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CÂMARA DOS DEPUTADOS
SUMÁRIO

ATA DA 1518 SESSÃO, DA CÂMARA DOS DEPUTA·
DOS, EXTRAORDlNÁRIA, MATUTlNA, DA 18 SESSÃO
LEGISLATIVA, DA 50" LEGISLATURA, EM 28 DE SE·
TEMBRO DE 1995

I - Abertura da sessão
11 - Leitura e assinatura da ata da sessão anterior
m - Leitura do Expediente

REQ~NfO

- Do Senhor Deputado Cunha Bueno, requerendo nomea
ção de representação da Câmara dos Deputados para estar pre
sente às comemorações do Kipur, importante data da
comunidade judaica.

COMUNICAÇÃO

- Do Senhor Deputado Adhemar de Barros Filho, comuni
cando sua filiação ao Partido Progressista Brasileiro.

IV - Breves ComuniCaÇões

NILSON GIBSON - Sugestões ao Presidente Fernando
Henrique Cardoso para redução do índice de desemprego no Pais.

AGNALDO TIMÓTEO - Crfticas da mídia à reivindicação,
apresentada pelo orador, de melhoria nos subsídios dos Deputa
dos. Carta encaminhada ao Sr. Sérgio Rêgo Monteiro, Diretor do
Jornal do Brasil, sobre o assunto.

NILSON GIBSON (pela ordem) - Correção de equívoