença e a de outros companheiros no ple- QueremOs,' sim, reeleição, mas num processo
nário. sem manchas, limpo, como esse que estamos con-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Cada cluindo nesta data; um processo de votação ético,
Deputado fará o que quiser. limpo, perfeito, para mostrar a todo o País que este

O SR. ANTÔNIO BRASIL - Mas quero saber a ' Congresso é o Congresso de todos e do qual me or-
garantia da nossa presença. gulho de ser um de seus membros.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - V. Ex.i Sr. Presidente, Sr.ªs e Srs. Deputados, esta
não está falando? Casa nunca negou ao País grandes decisões. Por

O SR. ANTÔNIO BRASIL - Mas e os outros isso, orgulho-me de participar, neste plenário, de de-
que não falaram? cisões que a enaltecem o País e este Congresso.

, O SR. PRESIDENTE (L:uísEduardo) - Eviden- ' Pelo emprego, pela agricultura, pela estabilida-
temente, após a votação, ligarei o painel, e eles mar- de, pelo futuro do meu País é que peço que votem
carão a presença. "sim" a esta emenda; votem "sim" à reeleição, pelo

O SR. PRESIDENTE (L.uís Eduardo) - Conce- País e pelo povo de nossa terra! (Palmas)
do a palavra ao Deputadl) Benito Gama, líder do O SR. JOSÉ MACHADO - Sr. Presidente,
Governo, para orientação de :sua bancada. peço a palavra pela ordem.

O SR. BENITO GAMA (PFL- BA. Sem revi- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
são do orador.) - Sr. Presidemte, Sr.lIs e Srs. Depu- Ex.i a palavra.
tados, hoje é um grande dia para o Congresso Na- O SR. JOSÉ MACHADO (PT - SP. Sem revi-
cional e para o meu País: vamos votar a reeleição, e são do orador.) - Sr. Presidente, agradeço a V. Ex.lI

vamos aprová-Ia, em nome do povo brasileiro, por, a oportunidade do uso da palavra. Quero informar a
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V. Ex.'l e aos demais companheiros que a bancada O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs.
do Partido dos Trabalhadores é contrária à emenda Deputados que se encontram nas bancadas queiram
da reeleição, e a partir de agora está em obstrução. registrar seus códigos de votação.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço Os Srs. Deputados queiram selecionar seus
a palavra para uma questão de ordem, com base no votos. Os Srs. Deputados que se encontram nas
art. 162 do Regimento Interno. bancadas queiram acionar o botão preto no painel

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. até que as luzes do posto se apaguem.
Ex.il a palavra. Os Srs. Deputados que não registrarem seus

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revi· votos queiram fazê-lo, dentro de instantes, nos pos-
são do orador.) - Sr. Presidente, o art. 162 do Regi- tos avulsos.
mento Intemo trata do ordenamento de DVSs. Há Como votam os Srs. Líderes?
uma resolução, aprovada por esta Casa e assinada O SR. INOCÊNCIO OUVEIRA (PFL - PE.
por V. Ex.il, de 26 de junho de 1996. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL

O art. 162, inciso 11, diz que antes de iniciar a vota "sim".
votação da matéria principal, a Presidência dará co· O SR. SÉRGIO MIRANDA (PCdoB - MG. Sem
nhecimento ao Plenário desses requerimentos de revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB está
destaques apresentados à Mesa - porque há desta· em obstrução.
ques muito importantes sobre esta matéria, como a O SR. JOSÉ GENOíNO _ Sr. Presidente, peço
não-compatibilização, referendo, plebiscito. É uma a palavra pela ordem.exigência do inciso 11, do art. 162.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Certa. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
mente será atendida. Antes de votarmos os desta- Ex.!J a palavra.
ques, divulgarei. O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revi-

O SR. JOSÉ GENOíNO _ Sr. Presidente, an. são do orador.) - Sr. Presidente, meu interesse é
tes de iniciar a votação da matéria principal. exatamente para que tenhamos uma votação limpa

e transparente.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - V. Ex.il

será informado. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou
anunciar a decisão da Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Está em
votação o substitutivo adotado pela Comissão Espe- A Presidência votará o substitutivo ressalvados
cial, em primeiro turno, ressalvados os destaques os destaques. Se aprovado, convocará sessão ex-
para votação em separado. traordinária para amanhã, pela manhã, com o co-

A Presidência solicita a todos os Srs. Deputa. nhecimento de todos os destaques.
dos que tomem os seus lugares, a fim de ter início a O SR. JOSÉ GENOíNO - Mas, Sr. Presidente,
votação pelo sistema eletrônico. o problema é que antes de votar a matéria principal

Os Srs. Deputados que se encontram nas ban. os destaques têm de ser anunciados.
cadas queiram registrar os seus códigos de votação. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Nobre

Srs. Deputados, queiram selecionar os seus Deputado, é matéria vencida. A Mesa já decidiu.
votos. Os Srs. Deputados que se encontram nas O SR. JOSÉ GENOíNO - Lamento a decisão
bancadas queiram acionar o botão preto no painel de V. Ex.il Vou recorrer à Comissão de Constituição
até que as luzes do posto se apaguem. e Justiça e de Redação.

Os Srs. Deputados que não registraram seus O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Pois
votos queiram fazê·lo, dentro de instantes, nos pos- não, Deputado!
tos avulsos. O SR. ODElMO lEÃO - Sr. Presidente, peço

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex.il a palavra.
Ex.1I a palavra. O SR. ODElMO lEÃO (Bloco/PPB - MG.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revi· Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
são do orador.) - Sr. Presidente, quais ós desta· PPBlPL está em obstrução.
ques? O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi-

Sr. Presidente, sobre o processo de votação... são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".



te!
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Agora,

neste instante, não pode, Deputado. Deixe-me lhe
explicar.

O SR. JOSÉ ALDEMIFI - Peço a V. Ex.ª que
me escute.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deixe
me explicar por que, neste momento, não é possível.
Não é possível, Deputado, porque todos os Deputa
dos poderiam querer fazer declaração de voto.

Solicito aos Srs. Deputados que tenham decla
ração de voto que a encaminhem à Mesa.

O SR. JOSÉ ALDEMIR - Sr. Presidente, acho
que ocorreu um lapso. Não é uma declaração de
voto, mas, sim, um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a
votação?

O SR. JOSÉ ALDEMIR - Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Pois

não.
O SR. JOSÉ AlDEMIR - Sr. Presidente, fui in

tegrante da bancada do PMDB na Comissão Espe
cial que discutiu e votou o mérito da emenda da ree
leição. E votei favoravelmente à tese da reeleição.
Entretanto, fui autor da propositura da moção solici
tando adiamento da votação para o dia 15 de feve
reiro. E ela foi aprovada por aclamação.

O SR. PRESIDENTE (L.uís Eduardo) - Qual a
informação que deseja V. Ex,ll?

O SR. JOSÉ ALDEMIR - Sr. Presidente, já ex
pressei meu entendimento sobre a reeleição, votan
do favoravelmente. Mas hoje não posso votar e te·
nho de me retirar da votação para cumprir o que fiz
através da moção.
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A SRA. JANDIRA FE:GHALI (PCdoB - RJ. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB do, neste momento não é possível.
está em obstrução. Peço aos Srs. Líderes que orientem suas ban-

O SR. MATHEUS SCHIMIDT (PDT - RS. Sem cadas.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT está em O SR. ODElMO lEÃO - Sr. Presidente, peço
obstrução. a palavra pela ordem.

O SR. JOSÉ ALDEMIR - Sr. Presidente, peço O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
a palavra pela ordem. Ex.ª a palavra.

O SR. PRESIDENTE (L.uís Eduardo) '- É sobre O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
o processo de votação? Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB/PL,

O SR. JOSÉ ALDEMIR (Bloco/PMDB - PB. está em obstrução.
Sem revisão do orador.) - Sim, Sr. Presidente. Que- O SR. BENITO GAMA (PFL - BA. Sem revi-
ro apenas um esclarecimento. Posso fazer uma de- são do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Go-
claração de voto? vemo recomenda o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (L.uís Eduardo) - Não. V. A SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB - MG.
Ex.lI pode votar e encaminhar, por escrito, sua decla- Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
ração à Mesa. PMDB/PSC/PSD/PSL, vota "sim".

O SR. JOSÉ ALDEMIAI- "Não", Sr. Presiden- O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi-
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em obs
trução.

O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".

O SR. ALDO REBELO (PCdoB - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB está em
obstrução.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal, recomenda o voto "sim".

O SR. MATHEUS SCHMIDT (PDT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT reco
menda obstrução.

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPB/PL está em obstrução.

A SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB,
vota "sim".

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Tra
balhadores está em obstrução, por ser contra a ree
leição.

O SR. RICARDO GOMYDE (PCdoB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB
está em obstrução.

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPB/PL, está em obstrução.

O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "sim".
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A SRA. VANESSA FEUPPE - Sr. Presidente, O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
peço a palavra pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. PPBlPL está em obstrução.
Ex.· a palavra. O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Sem

A SRA. VANESSA FELlPPE (PSDB - RJ. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB con-
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, apenas voca seus Deputados a não comparecerem em ple-
para ter certeza, na dúvida quanto a meu voto, Va- nário, porque está em obstrução.
nessa Felippe vota "sim". O SR. BENITO GAMA (PFL - BA. Sem revi-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como são do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Go-
votam os Srs. Líderes? vemo convoca seus aliados a votar "sim".

O SR. ODELMO LEÃO (BlocolPPB _ MG. O SR. MARCELO TEIXEIRA - Sr. Presidente,
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco pela ordem.
PPBlPL está em obstrução. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

Exli a palavra.
A SRA. MARIA ELVIRA (BlocoIPMDB - MG. O SR. MARCELO TEIXEIRA (BlocoIPMDB-

Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco CE. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, a ban-
PMDB/PSD/PSL vota "sim". cada que votei talvez estivesse com defeito. Portan-

O SR. CHICO VIGILANTE - Pela ordem, Sr. to, meu voto é "sim".
Presidente. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O De-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. putado Marcelo Teixeira vota "sim", colocando em
Ex.li a palavra. É sobre o processo de votação? dúvida a bancada em que votou.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi- O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,
são do orador.) - Sim, Sr. Presidente. Quero indagar pela ordem.
de V. Ex.lI quanto tempo irá durar esta votação? O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - En- Exli a palavra.
quanto tiver fluxo. Ficará V. Ex.li atento. O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi-

A SRA. DAULA FIGUEIREDO - Sr. Presiden- são do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em obs-
te, pela ordem. trução.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. A SRA. MARIA ELVIRA (BlocoIPMDB - MG.
Ex.li a palavra. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Líder

A SRA. DAULA FIGUEIREDO (PSDB _ SP. Michel Temer convoca todos os Deputados compo-
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, para con- nentes do Bloco/PMDBIPSDIPSL para estarem pre

sentes e votar "sim".firmar meu voto "sim", porque tive dúvidas com rela-
ção à digitação. O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.

O SR. CHICO VIGILANTE _ Sr. Presidente, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo-
pela ordem. colPPBIPL informa sua bancada que vamos manter

a obstrução até o final da votação.
O SR•. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Portanto, o Bloco PPBIPL está em obstrução.

Ex'! a palavra. O SR. BENITO GAMA (PFL - BA. Sem revi-
O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi- são do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Go-

são do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em obs- vemo recomenda o voto "sim".
trução exatamente para que não haja fluxo. () SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi-

O SR. RICARDO GOMYDE (PCdoS - PRo são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Tra-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB balhadores está em obstrução e não marcará pre-
está em obstrução. sença nesta sessão.

O SR~ JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi- O SR. INOCÊNCIO OUVEIRA (PFL - PE.
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB convoca Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
todos os seus Deputados ao plenário - literalmente da Frente Liberal recomenda o voto "sim".
todos - para o voto "sim". O SR. OSWALDO SOLER - Sr. Presidente,

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. peço a palavra pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL re- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
comenda o voto "sim". Ex'! a palavra.
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o SR. OSWALDO SOLER (BlocoIPMDB - MT.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tenho dú
vidas com relação ao meu voto. Meu voto é "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O De
putado Oswaldo Soler registra o voto "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "sim" e faz um
apelo aos Srs. Deputados para que compareçam ao
plenário para que possamos concluir esta votação.

O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB recomen
da o voto "sim" e, ao mesmo tempo, pede a todos os
seus Parlamentares que estejam no Plenário, que
não se abstenham - e não vão se abster - de votar
em matéria tão fundamental.

O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (PFL - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, por dúvida
de digitação, meu voto é "sim".

O SR. EDISON ANDRINO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. EDISON ANDRINO (BlocoIPMDB-SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB e
o Bloco recomendam o voto "sim".

O SR. EDINHO ARAÚJO (BlocoIPMDB-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a lideran
ça do Governo rer.omenda o voto "sim".

O SR. WOLNEY QUEIROZ (PDT-PE. Sem re
visão do orador.) - O PDT está em obstrução, Sr.
Presidente.

O SR. INÁCIO ARRUDA (PC do B - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PC do B está
em obstrução e recomenda a seus Parlamentares
não marcar presença, não comparecer em plenário.

O SR. BENITO GAMA (PFL-BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, os partidos da base do
Governo não estão em obstrução e pedem o voto
"sim".

O SR. ODELMO LEÃO (BlocoIPPB-MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o BlocolPPB
PL está em obstrução e vai manter-se assim até o fi
nal da votação.
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O SR. CHICO VIGILANTE (PT-DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Tra
balhadores, mantendo coerência, está em obstru
ção.

O SR. DARCíSIO PERONDI (BlocoIPMDB-RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Líder do
PMDB, Michel Temer, chama seus Deputados do
PMDB, do PSC, do PSD e do PSL a comparecer
para votar "sim".

O SR. SIMÃO SESSIM - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. SIMÃO SESSIM (PSDB-RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, apenas para confir
mar meu voto "sim".

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

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

O SR. CHICO VIGILANTE (PT-DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Tra
balhadores está em obstrução.

O SR. BENITO GAMA (PFL-BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, os partidos da base do
Governo não estão em obstrução e estão votando
"sim". Portanto, A Liderança do Governo recomenda
o voto "sim".

O SR. VICENTE CASCIONE (PTB-SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB reco
menda o voto "sim".

O SR. FLÁVIO PALMIER DA VEIGA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordern.

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

O SR. FLÁVIO PALMIER DA VEIGA (PSDB
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, confir
mo meu voto "sim".

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB-MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PPBIPL
mantém-se em obstrução.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota
"sim".

O SR. CHICO VIGILANTE (PT-DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em obs
trução.



A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

A SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB-MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "sim" à reeleição e "sim" à candidatura dos
atuais governantes.

O SR. EXPEDITO JUNIOR - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. EXPEDITO JUNIOR (Bloco/PL-RO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na dúvida,
meu voto é "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Peço ao
Plenário tolerância, porque vários Deputados estão
declarando voto em função de defeito nas bancadas.

O SR. SALVADOR ZIMBALDI (PSDB-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria
de reafirmar meu voto "sim".

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

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

O SR. CHICO VIGILANTE (PT-DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Tra
balhadores está em obstrução.

Espero que essas justificativas de plenário não
tenham outras intenções.

O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB-SP. Sem revisão
do orador.) - O PSDB vota "sim".

, A SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB-MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDB/PSD/PSL vota "sim".

O SR. EURICO MIRANDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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A SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB-MG. O SR. BENITO GAMA (PFL-BA. Sem revisão
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB do orador.) - A Liderança do Governo recomenda o
recomenda o voto "sim" a todos os Deputados da voto "sim".
bancada. O SR. CHICO VIGILANTE (PT-DF. Sem revi-

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB-GO. Sem são do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em obs-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota trução.
"sim" e apela a toda a bancada que compareça ao O SR. JOÃO CARLOS BACELAR - Sr. Presi-
plenário e vote a favor da reeleição. dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. VICENTE CASCIONE (PTB-SP. Sem O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota Exª a palavra.
"sim". O SR. JOÃO BACELAR (Bloco/PSC-BA. Sem

O SR. EDINHO ARAÚJO (Bloco/PMDB-SP. revisão do orador.) - Sr. Presidente, deu pane em
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB e minha bancada. Na hora de assinar o botão preto a
o Bloco recomendam o voto "sim". luz não acendeu. Por isso, quero declarar meu voto

"sim".
O SR. BENITO GAMA (PFL-BA. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Gover
no recomenda o voto "sim".

O SR. CHICO VIGILANTE (PT-DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Tra
balhadores está em obstrução.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB-GO. Sem
revisão do orador.) - A Liderança do PSDB convida
a todos que ainda nãp yotaram que venham votar
pelas mudanças, pelas reformas, pela reeleição. O
voto é "sim".

O SR. BENITO GAMA (PFL-BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Gover
no recomenda o voto "sim".

O SR. CHICO VIGILANTE (PT-DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em obs
trução.

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB-MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PPB/PL
informa sua bancada que vamos manter a obstrução
até o final da votação.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como o
painel apagou antes, estou confirmando meu voto
"sim".

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB-GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".
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O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem a O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
palavra. Ex" a palavra.

O SR. EURICO MIRANDA (Bloco/PPB-RJ. O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto
de confirmar meu voto "sim". é "sim".

O SR. JOSÉ ANíBAL - Sr. Presidente, peço a O SR. ANTÔNIO AUREUANO (PSDB-MG.
palavra pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, reafirmo

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. meu voto "sim".
Ex!! a palavra. O SR. OSVALDO BIOLCHI (PTB-RS. Sem re-

O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB-SP. Sem revisão visão do orador.) - SR. Presidente, meu voto é
do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim". "sim". O PTB convida os Srs. Deputados para virem

O SR. BENITO GAMA (PFL-BA. sem revisão votar "sim".
do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Gover- A SRA. ZULAIÊ COBRA (PSDB-SP. Sem revi-
no recomenda o voto "sim". são da oradora.) - Sr. Presidente, meu voto é "sim".

O SR. EDINHO ARAÚJO (BlocoIPMDB-SP. O SR. NELSON OTOCH (PSDB-CE. Sem revi-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB e são do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "sim".
o Bloco recomendam o voto "sim". O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,

O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO - Sr. Presi- peço a palavra pela ordem.
dente, peço a palavra pela ordem. O SR PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Ex" a palavra.
Exª a palavra. O SR. MARCONI PERILLO (PSDB-GO. Sem

O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (PFL-RJ. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto "sim".
é "sim". O SR. LAEL VARELLA - Sr. Presidente, peço

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Lúis Eduardo) - Tem V.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - tem V. Exil a palavra.
Ex!! a palavra. O SR. LAEL VARELLA (PFL-MG. Sem revi-

O SR. ODELMO LEÃO (blocoIPPB-MG. Sem são do orador.) - Só para esclarecer, meu voto é
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PPBIPL "sim".
se mantém em obstrução. O SR. SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente,

O SR. MARÇAL FILHO - Sr. Presidente, peço peço a palavra pela ordem.
a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Exil a palavra.
Exil a palavra. O SR. SÉRGIO MIRANDA (PC do B-MG. Sem

O SR. MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB-MS. revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou ouvindo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero con- vários Deputados. Quero perguntar a V. Ex" se isso
firmar meu voto "sim" e recomendar aos Deputados é correção de voto, como será computado posterior-
do PMDB que votem "sim" à reeleição. mente?

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Solicito O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou ex-
aos Srs. Deputados que estão à direita e à esquerda plicar a V. Ex8 não posso impedir que quem tenha
da mesa que facilitem um pouco a visão do Presi- dúvida de como digitou venha ao microfone para
dente sobre o painel. (Palmas.) reafirmar sua posição. Não posso impedir. Apenas

O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente, vou pedir paciência ao Plenário para conferir o nome
peço a palavra pela ordem. de todos os Srs. Deputados que vêm ao microfone.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Apelo para os que não têm dúvida que não anun-
Exil a palavra. ciem sua posição para não complicar ainda mais o

O SR. CHICO VIGILANTE (PT-DF. Sem revi- processo de votação. Agora, evidentemente, o De-
são do orador.) - Sr. Presidente, é bom descerem putado tendo dúvida, sou forçado a permitir que a
do poleiro. O PT está em obstrução. desfaça.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presideu- O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,
te, peço a palavra pela ordem. peço a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente; espero que esta
justificativa não tenha outros objetivos.

O SR. CARLOS APOLINÁRIO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. CARLOS APOUNÁRIO (BlocoIPMOB 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu
voto é "sim".

O SR. PAULO NASCIMENTO (BlocoIPPB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, reafir
mo que meu voto é "sim".

O SR. CARLOS MOSCONI (PSOB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei ·sim" com
toda a convicção, porém, a luz verde do painel não
acendeu, por isso quero reafirmar meu voto "sim" à
reeleição.

O SR. FERNANDO GONÇALVES - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB
vota "sim".

O SR. BENITO GAMA (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Go
verno recomenda o voto "sim".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO•. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB vota
"sim".

O SR. EDUARDO MASCARENHAS - Sr. Pre
sidente, pela ordem.

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

O SR. EDUARDO MASCARENHAS (PSOB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu
voto é "sim".

O SR. MATHEUS SCHMIDT - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. MATHEUS SCHMIDT (POT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o POT, embora
atingido o quorum de 302, vai continuar obstruindo,
solicitando aos seus Oeputados que não compare
çam ao plenário, não dêem presença em sinal de
protesto.

O SR. LUIZ MÁXIMO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela,ordem.

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

O SR. LUIZ MÁXIMO (PSDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, reafirmo meu voto
"sim", uma vez que o painel não acendeu a luz.

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

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

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Tra
balhadores, mesmo alcançado o quorum, continua
rá em obstrução.

O SR. BENITO GAMA (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - A Liderança do Governo recomen
da o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Peço
aos Srs. Líderes que falem um de cada vez.

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB está
em obstrução.

O SR. EURípEDES MIRANDA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. EURípEDES MIRANDA (POT - RO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei abs
tenção quando gostaria de ter votado "sim".

A SRA. MARINHA RAUPP (PSDB - RO. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, votei "sim".

O SR. OLÁVIO ROCHA (PSOB - PA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presid~nte, votei "sim".

O SR. PAULO FEIJÓ (PSOB - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "sim".

O SR. JAIR BOLSONARO (BlocolPPB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero con
firmar o meu voto "não".

O SR. VICENTE CASCIONE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. VICENTE CASCIONE (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o prB reco
menda o voto "sim".

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL continua sua obstrução.

O SR~ BENITO GAMA (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Go
verno recomenda o voto "sim".



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

O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, registro meu voto "sim"
porque a luz do painel não acendeu.

O SR. SílVIO TORRES (PSDB - SP. Sem re
visão do orador.) -Sr. Presidente, meu voto é "sim".

O SR. DARCI COELHO (Bloco/PPB - TO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto
é "sim".

O SR. OSVALDO REIS (Bloco/PPB - TO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, confirmo meu
voto ·sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Peço
aos Srs. Deputados que falem cada um de uma vez,
do contrário, será impossível o registro pela Secreta
riada Mesa.

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

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

O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota ·sim".

O SR. PAUDERNEY AVELlNO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. PAUDERNEY AVELlNO (BlocoIPPB
AM. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu
voto é "sim".

O SR. MOISÉS L1PNIK (PTB - RR. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é ·sim".

O SR. GERVÁSIO OLIVEIRA (PSB - AP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é
"não".
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O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi- O SR. ODElMO lEÃO (Bloco/PPB - MG.
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Tra- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
balhadores continua em obstrução. PPBlPL está em obstrução.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. O SR. JOÃO FAUSTlNO - Sr. Presidente,
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido peço a palavra pela ordem.
da Frente Liberal recomenda o voto "sim". O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi- E~ a palavra.
dência vai encerrar a votação. O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB - RN. Sem

O SR. ODElMO lEÃO - Sr. Presidente, peço revisão do orador.) - Sr. Presidente, reafirmo meu
a palavra pela ordem. voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. O SR. CARLOS MEllES (PFL - MG. Sem re-
Exi a palavra. visão do orador.) - Sr. Presidente, confirmo meu

O SR. ODElMO lEÃO (Bloco/PPB - MG. voto ·sim".
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco O SR. CARLOS AíRTON (Bloco/PPB - AC.
PPBlPL está em obstrução. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto

• é "não". IO SR. INACIO ARRUDA (PCdoB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB está
em obstrução.

A SRA. MARIA ELVIRA (BlocoIPMDB - MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB,
com 70 votos presentes, vota "sim".

O SR. ADEMIR LUCAS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. ADEMIR LUCAS (PSDB - MG. sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, votei "sim".

O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PPB - TO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de di
zer que meu voto é "sim".

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

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

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Tra
balhadores está em obstrução.

O SR. ADEMIR LUCAS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. ADEMIR LUCAS (PSDB - MG. sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "sim·.

A SRA. REGINA UNO (Bloco/PMDB - AC.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, registro
meu voto "sim".

O SR. ODELMO lEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardd) - Tem V.
E~ a palavra.



O SR. EDISON ANDRINO (Bloco/PMDB - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto
é "simll

•

O SR. ALBERTO SILVA (Bloco/PMDB - PI.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto
é "sim".

O SR. OSMIR LIMA (PFL - AC. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, já tive problemas por
duas vezes com o painel; por isso, ratifico meu voto
"sim".

O SR. PAULO BAUER (PFL - SC. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, pelo mesmo pro
blema que ocorreu no painel, confirmo meu voto
"sim".

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB está
em obstrução.

O SR. EMERSON OLAVO PIRES - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. EMERSON OLAVO PIRES (Blo
colPMDB - RO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, meu voto é "simll

•

O SR. RICARDO HERÁCLlO (PSB - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é
"sim".

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"simll

•

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

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex" a palavra.
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O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi-
EX« a palavra. são do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em obs-

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi- trução.
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Tra- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
balhadores está em obstrução. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido

O SR. MARCUS VICENTE - Sr. Presidente, da Frente Liberal recomenda o voto ·sim".
peço a palavra pela ordem. O SR. ROBSON ROMERO (PSDB - RJ. Sem

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB confir
ma o voto "simll

•EX« a palavra.
O SR. MARCUS VICENTE (PSDB _ ES. Sem A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente, peço

revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é a palavra pela ordem.
"sim". O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

Exil a palavra.
A SRA. MARIA ELVIRA (BlocoIPMDB - MG.

Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, a Depu
tada Ceci Cunha, que se encontra rouca, pede que
seja confirmado seu voto "sim".

O SR. Luís BARBOSA (BlocolPPB - RR.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria
de confirmar meu voto "sim".

O SR. ODíuo BALBINOTTI (PTB - RR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é
"sim".

O SR. WERNER WANDERER (PFL - PR.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto
é "simll

•

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

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

O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB convoca
os seus Deputados ao plenário para votar "sim". O
voto é "sim".

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

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

O SR. WILSON CUNHA (PFL - SE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "simll

•

O SR. LUCIANO PIZZATIO (PFL - PR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é
IIsim".

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

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

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de indagar
a V. Ex" se o Regimento Interno prevê voto por pro
curação. A Deputada Maria Elvira acaba de votar,
pelo microfone, por procuração.
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o SR. ANTÔNIO DOS SANTOS - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ANTÔNIO DOS SANTOS (PFL - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto
é "sim".

O SR. MÁRIO NEGROMONTE (PSDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, voto "sim".

O SR. JOSÉ TELES (Bloco/PPB - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou reconfir
mando meu voto "sim".

O SR. ÁTILA UNS (PFL-AM. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "sim".

A SRA. CECI CUNHA (PSDB - AL. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, meu voto é "sim".

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

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

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o voto do Partido
dos Trabalhadores é "não", mas estamos em obstru
ção, em conjunto com os demais partidos contrários
à reeleição.

O SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, estão em dúvi
da com relação ao meu voto. Meu voto é "sim", a fa
vor da reeleição.

O SR. CARLOS AIRTON (Bloco/PPB - AC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na dúvida,
meu voto é "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Faço
um agradecimento a todos os Deputados de todas
as facções pela forma correta como procederam, os
que são favoráveis e os que são contrários. Sempre
que um lado acha que vai ganhar fica facilitada a
missão do Presidente. Isso foi ótimo. Agradeço a to
dos os senhores.

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

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

O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Muito bem, Sr. Presidente, nós
também agradecemos e recomendamos o voto
"sim".
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O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, se alguém quiser
colaborar com a Mesa, poderia deixá-Ia mais à von
tade. Tem gente demais aí para as câmeras.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - V. Exª
está muito vigilante para meu gosto.

O SR. MANOEL CASTRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. MANOEL CASTRO (PFL - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, confirmo meu
voto "sim".

O SR. INOCÊNCIO OUVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "sim".

O SR. ADROALDO STRECK - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ADROALDO STRECK (PSDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, por via
das dúvidas, meu voto é "sim".

O SR. PAULO CORDEIRO (PTB - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, confirmo meu
voto ·sim".

O SR. LEUR LOMANTO (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, confirmo meu voto
"sim".

O SR. JOSÉ BORBA (PTB - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "sim".

O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB está
em obstrução.

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPB/PL continua em obstrução.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Tra
balhadores é contrário à reeleição (3 vai permanecer
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em obstrução, junto aos demais partidos contrários à
emenda da reeleição - e isso por convicção. Nós
não estamos mudando de casaca na última hora.

A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

A SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMOB - MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, são tan
tas as dúvidas que eu também fiquei indecisa. Que
ro dizer que meu voto foi "sim".

A SRA. RAQUEL CAPIBERIBE (PSB - AP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, quero
declarar que meu voto é "não", embora meu Líder
tenha votado "sim". Peço que seja registrado e que
toda a Casa saiba que eu, Raquel Capiberibe, do
PSB, votei "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Nobre
Oeputada, todos saberão disso quando abrirmos o
painel. (Palmas.) Quando publicarmos o resultado,
todos saberão como V. ExªS votaram.

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. MARCONI PERILLO (PSOB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB vota
"sim".

O SR. MATHEUS SCHMIDT (POT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero fazer um
registro para a História: os Oeputados do PDT que
não marcaram sua presença no painel, aqueles que
não votaram e os que não vão votar estão obede
cendo à orientação do partido, que é contrário à
emenda da reeleição.

Se o PDT votasse, votaria contra a emenda;
não o faz porque está em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Pois
não, Deputado, aguarde a História.

O SR. EDINHO ARAÚJO (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB e
o Bloco recomendam o voto "sim".

O SR. FERNANDO LYRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. FERNANDO LYRA (PSB - PE. sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, repito que há
uma recomendação do Partido Socialista Brasileiro
para votarmos contra a emenda. No entanto, reitero
o meu voto "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex!! a 'palavra.

O SR. INOCÊNCIO OUVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "sim", tendo o
seu Líder, Deputado Inocêncio Oliveira, também vo
tado "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Oeputa
do Inocêncio Oliveira, V. EX- tinha dúvidas? Agora,
eu fiquei em dúvida.

O SR. DANILO DE CASTRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. DANILO DE CASTRO (PSOB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto
é"sim".

O SR. PAULO CORDEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. PAULO CORDEIRO (PTB - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB reco
menda o voto "sim".

O SR. BENITO GAMA (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do G0
verno recomenda o voto "sim".

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Tra
balhadores continua em obstrução.

O SR. BENITO GAMA (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Go
verno recomenda o voto "sim".

O SR. MARCONI PERILLO (PSOB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB reco
menda o voto "sim".

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

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

O SR. JOSÉ TELES (Bloco/PPB - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero ratificar
meu voto "sim".

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

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

O SR. NOEL DE OLIVEIRA (Bloco/PMOB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vou
encaminhar à Mesa uma declaração de voto.
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Essa declaração, seguindo a determinação da O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
convenção do meu partido, o PMDB, que deliberou Exll a palavra.
que somente apps o dia 15 de fevereiro apreciaria... O SR. PEDRO HENRY (PSDB - MT. Sem revi-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa- são do orador.) - Sr. Presidente, quero declarar o
do Noel de Oliveira, V. Exll pode encaminhar à meu voto, porque estou em dúvida. Voto "sim".
Mesa. O SR. JULIO CESAR (PFL - PI. Sem revisão

O SR. NOEL DE OLIVEIRA - ... estou impedi- do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é ·sim".
do de, em primeira votação, participar da mesma. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Daqui a

O meu voto seria contrário, mas hoje estou em pouco vamos descobrir que quase ninguém errou o
obstrução. voto.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Pois O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,
não, Deputado. V. Exil deve encaminhar a declara- peço a palavra pela ordem.
ção à Mesa. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

O SR. MENDONÇA FILHO - Sr. Presidente, Ex" a palavra. .
peço a palavra pela ordem. O SR. CHICO VIGILANTE (PT-DF. Sem revl-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Tem V. ~ão" do ~rador.}.- ~r. Presidente, talvez o objetivo da
ExI a palavra. Justificativa aqUi sela outro. .

O SR. MENDONÇA FILHO (PFL _ PE. Sem O SR. INOCENCIO OLIVEIRA - Sr. Preslden-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, se o Líder do te, peço a palavra pela ordem. ,
meu partido tem direito a dúvidas o autor natural- O SR. PRESIDENTE (LUIs Eduardo) - Tem V.

t d r tif' t ". '" Ex!! a palavra.
men e eve a I~ar o seu vo o sim.. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem

O SR. INACIO ARRUDA - Sr. Presidente, "- d d) S P "d t O ~ rt"d d
Peço a palavra ela ordem. revlsao "o ora ar. - r. resl e~ e, ra I o a

P, Frente Liberai recomenda o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (LUIS Eduardo) - Tem V. O SR. ANTONIO GERALDO - Sr. Presidente,

ExI a palavra. , peço a palavra pela ordem.
. _O SR. INACIO ARRUDA .(PCdoB - CE. Sem O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

revlsao do orador.)_-Sr. Presidente, o PCdoB se Ex" a palavra.
mantém em obstr!1çao. . O SR. ANTONIO GERALDO (PFL-PE. Sem

O SR. OSORIO ADRIANO - Sr. Presidente, revisão do orador.) - Sr. Presidente, já que o painel
peço a palavra pela ordem. não oferece tanta confiabilidade quero ratificar meu

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. voto "sim". '
Exll a palavra. , O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,

O SR. OSORIO ADRIANO (PFL - DF. Sem re- peço a palavra pela ordem.
visão do orador.) - Sr. Presidente, quero confirmar O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
meu voto "sim"., ExI a palavra.

O SR. EDINHO ARAUJO - Sr. Presidente, O SR. MARCONI PERILLO (PSDB-GO. Sem
peço a palavra pela ordem. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. "sim".
ExI a palavra. O SR. RAUL BELÉM - Sr. Presidente, peço a

O SR. EDINHO ARAÚJO (Bloco/PMDB - SP. palavra pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB e O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
o Bloco, sob a Liderança do Deputado Michel Te- Ex" a palavra.
mer, recomenda o voto "sim". O SR. RAUL BELÉM (PFL-MG. Sem revisão

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi- do orador.) - Sr. Presidente, confirmo meu voto
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Tra- "sim".
balhadores continua em obstrução, juntamente com O SR. CLÁUDIO CAJADO (PFL-BA. Sem revi-
cinco Deputados da bancada do Distrito Federal - são do orador.) - Sr. Presidente, com receio da má-
dos quais tenho muito orgulho -, que não compare- quina, ratifico meu voto "sim".
ceram para votar nesta sessão. O SR. FRANCISCO RODRIGUES (BlocoIPPB-

O SR. PEDRO HENRY - Sr. Presidente, peço RR. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu
a palavra pela ordem. voto é ·sim".
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O SR. NÁRCIO RODRIGUES (PSDB-MG. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto V.Exª a palavra.
é "sim". O SR. CHICO VIGilANTE (PT-DF. Sem revi-

O SR. ANIVAlDO VALE (BlocoIPPB-PA. Sem são do orador.) _ Sr. Presidente, só para tranqüilizar
revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é a minha bancada e os demais Deputados, quero co-
"sim". municar que V. Ex!! já anunciou nesta sessão que,

O SR. PAULO BORNHAUSEN (PFL-SC. Sem após esta votação, vai abrir o painel para quem es-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é tava em obstrução marcar sua presença, com certe-
"sim". za.

O SR. URSICINO QUEIROZ (PFL-BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "sim".

O SR. JOSÉ DA PAIXÃO (BlocoIPPB-RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é
"sim".

O SR. HÉLIO ROSAS - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. HÉLIO ROSAS (BlocoIPMDB-SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou encami
nhando declaração de voto "sim", seguindo orienta
ção do Líder Michel Temer.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Pois
não, Deputado Hélio Rosas.

O SR. JAIRO CARNEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. JAI;:lO CARNEIRO (PFL-BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Jairo
Carneiro ·sim·.

O SR. OSCAR ANDRADE (Bloco/PMDB-RO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, voto ·sim".

O SR. BENITO GAMA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. BENITO GAMA (PFL-BA. sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Gover
no recomenda o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi
dência vai encerrar a votação.

O SR. CHICO VIGilANTE (PT-DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT continua em
"obstrução".

O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB-SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, recomendando o voto
"sim", pediria a V. Exll que esperasse mais um minu
tinho ou dois, porque outros Deputados vão se mani
festar.

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

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Com
certeza. A obstrução é um processo legítimo do Par
lamento.

O SR. CHICO VIGILANTE _ É um processo
das minorias.

O SR. iNOCÊNCIO OLIVEIRA _ Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Tem V.
EXª a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
revisão do orador.) _ Sr. Presidente, o Partido da
Frente Liberal recomenda o voto sim.

O SR. ABELARDO lUPION _ Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Tem V.
Exll a palavra.

O SR. ABELARDO lUPION (PFL-PR. Sem re
visão do orador.) _ Sr. Presidente, Deputado Abelar
do Lupion, sim.

O SR. AROlDO CEDRAZ (PFL-BA. Sem revi
são do orador.) _ Sr. Presidente, o Deputado Aroldo
Cedraz reconfirma o voto sim.

O SR. JOSÉ ANíBAL _ Sr. Presidente, peço a
palavra pela ·ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Tem V.
Exll a palavra.

O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB-SP. Sem revisão
do orador.) _ Sr. Presidente, no que se refere ao
PSDB, V. Exª pode encerrar a votação, porque toda
a bancada votou.

O SR. ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO(PFL-PB.
Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, Álvaro
Gaudêncio ratificando o voto sim.

O SR. JOSÉ ANíBAL _ Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE(Luís Eduardo) _ Tem
V.Ex". a palavra.
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Amazonas

Alzira Éwerton - PSDB - Sim;
Arthur VirgOio - PSDB - Sim;
Atila Lins - PFL - Sim;
Cláudio Chaves - PFL - Sim;
Euler Ribeiro - Bloco - PFL - Sim;
João Thomé Mestrinho - Bloco - PMDB - Sim;
Luiz Fernando - PSDB - Sim;
Pauderney Avelino - Bloco - PP8 - Sim.

Rondônia

Contúcio Moura - Bloco - PMDB - Sim;
Emerson Olavo Pires - Bloco - PMDB - Sim;
Eurípedes Miranda - PDT - Abstenção;
Expedito Júnior - Bloco - PL - Sim;
Marinha Raupp - PSDB - Sim;
Moisés Bennesby - S/P - Sim;
Oscar Andrade - Bloco - PMDB - Sim.

Acre

. Carlos Airton - Bloco - PPB - Não;
Célia Mendes - PFL - Não;
Chicão Brígido - Bloco - PMDB - Sim;
João Maia - PFL - Sim;
Osmir Lima - PFL - Sim;
Regina Lino - Bloco - PMDB - Sim;
Ronivon Santiago - PFL - Sim;
Zi/a Bezerra - PFL - Sim.

Tocantins

Antonio Jorge - Bloco - PPB- Sim;
Darci Coelho - Bloco - PPB - Sim;

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PPB - Sim;
Elton Rohnelt - PFL - Sim;
Francisco Rodrigues - Bloco - PPB - Sim;
Luciano Castro - PSDB - Sim;
Luis Barbosa - Bloco - PPB - Sim;

o SR. JOSÉ ANíBAL(PSDB-SP. Sem revisão Moisés Lipnik - PTB - Sim;
do orador.) _ Sr. Presidente, embora seja inusitado, Robério Araújo - Bloco - PPB - Sim;
V.Exll• tem nosso franco apoio para encerrar. Salomão Cruz - PSDB - Sim.

O SR. CIRO NOGUEIRA _ Sr. Presidente, A~apá
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE(Luís Eduardo) _ Tem Antonio ~eijão - PSDB - Sim; .
V.Ex•. a palavra. Era,ldo Tnndade - Bloco - ~PB - Sim;

O SR. CIRO NOGUEIRA(PFL-PI. Sem revisão Fátima .Pela~s ~ PSDB - Na~;
do orador.) _ Sr. Presidente, meu voto é sim. Ge~ásl~ OIJ~elra - PSB - Nao; .

O SR. PRESIDENTE(Luís Eduardo) -:.. A Presi- Munlo Plnh~lro :- Bloco - PFL:: Sim;
dência vai encerrar a votação. Raq~el Caplbenbe - PSB - Nao; .

Está encerrada a votação. Sérgio Barcellos - Bloco - PFL - Sim;

Vamos ao resultado. Peço aos Srs. Deputados Pará
que dêem acesso, para que possamos verificar. Anivaldo Vale _ Bloco - PPB - Sim'

O SR. FEUX MENDONÇA _ Sr. Presidente, Gerson Peres - Bloco - PPB - Sim;
peço a palavra pela ordem. Hilário Coimbra - PTB - Sim'

O SR. PRESIDENTE(Luís Eduardo) _ Tem Nicias Ribeiro - PSDB - Sim;
V.ExB. a palavra. Olávio Rocha - PSDB - Sim;

O SR. FELlX MENDONÇA(PTB-BA. Sem re- Raimundo Santos - PFL - Sim'
..Visão do orador.) _ Sr. Presidente,. re~ifico m~u Vic Pires Franco - Bloco - PFl- Sim.

voto. Com certeza absoluta, eu votei Sim, e saiu
não.

O SR. PRESIDENTE(Luís Eduardo) _ Saiu
abstenção, Deputado Felix Mendonça.

O SR. FELlX MENDONÇA _ Meu voto é
sim.

O SR. PRESIDENTE(Luís Eduardo) _ Não te
nho dúvida disso, Deputado Felix Mendonça.

O SR. PRESIDENTE(Luís Eduardo) _ A Presi-
dência vai proclamar o resultado:

VOTARAM:
SIM 336
NÃO 17
ABSTENÇÕES 6
TOTAL: 359
É Aprovado o substitutivo da Comissão espe

cial a proposta de Emenda a Constituição nº 01/95,
ressalvados os destaques.

Estão prejudicados: A proposição inicial (pro
posta de Emenda a Constituição nll 01/95) As pro
postas de emenda a Constituição nºs 54, 58, 86,
113, 161, 172 e 222, de 1995, apensadas; e as
Emendas apresentadas na Comissão Especial, res
salvados os destaques.

VOTARAM OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS:
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Antônio Geraldo - PFL - Sim;
Fernando Lyra - PSB - Sim;
Gonzaga Patriota - PSB - Não;
Inocêncio Oliveira - PFL - Sim;
João Colaço .:... PSB - Sim;
José Chaves - Bloco - PMDB - Sim;
José Jorge - PFL - Sim;
José Mendonça Bezerra - PFL - Sim;
José Múcio Monteiro - PFL - Sim;
Luiz Piauhylino - PSDB - Sim;
Mendonça Filho - PFL - Sim;
Nilson Gibson - PSB - Sim;
Osvaldo Coelho - PFL - Sim;
Ricardo Heráclio - PSB - Sim;
Roberto Fontes - PFL - Sim;
Sérgio Guerra - PSB - Sim;
Snvio Pessoa - Bloco - PMDB - Sim;
Vicente André Gomes - PDT - Sim;
Wilson Campos - PSDB - Sim.

Alagoas

Albérico Cordeiro - PTB - Sim;
Augusto Farias - Bloco - PPB - Sim;
Benedito de Lira - PFL - Sim;
Ceci Cunha - PSDB - Sim;
Fernando Torres - PSDB - Sim;
José Thomaz Nonô - PSDB - Sim;
Talvane Albuquerque - Bloco - PPB - Sim.

Ceará

João Ribeiro - Bloco - PPB - Sim; Rio Grande do Norte
Osvaldo Re~s - Bloco - P~B - Sim; Augusto Viveiros _ PFL - Sim;
Paulo Mourao - PSDB - Sim. Betinho Rosado - PFL - Sim',

Maranhão Carlos Alberto PSDB - Sim;

Antonio Joaquim Araujo - PFL - Sim; Cipriano Correia - PSDB - Sim;
Cesar Bandeira - PFL - Sim' Henrique Eduardo Alves - Bloco - PMDB -
Costa Ferreira - PFL - Sim; , Sim;
Davi Alves Silva - Bloco - PPB - Abstenção; Iberê Ferreira - PFL - Sim; .
Eliseu Moura - PFL - Sim; João Faustino - PSDB - Sim;
Jayme Santana - PSDB - Sim; Ney Lopes - PFL - Sim.
Magno Bacelar - PFL - Sim; Paraíba
Marcia Marinho - PSDB - Sim; ..
Mauro Fecury - PFL _ Sim; Adauto Pereira ~ PFL - Sim; .
Nan Souza - Bloco - PSL _ Sim' Alvaro Gaudênclo Neto - PFL - Sim;
Pedro Novais - Bloco - PMDB ~Sim' Armando Abrlio - Bloco - PMDB - Sim;
Remi Trinta - Bloco - PMDB _ Sim' ' Efraim Morais - PFL - Sim;
Roberto Rocha - PSDB - Sim' ' Gilvan Freire - Bloco - PMMB - Não;
Sarney Filho - PFL - Sim; , José Luiz Clerot - Bloco - PMDB - Sim;
Sebastião Madeira - PSDB - Sim. Ricardo Rique - Bloco - PMDB - Sim;

Roberto Paulino - Bloco - PMDB - Sim;
Wilson Braga -PDT - Sim.

PernambucoAnibal Gomes - Bloco - PMDB - Sim;
Antônio Balhmann - PSDB - Sim;
Antônio dos Santos - PFL - Sim;
Arnon Bezerra - PSDB - Sim;
Edson Queiroz - Bloco - PPB - Não;
Edson Silva - Bloco - PSDB - Sim;
Firmo de Castro - PSDB - Sim;
Gonzaga Mota - Bloco - PMDB - Sim;
Leônidas Cristino - PSDB - Sim;
Marcelo Teixeira - Bloco - PMDB - Sim;
Nelson Otoch - PSDB - Sim;
Pimentel Gomes - PSDB - Sim;
Pinheiro Landim - Bloco - PMDB - Sim;
Raimundo Gomes de Matos - PSDB - Sim;
Roberto Pessoa - PFL - Abstenção;
Rommel Feij6 - PSDB - Sim;
Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim;
Vicente Arruda - PSDB - Sim.

Piauí

Alberto Silva - Bloco - PMDB - Sim;
Ari Magalhães - Bloco - PPB - Sim;
B. Sá - PSDB - Sim;
Ciro Nogueira - PFL - Sim;
Felipe Mendes - Bloco - PPB - Sim;
Heraclito Fortes - PFL - Sim;
João Henrique - Bloco - PMDB - Sim;
Julio César - PFL - Sim;
Mussa Demes - PFL - Sim;
Paes Landim - PFL - Sim.
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Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB - Sim;
Bosco França - PMN - Sim;
Carlos Magno - PFL - Sim;
José Teles - Bloco - PPB - Sim;
Pedro Valadares - PSB - Sim;
Wilson Cunha - Bloco - PFL - Sim.

Bahia

Arolde Cedraz - PFL - Sim;
Benito Gama - PFL - Sim;
Claudio Cajado - PFL - Sim;
Colbert Martins - Bloco - PMDB - Não;
Domingos Leonelli - PSDB - Sim;
Eujácio Simões - Bloco - PL - Sim;
Félix Mendonça - Bloco - PTB - Abstenção;
Geddel Vieira Lima - Bloco - PMDB - Sim;
Jaime Fernandes - PFL - Sim;
Jairo Azi - PFL - Sim;
Jairo Carneiro - PFL - Sim;
João Carlos Bacelar - PFL - Sim;
João Leão - PSDB - Sim;
Jonival Lucas - PFL - Sim;
José Carlos Aleluia - PFL - Sim;
José Lourenço - Bloco - PPB - Sim;
José Rocha - PFL - Sim;
Leur Lomanto - PFL - Sim;
Luís Eduardo - PFL - Abstenção;
Luiz Braga - PFL - Sim;
Luiz Moreira - PFL - Sim;
Manoel Castro - PFL - Sim;
Mário Negromonte - PSDB - Sim;
Nestor Duarte - Bloco - PMDB - Sim;
Pedro lrujo - Bloco - PMDB - Sim;
Roberto Santos - PSDB - Sim;
Roland Lavigne - PFL - Sim;
Simara Ellery - Bloco - PMDB - Sim;
Ursicino Queiroz - PFL - Sim.

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB - Sim;
Aécio Neves - PSDB - Sim;
Antonio Aureliano - PSDB - Sim;
Antonio do Valle - Bloco - PMDB - Sim;
Aracely de Paula - PFL - Sim;
Bonifácio de Andrada - Bloco - PPB - Sim;
Carlos Melles - PFL - Sim;
Carlos Mosconi - PSDB - Sim;
Danilo de Castro - PSDB - Sim;
Elias Murad - PSDB - Sim;
Eliseu Resende - PFL - Sim;
Fernando Diniz - Bloco - PMDB - Sim;

Francisco Horta - Bloco - PL - Sim;
Genésio Bemardino - Bloco - PMDB - Sim;
Hugo Rodrigues da Cunha - PFL - Sim;
Jaime Martins - PFL - Sim;
João Magalhães - Bloco - PMDB - Sim;
José Rezende - Bloco - PPB - Sim;
José Santana de Vasconcellos - PFL - Sim;
Lael Varella - PFL - Sim;
Leopoldo Bessone - PTB - Sim;
Márcio Reinaldo Moreira - Bloco - PPB - Sim;
Marcos Lima - Bloco - PMDB - Não;
Maria Elvira - Bloco - PMDB - Sim;
Mauro Lopes - PFL - Sim;
Narcio Rodrigues - PSDB - Sim;
Osmânio Pereira - PSDB - Sim;
Paulo Heslander - PTB - Sim;
Philemon Rodrigues - PTB - Sim;
Raul Belém - PFL - Sim;
Roberto Erant - PSDB - Sim;
Romel Anízio - Bloco - PPB - Sim;
Ronaldo Perim - Bloco - PMDB - Sim;
Saraiva Felipe - Bloco - PMDB - Sim;
Sérgio Naya - Bloco - PPB - Sim;
Silas Brasileiro - Bloco - PMDB - Sim;
Vittorio Medioli - PSDB - Sim;
Zaire Rezende - Bloco - PMDB - Não.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PMDB - Sim;
Etevalda Grassi de Menezes - PTB - Sim;
Feu Rosa - PSDB - Sim;
Luiz Buaiz - Bloco - PL - Sim;
Luiz Durão - PDT - Sim;
Marcus Vicente - PSDB - Sim;
Nilton Baiano - Bloco - PPB - Sim;
Roberto Valadão - Bloco - PMDB - Sim.

Rio de Janeiro

Aldir Cabral- PFL - Sim;
Alexandre Cardoso - PSB - Sim;
Alexandre Santos - PSDB - Sim;
Arolde de Oliveira - PFL - Sim;
Ayrton Xerez - PSDB - Sim;
Candinho Mattos - PSDB - Sim;
Carlos Alberto Campista - PFL - Sim;
Eduardo Mascarenhas - PSDB - Sim;
Eurico Miranda - Bloco - PPB - Sim;
Fernando Gabeira - PV - Sim;
Fernando Gonçalves - PTB - Sim;
Flávio Palmier da Veiga - PSDB - Sim;
Itamar Serpa - PSDB - Sim;
Jair Bolsonaro - Bloco - PPB - Não;
Jorge Wilson - Bloco - PPB - Sim;
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José Carlos Coutinho - PFL - Sim; Vicente Cascione - PTB - Não;
José da Paixão - Bloco - PPB - Sim; Wagner Rossi - Bloco - PMOB - Sim;
José Egydio - Bloco - PL - Sim; Welson Gasparini - PSOB - Sim;
Laprovita Vieira - Bloco - PPB - Sim; Zulaiê Cobra - PSOB - Sim.
Lima Netto - PFL - Sim; Mato Grosso
Moreira Franco - Bloco - PMOB - Sim;
Osmar Leitão - Bloco - PPB - Sim; MuriloDomingos - PTB - Sim;
Paulo Feijó - PSOB - Sim; Osvaldo'Soler - PSOB - ~im;

Paulo Nascimento - Bloco - PPB - Sim; PedroHenry - PSOB - Sim;
Roberto Jefferson - PTB - Sim· Rodrigues Palma - PTB - Sim;
Robson Romero - PSOB - Sim'; Rogério Silva - PFL - Sim;
Rubem Medina - PFL - Sim; Tetê Bezerra - Bloco - PMOB - Sim;
Sérgio Arouca - PPS - Sim; Welinton Fagundes - Bloco - PL - Sim.
Simão Sessim - PSOB - Sim; Distrito Federal
Vanessa Felippe - PSOB - Sim. Augusto Carvalho _ PPS - Não;

São Paulo Osório Adriano - Bloco - PFL - Sim;
Alberto Goldman - Bloco - PMOB - Sim; Wigberto Tartuce - Bloco - PPB - Sim.
Almino Affonso - PSDB - Não; Goiás
Aloysio Nunes Ferreira - Bloco - PMOB - Sim; J' A t PSOB S' .
A tO . C I P . PSOB S' . ovalr ran es- - Im,

A
n nldlo Mardo~ anpnSunOzBlo -S' . - Im, Marconi Perillo - PSOB - Sim;
ma o a eira - - Im, M . V I d- PFL N-·

A K BI PMOB S· . ana aa ao- - ao,ry ara- oco- - Im, ..
A d C h P.FL S' . Roberto Balestra - Bloco - PPB - Sim,

yres a un a.-. - Im, Sandro M bel BI PMOB Ab t -.
Carlos Apolinário - Bloco _ PMOB _ Sim; . a - oco -. - s ençao,
C ri N I BI PMOB S

· . Vllmar Rocha - PFL - Sim.a os eson- oco- - Im,
Celso Russomanno - PSOB - Sim; Mato Grosso do Sul
Corauci Sobrinho - PFL - Sim; Oi/so Sperafico - Bloco - PMOB - Sim·
Dalila Figueiredo - PSOB - Si~; Marçal Rlho - Bloco - PMOB - Sim; ,
De Velasco - Bloco - PSO - Sim; Marilu Guimarães - PFL - Sim·
Ouilio Pisaneschi - PTB - Abstenção; Marisa Serrano - Bloco - PMDB - Sim;
Edinho Araujó - Bloco - PMOB - Sim; Nelson Trad - PTB - Sim·
Franco Montoro - PSOB - Sim; Oscar Goldoni - Bloco - PMOB - Sim.
Helio Rosas - Bloco - PMOB - Sim; Saulo Queiroz - PFL - Sim.
João Mellão Neto - PFL - Sim;
José Anfbal- PSOB - Sim; Paraná
José de Abreu - PSOB - Sim; Abelardo Lupion - PFL - Sim;
José Pinotti - Bloco - PMOB - Sim; Affonso Camargo - PFL - Sim;
Jurandyr Paixão - Bloco - PMOB - Sim; Alexandre Ceranto - PFL - Sim;
Koyu lha - PSOB - Sim; Antonio Ueno - PFL - Sim;
Lamartine Posella - Bloco - PPB - Sim; Basnio Villani - Bloco - PPB - Sim;
Luiz Cartos Santos - Bloco - PMDB - Sim; Chico da Princesa - Bloco - PTB - Sim;
Luiz Máximo - PSOB - Sim; Oilceu Sperafico - Bloco - PPB - Sim;
Maluly Netto - PFL - Sim; Ojalma de Almeida Cesar- Bloco - PMOB - Sim;
Marquinho Chedid - Bloco - PSD - Sim; Flávio Ams - PSOB - Sim;
Michel Temer - Bloco - PMDB - Sim; Homero Oguido - Bloco - PMOB - Sim;
Nelson Marquezelli - PTB - Sim; José Borba - PTB - Sim;
Paulo Lima - PFL - Sim; José Janene - Bloco - PPB - Sim;
Robson Tuma - Bloco - PSL - Sim; Luciano Pizzatto - PFL - Sim;
Salvador Zimbaldi - PSOB - Sim; Luiz Cartos Hauly - PSOB - Sim;
Snvio Torres - PSOB - Sim; Nelson Meurer - Bloco - PPB - Sim;
Tuga Angerami - PSOB - Sim; Odílio Balbinotti - PTB - Sim;
Vadão Gomes - Bloco - PPB - Sim; Paulo Cordeiro - PTB - Sim;



DECLARAÇÃO DE VOTO

Senhor Presidente,
Seguindo a determinação da Convenção do

meu partido PMDB que determinou que somente
após o dia 15 de fevereiro apreciaria a reeleição, es
tou em pedido de em 111 votação participar da mes
ma o meu voto é contra mas hoje nesta votação es
tou em obstrução.

Brasília, 28 de janeiro de 1997. - Deputado
Noel de Oliveira, (PMDB-RJ).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Senhor Presidente,
Entre as questões relevantes decididas pelo

Congresso Nacional nos últimos meses, destaca-se
a votação desta Emenda Constitucional que propõe
alterações no art. 14 da Carta Magna, de modo a se
permitir a reeleição, por mais um mandato, do Presi
dente e Vice-Presidente da República, dos Govema
dores e Vice-Governadores e dos Prefeitos e Vice
Prefeitos.

O PSDB e os partidos que apoiam o governo
de FHC endossam e defendem essa Emenda em
decorrência de duas ordens de considerações. Em
primeiro lugar, por julgarem que o impedimento da
reeleição para um novo mandato dos titulares do Po
der Executivo é anacrônico, perdeu sua razão de
ser; em segundo lugar porque essa restrição tomou
se um obstáculo à boa gestão da administração pú
blica.

Consagrado em nossa tradição constitucional,
esse impedimento decorreu do fato inquestionável
de que na República Velha e, parcialmente, no regi
me de 1946 a 1964, era uma prática corrente o uso
despudorado da máquina estatal nas eleições, o que

DECLARAÇÃO DE VOTO

Senhor President~,
Confirmação de Voto Sim na emenda da reelei

ção hoje dia 28-1-97 às 20:43hs.
Brasília, 28 de janeiro de 1997. - Deputado Jo-

vair Arantes.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Senhor Presidente,
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Renato Johnsson - Bloco - PPB - Sim; Para não deixar margem a dúvidas, encaminho
Ricardo Barros - PFL - Não; à Mesa, por escrito o meu voto: Sim.
Valdomiro Meger- Bloco - PPB - Sim; Brasília, 28 de janeiro de 1997. - Deputado
Werner Wanderer - PFL - Sim. Eduardo Mascarenhas.

Santa Catarina DECLARAÇÃO DE VOTO

Dejandir Dalpasquale - Bloco - PMDB - Sim; Senhor Presidente,
Edinho Bez - Bloco - PMDB - Sim; Para confirmar o meu voto, Sim.
Edson Andrino - Bloco - PMDB - Sim; Brasília, 28 de janeiro de 1997. - Deputado
José Carlos Vieira - PFL - Sim; Adroaldo Streck.
Mário CavaJlazzi - Bloco - PPB - Sim;
Neuto de Conto - Bloco - PMDB - Sim;
Paulo Bauer - PFL - Sim;
Paulo Bornhausen - PFL - Sim;
Paulo Gouvea - PFL - Sim;
Serafim Venzon - PDT - Sim;
Valdir Colatto - Bloco - PMDB - Sim.

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck - PSDB - Sim;
Arlindo Vargas - PTB - Sim;
Augusto Nardes - Bloco - PPB - Sim;
Darcísio Perondi - Bloco - PMDB - Sim;
Eliseu Padilha - Bloco - PMDB - Sim;
Ezidio Pinheiro - PSDB - Sim;
Fetter Júnior - Bloco - PPB - Sim;
Germano Rigotto - Bloco - PMDB - Sim;
Ivo Mainardi - Bloco - PMDB - Sim;
Jair Soares - PFL - Sim;
Nelson Marchezan - PSDB - Sim;
Odacir Klein - Bloco - PMDB - Sim;
Osvaldo Biolchi - PTB - Sim;
Paulo Ritzel- Bloco - PMDB - Sim;
Telmo Kirst - Bloco - PPB - Sim;
Wilson Cignachi - Bloco - PMDB - Sim;
Veda Crusius - PSDB - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Convo-

co sessão extraordinária para amanhã, às 11h, para
que possamos dar prosseguimento ao processo de
votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há so
bre a mesa as seguintes Declarações de Voto:

DECLARAÇÃO DE VOTO

Senhor Presidente,
Para que não haja dúvidas, ratifico o voto Sim

à emenda da reeleição.
Brasília, 28 de janeiro de 1997. - Deputado Pe

dro Henry.
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praticamente impedia a disputa constitucional plena- manifestou de forma clara sua vontade de mantp.r a
mente justificável, pois a vida democrática no Brasil continuidade da gestão de determinados prefeitos.
reclama freios à ação do que se encontravam a fren- Não é, pois, uma violência contra o eleitor impedir
te do Poder Executivo no país, nos estados e nos que reeleja para mais um mandato um administrador
municípios. que corresponde as expectativas da população?

Todavia, as instituições democráticas evoluí- Votamos a favor da aprovação da Emenda
ram consideravelmente nos últimos anos. A cada Constitucional porque ela vem ao encontro das aspi-
eleição foram sendo adotados novos preceitos para rações nacionais de ampliação dos direitos da cida-
coibir as fraudes e pressões que contribuíam para o dania e para se abrir um novo caminho para a me-
desvirtuamento da verdade eleitoral. A vida do País Ihor gestão do País, dos estados e dos municípios.
atualmente é marcada pela liberdade total das cor- Não se trata de prorrogação de mandatos, mas tão
rentes de opinião. O Poder Judiciário, que preside somente dar aos chefes do Poder Executivo o direito
os pleitos, é imune a ingerências espúrias, reprime e de serem julgados pelo que fizeram no seu primeiro
corrige qualquer irregularidade comprovada. Por mandato e de se apresentarem novamente na liga
tudo isso deixaram de ser fatos excepcionais as vitó- eleitoral. Em resumo, essa Emenda Constitucional
rias nas umas de correntes oposicionistas. deve ser aprovada em mais três votações pelo Con-

É verdade que ainda persiste no processo elei- gresso porque ampliará os direitos do eleitor e possi-
toral um fator negativo e preocupante: a influência bilitará à população decidir nas umas se deseja ou
do Poder Econômico. Mas isso diretamente nada não a continuidade de um programa de governo.
tem a ver com o problema da reeleição de titulares Brasília, 28 de janeiro de 1997. - Deputado Ar-
do Poder Executivo, mesmo porque essa ação do naldo Madeira.
Poder Econômico pode ser favorável ou não aos DECLARAÇÃO DE VOTO
que estiverem à frente de govemos.

Senhor Presidente,
Com esse inegável avanço do processo demo- Encerrado o processo de votação da Emenda

crático no Brasil, é insofismável que o veto à reelei- Constitucional n2 1/95, é dever de minha consciência
ção dos chefes do Executivo, para mais um manda- fazer a presente Declaração de Voto.
to, perdeu validade e, até ao contrário, virou um obs- Entendi, desde a primeira hora, e isto comuni-
táculo à manifestação soberana dos eleitores. quei pessoalmente ao Excelentíssimo Senhor Presi-

Ao lado disso, um outro dado toma indispensá- dente da República que a reeleição dos ocupantes
vel e urgente uma alteração nas normas constitucio- de cargos Executivos deveria ser precedida de reali-
nais que regem o processo eleitoral no País. Decor- zação do plebiscito.
re de um fato até elementar, que sobressai com for- Não retrataria, como muitos poderiam supor,
ça na experiência mundial. A prática modema da ad- de capitis diminutio do Congresso Nacional.
ministração pública demonstra que as questões pú- Há regras constitucionais que, pelo longo tem-
blicas são cada vez mais complexas, sendo quase po de vigência, tomam-se cláusulas pétreas, que
impossível a um administrador de uma grande cida- não devem ser modificadas por eventuais maiorias
de, de um estado e, principalmente, de um país do congressuais.
porte do Brasil realizar uma gestão proveitosa num Como todos sabem, desde que a República foi
período de apenas quatro anos. Assim, é um atenta- proclamada, adotou-se ao longo de mais de cem
do ao bom senso impedir de forma inflexível a reelei- anos, a tese da não-reeleição, até mesmo com a
ção de bons govemantes. inelegibilidade de parentes e afins dos ocupantes de

Uma alternativa a isso poderia ser uma modifi- cargos executivos federais, estaduais e municipais.
cação na duração dos mandatos, ou seja, fixando-os Ainda recentemente, na elaboração da Consti-
em seis ou oito anos. É óbvio, porém, que tal solu- tuição de 1988, houve quem propusesse a tese da
ção seria altamente inconveniente. Assim, a opção reeleição e foi ela rejeitada pelos Constituintes. E na
democrática que se apresenta é simples: permitir revisão da mesma Carta Magna, quatro anos de-
que os ocupantes das chefias do Poder Executivo pois, mais uma vez a tese da reeleição foi posta à
possam se candidatar a mais um mandato. mesa e os Congressistas Revisores novamente a re-

Reforça a justificativa para a mudança constitu- jeitaram.
cional que está sendo discutida o que se depreende Portanto, a não-reeleição era uma cláusula pé-
dos resultados das eleições municipais no ano pas- trea. Ao lado desta convicção intelectual sobre o
sado. Em diversas capitais brasileiras, o eleitorado tema, este Parlamentar tinha de conviver com reali-



Pois bem, Senhor Presidente, relutamos por
um plebiscito ou referendo popular para a aprovação
dessa Emenda à Constituição sem anuência do
povo, como constituinte que assinou a Carta Cidadã,
seria uma traição a ele, votar a favor da reeleição
dos atuais detentores de mandato.

Senhor Presidente,
Quando da elaboração de nossa Constituição

vigente, nos debruçamos sobre os projetos relativos
ao título: Da Organização do Estado e dos Direitos
Políticos, para inserir à reeleição para ocupantes de
cargos executivos - Presidente da República, Go
vernadores e Prefeitos, b~m como o sistema Parla
mentarista de Governo. Fomos vencidos, ao que nos
parece, sob argumentos da injustificável desconfian
ça da capacidade de discernimento do eleitorado
brasileiro.

Essas propostas foram rejeitadas.
No início desta Legislatura, subscrevemos a

Proposta de Emenda à Constituição do Deputado
Mendonça Filho (PFL - PE), para vê-Ia tramitar no
Congresso Nacional, abrindo, assim, uma discussã"
para o tema, que é por demais palpitante.'

A essa Emenda, desde o início, nos posiciona
mos contrários, tal como proposta, dando o direito à
reeleição para os atuais detentores de mandatos
executivos, entendendo-a, casuística.

Apresentamos várias mudanças, dentre elas,
Emenda Aglutinativa do Plebiscito ou Referendo Po
pular. Não adiantou, seu Autor, os demais governis
tas e o próprio Presidente da República lhes deram
prioridade nacional, inclusive convocando extraordi
nariamente o Congresso, com um custo superior a
nove milhões de reais para discuti-Ia, paralisando o
País em razão desse debate.

Os Constituintes de 1988 eram legítimos para
instituir o direito à reeleição dos ocupantes de car
gos executivos, pois, houvera, antes, a convocação
de uma Assembléia Nacional Constituinte. Os atuais
revisores não. Para a aprovação dessa Emenda que
estamos votando agora, o resultado deveria ter sido
precedido de um plebiscito autorizatório ou ql:le vo
tássemos na dependência de um referendo popular,
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dade adversa: os institutos de pesquisa e as consult- porque essa mudança representa um rompimento
as feitas por órgãos de imprensa demonstravam es- da nossa tradição Constitucional e da nossa concep-
tar a maioria da população favorável à reeleição. Isto ção republicana de Governo. A consulta popular pré-
não bastasse, meus contatos pessoais com eleitores via (plebiscito) ou mesmo posterior, referendo, têm
e com segmentos da sociedade, especialmente do natureza essencialmente democrática, o que legiti-
Estado e da Cidade que represento nesta Casa Le- maria à reeleição.
gislativa, não me deixaram dúvidas quanto à vonta- Entendíamos que a reeleição condicionada,
de do~ eleitores. pelo menos, ao referendo popular seria uma inova-

E por estar em sintonia com a referida vontade ção oportuna, a medida que reconheceria o direito
popular que votei favoravelmente à possibilidade de do povo de julgar, pelo voto, seus governantes, dan-
reeleição dos ocupantes de cargos executivos, em do-lhes outra oportunidade, se positivas, honradas,
todos os níveis. profícuas, voltada para os superiores interesses da

Brasília, 28 de janeiro de 1997. - Deputado coletividade em suas administrações. Os incompe-
Osmar Leitão. tentes ou desonestos estariam fora desse processo.

VOTO SEPARADO Seriam derrotados pelas umas.
Ainda dentro dessa proposta, existe outra con

trovérsia, sobre a qual, discordamos. É a reeleição
sem a necessidade de desimcompatibilização do
cargo exercido. Com isto entendem os opositores
mais radicais, que essa r~novação proporcionaria o
ressurgimento de oligarquias regionais.

Entendemos que a realidade atual é bem dife
rente dos costumes políticos da Velha República. Os
currrais e cabrestos se foram. Vivemos, hoje, gran
des avanços científicos e tecnológicos. A maioria do
voto já é eletrônico.

Há, neste projeto, outra grande diferença do
que se alardeiam por aí, como se a reeleição que
estamos votando, fosse o velho hábito de nomeação
de generais ou prorrogação de mandatos de prefei
tos que ocorreram no período de exceção. Não, esta
é uma proposta que dá o direito aos atuais e futuros
mandatários do País, Estados e Municípios, de se
recandidatarem mais uma vez, cabendo a esses,
aceiíarem ou não, concorrer a um novo mandato.

Quando defendemos o direito à reeleição, o fa
zemos para constatar que as piores mazelas de nos
sa política administrativa é a falta de continuidade
dos programas implantados por um administrador
em relação ao seu sucessor. Outro problema que
julgammos emperrar o desenvolvimento de uma ad
ministração é o curto espaço de tempo do mandato,
quatro anos é pouco para quem administra bem e
muito para quem não presta. Estes serão, sem dúvi
da, expurgados.
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O jogo para o Presidente da República e Go- Requerimento ao Presidente da Câmara dos
vernadores já está no Segundo Tempo e para os Deputados de convocação de sessão solene, para o
Prefeitos recém-empossados, já começou, não po- dia 8 de março de 1997, em homenagem ao Dia In-
demos mudar a sua regra, é puro casuísmo. temacional da Mulher.

Fico com o povo. Meu voto é "não". ARLINDO CHINAGLlA - Requerimento ao Pre-
Plenário da Câmara dos Deputados, 28 de ja- sidente da Câmara dos Deputados de criação de co-

neiro de 1997. - Deputado Gonzaga Patriota. missão externa para levantamento dos danos provo-
DECLARAÇÃO DE VOTO cados pelas enchentes no Estado de São Paulo e

para proposição de soluções do assunto.
Na oportunidade da votação da PEC nº 1-B, de WIGBERTO TARTUCE - Projeto de decreto

1995 (dá nova redação ao parágrafo 52 do artigo 14 legislativo que dispõe sobre a realização de plebi-
da Constituição Federal- Reeleição), na sessão ex- scito para a criação do Território de Fernando de
traordinária convocada para esta data, por lapso Noronha.
operacional ao acionar o voto eletrônico, constou do SALVADOR ZIMBALDI- Projeto de lei que al-
painel meu voto em sentido diverso da minha real in- tera o Código Brasileiro de Aeronáutica, obrigando a
tenção de sufragar favoravelmente a referida pro- inserção de informações a respeito das aeronaves
posta, constatação por demais evidente diante da nos cartões de embarque.
retificação verbal que formulei na ocasião, assim re- AIRTON DIPP - Projeto de lei que determina a
cebida e proclamada pelo Sr. Presidente Luís Eduar- obrigatoriedade de a embalagem e o rótulo de bebi-
do, à frente dos trabalhos da referida sessão plená- da alcoólica conterem advertência sobre a proibição
ria. de sua venda a menores de dezoito anos.

Tratando-se de posicionamento há muito por SANDRA STARLlNG E OUTROS - Requeri-
mim manifestado, em conformidade com as convic- mento ao Presidente da Câmara dos Deputados de
ções que defendo, em prol da introdução da possibi- criação de comissão externa para averiguar as con-
lidade de reeleição para todos os cargos do Poder dições de presos brasileiros em Ciudad dei Este, Pa-
Executivo, nos vários níveis federativos, todos nesta raguai.
Casa certamente logo se aperceberam da falha do CUNHA BUENO _ Requerimento de informa-
registro do voto que não espelha aquele entendi- ções ao Ministério das Comunicações sobre empre-
mento. sas de TV a cabo.

Para que não pairem dúvidas ou estranhezas MARTA SUPLlCY E JOSÉ MACHADO - Re-
em relação ao fato, que lastimo tenha ocorrido, prin- querimento ao Presidente da Câmara dos Deputa-
cipalmente para conhecimento da opinião pública e dos de convocação de sessão solene, dia 5 de mar-
dos meios de comunicação social, faço a presente ço de 1997, às 10h, destinada a homenagear o Dia
retificação formal, reiterando que meu voto correto Internacional da Mulher.
seria, como será no 22turno, "sim". PINHEIRO LANDIM _ Projeto de lei que dispõe

Brasília, 28 de janeiro de 1997. - Deputado Fé- sobre a habilitação e o provisionamento de dentis-
lix Mendonça, PTBIBA. tas-práticos, regulamenta o exercício dessa profis-

O SR. PRESIDENTE Luís Eduardo) - são e dá outras providências.

Apresentação de proposições VII - ENCERRAMENTO

Os Srs. 'Jeputados que tenha proposições a O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Nada
apresentar poderão fazê-lo. mais havendo a tratar, vou encerrar a Sessão.

APRESEN-/AM PROPOSIÇÕES OS SENHa- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _

RES: COMPARECEM MAIS OS SRS.:
MARIA ELVIRA - Requerimento ao Presidente

da Câmara dos Deputados de convocação de ses- Pará
são solene, para o dia 12 de dezembro de 1997, por Antônio Brasil- Bloco - PMDB; OIavio Rocha-
ocasião do centenário da cidade de Belo Horizonte, PSDB; Paulo Rocha - PT; Raimundo Santos - PFL;
Estado de Minas Gerais. Socorro Gomes - PCdoB; Vic Pires Franco - PFL

Requerimento ao Presidente da Câmara dos Amazonas
Deputados de convocação de sessão solene por
ocasião dos 30 anos das Relações Públicas no Sra- Alzira Ewerton - PSDB; Arthur Virgílio - PSDB;
sil, ocorridos em 11 de dezembro de 1996. Atila Lins - PFL; Euler Ribeiro - PFL; João Thomé
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Mestrinho - Bloco - PMDB; Luiz Fernando - PSDB; PSDB; Hemique Eduardo Alves - Bloco - PMDB;
Paudemey Avelino - Bloco - PPB. Iberê Ferreira - PFL; Ney Lopes - PFL

Rondônia Paraíba

Confúcio Moura - Bloco - PMDB; Emerson Adauto Pereira - PFL; Álvaro Gaudencio i\leto
Olavo Pires - Bloco - PMDB; Eurípedes Miranda - - PFL; Armando Abfiio - Bloco - PMDB; Efraim Mo~

PDT; Expedito Júnior - Bloco - PL; Marinha Raupp rais - PFL; Enivaldo Ribeiro - Bloco - PPB; Gilvan
- PSDB; Silvemani Santos - Bloco - PPB:' Freire - Bloco - PMDB; José Aldemir - Bloco 

PMDB; Jósé Luiz Clerot - Bloco - PMDB; Roberto
Acre Paulino - Bloco - PMDB.

Carlos Airton - Bloco - PPB; céiiâ::Mendes 
PFL; Chicão Brígido - Bloco - PMDB; João Maia 
PFL; Ronivon Santiago - PFL; Zila Bezerra - PFL.

Tocantins

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

Maranhão

Antônio Joaquim Araújo - PFL; Cesar Bandeira
- PFL; Davi Alves Silva - Bloco - PPB; Eliseu San
tana - PSDB; Magno Bacelar - PFL; Marcia Marinho
- PSDB; Mauro Fecury - PFL; Neiva Moreira - PDT;
Pedro Novais - Bloco - PMDB; Remi Trinta - Bloco
- PMDB; Roberto Rocha - PSDB; Sarney Filho 
PFL; Sebastião Madeira - PSDB.

Ceará

Aníbal Gomes - Bloco - PMDB; Antônio Balh
mann - PSDB; Antônio dos Santos - PFL; Amon
Bezerra - PSDB; Edson Queiroz - Bloco - PPB; Fir~

mo de Castro - PSDB; Gonzaga Mata - Bloco 
PMDB; Inácio Arruda - PCdoB; José Unhares - Blo
co - PPB; José Pimentel - PT; Leonidas Cristina 
PSDB; Marcelo Teixeira - Bloco - PMDB; Nelson
Otoch - PSDB; Pimentel Gomes - PSDB; Pinheiro
Landim - Bloco - PMDB; Roberto Pessoa - PFL;
Rommel Feijó - PSDB; Ubiratan Aguiar - PSDB; Vi
cente Arruda - PSDB.

Piauí

Alberto Silva - Bloco - PMDB; Ari Magalhães 
Bloco - PPB; B. Sá - PSDB; Ciro Nogueira - PFL;
Felipe Mendes - Bloco - PPB; Haraclito Fortes 
PFL; Júlio Cesar - PFL; Mussa Demes - PFL; Paes
Landim - PFL.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - PFL; Betinho Rosado 
PFL; Carlos Alberto PSDB; Cipriano Correia -

Pernambuco

Antônio Geraldo - PFL; Fernando Ferro - PT;
Gonzaga Patriota - PSB; Humberto Costa - PT;
João Colaço - PSB; José Chaves - Bloco - PMDB;
José Jorge - PFL; José Mendonça Bezerra - PFL;
José Múcio Monteiro - PFL; Mendonça Filho - PFL;
Osvaldo Coelho - PFl; Pedro Correa - Bloco 
PPB; Roberto Fontes - PFL; Salatiel CaNalha - Blo~

co - PPB; Sérgio Guerra - PSB; Severino Cavalcan~

ti - Bloco - PPB; Vicente André Gomes - PDT; Wol~
ney Queiroz - PDT.

Alagoas

Albérico Cordeiro - PTB; Augusto Farias - Bloa
co - PPB; Benedito de Lira - PFL; Ceci Cunha 
PSDB; Fernando Torres - PSDB; José Thomaz
Nonô - PSDB; Talvane Albuqyerque - Bloco - PPR

sergipe ,

Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco França - PST;
Carlos Magno - PFL; José Teles - Bloco - PPB;
Marcelo Déda - PT; Wilson Cunha - PFL.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - PFl;
Benito Gama - PFL; Cláudio Cajado - PFL; Coriola
no Sales - PDT; Domingos Leonelli - PSDB; Eujácio
Simões - Bloco - PL; Felix Mendonça - PTB; Gado
dei Vieira Lima - Bloco - PMDB; Haroldo lima 
PCdoB; Jairo Azi - PFL; Jairo Carneiro - PFl; João
Almeida - Bloco - PMDB; João Leão - PSDB; JoniQ

vai Lucas - PFL; José Carlos Aleluia - PFl; José
Rocha - PFL; Leur Lomanto - PFL; Luiz Braga 
PFL; Luiz Moreira - PFL; Manoel Castro - PFl; Má
rio Negromonte - PSDB; Nestor Duarte - Bloco 
PMDB; Pedro lrujo - Bloco - PMDB; Roberto Santos
- PSDB; Roland Lavigne - PFL; Sérgio Carneiro 
PDT; Severiano Alves, PDT; Simara EllerJ - Bloco
- PMDB; Ursicino Queiroz - PFL.

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB; Aércio Neves - PSDB;
Antônio do Valle - Bloco - PMDB; Aracely ele Paula
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Tocantins

Oolores Nunes - Bloco - PPB.

Maranhão

Alberico Filho - Bloco - PMDB.

Ceará

Paes de Andrade - Bloco - PMDB.

Paraíba

Ivandro·Cunha Lima - Bloco - PMDB.

Alagoas

Moacyr Andrade - Bloco - PPB; Olavo Calhei
ros - Bloco - PMDB.

Barbosa Neto :... Bloco - PMDB; Pedrinho .
Abrão-PTB.

Sergipe

Cleonâncio Fonseca - Bloco - PPB.

Bahia

Jaques Wagner - PT; Prisco Viana - Bloco - PPB.

Minas Gerais

Nilmário Miranda- PT.

Rio de Janeiro

Alvaro Valle - Bloco - PL; Cidinha Campo!? 
PDT; Lindberg Farias - PCdoB; Marcia Cibilis Viana
- POT; Roberto Campos - Bloco - PPB.

São Paulo

Marcelo safbieri - Bloco - PMOB; Marta Supli
cy""': PT; Wagner Salustiano - Bloco- PPB.

Distrito Federal

Benedito Domingos - Bloco - PPB.

Goiás

Mato Grosso do Sul

Flávio Derzi - Bloco - PPB.

Paraná

João Iensen.,.. Blcx:o - PPB; Paulo Be~rdo - PT.

Santa Catarina

Dercio Knop - PDT; Hugo Bihel- Bloco - PPB.

Rio Grande do Sul

Carlos Cardinal- POT.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerro a

Sessão, convocando outra, Extraordinária, para ama
nhã, quarta-feira, dia 29, às 11 horas com a seguinte

ORDEM DO DIA

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Pará

José Priante - Bloco - PMDB.

03002 Quarta-feira 29 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

- PFL; Armando Costa - Bloco -. PMDB; Bonifácio
de Andrada - Bloco - PPB; Carlos Melles - PFL;
Carlos Mosconi - PSOB; Oanilo de Castro - PSOB;
Elias Murad - PSDB; Eliseu Resende - PFL; Fer
nando Oiniz - Bloco - PMOB; Genésio Bernardino 
Bloco - PMDB; Herculano Anghinetti - Bloco - PPB;
Hugo Rodrigues da Cunha - PFL; Ibrahim Abi-Ackel
- Bloco - PPB; Jaime Martins - PFL; João Fassarel
la - PT; José Rezende - Bloco - PPB; José Santana
de Vasconcellos - PFL; Lael Varella - PFL; Márcio
Reinaldo Moreira - Bloco - PPB; Marcos Lima - Blo
co - PMDB; Maria Elvira - Bloco - PMDB; Mário de
Oliveira - Bloco - PPB; Mauro Lopes - PFL; Osmâ
nio Pereira - P8DB; Paulo Delgado - PT; Paulo
Heslander - PTB; Philemon Rodrigues - PTB; Raul
Belém - PFL; Roberto Brant - PSDB; Romel Anízio· .
- Bloco - PPB; Sandra Starling - PT; Saraiva Felipe.
- Bloco - PMDB; Sérgio Miranda - PCdoB; Sérgio
Naya - Bloco - PPB; Silas Brasileiro - Bloco 
PMDB; Sfivio Abreu ~ POT; Tilden Santiago - PT;
Vittorio Medioli - PSOB; Zaire Resende - Bloco 
PMOB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PMDB; Feu Rosa
- PSOB; João Coser ."'" PT; Luiz Buaiz - BloéQ :...: PL; .
Luiz Durão - POT; Nilton Baiano - Bloco - PPB; Rita
Camata.:...·Bloco - PMDB; Roberto Valadão - Bloco
-PMDB.

Rio de Janeiro

Aldir Cabral ....,... PFL; Alexandre Cardoso 
PSB; Alexandre Sa,ntós :-. PSDB; Arolde de Olveira
- PFL; Candinho Mattos - PSDB; Carlos Santana
- PT; Eduardo Maséarenhas - PSDB; Eurico Mi-
randa - Bloco - PPB; Fernando Gabeira - PV;
Fernando Gonçalves - PTB; Fernando Lopes 
PDT; Francisco Silva - Bloco - PPB; Itamar Serpa
- PSDB; Jair Bolsonaro - Bloco - PPB; Jandira
Feghali - PCdoB; João Mendes - Bloco - PPB;
Jorge Wilson - Bloço - PPB; José Carlos Couti
nho - PFL; José Egydio - Bloco - PL; Jos,é Maurí
cio PDT; Laprovita.Vieira - Bloco - PPB; Maria da
Conceição Tavares - PT.

São Paulo

Aldo Rebelo - PCdoB; Arnaldo Faria de Sá - Blo
co - PPB; José Genofno - PT; José Machado - PT.
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RITO ESPECIAL
(artigo 202, c/c art. 191 do Regimento Intemo)

Continuação da Votação

1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

Nº1-B, DE 1995
(DO SR. MENDONÇA FILHO E OUTROS)

Continuação da votação, em primeiro turno, da
Proposta de Emenda à Constituição nQ1-A, de 1995,
que dá nova redação ao parágrafo 5º do artigo 14 da
Constituição Federal; tendo pareceres: da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, pela admissi
bilidade desta, contra os votos dos Srs. Deputados
Marconi Perillo, Sandra Starling, Milton Mendes e, em
separado, dos Srs. D~putados Paulo Delgado e Udson
Bandeira; e pela admissibilidade das de nºs 54, 58, 86,
113, 161, 172 e 222, de 1995, apensadas, contra os
votos dos Srs. Deputados José Genoíno, Jarbas Lima,
Milton Mendes e Udson Bandeira (Relator: Sr. Ivandro
Cunha Lima); e da Comissão Especial, peJa admissibi
lidade das emendas apresentadas na Comissão e, no
mérito, pela aprovação desta e das de nºs 54 e 86,de
1995, apensadas, e dás emendas nºs 10 e 14, de 1996;
pela aprovação parcial das de nºs 58, 113, 161, 172 e
222, de 1995, apensadas, e das emendas de nQs 2, 4,
5, 6 e 7, de 1996, nos termos do substitutivo; e pela
rejeição das emendas nºs 1, 3, 8, 9, 11, 12, 13 e 15, de

1996, com complementação de voto, contra os votos
dos Deputados Jofran Frejat, Odelmo Leão, Prisco
Viana, Ricardo Izar, Romel Anízio, Valdemar Costa
Neto, João Paulo, José Genoíno, Miguel Rossetto,
Matheus Schmidt e Aldo Rebelo. Os Deputados José
Aldemir, Maria Elvira, Matheus Schmidt, Carlos Nelson
e Aldo Rebelo apresentaram declaração de voto. Os

Deputados João Paulo, José Genoíno e Miguel Rosset
to apresentaram voto em separado conjunto (Relator:
Sr.Vic Píres Franco).

Tendo apensadas as de n!ls 54195, 58195,
86195,113195,161195,172195 e 222195.

RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCRITOS
PARA O GRANDE EXPEDIENTE

- JANEIRO DE 1997 -

Data Dia da Semana Hora Nome

29 4ª-feira 15:00 Edson Silva
15:25 Alcione Athayde

30 51..feira 15:00 José Thomaz Nono
15:25 Maria Valadão

31 6'-feira 10:00 Gilvan Freire
10:25 Luiz Mainardi
10:50 Aldo Arantes
11:15 Luiz E. Gregnhalghg

11:40
12:05
12:30
12:55
13:20

RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCRITOS
PARA O GRANDE EXPEDIENTE

- FEVEREIRO DE 1997 -

Data Dia da Semana Hora Nome

03 21..feira 15:00 Arlindo Chinaglia
15:25 Cláudio Chaves
15:50 Aldo Arantes
16:Hi ~rlindoVargas
16:40 Luciano Zíca
17:05
17:30
17:55
18:20

04 31..feira 15:00 Valdir Colatto
15:25 Benedito Domingos

05 41..feira 15:00 Cidinha Campos
15:25 Marcelo Barbieri

06 51..feira 15:00 Regina Lino
15:25 Luiz Durão

17 21..feira 15:00 Airton Dipp
15:25 Luiz Alberto
15:50
16:15
16:40
17:05
17:30
17:55
18:20

18 31..feira 15:00 José Machado
15:25 Fernando Ribas Carli

19 41..feira 15:00 Julio Redecker
15:25 Haroldo Sabóia

20 51·feira 15:00 Antonio Balhmann
15:25 Paulo Bomhausen

21 61..feira 10:00 Sérgio Miranda
10:25 Silvemani Santos
10:50 Roberto Valadão
11:15 Jaime Martins
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11:40 25 3L feira 15:00 Marçal Rlho
12:05 15:25 Nelson Otoch
12:30

26 4L feira 15:00 Gonzaga Patriota
12:55 15:25 César Bandeira13:20

15:00 Expedito Júnior 27 51·feira 15:00 .Antonio C. Pannunzio
15:25 Nestor Duarte

15:25 Darci Coelho
15:50 Felipe Mendes 28 6!l·feira 10:00 Walter Pinheiro
16:15 Narcio Rodrigues 10:25
16:40 Teima de Souza 10:50
17:05 Padre Roque 11:15
17:30 11:40
17:55 12:05
18:20 Pinheiro Landim 12:30

12:55
13:20

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

@ • COMISSÕES PERMANENTES:

COMISSÃO DE AGRICULTURA
POLITICA RURAL

Loca:: Plenário 6 - Anexo I'
Horano: 10 horas

A - Proposição sujeita à apreciação
conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

1 - PROJETO DE LEI N° 2:041/96 - do Sr. Jaime
Martins - que "Altera o artigo 2° dá Lei nO
8.629, de 25' de fevereiro de 1993. Que 'disoõe
sobre a regulamentação dos dispositivos
constitucionais relativos. à reforma' agrària.
previstos no Capítulo 111, Título VII, da
Constituição Federal"'. - (Apensos PL's nOs
2.042/96, 2.112/96 e 2.284/96).
RELATOR: Deputado Ç3ERVÁSIO OLIVEIRA
PARECER: contrário a este e a seus apensos.
PL's nOs 2.042/96, 2.112/96 e 2.284/~6

VISTA (CONJUNTA): concedida em 22.01.97,
aos Senhores Deputados Odacir Klein,
Abelardo Lupion e Valdir Colatto.

COMISSÃO DE CONSTITUICÃO 5
_O>

JUSTiÇA EDE REDAÇAO

PAU T A N° 06/91

Local: Sala T-11 Plenano 1 . Anexo i (

Horano: 10 horas

A - Proposição sujeita à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA

1 - PROJETO DE LEI N° 750/95 - do Sr. Benedito
Domingos - que "altera a redação da alínea "f'
e acrescenta a alínea "g" ao inciso I, do artigo
17. da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
que "regulamenta o artigo 37, inciso XXI da
Constituição Federal, institui normas para
licitação. e dá outras providências''''.
RELATOR: Deputado DANILO DE CASTRO
PARECER: pela constitucionalidade.
juridicidade e técnica legislativa deste, nos
termos do substitutivo apresentado

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS
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PAU T A N° 01·EXT/97

I • ORDEM DO DIA

A· Proposição Sujeita à Apreciação pelo
Plenário da Casa:

PRIORIDADE
A • Proposições Sujeitas à Apreciação do
Plenário da Casa: 1 -

URGÊNCIA

1 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO
347/96 - da Comissão de Relações Exteriores
(MSC 697/96) - que "aprova o texto da
Convenção Internacional de Combate à
Desertificação nos Países Afetados por
Desertificação elou Seca, assinado pelo
Governo brasileiro em Paris, em 15 de outubro
de 1994.
Relator: Deputado PIMENTEL GOMES
PARECER: favorável.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°
135/96 - da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização - que
"estatui normas gerais de direito financeiro
para elaboração, execução e controle dos
planos, diretrizes, orçamentos e balanços da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios".
RELATOR: Deputado AUGUSTO VIVEIROS
PARECER: pela não in,plicação da matéria
com aumento ou diminuição da receita ou da
despesa pública, não cabendo

. pronunciamento quanto à adequação
financeira e orçamentária, e, no mérito, pela
aprovação, com Substitutivo

2 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
369/96 - da.Comissão de Relações Exteriores
que "aprova o texto do Acordo, por troca de
Notas, relativo a um empréstimo japonês
concedido aos Estados de Sta. Catarina,
Paraná, Bahia e Ceará para Projetos
Ambientais, celebrado, entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo do

, Japão, em Brasília, em 26 de agosto de 1996.
RELATOR: Deputado AROLDO CEDRAZ
PARECER: favorável.

PRIORIDADE

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

PAU T A N° 01/97

Local: plenário nO 11 do anexo II
Horário: 10h

A • Proposição sujeita à apreciação ,do
Plenário da Casa:

3 - SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO
DE LEI N° 3.745-B, de 1993 - que "dispõe 1-
sobre a vacinação contra a febre aftosa, altera
o Regulamento do Serviço de Defesa Animal,
aprovado pelo Decreto nO 24.548, de 03 de
julho de 1934, e a Lei nO 569, de 21 de
dezembro de 1948, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado REMI TRINTA
PARECER: favorável.

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

PAU T A N° 1/97

URGÊNCIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
364/96 - da Comissí?lo de Relações Exteriores
(Mens. nOs. 166/88 e 919/95 - PE) - que
"aprova o texto da Convenção nO 153, da
Organização Internacional do' Trabalho,
relativa à duração do trabalho e períodos de
descanso nos transportés por rodovias.
adotada em Genebra emt979, durante a 65a

Sessão da Conferência Internacional do
Trabalho".
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE
PARECER: favorável

LOCAL: Plenário 4, Anexo 11
HORÁRIO: 10 h

B • Proposição sujeita à Apreciação
Conclusiva das Comissões:
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COMISSÃO EXTERNA
VALE DO RIO DOCE

PAUTA N° 2/97

Relator: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT.
CONVIDADO:
Ministro Romildo Bueno de Souza, Presidente
Superior Tribunal de Justiça.

Para obter informações sobre a tramitação de
proposições nas Comissões, ligue para os
seguintes ramais:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 338-A, de 1996 - do Poder Executivo - que
"dispõe sobre o regime constitucional dos
militares".
Relator: Deputado WERNER WANDERER.

NOTA:
AS EMENDAS SÓ SERÃO ACEITAS EM FORMULÁ
RIO PRÓPRIO DISPONlvEL NAS SECRETARIAS DAS
COMISSÕES.
HORÁRIO: DE 09:00 ÁS 12:00 E 14:00 As 18:00

Horário: 9 horas
Local: Plenário 10, Anexo 1/

Elaboração do Roteiro de Trabalho.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 338-A/96 - REGIME

CONSTITUCIONAL DOS MILITARES

PAUTA N° 3/97

CEDI/SINOPSE ------------------------------------- 6846 a 6850
DECOM/Coordenação de Comissões Permanentes --------- 6892

Serviço de Comissões Especiais e Externas ------- 7052
Serviço de CPls ----------------------------------- 7065

AVISO N° 01197

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 4.259-B/93 - do Poder
Executivo (Mens. nO 743/93) - que "dispõe
sobre a segurança do tráfego aquaviário em
águas sob jurisdição nacional e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado MOREIRA FRANCO
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 1.210, de 1995, que
"altera a redação da Lei 2.004, de 1953, que
"dispõe sobre a Politica Nacional do Petróleo e
define as atribuição do Conselho Nacional do
Petróleo, institui a sociedade por ações
Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima e dá
outras providências" (Apensados: PLs
1.319/95, 1.386/95, 1.678/96, 1.449196,
2.142/96,2.178/96 e 2.260196).
RELATOR: Deputado ELlSEU RESENDE.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 407-A/96 - PRECATÓRIOS

PAUTA N° 4/97
(AUDIÊNCIA PÚBLICA)

1 -

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Início: 22.1.97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 53 Sessão

Horário: 14h30min
Local: Plenário 7, Anexo 1/

Apreciação do Parecer do Relator.
A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN-
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA 1-
COMISSÃO

2-

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS:

COMISSÃO ESPECIAL
PETRÓLEO

Horário: 10 horas
Local: Plenário 13. Anexo 11

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 407-A, de 1996 - do Sr. Luciano Castro 
que "altera a redação do artigo 100 da
Constituição Federal".

DEPARTAMENTO DE COMISSÕES
Edição: Núcleo de Apoio à Informática

Ramais.: 6877/6878

(Encerra-se a Sessão às 21 horas e 4 minutos.)



MESA

(Biênio 1995/96)

Presidente:
Luís EDUARDO - PFLJBA

12 Vice-Presidente:
RONALDO PERIM - PMDBlMG

22 Vice-Presidente:
BETO MANSUR - PPBlSP

12 Secretário:
WILSON CAMPOS - PSDBlPE
22 Secretário:
LEOPOLDO BESSONE - PTBnJlG
32 Secretário:
BENEDITO DOMINGOS - PPBIDF
42 Secretário:
JOÃO HENRIQUE - PMDBlPI

Suplentes de secretário:
12 ROBSON TUMA - PSUSP

2!! VANESSA FELlPPE - PSDBlRJ

311 LUIZ PIAUHYLlNO - PSDBIPE

42 WILSON BRAGA - PDTIPB

Bloco (PFL)
Líder: INOCÊNCIO OLIVEIRA

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS
BLOCO PARLAMENTAR
(PMDB/PSDJ1JSLJPSC)

Líder:MICHEL TEMER

PT
Líder: JOSÉ MACHADO

Vlce-Líder:
Alexandre Cardoso

Welson Gasparini
Silvio Torres

Marconi Perillo
Roberto Santos

Sebastião Madeira
Luiz Piauhyllno

Salvador Zimbaldi
AntOnio Feijão

Arnaldo Madeira

Giovanni Queiroz
Carlos cardinal

Vicente André Gomes

Marcelo Déda
Miguel Rosseto
Paulo Bernardo

Paulo Rocha
Pedro Wilson

Waldomiro FIOravante

Vlce-Líderes:
Silvio Abreu (1 2 Vice)
Eurlpides Miranda
Serafim Venzon
Severiano Alves

PDT
Líder: MATHEUS SCHMIDT

Vlce-Líderes:
NlImário Miranda (1l! Vice)
Chico Vigilante
Maria Conceição Tavares
Humberto Costa
Jaques Wagner
Luciano Zica

Vlce-Líderes:
Ubiratan Aguiar (1 2 Vice)
Carlos Mosconi
Adroaldo Streck
Luiz Fernando
Luciano Castro
Rommel Feijó
José Thomaz Nono
AntOnio Aureliano
Ceci Cunha
Zulaiê Cobra

PTB
Líder: VICENTE CASCIONE

PSB
Líder: FERNANDO l YRA

PSDB
Líder: JOSÉ ANíBAL

Maria EMra
Marisa Serrano

Pedro Novais
Pinheiro Landim
Roberto Valadão

Rubens Cosac
Simara Ellery
Tetê Bezerra
Valdir Colatto

José Santana de Vasconcellos
Jair Soares

José Múcio Monteiro
Maluly Netto

Marilu Guimarães
Ney Lopes

OSório Adriano
Osvaldo Biolchi

Paeslandim
Paulo Bornhausen

Paulo Cordeiro
Paulo Lima

Rubem Medina
VlImarRocha

Werner Wanderer

Vlce-Uderes:
Pedrinho Abrão (1 2 Vice)
José Carlos Aleluia
Abelardo Lupion
Albérico Cordeiro
Álvaro Gaudêncio Neto
AntOnio dos Santos
Aracely de Paula
Benedito de Lira
César Bandeira
Efraim Morais
EliseuMoura
Elton Rohnelt
Euler Ribeiro
Heráclito Fortes
Hilário Coimbra
Hugo Rodrigues da Cunha

Vlce-Líderes:
Geddel Vieira Uma (1 2 Vice)
Confúcio Moura
Darclsio Perondi
Edinho Araújo
Edinho Bez
Eliseu Padilha
Fernando Diniz
Henrique Eduardo Alves
José Luiz Clerot
Jurandyr Paixão

Bloco (PPBIPL)
Líder: ODElMO lEÃO

AntOnio Carlos Pannunzjo
Pauderney Avelino

Vlce-Líderes:
Gerson Peres (1 2 Vice)
Arnaldo Faria de Sá
BasUio Villani
Edson Queiroz
SlIvernani Santos
Ibrahim AbI-Ackel
laprovita Vieira
Wigberto Tartuce
Roberto Balestra
Valdomiro Meger
Augusto Nardes
Eraldo Trindade

Hugo Biehl
Jofran Frejat

Severino Cavalcanti
Ricardo Izar

Valdenor Guedes
Wagner Salustiano

Alcione Athayde
luizBuaiz

Eujácio Simões
Valdemar Costa Neto

Darci Coelho

pedoB
Líder: SÉRGIO MIRANDA

Vlce-Líderes:
Aldo Rebelo
Aldo Arantes

PARÁGRAFO 42, ART. 92 - RI
PPS
PMN
PV

LIDERANÇA DO GOVERNO
Líder: BENITO GAMA

Vlce-Líderes:
Elton Rohnelt (1 2 Vice)
Sandro Mabel
Rodrigues Palma

Inácio Arruda



Aldo Arantes

Airton Dipp
Glovanni Queiroz

1 vaga

PPS

PDT

PCdoB

Gervásio Oliveira (PSB)

Carlos cardinal
Luiz Durão
1 vaga

Suplentes

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E pOLíTICA RURAL

Presidente: Felix Mendonça (PTB)
12 Vice-Presidente: Odnio Balbinotti (PTB)
22 Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
32 Vice-Presidente: Tetê Bezerra (PMDB)

Titulares

Bloco (PFLJPTB) Augusto Carvalho Sérgio Arouca

Bloco (PMDBlPSDIPSLJPSC)

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Carlos Melles
Felix Mendonça
Hugo Rodrigues da Cunha
Jaime Femandes
José Borba
José Rocha
Júlio César
Nelson Marquezelli
Roberto Pessoa
Ronivon Santiago

Bloco(PMDBlPS~SLJPSC)

Bosco França (PMN) Aloysio Nunes Ferreira
Carlos Apolinário AntOnio Brasil
Edinho Araújo Henrique Eduardo Alves

.Geddel Vieira Lima Marçal Filho
Hélio Rosas Marquinho Chedid
João Almeida Nan Souza

.Pedro lrujo Zalre Rezende
Roberto Valadão 3 vagas
Wagner r..)ssl
1 vaga

1 vaga

1 vaga

Ayres da Cunha
César Bandeira
Heráclito Forte,s

José Rocha
Leur Lomanto

Luciano Pizzatto
Mauricio Najar
Mauro Fecury

Medonça Filho
Odnio Balbinotti

Philemon Rodrigues
Rodrigues Palma

Vilmar Rocha

PSB

PMN

PSDB

Bloco (PFLJPTB)

1 vaga

Affonso camargo
Antonio Joaquim Araújo
Arolde de Oliveira
José Jorge
José Lourenço (PPB)
José Mendonça Bezerra
Luiz Moreira
Maluly Netto
Murilo Domingos
Ney Lopes
Paulo Bornhausen
Paulo Cordeiro
Paulo HesJander

1 vaga

Secretário: Moizés Lobo da Cunha
Local: Plenário 114-BI. das Lid. quarta e quinta 9h
Telefones: 318-697816979/6981

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Ney Lopes (PFL)
12 Vice-Presidente: Luiz Moreira (PFL)
22 Vice-Presidente: Carlos Apolinário (PMDB)
32 Vice-Presidente: Wagner saJustiano (PPB)

Titulares Suplentes

Amon Bezerra
Carlos Mosconi

João Leão
5 vagas

Darcisio Perondi
Dilso Sperafico
Oscar Goldoni

Pedro lrujo
6 vagas

Enivaldo Ribeiro
Eujácio Simões

FetterJúnior
Francisco RodriglJes

João Ribeiro
José Janene
Osvaldo Reis

Valdomiro Meger
1 vaga

Albérico Cordeiro
Antonio Ueno

Benedito de Lira
Célia Mendes

Chico da Princesa
Jonival Lucas

José Múcio Monteiro
Lael Varella

Maria VaJadão
Osvaldo Coelho

Saulo Queiroz
1. vaga

PSDB

Bloco (PPBIPL)

Adelson Salvador
Armando Costa
Marçal Filho
Odacir Klein
Roberto Paulino
Silas Brasileiro
Tetê Bezerra
Valdir CoJatto
2 vagas

Anivaldo Vale
Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafleo
Hugo Biehl
Nelson Meurer
Roberto Balestra
Silvernani Santos
1 vaga

Adelson Ribeiro
Antonio Aureliano
Ezidio Pinheiro
Marinha Raupp
Odllio Balbinotti (PTB)
Olávio Rocha
Oswaldo Soler
1 vaga

Adão Pretto
Alcides Modesto
Geraldo Pastana
Waldomiro Fioravante
,1 vaga

PT

Fernando Ferro
João Coser

José Pimentel
Padre Roque
Paulo Rocha

Carlos Alberto
Domingos LeonelH
José de Abreu
Koyu lha
Luiz Piauhyllno
Roberto Rocha

Adroaldo Streck
AntOnio carlos Pannunzlo

Arthur Virgllio
Itamar Serpa

Márcia Marinho
Marconl Perlllo



PSDB

Djalma de Almeida César
Fernando Diniz

Hélio Rosas
Pedro Novais

Roberto Valadão
Rubens Cosac

1 vaga

PSB

Sérgio Guária João Colaço

Secretária: Maria lvone do Espfrito santo
Local: Plenário sala 14-A quarta-feira - 10h
Telefones:.318-6908 a 6910

.. COMISSÃO DE CONSTlTOI,ÇÃO

. E JUSTIÇA E DE REDAÇAO
Presidente: Aloyso Nunes Ferreira (PMDB)
12 Vice-J;lresidente: Vicente Cascione (PTB)
22 Vice-Prf!si~ente: Nestor Duarte (PMDB)
32 Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Roberto santos
Salvador Zimbaldi
Vic Pires Franco (PFL)

Bloco (PPBIPL)

Corauci Sobrinho (PFL)
Edson Queiroz
Flávio Derzi .

José Janene
Laprovita Vieira
Paudemey Avelino
Roberto Campos
Wagner salustiano
Welinton Fagundes

PT

Jaques Wagner
Jorge Wilson (PPB)
Pinheiro Landim (PMDB)
Ricardo Izar (PPB)
Sandra.Starting

PDT'

Eurfpedes Miranda
Wolney Queiroz
1 vaga

PCdoB

Inácio Arruda

Nelson Marchezan
Nicias Ribeiro

1 vaga

Cunha Bueno
Gerson Peres

Renato Johnsson
Salatiel Carvalho
Silvemani Santos

VadãoGomes
Valdenor Guedes
Wigberto Tartuce

1 vaga

Esther Grossi
Ivan Valente

José Genofno
Tilden santiago

1 vaga

Fernando Lopes
Serafim Venzon

1 vaga

Jandira Feghali

Ivandro Cunha Lima
João Natal
João Thomé Mestrinho
José Luiz Clerot
Nestor Duarte
Robson Tuma
Udson Bandeira

Bloco (PPBIPL)

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta
Alzira Ewerton (PSDB)
Augusto Farias
Darci Coelho
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
José Rezende
Prisco Viana

A1mino Affonso
Danilo de Castro
Edson Silva
Marconi PeriJlo
Nlclas Ribeiro
Vicente Arruda
Welson Gasparini
Zulaiê Cobra

PT

José Genofno
Luiz Mainardi
Marcelo Deda
Milton Mendes
Milton Temer

PDT

Coriolano sales
.Ênio Bacci
SiMo'Abreu

PCdoB

Aldo Arantes

PSB

Bonifácio de Andrada
Jair Bolsonaro

Jorge Wilson
José Egydio

Lufs Barbosa
Luiz Buaiz

Talvane Albuquerque
Welinton Fagundes

2 vagas

Ademir Lucas
Celso Russomanno

Franco Montoro
Roberto Rocha

Salvador Zimbaldi
Vanessa Felippe

2 vagas

Haroldo sabóia
Nilmário Miranda

Paulo Delgado
2 vagas

MatheusSChmidt
Severiano AlvEls
Wolney Queiroz

Jandira Feghall

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

Aroldo Cedraz
Undberg Farias (PCdoS)
Luciano Pizzatto

AntOnio dos santos '
Benedito dá Ura
Ciro Nogueira
Jairo Carneiro
Nelson Trad
Paes Landim
Raul Belém
Rodrigues Palma
Roland Lavigne
Vicente Cascione
Vilmar Rocha
2 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
AryKara
Gilvan Freire

Artindo Vargas
Átila Lins

Cláudio Cajado
Ellseu Moura
Elton Rohnelt

Jair Soares
JairoAzi

Júlio César
Magno Bacelar

Maluly Netto
Moisés Upnik

Philemon Rodrigues
Raimundo santos

Albérico Filho
Barbosa Neto

Cartos Apolinário

Alexandre Cardoso Nilson Gibson

Secretário: Sérgio sampaio Contreiras de Almeida
Local: Plenário, Sala 1 teIça-feira, quarta-feira e quilta-feira -1Oh 
Telefones: 318-6922 a 6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Gilney Viana (PT)
12 Vice-Presidente: Ivan Valente (PT)
22 Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
32 Vice-Presidente: Celso Russomanno (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Álvaro Gaudêncio Neto
Ciro Nogueira

José Cartos Vieira



1 vaga

Sérgio Carneiro

Adão Pretto
Luciano Zica

Celso Russomanno
Firmo de Castro

Nelson Otoch
1 vaga

Anivaldo Vale
Augusto Nardes

Roberto Jefferson (PTB)
2 vagas

PT

POT

PSB

PSOB

PCdoB

Bloco (PPB/PL)

Ricardo Izar

Márcia Cibilis Viana

Francisco Rodrigues
Jair Bolsonaro
Valdenor Guedes
2 vaga

José Genoino
Paulo Delgado

Antônio Feijão
Elias Murad
José Anlbal
Rommel Feijó

José CoImbra
Osmir Lima

Sarney Filho

Aécio Neves
Narcio Rodrigues

Salomão Cruz
Zulaiê Cobra

Alceste Almeida
Alcione Athayde

Inácio Arruda (PCdoB)
Pedro Wilson (PT)

Valdemar Costa Neto

Bloco (PMOB/PSO/PSL/PSC)

Euler Ribeiro (PFL)
Freire Júnior
Marcos Lima
Regina Lino

Valdir Colatto

Bloco (PPB/PL)

PSOB

Celso Russomanno
Dalila Figueiredo
Pimentel Gomes
Vanessa Felippe

Expedito Júnior
Socorro Gomes (PCdoB)
Tilden santiago (PT)
Valdenor Guedes
Wigberto Tartuce

Albérico Filho
Chicão Brigido
Emerson Olavo Pires
Remi Trinta
1 vaga

Maria Valadão
2 vagas

Aldo Rebelo
PT

GilneyViana
Ivan Valente

POT

Sérgio Carneiro

PSB

José Machado
1 vaga

Serafim Venzon

Haroldo Lima

Secretário: Tércio Mendonça Vilar.
Local: Plenário Sala 19 quarta-feira - 9h
Telefones: 318-6998 a 7001

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Bloco (PMOB/PSO/PSL/PSC)

Fernando Gabeira Fernando Ferro (PT)

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo li, Plenário 13 sala 3 quarta-feira - 10h
Telefones: 318-6930 a 6935

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

Presidente: Elias Murad (PSDB)
12 Vice-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)
22 Vice-Presidente: Francisco Rodrigues (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Davi Alves Silva
Eraldo Trindade

Prisco Viana
Ricardo Izar
Sérgio Naya

Suplentes

Ceci Cunha
Leônidas Cristino

Mário Negromonte

Aracely de Paula
João Maia

José Mendonça Bezerra
Paulo Lima
Raul Belém

Roberto Pessoa

Bloco (PMOB/PSO/PSL/PSC)
EdIson Andrino Armando Abilio
Henrique Eduardo Alves Carlos Nelson
Nan Souza lvandro Cunha Lima
Simara Ellery José Aldemi
WHson Cignachi Marisa Serrano

PSOB

Bloco (PPB/PL)

Carlos Airton
Felipe Mendes
Francisco Rodrigues
João Mendes
1 vaga

Antônio Carlos Pannunzio
B.Sá
João Leão

Bloco (PFLJPTB)

Presidente: Fernando ZUppo (PDT)
12 Vice-Presidente: Airton Dipp (PDT)
22 Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
32 Vice-Presidente: Càrlos Airton (PPB)

Tltul8res

Airton Dlpp (PDT)
Albérico Cordeiro

.César Bandeira
EllseuMoura
Murilo Pinheiro
Rogério Silva

Abelardo Lupion
CàrlosMagno

Júlio César
Maluly Netto

Maria Valadão
Paulo Heslander

Gervásio Oliveira

Elton Rohnelt
José Priante

Marquinho Chedld
Pinheiro Landim

1 vaga

PV

Raquel Capiberibe

Átila Lins
Luciano Pizzatto
Moisés Lipnik
Rogério Silva
VilmarRocha
Werner Wanderer

AryKara
João Thomé Mestrinho
José Pinotti
Marcelo Barbleri
Noel de Oliveira



Raimundo Matos 1 vaga PCdoB

Anlbal Gomes
Jurandyr Paixão
Marcelo Teixeira
Max Rosenmann
Nair Xavier Lobo

Sandro Mabel

Ari Magalhães
Fetter Júnior

Herculano Anghinetti
Hugo Biehl

Laprovlta Vieira
1 vaga

Affonso Camargo
Arolde de Oliveira

CariosMelles
Hugo Rodrigues da Cunha

Jaime Martins
José Coimbra

Waldomiro Fioravante (PT)
1 vaga

Bloco (PPBJPL)

José Múcio Monteiro
Lima Netto
Luiz Braga
Magno Bacelar
Paulo Bauer
Roberto Fontes
Rubem Medina
SameyFilho

Cunha Lima
Enivaldo Ribeiro
Francisco Horta
João Pizzolatti
João Ribeiro
Renato Johnsson

Bloco (PMDBJPSDJPSL/PSC)

Antonio do Valie
Dilso Sperafico
Elton Rohnelt
José Priante
Orclno Gonçalves
Paulo Rltzel

Socorro Gomes Agnela Queiroz

Secretária: Terezinha de Lisieux Franco Miranda
Local: sala 8 - Anexo 11
Telefone: 318-8285

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: José Priante (PMDB)
12 Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PSC)
22 Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
32 Vice-Presidente: Paulo Bauer (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

1 vaga

1 vaga

Gllvan Freire
4 vagas

Suplentes

Alcides Modesto
José Augusto

PT

PDT

PCdoB

Bloco (PPBJPL)

Antonio Geraldo
Célia Mendes
Costa Ferreira

João Maia
Luiz Braga

Vicente Cascione

Bloco (PMDBJPSD~SL/PSC)

1 vaga

Bloco (PFLlPTB)

José Carlos Coutinho
Marilu Guimarães
Paulo Bomhausen
VilmarRocha
2 vagas

Fernando Zuppo

De Velasco
Eicione Barbalho
Roberto Valadão
Silas Brasileiro
1 vaga

João Paulo
Nedson Mlcheleti

SlPart.

1 vaga 1 vaga

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Local: Plenário 14 terça-feira. quarta-feira e quinta-feira - 10h
Telefone: 318-7071

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Presidente: Hélio Bicudo (PT)
12 Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
22 Vice-Presidente: Femando Lopes (PDT)

Titulares

Anivaldo Vale
4 vagas

Francisco Silva
4 vagas

PSDB

Antonio Balhmann
Luiz Carlos Hauly
Luiz Femando
Salomão Cruz
Vlttorio Medioli

PSDB

Antonio Feijão
João Faustino

Koyu lha
Nelson Otoch
Veda Crusius

AavioAms
Nilmário Miranda (PT)
Sebastião Madeira
Tuga Angerami

Helio Bicudo
Pedro Wilson

Dalila Figueiredo
Fernando Gabeira (PV)

2 vagas

PT

Marta Suplicy
1 vaga

João Fassarella
José Machado
Severino Cavalcanti (PPB)

1 vaga

1 vaga

PT

Luiz Mainardi
Maria da Conceição Tavares

Vânia dos Santos

PDT

Femando Zuppo

PCdoB

Paudemey Avelino (PPB)

Fernando Lopes

1 vaga

PDT

Eurrpedes Miranda

PSB

Femandà Lyra

PSB

Ricardo Heráclio Gonzaga Patriota

Secretária: Anamelia Ribeiro Correia de Araujo
Local: Plenário 112 - BI. das Lid. quarta-feira - 10h
Telefones: 318-7024 a 7026



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Moacyr Andrade (PPB)
12 Vice-Presidente: Álvaro Valle (PL)
22 Vice-Presidente: Mauricio Requião (PMDB)
32 Vice-Presidente: Marilu Guimarães (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Lima Natto
Mauro Lopes
Rogério Silva

Wilson Cunha
2 vagas

EdinhoBez
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Hermes Parcianello
Homero Oguido
Jurandyr Paixão
Max Rosenmann
Pedro Novais

Mussa Damas
Osório Adriano
Roberto Brant (PSDB)
Saulo Queiroz
Sérgio Naya (PPB)
SiMo Torras (PSDB)

Broco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

Antônio do Valle
Odacir Klein
Paulo Ritzel

Pinheiro Landin
4 vagas

Jairo Carneiro
José Jorge

Lídia Quinan (PMDB)
Paes Landim

Ronivon Santiago
Vic Pires Franco

Costa Ferreira
Marilu Guimarães
Osvaldo Biolchi
Osvaldo Coelho
Paulo Uma
1 vaga

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

Djalrna de Almeida César Emerson Olavo Pires
Maria EMra José Luiz Clerot
Marisa Serrano Rita camata
Marquinho Chedid Zé Gomes da Rocha
Mauricio Requião 1 vaga

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PPBIPL)

Ari Magalhães
Basílio Villani
Delfim Netto
Eujácio Simões
Fetter Júnior
Osmar Leitão
VadãoGornes

Anivaldo Vale
Flávio Derzi

Francisco Horta
João Pizzolattl

Laprovlta Vieira
Nelson Meurer

Valdomiro Meger
Álvaro Valle
Dolores Nunes
Eurico Miranda
Mário de Oliveira
Moacyr Andrade

Alexandre Santos
AávioArns
Narcio Rodrigues
Ubiratan Aguiar

Esther Grossi
Padre Roque
Pedro Wilson

Severiano Alves

PSDB

PT

PDT

Cleonâncio Fonseca
Expedito Júnior

José Unhares
Luiz Buaiz

1 vaga

Luciano Castro
Osmânio Pereira
Roberto Santos

Silvio Torres

João Fassarella
Maria Laura

Teima de Souza

Luiz Durão

PSDB

Fernando Torres
Armo de Castro
Nelson Marchezan
Paulo Mourão
Veda Crusius
1 vaga

PT

Maria da Conceição Tavares
Paulo Bernardo
Vânia dos Santos
1 vaga

PDT

Fernando Lopes
Femando Ribas carli

PCdoB

Alexandre Santos
Arnaldo Madeira

Luiz carlos Hauly
Vicente Arruda

2 vagas

Luiz Gushiken
Marcelo Déda
Milton Temer

Nedson Micheleti

Coriolano Sales
Enio Bacci

PSB Aldo Rebelo Sérgio Miranda
Ricardo Gornyde (PCdoB) Socorro Gomes (PC do B) PSB

Secretária: Célia Maria de Oliveira
Local: quarta-feira - 10h
Telefones: 318-6900/690sn01117012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Defflm Netto (PPB)
12 VIce-Presidente:Fetter Júnior (PPB)
22 Vice-Presidente: Augusto VIVeiros (PFL)
32 Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Sérgio Guerra

Augusto Viveiros
Benito Gama
José Carlos Vieira
Manoel castro

Adauto Pereira
Efraim Morais

João Mellão Neto
José Lourenço (PPB)

João Colaço

Secretária: Maria Unda Magalhães
Local: Plenário 4 quartas-feiras - 10h
Telefones: 318-696016989/6955

COMISSÃO DE FlSCAUZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Jaime Martins (PFL)
12 Vice-Presidente: Werner Wanderer (PFL)
22 Vice-Presidente: Arnon Bezerra (PSDB)
32 Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)

Titulare. Sup~ntes

Bloco (PFLlPTB)

Álvaro Gaudêncio Neto Antonio dos Santos
Betinho Rosado Antonio Geraldo



Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Alberto Silva
Edinho Bez

Elton Rohnelt
Simara Ellery

1 vaga

Suplentes

Efraim Morais Abelardo Lupion
Eliseu Resende Hilário Coimbra
José Santana de Vasconcelos Murilo Pinheiro
Moisés Lipnik Nelson Marquezelli
Osmir Lima Paulo Bornhausen
Sérgio Barcellos Werner Wanderer

Bloco (PMDBIPSDIPSL/PSC)

Haroldo Lima (PCdoB)
Marcos Lima
Oscar Goldoni
2 vagas

Bloco (PFLlPTB)

Presidente: Romel Anizio (PPB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Osmir Lima (PFL)

Titulares

Carlos Apolinário
Hélio Posas

7 vagas

carlos Magno
José Carlos Aleluia

Lima Netto
Mussa Demes

Ney Lopes
Osório Adriano

Paulo Heslander
Ursicino Quiroz

1 vaga

Anfbal Gomes
Confúcio Moura
Fernando Diniz
Freire Júnior
Marcelo Barbieri
Mário Martins
Michel Temer
Zé Gomes da Rocha
1 vaga

Heráclito Fortes
Jaime Martins
João Magalhães
José Carlos Coutinho
Mauricio Najar
Werner Wanderer
4 vagas

Bloco (PPBIPL)

Bonifácio de Andrada
Eraldo Trindade
José Egydio
Márcio Reinaldo Moreira
Osvaldo, Reis
Pedro Canedo
Pedro Correa
Valdemar Costa Neto

PSDB

Arnaldo Madeira
Arnon Bezerra
Arthur Virgflio
Candinho Matos
Jayme Santana
João Faustino
1 vaga

PT

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Nilmário Miranda
1 vaga

Antônio Jorge
Cunha Lima

Eujácio Simões
Francisco Horta

Herculano Anghinetti
3 vagas

Adelson Ribeiro
Alexandre Santos

Cipriano Correia
Danilo de Castro

Edson Silva
Luiz Fernando
Paulo Mourão

Augusto Carvalho (PPS)
Chico Vigilante

Miguel Rossetto
Paulo Bernardo

Bloco (PPBIPL)

Fausto Martello Alceste Almeida
Jorge Tadeu Mudalen Edson Queiroz
Romel Anizio Roberto Campos
Salatiel Carvalho 2 vagas
1 vaga

PSDB

Adroaldo Streck Paulo Feijó
Antônio Feijão Salomão Cruz
José Chaves (PMDB) Vitlorio Meddioli
1 vaga 2 vaga

PT

Fernando Ferro Haroldo Sabóia
Luciano Zica José Borba (PTB)
1 vaga Milton Mendes

PDT

José Mauricio Airton Dipp

PSB

1 vaga 1 vaga

Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: Plenário, Sala 15-B quarta-feira - 10h
Telefones: 313·694416946

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
Presidente: Átila Lins (PFL)
12 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
22 Vice·Presidente: Herculano Anghinettl (PPB)
32 Vice-Presidente: Renan Kurtz (PDT)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

PDT

Giovani Queiroz
1 vaga

PCdoB

Sérgio Miranda

PSB

1 vaga

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo
Local: Plenário 9, Sala 961 quarta·feira-10h
íelefones: 318-6888/6887
Fax: 318·2176

Cidinha Campos
José MauriciO

1 vaga

1 vaga

Antônio Ueno
Aracely de Paula
Átila Uns
Hilário Coimbra

Aroldo Cedraz
Benito Gama

José Lourenço (PPB)
Paulo Gouvêa



Bloco (PMDIWSD/PSUPSC)

Genésio Bernardino Edison Andrino
Nair xavier Lobo Moreira Franco
Paes de Andrade Robson Tuma
Ushitaro Kamia (PPB) 2 vagas
1 vaga

Leur Lomanto
1 vaga

Roberto Fontes
1 vaga

Elcione Barbalho
Euler Ribeiro (PFL)
José A1demir
José Pinotti
Lldia Cluinan
Rita Camata
saraiva Felipe

Chicão Brfgido
Eliseu Padilha

Genésio Bemardino
Olavo Calheiros

ReginaLino
2 vagas

PSDB

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti
José Teles
Mário Cavallazzi
Robério Araujo

Bloco (PPB/PL)

Adylson Motta
Cunha Lima
Jofran Frejat

Severino Cavalcanti
Wagner Salustiano

PSDB

Carlos Mosconi
Cipriano Correia
Eduardo Mascarenhas
Fátima Pelaes
Márcia Marinho
Osmânio Pereira
Rommel Feijó
Sebastião Madeira

B.Sá
Elias Murad

Ezfdio Pinheiro
Feu Rosa

FlávioAms
Jovair Arantes

Marinha Raupp
Sérgio Arouca (PPS)

Aécio Neves
Feu Rosa
Franco Montoro
José Thomaz NonO

Luiz Gushiken
Paulo Delgado

Jayme santana
Luiz Piaulyino

Pimentel Gomes
Welson Gasparini

PT

Fernando Gabelra (PV)
Marta Suplicy

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
Jofran Frejat
José Unhares
Luiz Buaiz
Nilton Baiano
Talvane Albuquerque

Bloco (PPIWL)

Dolores Nunes
José Egydio

Marcio Reinaldo Moreira
Pedro Canedo
Pedro Corrêa

Robério Araujo
2 vagas

PDT

Gonzaga Patriota Pedro Valadares

Secretário: Manoel Araujo Femandes
Local: Plenário, 8aIa 3 terça, quarta e quinta-feira - 10h
Telefones: 318-8266 - 318-6992 a 6996

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíUA

Miro Teixeira
Renan Kurtz

Carlos Cardinal
1 vaga

PSB
Humberto Costa
José Augusto
Marta Suplicy
Tuga Angeraml (PSDB)

Cidinha Campos
Serafim Venzon

PT

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Jair MeneguelH

Paulo Paim

PDT

Fernando Ribas CarR
Wilson Braga

PCdoB

Bloco (PMDIWSD/PSUPSC)

Armando AbRio Adelson salvador
Darcfsio Perondi Armando Costa

Presidente: Eduardo Mascarenhas (PSDB)
12 Vice-Presidente: Osmânio Pereira (PSDB)
22 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
32 Vice-Presidente: José Aldemir (PMDB)

Titulares SUplentn

Bloco (PFLJPTB)

1 vagaJandira Feghali

João Melião Neto
José Carlos Aleluia
José Coimbra
Mendonça RIho

PSB

Agnelo Queiroz (PCdoB) Raquel Capiberibe

secretária: Mfriam Maria Bragança santos
Local: quarta-feira - 10h - Plenário sala 9
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHq, ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PUBUCO

Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
12 VIce-Presidente:
22 VICe-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
32 Vice-Presidente: José Coimbra (PTB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Carlos Alberto (PSDB)
Luiz Moreira

Manoel Castro
Osvaldo Biolc:hi

Adhemar de Barrus FUho (PPB)
Antonio Joaquim Araujo

Augusto Viveiros
Costa Ferreira

DuRio Pisaneschi
Marilu Guimarães

RoIand Lavigne
Zila Bezerra

1 vagas

Ayres da Cunha
Carlos Magno
Ceci Cunha (PSDB)
Célia Mendes
Fernando Gonçalves
Iberê Ferreira
Jair Soares
Jonival Lucas
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz
1 vaga



Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

José Pimentel (PT) Agnelo Queiroz (PCdoB)
Noel de Ollveim Alberto Goldman
Olavo Calheiros Paulo Ritzel
sandro Mabel 2 vagas
zaire Rezende

1 vaga

Anlbal Gomes
Edinho Araújo

João Thomé Mestrinho
Mário Martins
Nestor Duarte

Noel de Oliveira
Roberto Paulino

2 vagas

Ricardo Barros

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

Alberto Goldrnan
Alberto Silva
Barbosa Neto
Carlos Nelson
De Velasco
Eliseu Padilha
Moreira Fmnco
Rubens Cosac
1 vaga

Paulo Bauer
Roberto Jefferson

Sérgio Barcellos

Bloco (PPB/PL)

Raimundo santos
Wilson Cunha
Zila Bezerra

pedoB

1 vaga Aldo Rebelo

Secretária: Talita Veda de Almeida
Local: Plenário Sala 11 - terça-teim, quarla-feim e quinta-feim-1 Oh
Telefones: 318-6987/6990nOO4l7007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Presidente:
12 VIce-Presidente: Marcelo Teixeim (PMDB)
22 Vice-Presidente: Mauro Lopes (PFL)
32 Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Chico Vigilante (PT)
Jair Bolsonaro
Maria Laum (PT)
Miguel Rossetto (PT)
Valdomiro Meger

Ildemar Kussler
Luciano Castro
Nelson Otoch
1 vaga

Jair Meneguelli
Paulo Paim
Paulo Rocha

Wilson Bmga

Fernando Lyra

Sérgio Arouca

Chico da Princesa
Cláudio Cajado
DuOlo Pisaneschi
Jairo AzI
João Maia
Lael Varella
Mauro Fecury
Mauro Lopes

. Paulo Gouvêa
Philemon Rodrigues

Ary Magalhães
Amaldo Faria de Sá
Benedito Guimarães

Darci Coelho
1 vaga

PSDB

A1mino Affonso
Antonio Balhmann
Domingos Leonelli

Olávio Rocha

PT

Carlos santana
Jaques Wagner

Luciano Zica

PDT

Renan Kurtz

PSB

1 vaga

PPS

1 vaga

Betlnho Rosado
Comuci Sobrinho

Eliseu Resende
Femando Gonçalves

Iberê Ferreim
Jaime Femandes

José carios Coutinho
José santana de Vasconcellos

Luiz Bmga
Rubem Medina

Bloco (PPBlPL)

Alceste Almeida Basilio Villani
AntOnio Jorge Eurico Mimnda
Benedito Guimarães Fausto Martello
Davi Alves Silva Felipe Mendes
Francisco Silva João Mendes
Luis Barbosa Jorge Wilson
Marcelo Teixeira (PMDB) Nilton Baiano
1 vaga Osmar Leitão

PSDB

Ademir Lucas Candinho Mattos
L90nidas Cristina Femando Torres
Mário Negromonte José Chaves (PMDB)
Paulo Feijó Oswaldo Soler
Pedro Henry Raimundo Matos
Simão 5esslm 2 vagas
1 vaga

PT

Carlos santana GilneyViana
João Coser Hélio Bicudo
Teima de Souza João Paulo
1 vaga 1 vaga

PDT

Antonio Gemido (PFL) Matheus Schmidt
Vicente André Gomes 1 vaga

PCdoB

AntOnio Bmsil (PMDB) Undberg Farias

PSB

Pedro Valadares Alexandre Cardoso

Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: Plenário sala 11 - quarta-feira - 10h
Telefones: 318-6973 a 6976

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PEC-1, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO PARÁGRAFO QUINTO DO ART. 14 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (REELEiÇÃO)

Propoalçio: PEe-1195 Autor: Mendonça Filho

Presidente: Odacir Klein (PMDB)
12 Vice-Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
22 Vice-Presidente: Jofmn Frejat (PPB)
32 Vice-Presidente: Alexandre Santos (PSDB)
Relator: Via Pires Franco (PFL)



Titulares Suplentes Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB) Bloco (PFLlPTB)

Suplentes

Armando Costa
Moreira Franco

1 vaga

Flávio Derzi
Jarbas Lima

1 vaga

AntOnio Balhmann
Welson Gasparini

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado

Nelson Marquezelli
1 vaga

Bloco (PFLlPTB)

Carlos Alberto Campista
Corauei Sobrinho

Roberto Pessoa
2 vagas

PT

Hélio Bicudo Marcelo Déda
Milton Temer Sandra Starllng

PDT

Coriolano Sales Enio Bacci

Bloco (PLlPSDIPSC)

Eujáeio Simões Expedito Júnior

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga Alexandre Cardoso

Presidente: sandro Mabel (PMDB)
12 Vice-Presidente: José Aldemir (PMOB)
22 Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Ricardo Barros (PFL)

Titulares

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
Hilário Coimbra
Ricardo Barros

AntOnio Carlos Pannunzio
Arthur Virgflio

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo lI,.sala 169-B
Telefones: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONST~UIÇÃO

9, DE 1995, QUE -ACRESCENTA PARAGRAFO
ÚNICO AO ART. 180 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(INCENTIVO AO TURISMO)

Propos~ão:PEe-9195 Autor: Ricardo Herácllo
e outros

PPB

Adylson Motta
Márcio Reinaldo Moreira
Prisco Viana

PSDB

PMDB

Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz Clerot
Pedro Novais

Átila Lins
Jairo Carneiro
Paulo Heslander
Saulo Queiroz

Célia Mendes
Jairo Azl

Leur Lomanto
Moisés Lipnik

Paulo Lima
Raul Belém

1 vaga

Bloco (PMDBlPSDIPSLlPSC)

Armando Abílio
Edinho Bez

José Priante
Paulo Ritzel

Pedro Novais
1 vaga

Bloco (PPBIPL)

Jofran Frejat Adhemar de Barros Filho
Odelmo Leão Bonifácio de Andrada
Prisco Viana Eraldo Trindade
Ricardo Izar Eurico Miranda
Romel Anizio Jorge Wilson
Valdemar Costa Neto Pedro canedo

PSDB

Adroaldo Streck Edson Silva
Alexandre Santos Mário Negromonte
Marconi Perillo OIavio Rocha
Roberto Brant Pedro Henry
Silvio Torres Welson Gasparini

PT

João Paulo Humberto Costa
José Genoino Marcelo Dada
Miguel Rossatto Padre Roque

PDT

Matheus Schmidt Silvio Abreu

PSB

Fernando Lyra Sérgio Guerra

PCdoB

Aldo Rebelo Aldo Arantes

Álvaro Gaudêncio Neto
Corauei Sobrinho
Félix Mendonça
José Mueio Monteiro
Mendonça Filho
Philemon Rodrigues
Vic Pires Franco

Carlos Nelson
Henrique Eduardo Alves
João Natal
José Aldemir
Maria Elvira
Odaeir Klein

Secretária: Brunilde Liviero C. de Moraes
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, sala 169-B
Telefones: 318-7067/6874

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA,À CONSTlTUIÇ~O
Nll 2-A, DE 1995, QUE" DA NOVl' REDAÇAO

AO ARTlGO_62 DA CONSmUlçAO I;EDERAL"
(EMISSAO DE MEDIDA PROVISORIA)

Propos~io:PEC·~5

Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
12 Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
32 Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)



José Aldemir
Nair Xavier Lobo
Sandro Mabel

Eurico Miranda
Felipe Mendes
1 vaga

Alexandre Santos
Nelson Otoch

PMDB

PPB

PSDB

PT

Albérico Filho
Hermes Pareianello

Marcelo Teixeira

Paulo Bauer (PFL)
Roberto Balestra

1 vaga

Ceci Cunha
1 vaga

Francisco Silva

Cunha Lima (PPB)
Roberto Brant

João Paulo
1 vaga

Airton Dipp

Francisco Horta

PSDB

PT

PDT

Bloco (PUPSDIPSC)

1 vaga

Adroaldo Streck
Alexandre Santos

Carlos Santana
1 vaga

Énio Bacci

Eujácio Simões

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga Ushitaro Kamia (PPB)

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CON~TlTUIÇÃO N2 17195, QUE

"ALTERA PARAGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO ART. 45 DA CON~mUlçÃO
FEDERAL" (FIXANDO EM NO MINIMO 5 E

NO MÁXIMO 47 O NÚMERO DE DEPUTADOS
EM CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO)

Proposição: PECo17195 Autor: Antonio Joaquim

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
22 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
32 Vice-Presidente: Francisco Silva (PPB)
Relator: Felipe Mendes (PPB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga Nilson Gibson

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7066n067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 22 DE 1995, EUMINANDO O SEGUNDO

TURNO DAS ELEiÇÕES PARA OS EXECUTIVOS
ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS

Proposição: PECo22l95 Autor: José Janene

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
22 Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Feijó (PSDB)
Relator: Roberto Valadão (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Bloco (PMDB/PSDIPSLlPSC)

Fernando Ferro
José Pimentel

1 vaga

Pedro Canedo

PDT

Bloco (PUPSDIPSC)

João Coser
Minon Mendes

José Maurício

Eu/ácio Simões

Mendonça Filho
Rodrigues Palma
Saulo Queiroz
Wilson Cunha

João Almeida
Roberto Valadão
Teté Bezerra

Corauci Sobrinho
Eliseu Resende

Fátima Pelaes (PSDB)
1 vaga

Henrique Eduardo Alves
2 vagas

Bloco (PPBIPL)
Carlos Melles
Hilário Coimbra
Osmir Lima
Paulo Gouvêa

AntOnio Brasil
Olavo Calheiros
1 vaga

Benedito Guimarães
Felipe Mendes

PMDB

PPIa

Aroldo Cedraz
José Coimbra

José Mendonça Bezerra
Roberto Fontes

Carlos Apoliná,io
Genésio Bernardino

1 vaga

Carlos Airton
Pedro Valadares (PSB)

EujáciO Simões
Eurico Miranda
Ibrahim Abi-Ackel

Koyu lha
Nelson Marchezan
Paulo Feij6
1 vaga

Fernando Ferro

PSDB

PT

Alzira Ewerton
Carlos Airton
José Egydio

Adroaldo Streck
Firmo de Castro

1 vaga

Ivan Valente



Bloco (PFLlPTB)

PSB

Raquel Capiberibe 1 vaga

Secretária: Angela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11 - sala 169-B
TelefoneS: 318-687417052

Bloco (PFLlPTB)

José Santana de Vasconcellos
Paulo Gouvea

Paulo Lima
Rodrigues Palma

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

Confúcio Moura
2 vagas

Bloco (PPBIPL)

Felipe Mendes Benedito Guimarães
Gerson Peres Osvaldo Reis
Luiz Buaiz 1 vaga

PSDB

Aécio Neves AávioArns
Nelson Marchezan Paulo Mourão
Rommel Feijó Ubiratan Aguiar

PT

João Fassarella 2 vagas
João Paulo

PDT

Matheus Schmidt Coriolano sales

João Almeida
Marcelo Teixeira
Wagner Rossi

PSB

Gonzaga Patriota 1 vaga

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo" - sala 169-B
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTlTUIÇÃQ.NlI 46,

DE 1991, QUE "INTRODUZ MODIFICAçOeS NA
ESTRUTURA POUCIAL"

Proposição: PEC-46191 Autor: Hélio Blcucir.'

Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
12 Vice-Presidente: José Rezende (PPB)
22 VICe-Presidente:
32 Vice-Pre~jente: Fausto Martello (PPB)
Relator: Hélio Rosas (PMDB)

Duílio Pisaneschl
Raul Belém
Roberto Fontes
Wilson Cunha

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA,À CONSTlTUIÇ~O

NQ 43-A, DE 1995, QUE DA NOYA REDAÇAO
AO ART. 14 DA CONSmUlçAO FEDERAL

(AUSTAMENTO ELEITORAL»
Proposição: PEC-43195 Autor: Rita camata e outros

Presidente: MarCelo Teixeira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
22 Vice-Presidente: Rommel Feijó (PSDB)
32 Vice-Presidente: Roberto Fontes (PFL)
Relator: Roberto Fontes (PFL)

Titulares Suplentes

1 vaga

Suplentes

Coriolano sales

Alcides Modesto
João Paulo

Davi Alves Silva
Ushitaro Kamla

1 vaga

Arnaldo Madeira
José Chaves (PMDB)

Vittorio MedioM

Vicente André Gomes

PDT

Costa Ferreira
Lael Varella

Luciano Pizzatto
Philemon Rodrigues

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

Jorge Wilson (PPB)
Remi Trinta

1 vaga

Seraflm Venzon

PSDB

PDT

Bloco (PPBIPL)

PT

AntOnio Carlos Pannunzio
LElÔnidas Cristino
Mário Negromonte

Carlos santana
João Coser

Alberto Silva
Mário Martins
1 vaga

Nilton Baiano
2 vagas

Affonso Camargo
Chico da Princesa
Paulo Bornhausan
1 vaga

PSB

1 vaga Gervásio Oliveira

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo li, sala 169-B
Telefones: 318-7061 e 318-7065

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTlTUIÇ~O
NQ 40, D!= 1995, QUE "ALTERA A REDAÇAO

DO PARAGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 230
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, A FIM DE
REDUZIR LIMITE DE IDADE DOS IDOSOS

PARA EFEITO DE GRATUIDADE DOS
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS E
DOS SERViÇOS DE DIVERSÃO PÚBUCA"

Proposição: PEC-40195 Autor: Marqulnho Chedld

Presidente: Mário Martins (PMDB)
12 Vice-Presidente: Alberto Silva (PMDB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: LElOnidas Crlstino (PSOB)
Relator:

Titulares

Matheus SChmidt

sandra Starting



Titulares

Abelardo Luplon
Augusto Viveiros
Carlos Magno
José Carlos Coutinho
José Rezende (PPB)
Lael Varella
1 vaga

Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Davi Alves Silva (PPB)
Efraim Morais

José Borba
José Rocha

. Maluly Netto
.Murilo Pinheiro

.paulo Heslander

PMDB

211 Vice-Presidente: José de Abreu (PSOB)
311 Vice-Presidente: Benedito Guimarães (PPB)
Relator: Benedito de Ura (PFL)

Titulares

Bloco (PFLJPTB)

AntOnio Joaquim Araújo
Aracely de Paula
Benedito de Ura
1 vaga

Suplentes

Júlio César
Mendonça Filho
Roberto Fontes

1 vaga

PPB

AloysióNunes Ferreira
Pinheiro Landim

4 vagas

PMDBEuler Ribeiro (PFL)
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
2 vagas

Fausto Martello
Jair Bolsonaro
Laprovita Vieira
Valdomlro Meger
Welson Gasparini (PSOB)

Adelson Ribeiro
Feu Rosa
2 vagas

Alclone Athayde
Jarbas Lima

Rogério Silva
2 vagas

PSDB

Herculano Anghinetli (PPB)
Mário Negromonte

Nélson Otoch
Sebastião Madeira

PT

Emerson Olavo Pires
João Almeida
Orcino Gonçalves

A1zira Ewerton (PSOB)
Benedito Guimarães
Gerson Peres

José de Abreu
Vicente Arruda

João Fassarella
Sandra Starling

Matheus SChmidt

PPB

PSDB

PT

PDT

candinho Mattos (PSOB)
Oarcislo Perondi

1 vaga

3 vagas

celso Russomanno
1 vaga

João Paulo
1 vaga

Coriolano Sales

PDT

Eurfpedes Miranda Magno Bacelar (PFL)
Wilson Braga Silvio Abreu

Bloco (PLJPSD/PSC)

Eujácio Simões

Hélio Bicudo
Nilmário Miranda
1 vaga

Marta Suplicy
Milton Mendes

1 vaga

Bloco (PLJPSD/PSC)

Expedido Júnior (PPB)

Bloco (PSBJPMN)

1 vaga Gervásio Oliveira

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7063/7555

PCdoB

Ricardo Gomyde Lindberg Farias

Secretária: Ângela Mancuso
Local: serviço de Comissões Especiais: Anexo 11- sara 169-B
Telefones: 318-7063/7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMEN,DA À CONSTlTt!IÇÃO NR 57,
DE 1995, Q~E "DA NOVA REDAÇAO AO ARTI
GO 14, PARAGRAFOS PRIMEIRO E SEGUNDO,

E ACRESCENTA INCISO"
(VOTO FACULTATIVO)

Proposição: PEC·57195 Autor: Emerson Olavo

Presidente: João Almeida (PMOB)
111 Vice-Presidente: Orcino Gonçalves (PMOB)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

81-A, DE 1995, QUE "CRIA O IMPOSTO SOBRE
DISTRIBUiÇÃO DE COMB~STíVEIS LíQU!DOS
E GASOSOS, DE COMPETENCIA DA UNIAO, E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PEC-81195 Autor: Marcelo Teixeira
Presidente: José Carlos Coutinho (PFL)
111 Vice-Presidente: João Mala (PFL)
211 Vice-Presidente: Mario Negromonte (PSOB)
311 Vice-Presidente:
Relator: Roberto Paullno (PMOB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

OeVeJasco

Gonzaga Patriota

Bloco (PSBJPMN)

José Egydio

Adelson Salvador

Aracely de Paula
Chico da Princesa
ounlo Pisaneschi
Ellseu Resende
João Mala

Betinho Rosado
José Carlos Aleluia

Lima Netto
Murilo Pinheiro

Werner Wanderer



Jonival Lucas
José Carlos Coutinho

Alberto Silva
Aníbal Gomes
Antônio Brasil
carlos Nelson
Marcelo Teixeira
Roberto Paulino

PMDB

PPB

2 vagas

Henrique Eduardo Alves
Pedro lrujo

4 vagas

Titulares

Bloco (PFLlPTB)

Carlos Alberto (PSDB)
EliseuMoura
Hilário Coimbra
Osmir Lima

PMDB
Elcione Bamalho
Olávio Rocha (PSDB)
1 vaga

Suplentes

.Jaime Fernandes
Mauro Fecury

Roberto Pessoa
1 vaga

Euler Ribeiro (PFL)
2 vagas

Basílio Villani
salatiel Carvalho
3 vagas

João Pizzolatti
João Ribeiro

Roberto campos
2 vagas

PPB

Anivaldo Vale
Benedito Guimarães
Raimundo Santos (PFL)

Edson Queiroz
Gerson Peres

1 vaga

AntOnio Feijão
LeOnidas Cristino
Mário Negromonte
Paulo Feijó
1 vaga

PSDB

Antônio Aureliano
Cunha Lima (PPB)

Marconi Perillo
1 vaga

PSDB

Antônio Feijão
Arthur Virgílio

PT

Paulo Rocha
1 vaga

Aécio Neves
1 vaga

Adão Pretto
Alcides Modesto

PT PDT

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais Anexo li, sala 169-B
Telefones: 318-7063/7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSmUlçÃO NR 84, DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

42 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSmUCIONAIS TRANSITÓRIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)

Proposlçio: PEc-B4I91 Autor: Nlelas Ribeiro

Presidente: Carlos Alberto
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PPB)
32 Vice-Presidente:
Relatora: Elcione Bamalho

Bloco (PLlPSDJPSC)

Francisco Rodrigues (PPB) Ronivon santiago (PFL)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7063/7555

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMEND:4 À CONSTrrulÇÃO NR
89-A, DE 1995, QUE liDA NOVA REDAÇAQ AO

INCISO IV DO ART. 29 DA CONSTlTUIÇAO
FEDERAL" (NÚMERO DE VEREADORES)

Proposição: PEc-89195 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Adelson salvador (PMDB)
12 Vice-Presidente: Bosco França (PMN)
22 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
32 Vice-Presidente: ZUlaiê Cobra (PSDB)
Relator: Heráclito Fortes (PFL)

Tltuhwes Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

1 vaga'

Wilson Braga

Nan Souza
Roberto Paulino

1 vaga

Hilário Coimbra
Magno Bacelar

Raimundo santos
Zila Bezerra

Bloco (PSBlPMN)

Adelson Salvador (PMDB)

Wolney Queiroz

Cláudio cajado
Heráclito Fortes
José Múcio Monteiro
1 vaga

Bloco (PMDBlPSDJPSLlPSC)

Adelson salvador
Bosco França (PMN)
Gilvan Freire

Ricardo Heráclio

Socorro Gomes

Eujácio Simões

João Coser
Luciano Zica

TeIma de Souza

Airton Dlpp
Fernando Lopes

PL

PDT

PSB

PCdoB

Haroldo Lima

FrancIsco Horta

Carlos santana
Fernando Ferro
Luiz Mainardi

José Mauricio
1 vaga

Pedro Valadares



Bloco (PPBIPL) PSOB

Cunha Lima
Francisco Horta
Francisco Silva

PSOB

Benedito Guimarães
Felipe Mendes

1 vaga

Almino Affonso
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra
1 vaga

Danilo de Castro
Eduardo Mascarenhas

Paulo Feij6
1 vaga

Nicias Ribeiro
Roberto Santos
Zulaiê Cobra

PT

Fátima Pelaes
Olávio Rocha

salomão Cruz
José Genolno
Marcelo Deda
Milton Mendes

PT

Luiz Mainardi
Nedson Micheleti

Pedro Wilson

Luiz Mainardi
1 vaga

1 vaga

POT

Milton Mendes
1 vaga

Luiz Durão

Ênio Bacci
Silvio Abreu

Aldo Arantes

POT

Coriolano sales
Matheus Schmidt

PCdoB

Haroldo Lima

Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
1Q Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
2Q Vice-Presidente:
3Q Vice-Presidente: Jarbas Uma (PPB)
Relator: Jairo Cameiro (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

AntOnio Feijão

José Egydlo
N,"on Baiano

Robério Araújo

Gonzaga Patriota

Confúcio Moura
Ivandro Cunha Lima

1 vaga

AntOnio Ueno
Mauro Fecury

Philemon Rodrigues
Ronivon Santiago

PSOB

Bloco (PPBIPL)

Bloco (PLlPSOIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB)

Bloco (PSBIPMN)

Bloco (PMOBJPSDIPSL/PSC)

Anfbal Gomes
De Velasco
Paulo Ritzel

Nilson Gibson

De Velasco

Ayison Motta
Alceste Almeida
Jofran Frejat

Ceci Cunha

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, sala 169-B
Telefones: 318-7067n066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMEND~ À CONSTlTUIÇ..!'O.

NR,128, DE 1995, QUE "DA NOVA REDAÇAO A
AUNEA "C" DO INCISO XVI DO ARTIGO 37 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL11

(ACUMULAÇÃO DE CARGOS - ODONTÓLOGO)

Propos~ão: PEC·128195 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Luiz Moreira (PFL)
1Q Vice-Presidente: Fernando Gonçalves (PTB)
2Q Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
3Q Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
Relator: Paulo Ritzel (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Fernando Gonçalves
Jair Soares
Luiz Moreira
Roland Lavigne

1 vaga

Autor: Hélio Bicudo
e outros

AntOnio dos Santos
Átila Uns

Benedito de Lira
João Iensen (PPB)

Leur Lomanto
Paes Landim

Philemon Rodrigues

Alzira Ewerton (PSDB)
Renato Johnsson

Ricardo Izar
Roberto 8alestra

1 vaga

Djalma de Almeida César
Hélio Rosas

Luiz Fernando (PSDB)
Marcos Lima

Mário Martins
Nair Xavier Lobo

PPB

PSB

PMOB

Propos~ão:PE~96m2

Alexandre Cardoso

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706517052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR 96,

DE 1992, QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIARIO"

Cláudio cajado
Corauci Sobrinho
Jairo Carneiro
Mauricio Najar
Vicente Casclone
2 vagas

Auguslo Farias
Edson Queiroz
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
Prisco Viana

AryKam
Gilvan Freire
José Luiz Clerot
José Thomaz Nono (PSDB)
Roberto Valadão
Wagner Rossi



Edinho Araújo
João Natal

Jorge Wilson (PPB)
José Prlante

Niclas Ribeiro (PSOB)
Wagner Rossi

Ezfd/o Pinheiro
João Leão

saulo Queiroz (PFL)
1 vaga

Fernando Ferro
José Machado

Pedro Wilson

Aroldo Cedraz
Jaime Fernandes

Luiz Braga
Phllemon Rodrigues

salomão Cruz (PSOB)
Ursicino Queiroz

1 vaga

PT

PPB

Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque
Welson Gasparini (PSDB)

PSDB

PMDB

Costa Ferreira (PFL)
Dolores Nunes
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Uma
José Luiz C1erot
Luiz Fernando (PSOB)
1 vaga

Adauto Pereira
AntOnio Geraldo
Jairo Ali
severino cavalcanti (PPB)
Vicente Cascione
Wilson Cunha
1 vaga

Bloco (PSBIPMN)

Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

Secretária: Edla Calheiros
Local: servo Especiais - Anexo 11- sala 169-8
Telefones: 318-70626n067

COMISSÃO ESPECIAL

DESnNADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSnTUIÇÃO

NQ 155, DE 1993, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DO PARÁGRAFO 1QDO

ARnGO 53 DA CONSnTUlçÃO FEDERAL"
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposição: PEC-155193 Autora: Cldlnha Campos

Presidente: Vicente casclone (PTB)
111 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)
211 VICe-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
311 Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Hélio Bicudo
Marcelo Deda
1 vaga

Danllo de castro
Robério Araújo (PPB)
VICente Arruda
1 vaga

Amon Bezerra
OIávio Rocha

Carlos Cardlnai

Eduardo Jorge
Humberto Costa

Ivan Valente
Marta Supilcy

João Maia (PFL)
Sebastião Madeira

Átila Uns
Hilário Coimbra

João Ribeiro (PPB)
Murilo Pinheiro

Benedito Guimarães
Rogério Silva (PFL)

1 vaga

Luiz Fernando (PSDB)
OIávio Rocha (PSDB)

1 vaga

PT

PT

PDT

PPB

PSDB

PMDB

PSB

Nilson Gibson Gonzaga Patriota

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Servo Com. especiais - Anexo li, 6aIa 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESnNADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSnTU,çÃO

NQ133~DE1992,QUE"ACRESCENTA

PARAGRAFO AO AROOO 231 DA
CONSJlTUIÇÃO FEDERAL'~

(DEMARCAÇAO DAS TERRAS INDIGENAS)
Proposição: PEC-133J92 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: AntOnio Brasil (PMDB)
111 Vlce·Presldente: Jair Bolsonaro (PPB)
2l! Vice·Presidente: Roberto Araújo (PPB)
311 Vice·Presidente:
Relator: 6aIornão Cruz (PSDB)

TItu...... Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

A1ceste Almeida (PPB)
salomão Cruz (PSDB)
Vlc Pires Franco
1 vaga

carlos Airton
Jair Bolsonaro
Valdenor Guedes

GilneyVlana
1 vaga

AntOnio Brasil
Confúclo Moura
João Thorné Mestrinho

Robério Araújo (PPB)
Tuga Angerami

Arlindo Chinaglia
Waldorniro Fioravante

Renan Kurtz

Jovair Arantes
Niclas Ribeiro

PDT PDT

Magno Bacelar (PFL)
Renan Kurtz

1 vaga

Elton Rohnelt

Giovannl Queiroz

Bloco (PLnJSDIPSC)

Expedito Júnior (PPB)

Cidinha campos
Silvio Abreu

Bloco (PLnJSDIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB) De Velasco



Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
1" Vice-Presidente: Umlcino Queiroz (PFL)
2" Vice-Presidente: carlos Mosconi (PSDB)
Relator: Darcfsio Perondl (PMDB)

TItu...... Suplentes

Bloco (PFUPTB)

1 vaga

Pedro Canedo

Valdomiro Meger
2 vagas

Giovanni Queiroz
Wilson Braga

AntOnio Geraldo
João Mellão Neto

Rubem Medina
1 vaga

José Teles
2 vagas

Bloco (PSBIPMN)

serafim Venzon
Vicente André Gomes

Bloco (PLlPSD/PSC)

POT

Célia Mendes
Costa Ferreira
João Maia
1 vaga

Bloco (PMOBIPSOIPSUPSC)

Darcisio Perondi Orcino Gonçalves
José Luiz Clerot Paulo Ritzel
Nestor Duarte Roberto Rocha (PSDB)

Bloco (PPBIPL)

Luiz Buaiz

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandira Feghali

secretária: Martene Nassif
Local: servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7067n066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CO~STlTUIÇÃO
NSl 169-A, DE 1995, QUE "DISPOE SOBRE A

REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E
PREFEITOS MUNICI~AIS"

Proposição: PEC-169195 Autor: Fernando Gome.

Presidente: Darcisio Perondi (PMDB)
1" Vice-Presidente: José Luiz C1erot (PMDB)
2" Vice-Presidente: José Teles (PPB)
3" VICe-Presidente: Antonio carlos Pannunzio (PSDB)
Relator: João Maia (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Alexandre Cardoso

Aníbal Gomes
Elcione Barbalho

Rita Camata
3 vagas

Duíllo Pisaneschi
Fátima Pelaes (PSDB)

Jaime Martins
José Coimbra

Luiz Moreira
Maluly Netto

1 vaga

PMOB

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nt 169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV

DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAl, E PREVÊ

RE;CURSOS ORÇAMENTÁ,RIOS A NíVEL DA
UNIAQ, ESTADOS E MU,NICIPIOS PA~A MANU
TENÇAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, CO'"
O FINANCIAMENTO DAS REDES PÚBUCAS FI-

lANTRÓPICAS E CONVENIADAS"
Propoalçio: PEC-169193 Autores: Eduardo Jorge

e WaldIr Plre.

Ayres da Cunha
car10s Magno
Fernando Gonçalves
Jair Soares
Jairo Azi
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

Bloco (P5B1PMN)

Adelson Salvador (PMDB)

PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Lima

secretária: Ângela Mancuso
Local: S91v. Com. EspecIaIs - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

Armando AbRio
Confúclo Moura
Darcfsfo Perondl
José Pinottl
Saraiva Felipe
1 vaga

1 vaga

PPB PSOB

B.Sá
Pimentel Gomes

Roberto Araújo (PPB) José Maurfcio
Sebastião Madeira

Adylson Motta
Jofran Frejat
José Unhares
Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)

carlos Mosconi
Ceci Cunha
Jovair Arantes
Osmânio Pereira

PSOB

A1c1one Athayde
Fausto Martello

Talvane Albuquerque
2 vagas

AntOnio cartos Pannunzio
2 vagas

Luiz Mainardi
Paulo Bernardo

PT

POT

PSB

Arthur Virgílio
Celso Russomanno

1 vaga

José Machado
Tilden santiago

Matheus Schmidt

PT Nilson Gibson Bosco França (PMN)

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Artindo Chinaglia
Marta,SUplicy

1 vaga

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefone: 318-7D63nD55



COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N2173 DE 1995, QUE
MODIfiCA O CAPíTULO DA ADMINISTR~ÇÃO

PUBLICA, ACRESCENTA NORMAS AS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS GER~IS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSIÇAO

Proposição: PEe-173J95 Autor: Poder Executivo

PreSidente: João Mellão Neto (PFL)
12 Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Moreira Franco (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Benito Gama Betinha Rosado
Eliseu Resende Júlio César
Félix Mendonça Luiz Braga
Mussa Demes Osmir Lima
Paulo Cordeiro Osório Adriano
Paulo Urna Osvaldo Biolchi
Rubem Medina 1 vaga

PMDB

Alberto Goldman Antônio Brasil
José Luiz Clerot EdinhoBez
José Priante Hélio Rosas
Jurandyr Paixão Lidia Quinan
2 vagas Marcelo Teixeira

Rubens Cosac

PPB

Enivaldo Ribeiro Felipe Mendes
João Pizzotatli Fetter Júnior
Laprovita Vieira Flávio Derzi
Pauderney Avelino VadãoGomes
Renato Johnsson 1 vaga

PSDB

Firmo de Castro Fernando Torres
Luciano Castro Silvio Torres
Luiz carlos Hauly Veda Crusius
Roberto Brant 1 vaga

PT

Maria da Conceição Tavares José Machado
Vânia dos santos Paulo Bernardo
1 vaga 1 vaga

PDT

Airton Dipp Fernando Lopes
Matheus SChmidt Fernando Zuppo

Bloco (PLlPSDIPSC)

Francisco Horta Eujácio Simões

Bloco (PSBlPMN)

Sérgio Guerra 1 vaga

Proposlçio: PEC-0175195 Autor: Poder Executivo

Presidente: Jurandyr Paixão (PMDB)
12 VICe-Presidente:
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: João Pizzolatli (PFL)
Relator: Mussa Demes (PFL)

TItu~ Suplentes

PCdoB

Agnelo Queiroz Aldo Arantes

Secretária: Rejane S. Marques
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, salas 169-B
Telefone: 318-6874n067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSmU~çÃo N2 175,

DE 1995, QUE H ALTERA O CAPITULO DO
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAllI

1 vaga

Nilson Gibson

Ivan Valente
Waldomiro FIOravante

1 vaga

Carlos Nelson
Eliseu Padilha

Nan Souza (PSL)
Pinheiro Landim

sandro Mabel
1 vaga

Fernando Zuppo
snvio Abreu

Alexandre santos
Eduardo Mascarenhas

João Leão
Marconi Perillo

Jaime Fernandes
João carlos Bacelar

José carlos Vieira
José Mendonça Bezerra

Mauro Fecury
Rodrigues Palma

1 vaga

A1zira Ewerton (PSDB)
Luciano castro (PSDB)

Márcio Reinaldo Moreira
Mário Cavailazzi

Prisco Viana

PT

PPB

PDT

PSOS

PMDB

Bloco (PSBIPMN)

Bloco (PUPSDIPSC)

Bloco (PFLlPTB)

Hugo Rodrigues da Cunha
João Mellão Neto
Paes Landim
Paulo Gouvea
Philemon Rodrigues
VICente Caseione
1 vaga

Eujácio Simões

Aloysio Nunes Ferreira
EIcione Barbalho
Geddel Vieira Urna
Henrique Eduardo Alves
Moreira Franco
1 vaga

Alexandre Cardoso

FIáYIo Derzi
Gerson Peres
Jair Bolsonaro
Roberto campos
VadãoGomes

Euripedes Miranda
Matheus SChimidt

Marcelo Deda
Maria Laura
Teima de Souza

A1mino Affonso
Le6nidas Cristina
Roberto Brant
1 vaga



Bloco (PSBIPMN)

1 vaga Raquel capiberlbe

Secretárlo: Sílvio Sousa da Silva
Local: servo Com. Especiais, Anexo li, Salas 169-B
Telefones: 318-7061f7062

Secretárla: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067f7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTiTUiÇÃO

NR 188-A, DE 1994, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFOS 62 E 7R AO ARTlGér82 DO

ATO DAS DIS,?OSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITORIAS, DISPONDO SOBRE

ANISTIA QUANTO ÀS PUNiÇÕES APLICADAS,
ATRAVÉS DE ATOS DE EXCEÇÃO,

A SERVIDORES MIUTARES"

Proposição: PEC-188J94 Autor: zaire Rezende

PreSidente: Ary Kara (PMOB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMOB)
22 Vice-Presidente: Tuga Angerami (PSOB)
32 Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator:

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Osmir Uma Jonival Lucas
Paes Landim José Mendonça Bezerra
Paulo Heslander Ricardo Barros
1 vaga 1 vaga

PMDB

Ary Kara Rita Camata
Elcione Barbalho 2 vagas
Roberto Valadão

PPB

Augusto Nardes Anivaldo Vale
Jair Bolsonaro Arnaldo Farla de Sá
1 vaga Renato Johnsson

PSDB

Tuga Angerami Feu Rosa
1 vaga Roberto Brant

PT

GilneyViana Inácio Arruda (PCdoS)
José Pimentel Pedro Wilson

PDT

Euripedes Miranda Silvio Abreu

Bloco (PLlPSDIPSC)

Eujácio Simões Expedito Júnior (PPS)

José Unhares 3 vagas
OdelmoLeão
Silvernani Santos

PSDB

B.Sá Ademir Lucas
Fernando Torres Ildemar Kussler
Luciano Castro Itamar Serpa

PT

João Coser João Fassarella
Paulo Delgado João Paulo

PDT

Fernando Ribas Carli Edson Ezequiel

..:árlo Martins
2 vagas

Ciro Nogueira
Hilário Coimbra

Hugo Rodrlgues da Cunha
Wern13r Wanderer

Bloco (PPBlPL)

PSB

Gonzaga Patrlota Ubaldino Júnior

Secretárla: Edla Calheiros Bispo
Local: Servo Com. Especiais- Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
NR 338-A, DE 1996,QUE "DISPÕE SOBRE °

REGIME CONSmUCIONAL DOS MIUTARES"
(REGIME DOS MILITARES)

Proposição: PEc-a38196 Autor: Poder Executivo
PreSidente: Silas Brasileiro (PMOB)
12 Vice-Presidente: Hélio Rosas (PMOB)
22 Vice-Presidente: Valdenor Guedes (PPB)
32 Vice-Presidente: AntOnio Feijoão (PSOB)
Relator: Werner Wanderer (PFL)

Bloco (PMDBlPSDn'SL/PSC)

Euler Ribeiro (PFL)
Olavo Calheiros
1 vaga

AntOnio dos Santos
Nelson Marquezelli
Régis de Oliveira
Vilmar Rocha

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSmUlçÃO N2 ~01, DE 1995,
QUE "ALTERA O PARAGRAFO 7R DO

ARTIGO 14 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(INELEGIBILIDADE DE PARENTES)

Proposição: PEC-201195 Autor: Euler Ribeiro

PreSidente: Nelson Marquezelli (PTB)
12 Vice-Presidente: Régis de Oliveira (PFL)
22 Vice-Presidente: Silvernani Santos (PPB)
32 Vice-Presidente: Luciano Castro (PSOB)
Relator: Olavo Calheiros (PMOS)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Sérgio Miranda

PCdoB

Haroldo Lima



Titulares Suplentes Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB) Bloco (PFLJPTB)

Abelardo Lupion
Maria Valadão
Osório Adriano
Paes Landim
Sérgio Barcellos
Vicente cascione
Werner Wanderer

Jaime Fernandes
José Borba
Luiz Braga

Paulo Bauer
Roberto Pessoa

2 vagas

José Coimbra
Mauricio Najar
Osvaldo Biolchi
Paes Landim
Paulo Bornhausen
Paulo Uma
Ricardo Barros

Claudio cajado
Costa Ferreira

Osvaldo Coelho
Paulo Cordeiro

Ronivon santiago
2 vagas

Luiz Buaiz
5 vagas

PSDB

Bloco (PPBIPL)

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

Emerson Olavo Pires Eliseu Padilha
José Luiz Clerot Marquinho Chedid
Maria Bvira 4 vagas
Marisa Serrano
Zé Gomes da Rocha

Alvaro Valle
Augusto Nardes
Bonifácio de Andrada
José Unhares
Roberto Campos
Valdomiro Meger

De Velasco
Fernando DiniZ

Marquinho Chedid
Sandro Mabel

2 vagas

CunhaLina
Hugo Biehl

Jorge Tadeu Mudalen
José Rezende
Pedro Corrêa

1 vaga

PSDB

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

AntOnio do Valle
Ary Kara
Hélio Rosas
Orcino Gonçalves
SUas Brasileiro
Simara Blery

Francisco Rodrigues
Jair Bolsonaro
Jorge Wilson
José Lourenço
José da Paixão
Valdenor Guedes

AntOnio Feijão
Celso Russomanno
Luciano castro
Nicias Ribeiro
Rommel Feijó

Elias Murad
LeOnidas Cristino

Nelson Marchezan
VICente Arruda

1 vaga

Feu Rosa
Marconi Perillo
Nelson Marchezan
Roberto santos
Ubiratan Aguiar

Alexandre santos
RávioArns

Osmanio Pereira
VlCElnte Arruda

Welson Gasparinl

PT PT

Chico Vlgilente
Luiz Eduardo Greenhalgli
Marcelo Dada

Jaques Wagner
João Cosar

José Genofno

Ivan Valente
José Machado
Pedro Wilson

Esther Grossi
Miguel Rossetto

1 vaiJa
PDT PDT

Silvio Abreu

PSB

Gonzaga Patriota

PCdoB

Matheus Schmidt

Nilson Gibson

severino Alves

Gervasio Oliveira

PSB

Sérgio Carneiro

1 vaga

Secretária: Maria Auxiliadora
Local: servo Com. Especiais- Anexo li, 8aIa 169-B
Telefone: 318-7056/7052

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESnNADA A
PROFERIR PARECER À PEC tf2 37G-A,

DE 1996, QUE -MODIFICA O ARnGO 207
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL-

AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES
Proposição: PEc-370196 Autor: PODER EXECUTIVO

Presidente: Marisa serrano (PMDB)
12 Vice-Presidente: Emerson Olavo Pires (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Unhares (PPB)
32 VICe-Presidente: Feu Rosa (PSDB)
Relator: Paulo Bornhausen (PFL)

Haroldo Lima Aldo Rebelo PCOOB

Undberg Farias Ricardo Gomydde

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: servo Com. Especiais, Anexo li, sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESnNADA A PROFERIR PARECER À PEC Nll
407196, QUE ALTERA A REQAÇÃO DO ARnGO

100 DA CONSnTUlçAO FEDERAL
(PRECATÓRIOS)

Proposição: PEe-to7J96 Autor: Luciano Castro

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
12 VICe-Presidente: José Rocha (PFL)
3l! VICe-Presidente: Rávio Derzi (PPB)
32 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator: José Luiz Clerot (PMDB)



Titulares

Bloco (PFLlPTB)

Suplentes Felipe Mendes
Sérgio Naya

Marconi Perillo (PSDB)
Moacyr Andrade

Bosco França

Suplentes

Elton Rohnelt

Alcides Modesto
José Pimentel

1 vaga

, carlos Santana

Jair MenegueJli

Antônio Aureliano
Mário Negromonte

PT

POT

PSOB

PPB

PT

Cleonâncio Fonseca
2 vagas

3 vagas

Antônio 8aIhmann
Roberto Brant

PMDB

PSOB

Bloco (PFLlPTB)

Álvaro Gaudêncio Neto
Carlos Magno

Félix Mendonça
Júlio César

Bloco (PSBIPMN)

Bloco (PL/PSOIPSC)

Eujácio Simões

Célia Mendes (PFL)
Francisco Silva
José Rezende

Luiz Durão

Alberico Filho
Eliseu Padilha
Sandro Mabel

1 vaga

Secretária: Ana Clara Serejo
l.oc3: Serv. Com. Esp. - />rem I~ 8aIa1~
Telefones: 318-755517063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ANAUSAR A QUESTÃO
DO DESEMPREGO

Presidente: Miro Teixeira (PDT)
12 Vice~Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
22 Vice~Presidente: Miguel Rossetto (PT)
32 Vice-Presidente: Célia Mendes (PFL)
Rélator: carlos Alberto (PSDB»

Titulares

Maria da Conceição Tavares
Miguel Rossetto

Ivan Valente
1 vaga

Benito Gama
Carlos Alberto (PSDB)
Manoel Castro
1 vaga'

JoséAnibal
1 vaga

Betlnha Rosado
Cláudio Cajado

Luiz Braga
1 vaga

PMDB

AbIardo Lupion Jair Soares

Carlos Melles Luciano Pizzatto Amon Bezerra
José Rocha Nelson Marquezelli João Leão
Paulo Cordeiro Paulo Bauer

Bloco (PMOBIPSOIPSL/PSC) '." ,,,

Eliseu Padilha Fe.mando Diniz
José Luiz Clerot ' Pinheiro Landim
Max Rosenmann Roberto Valadão

,c: 'Y'l'··

Bloco (PPBIPL)

AávioDerzi BasiJioVilJani
João Ribeiro Francisco Rodrigues
Nelson Meurer Roberto Campos

PSOB

Luciano Castro Danilo de Castro
Luiz Piauhylil10 José Thomaz Nonô
ZUlaiê Cobra Vicente Arruda

PT

Marcelo Deda Chico Vigilante
Milton Mendes 1 vaga

POT

Fernando Ribas carli Silvio Abreu

PSB

João Colaço Gervasio Oliveira

secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLICOS FEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E

RECURSOS HíDRICOS E APRESENTAR PRO
POSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,

NO SENTIDO DE VIABILIZAR A
EXECUÇÃO DOS MESMOS

Presidente: José Rocha (PFL)
12 Vice-Presidente: Júlio César (PFL)
22 Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Nicias Ribeiro (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLIPTB)

José Rocha
Júlio César
Roberto Pessoa
1 vaga

NIcIas Ribeiro (PSDB)
2 vagas

Enivaldo Ribeiro

PPB

Marcelo Teixeira
Pinheiro Landim

1 vaga

José Unhares

POT

Miro Teixeira

Bloco
l
(PL/PSDIPSC)

Ronivon Santiago (PFL)

Fernando Zuppo

Pedro Canedo



Bloco (PMOBIPSOIPSUPSC)

Lindberg Farias (PCdoB) Fernando Gabeira (PV)
Ma.ria Bvira Lídia Quinan
1 vaga 1 vaga

Alberto Silva
Elton Rohnelt
Simara Ellery

3 vagas

Carlos Magno
Eliseu Moura

Maurício Najar
Nelson Marquezelli

Ricardo BalTQ,s
Sérgio Bárcellos

1 vaga

Bloco (PMOBIPSOIPSUPSC)

Alberto GoIdman
Barbosa Neto
EdinhoBez
Eliseu Padilha
Oscar Goldoni
1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI

Nll 1.210195, QUE"ALTERA A RED~çÃr DA
LEI Nll 2.004, DE 3-10-53, QUE "DISPOE SObHE
A pOLíTICA NACIONAL DO PETRÓLEO E Df<--i
NE AS ATRIBU~ÇÕESDO CONSELHO NACIO
NAL DO PETROLEO, INSTITUI A SOCIEDADE
POR AÇÕES PETRÓLEO BRASILEIRO SOCIE-

DADE ANÔNIMA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS, DE MODO A REGULAMEN

TAR A EMENDA CONSTITUCIONAL 9,
DE 1995" E A SEUS APENSADOS"

Betinho Rosado
Eliseu Resende
Lima Netto
Paulo Bauer
Paulo Cordeiro
Rubem Medina
Vicente Cascione

Proposição: PL-1.210195 Autor: Luciano Zica

Presidente: Alberto Goldman (PMOB)
12 Vice-Presidente: Oscar Goldoni (PMOB)
22 Vice-Presidente: Romel Anízio (PPB)
32 Vice-Presidente: LeOnidas Cristino (PS08)
Relator: Eliseu Resende (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinettí

Wagner salustiano

Bloco (PPBIPL)

A1zira Ewerton (PSOB)
Jorge Wilson
severino Cavalcanti

Iberê Ferreira
Marilu Guimarães
Roberto Jefferson
1 vaga

Bloco (PSBIPMN)

Gonzaga Patriota 1 vaga

secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: servo Com. Esp. - Anexo li, sala 169-8
Telefones: 318-755517063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI
N21.151, DE 1995, QUE "DISCIPUNA A

UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO
SEXO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL-1.151195 Autora: Marta Suplicy

Presidente: Maria Elvira (PM08)
12 Vice-Presidente: Lindberg Farias (PCdoB)
22 Vice-Presidente: Jorge Wilson (PPB)
32 Vice-Presidente: salvador Zimbaldi (PSOB)
Relator: Roberto Jefferson (PTB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Fernando Gonçalves
Heráclito Fortes
Magno Bacelar

Ursicino Queiroz

Bloco (PPBIPL)
PSOB

Celso Russomanno
salvador Zimbaldi
Tuga Angerami

PT

Osmânio Pereira
Philemon Rodrigues

1 vaga

Cleonâncio Fonseca
Eujácio Simões
João Mendes
Jorge Tadeu Mudalen
Roberto Campos
Romel Anízio

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá

Basnio Villani
Cunha Bueno

José Egydio
1 vaga

Jair Meneguelli
Nilmário Miranda

POT

Sérgio Carneiro

José Genoíno
Marta Suplicy

Vicente André Gomes

Adroaldo Streck
Almino Affonso
Eduardo Mascarenhas
Loonidas Cristino
Roberto santos

PSOB

AntOnio Feijão
Luciano Castro

Paulo Feijó
Sílvio Torres

1 vaga

PSB
PT

Fernando Lyra Raquel capiberibe
Jaques Wagner
Luciano Zica
Miguel Rossetto

Fernando Ferro
Luiz Alberto

Marcelo Dada

secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169·B
Telefones: 318·68741706617067 Mathous SChmidt

POT

Serafim Venzon



PSB PDT

Sérgio Guerra Gonzaga Patrlota Renan Kurtz Fernando Zuppo

PCdoB PSB

Haroldo Lima Jandira Feghali Gonzaga Patrlota Nilson Gibson

Bloco (PMDBJPSDIPSL/PSC)

Secretárlo: José Marla Aguiar de Castro
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li. sala 169-B
Telefones: 318-706117062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER AO
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO

DE LEI NR 3.710193 QUE "INSmUI
O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO".

Proposição: PL-3.710193 Autor: Poder Executivo

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
12 Vice-Presidente: Gonzaga Patrlota (PSB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Pedro Henry (PSDB)
Relator: Ary Kara (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Bloco (PPBIPL)

Ayres da Cunha
Euler Ribeiro
Iberê Ferreira
José Coimbra
José Múcio Monteiro
Lima Netto
Roberto Jefferson

Proposição: PL-4.425J94 Autor: senado Federal

Presidente: Euler Ribeiro (PFL)
12 Vice-Presidente: Talvane Albuquerque (PPB)
2" Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
3" Vice-Presidente:
Relator: Pinheiro Landim (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Fernando Gonçalves
Jair Soares

João Magalhães
Luciano Pizzatto
Osvaldo Biolchi

Rogérlo Silva
2 vagas

Bloco (PMDBJPSDIPSL/PSC)

PCdoB

Sérgio Miranda Aldo Rebelo

Secretárla: Edla Bispo
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li. Sala 169-B
Telefone: 318-7062/7061

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI

NR 4.425194, DO SENADO FEDERAL, QUE
"PRoíBE A EXCLUSÃO DE COBERTURA
DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE

DETERMINADAS DOENÇAS EM CONTRATOS
QUE ASSEGURAM ATENDIMENTO

MÉDICo-HOSPITALAR PELAS EMPRESAS
PRIVADAS DE SEGURO SAÚDE OU

ASSEMELHADAS" E DEMAIS
PROPOSTAS EM TRAMITAÇÃO NESTA

CASA QUE VERSAM SOBRE
"PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE"

Albérico Cordeiro
AntOnio dos santos

Arolde de Oliveira
João Carlos Bacelar

Luiz Braga
Marla Valadão
Osório Adriano

Cleonâncio Fonseca
Cunha Lima

José Rezende
Pedro Canedo

2 vagas

Carlos Nelson
Fernando Gabeira (PV)
João Thomé Mestrinho

Nair Xavier Lobo
Rubens Cosac

1 vaga

Jarbas Uma
João Ribeiro
Roberto Balestra
Salatiel Carvalho
Welinton Fagundes
Wigberto Tartuce

Aldir Cabral
Carlos Alberto Campista
Chico da Prlncesa
Paulo Bauer
Paulo Gouvêa
Ricardo Barros
Zila Bezerra

Adelson salvador
Ary Kara
Barbosa Neto
Marcelo Teixeira
Mário Martins
Max Rosenmann

AntOnio Feijão
Jovair Arantes
LeOnidas Cristino
Mário Negromonte
Pedro Henry

PSDB

Ademir Lucas
Celso Russomanno

João Leão
Paulo Feijó

Simão Sessim

Darcfsio Perondi
Eliseu Padilha
Genésio Bernardino
José Pinotti
Pinheiro Landim
saraiva Felipe

José Aldemir
José Luiz Clerot
Marcelo Teixeira

3 vagas

PT Bloco (PPBIPL)

Arlindo Chinaglia
GilneyViana
Paulo Bernardo

Carlos Santana
Nilmárló Miranda

Pedro Wilson

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti
José Egydio

Basílio Villani
Jofran Frejat

Luiz Buaiz



Bloco (PFUPTB)

Fernando Gonçalves AntOnio Geraldo
Jalme Martins Arolde de Oliveim
Luiz Moreira Benedito de Lim
Maluly Netto Betinho Rosado
Paulo Cordeiro Eliseu Resende
Ursicino Clueiroz João Iensen (PPB)
1 vaga Philemom Rodrigues

PMDB

Chicão Brígido Luiz Fernando (PSDB)
Edinho Amújo Niclas Ribeiro (PSDB)
Euler Ribeiro (PFL) 4 vagas
Remi Trinta
Wagner Rossi
1 vaga

PPB

Laum Cameiro (PFL) Carlos Airton
Maria Valadão (PFL) Carlos Camurça
Valdenor Guedes Felipe Mendes
Wagner Salustiano Rogério Silva (PFL)
1 vaga Valdomiro Meger

PSDB

Elias Murad B.Sá
Sebastião Madeira Eduardo Mascarenhas
Tuga Angemmi Jovair Amntes

Secretária: Rejane S. Marques
Local: Serv. de Com. Esp. - Anexo li. sata 169-B
Telefones: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PARA DAR PARECER AO
PROJETO DE LEI N2 4.591, DE 1994,

E SEUS APENSADOS, QUE DISPÕEM SOBRE
A POLÍTICA NACIONAL DE DROGAS E DÃO

OUTRAS PROVIDÊNCIAS
Proposição: PL n1l 4.591J94 Autor: senado Federal

Presidente:
111 Vice-Presidente: Elias Mumd (PSDB)
211 Vice-Presidente: Remi Trinta (PMOB)
311 Vice-Presidente:
Relator: Ursicino Queiroz (PFL).

Tltular.s Suplentes

JoãoColaço

Femando Diniz
Gilvan Freire

Oscar Goldoni

Suplentes

Severino Cavalcanti PSDB
2 vagas

Oanilo de Castro Herculano Anghinetti (PPB)
Jovalr Arantes Nelson Otoch

PT
Márcia Marinho MiRon Mendes Miguel Rossetto

Osmânio Pereira
Pimentel Gomes

Sandm Starling Waldomiro FlOmvante

Rommel Feijó PDT

Vanessa Fellppe Eurípedes Mimnda Femando Lopes

Bloco (PLJPSDJPSC)

Humberto Costa De Velasco Fmncisco Rodrigues (PPB)

2 vagas PCdoB

AJdoAmntes Aldo Rebelo

Femando Ribas Car1i

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta

Raimundo Santos (PFL)

Benito Gama
Hugo Rodrigues da Cunha

Paulo Cordeiro
Roberto Pessoa

PPB

PSB

PDT

PMDB

Bloco (PFUPTB)

OUso Spemfico
Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
José Luiz C1erot

Proposição: PL nll 4.376193 Autor: Poder Executivo

Presidente: José Luiz Clerot (PMOB)
111 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
211 Vice-Presidente:
311 Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PTB)

Titulares

Augusto VIVeiros
José Múcio Monteiro
Osvaldo Blolchi
Raul Belém

Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Uma
Valdomiro Meger

Vicente André Gomes

Sérgio Guerra

PT

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandim Feghali

Secretário: SiMo Sousa da Silva
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li. Sala 169-B
Telefones: 318-706117062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI N2 4.376193, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FALÊNCIA,

CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE

EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

PSDB

Carlos Mosconi
Ceci Cunha
Eduardo Mascarenhas
Jovalr Amntes
ZulaiêCobm

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
1 vaga

José Linhares
Pedro Correa
Talvane Albuquerque



Vanessa Felippe

PT

Eduardo Jorge
Esther Grossi
Marta Suplicy

PDT

Euripedes Miranda
1 vaga

Bloco (PUPSDJPSC)

Roland Lavigne (PFL)

Bloco (PSDJPMN)

1 vaga PSDB

Feu Rosa Aécio Neves
Jayme santana Cipriano Correia

Arlindo Chinaglia Roberto santos Paulo Feijó
GllneyViana Silvio Torres 2 vagas

Humberto Costa PT

João Paulo José Genoino
2 vagas Paulo Delgado Padre Roque

sandra Starling Waldomiro FIOravante

PDT
José Egydio

Coriolano sales Enio Bacci
Matheus SChmidt Euripedes Miranda

PCdoB

Lindberg Farias 1 vaga

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: servo Com. Esp. - Anexo li, sala 169-B
Telefones:318-7066f7067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
pOLíTICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE

ESTAS, A ATUAUZAÇ~O DO CÓDIGO EI.;.EITo
RAL E MODIFlCAÇOES NA LEGISLAÇAO
ELEITORAL-PARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS

NECESSÁRIAS ALTERAÇÕES NA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
19 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
2g Vice-Presidente: Jayme santana (PSDB)
3g Vice-Presidente: A1zira Ewerton (PSDB)
Relator: João Almeida (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Bloco (PUPSDJPSC)

Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid

Secretária: Brunilde LMero Carvalho de Moraes
Local: servo Com. Especiais-Anexo li, sala 169-B
Telefones: 318-7067/6874

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
CONSmUlçÃO FEDERAL

Presidente: Gonzaga Mota (PMDB)
19 Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
2g Vice-Presidente: Marconi Perillo (PSDB)
3g Vice-Presidente: Vilrnar Rocha (PFL)
Relator: saulo Queiroz (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Femando Gabeira (PV)

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada (PPB)
Corauci Sobrinho
José santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Paulo Gouvea
VICente Cascione

PMDB

João Almeida
Marcelo Barbieri
Nicias Ribeiro (PSDB)
Olavo calheiros
Roberto Valadão
1 vaga

Raquel capiberibe

Iberê Ferreira
Paes Landim

Pedrinho Abrão
Ricardo Barros

Roberto Pessoa
Rodrigues Palma

VilmarRocha

Barbosa Neto
Chicão Brigido

Marisa Serrano
Mauricio Requião

Tetê Bezerra
1 vaga

Fernando Lyra

Aldo Arantes

Félix Mendonça
José Carlos Aleluia
Manoel Castro
Ney Lopes
Paes Landim
Saulo Queiroz
Vilrnar Rocha

Bloco (PSBJPMN)

PCdoB

PMDB

1 vaga

Haroldo Lima

Augusto Viveiros
Efraim Morais
José Coimbra

Lima Netto
Moisés Lipnik

Osório Adriano
Roberto Pessoa

PPB

Alzira Ewerton
Jarbas Uma
José Janene
Prisco Viana
Romel Anrzio

Arnaldo Faria de Sá
Cunha Bueno
José Linhares

Ricardo Izar
1 vaga

EdinhoBez
Eliseu Padilha
Gonzaga Mota
Jurandyr Paixão
SUas Brasileiro
1 vaga

AntOnio do Valle
Marcos Lima
Paulo Ritzel

3 vagas



salomão Cruz (PSDB)
sarney Filho (PFL)

Sebastião Madeira (PSDB)
Silas Brasileiro (PMDB)

Autor: Presidência

Suplentes

Belém (PFL)
Socorro Gomes (PedoB)

Tuga Angerami (PSDB)

Suplentes

José Priante (PMDB)
Luiz Fernando (PSDB)

Pauderney Avelino (PPB)
salomão Cruz (PSDB)

Luiz Fernando (PSDB)
Osmir Uma (PFL)

Paudemey Avelino (PPB)
Socorro Gomes (PCdoB)

AntOnio Brasil (PMDB)
Jair Bolsonaro (PPB)
João Fassarella (PT)
Miro Teixeira (PDT)

Secretária: Mário Drausio Coutinho
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, sala 169-B
Telefone: 31B-7066n067

Alzlra Ewerton (PSDB)
Anlbal Gomes (PMDB)
AntOnio Feijão (PSDB)
Cunha Lima (PPB)
Elton Rohnelt (PFL)

COMISSÃO EXTERNA

SEM ÔNUS PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS,
PARA EXAMINAR, POR 25 SESSÕES,

A PARTIR DE 14-1-97, OS TERMOS E AS
CONDiÇÕES ~ERAIS DO PROCESSO DE

DESESTATlZAÇAO DA COMPANHIA VALE DO
RIO DOCE - CVRD, INCLUSIVE OS DADOS E

DOCUMENTOS DISPONíVEIS NA CENTRAL DE
INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA,

DESIGNADA OFICIALMENTE
"SALA DE INFORMAÇÕES"

Proposição: Autor: Presld6ncla

Coordenador: Miro Teixeira (PDT)

Titulares

Proposição:
Coordenador: AntOnio Feijão (PSDB)

Titulares

Coordenador: Gilney Viana (PT)

AntOnio Brasil (PMDB)
Fernando Gabeira (PV)
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Leia neste número:
Uma visão critica do Direito - André Franco Montoro
Procetso orçameatário federal: problemas, cauWl e indiativos de soIuçAo- Osvaldo Maldonado Sandtes
Expropriação dos bens utilizados para fins de tráfico ilícito de entorpecentes - Edilson Pereira Nobre Júnior
Ministério Público do Trabalho: prerrogativas do of'tcio 110 comunidvm li sua atuação como parte? 
José Pitas
Barreira legal nos sistemas eleitorais proporcionais - Ricardo Rodrigues
A imunidade dos fundos de pensão e o mercado de capita.is- Arnold Wald
Pena sem prisão: prestação de serviços à comunidade - Fernando da Costa Tourinho Neto
O recurso ~pecial e ali decisões interlocutóriall dellafiadoras por agravo de instrumento - Demócrito
Ramos Reinaldo
Consulta e parecer - René Ariel Dotti
A exoneração tributária dos aposentados e pensionistas - Oswaldo Othon de Pontes Saraiva Filho
Evolução do Direito Con:rtítucional brasileiro e o controle de constitucionalidade da lei - Gilmar FerreiraI
Mendes
Considerações.ace~da con5titucionalidade na expedição de medidas provisóriall versando matéria
orçamentária pública (Nota técnica n- 1/95) - Robi8OD Gonçalves de Castro
Requisitos par Ministro e Çonselheiro de Tribunal de Contas - Jorge Ulisses Jacoby Fenandes
Os principios inforroadores do contrato de compra e venda internacional na Convenção de Viena de
1980 - Judith Martiru-Costa
A defesa da concorrência no Mercosul - José Matias Pereira
Ônus sucumbenciais. Situações controvertidas. - ÉUo Wanderley de Siqueira Filho
Das Disposições Constitucionais Transitórias (uma redução teórica) - Ivo Dantas
Notas 1Ob~ a exegese do artigo 102, I, If, da Comtituiçlo FederaI- Antônio Vital Ramos de VlI.!lCOGCdos
O civilista Amoldo Wald - Fernando Whitaker da Cunha
Derecho penal CODO teccnología social (Notas sobre las contradicclooes dei smem penal) - Juan Marcos
Ri'Vero Sanchez
Da codificação à lei civil brasileim - Femado Braga
C m:mo eleironl português - Jorge Miranda
Licitação: pontos polêmicos - Toshio Mukai
A intenmçio do Estado brasileiro e a política oligárquica na república velha - Maria EIizabetb Guima
ries Thixeira Rocha
Biblioteca e constituição - Sueli Angelica do Amaral
O princípio da I"eSponsabilidade objetiva do Estado e l teoria do risco administrativo - Heleno Taveira
Torres
A legitimação do Parlamento para função fiscal- !ris Eliete Teixeira Neves de Pinho Tavares
Uderança: uma nova visio - Tânia Mara BoteIbo
Agamennon MagaJ.baes. O estadista do social, o administrador. o pensamento político - JaIbas Maranhão
Da Jurispnadencla como ciência compreenBiva. A dialética do compreender mediante o interpretar.-
Mirilcy Barbosa de Sousa Gustin '
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Lei. neste número:
Direitos e garantias fundamentais - Josaphat Marinho
A intJ"OCluçlo da InMercatDlia DO Brasil e a triaçlo de uma JIIl'V. dogmática - Amoldo Wald
Justiça Militar: por que sim e por que não? Competência - Álvaro J.ap.arini
A COIIstituiçIo e a educaçio brasileira - Edivaldo M. Boaventud'
A função judicante do Poder Legislativo no Brasil- Paulo Lopo Saraiva
Direito.à moradia - Sérgio Sénulo da Cunha
Dos efeitos da falência decretada no estrangeiro - Edilson Pereira Nobre Júnior
Apropriaçlo indébita em matéria tributária - Carlos Alberto da Costa Dlu
A incidência da Cofins sobre o faturamento de empresas de incorporação de venda de imóveis - Oswaldo
Othon de Pontes Saraiva Filho
A unilo estável e a Lei aI! 8.971, de 29 de dezembro de 1994 - 000 Eduardo VJZeU Gil
Defesa de direitos coletivos e defesa coletiva de direitos - Teori Albino Zavascki
Revilllo do dednio da Rd'orma Penal (1985-1995). Consideraçljes sobre a "ExecuçIo ProviIória da
Sentença Penal" - Mauricio Kuelme
A contribuiçâo da Justiça Eleitoral para o aperfeiçoamento da democracia - José Augusto Delgado
Uma leitura juridica da pl'Oltituiçio infanül- JOIÍane Role Petry Veronete
Contrataçao direta: dispensade licitação combase no 3rt. 24, inc. VIII, da Lei nl! 8.666193 - Jorge Ulisses 1.
Fernandes
Empresa agrária e estabdecimento agrário - Fábio Maria de-Mattia
Neoliberalismo edesadrninistrativiz.açao - Gladston Mamede
Preáçio de contas~ inttrumarto de tranIparfDcia da Administraçio - F'Iávio Sátiro Fernandes
RegimeS de concorrencla e políticas de concorrência,na América Latina: o caso do Mercosul- José Matias
Pereira, '" .
A ewIuçIo jurisprudencial doIliItemaÍ re&iodaii~ de proteçlo aos direitos hllm.DOI Jete
J~Fiorati' , , , - " , .

Contribuições sociais:'a certidão positivade.débitocom efeito de negativa em face do § 3R do 3rt. 195 da
ConstituiÇão Federal'~ Fabiana de Menezes Soares
Inv~daçIo "ex officlo" doi atol achninin~'fOI~juiz- JoséAmérico A. Costa
A discricionariedade adnlinistrativa e o controle judicial de seus limites - A!na'ndino TcixciIa:tl.imes mo:
a contrato com clmIÚIa de rilCO pari eçlorillÇlO de (iiêtnSIeo ao BruiI- 'Ibadeu AIIdrade da Cwaha
A Corte Internacional de Justiça e ocaso Estados Unidos - Nicarágua - Fredys Orlando Sorto
Lei sobre o Triboal COIIIfitudonal Federal AJemIo. (Lei do Tribunal COIIItitudonal Federal) - Luís
MonlOBeck " '" '- -
Ix'CongressoLatino-Americano de Direito Romano (Jalapa-México). Romanismo e indigenismo dosjuris-
tas latino-americanos - Silvio Meirà . . ., , . ' . . .

, ARaponubilidade'~Estado-JIÚZ:" Rogério MarbibOLelté Chaves
Da correção monetária.dos débitos judiciais trabalhistas·- José Pitas
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nOS 51,58 e 63, de 1989, e 1,9, 17 e 52, de 1990.

REGIMENTO COMlJM (CONGRESSO NACIONAL) (RS 5,00)

Edição de 1995.

Resolução nO 1/70 CN com alterações posteriores.

REVISTA DE INFORMAÇÃO LECISLATIVA NOS 1, 10, 12, 17,22,82 A 84, 88"A 108, 110 A

127. (RS 12,50 o volume)

Publicação trimestral de artigos juridicos e técnico-Iegislativos com circulação ininterrupta desde
1964.

SENADO & CONGRESSO (RS5,OO)

Edição de 1995.

Proposições Legislativas, Tramitação, 1995.

Outros títulos

ESTUDOS DA INTEGRAÇÃO (RS 5,00 o volume)

}O MJlume: Defesa da concorrência no Mercosul- Professor Werter Faria; 2tJ JiJlume: A
Defesa contra as práticas desleais na Europa - Um exemplo a seguir? - Professor Werter Faria; 30
Volume: O regime comum de origem no Mercosul; 40 Volume: ZPEs brasileiras - A necessidade de
mudanças no contexto do Mercosul; 50Volume: Disciplinada concorrência de controle das concentra
ções de empresas no Mercosul; 6 tJ Volume: Os efeitos do artigo 98 do Código Tributário Nacional e o
Processo de Integração do Mercosul; 7" VOlume:· O estabelecimento de uma política comum de prot-.e
ção do meio ambiente - sua necessidade num mercado comum; 8° Volume: Hannonização Legislativa
no Mercosul.

LEI DE EXECUÇÃO PENAL E LEGISLAÇÃO CORRELATA (RS 10,00)

Lei nO 7.210, de Il de julho de 1984. Código Penal e Código de Processo Penai. Lei das
Contravenções Penais, de Prevenção e Repressão ao Tráfico llicito de Entorpecentes e sobre Crimes
Hediondos. Resoluções da ONU sobre prevenção do delito e tratamento dos reclusos.

OBRA SOCIAL E POLíTICA DE ALBERTO PASQUALINI (RS 25,00)

Edição de 1994. 4 volumes.

LEGISLAÇÃO ELEITORAL E PARTIDÁRIA (RS 12,00)

lOS ediçã()atualizada; 1994.

Código Eleitoral. Lei de Inelegebilidade. Lei Orgânica dos Partidos Políticos. Eleições de

1994. Legislação correlata. Calendário eleitoral.
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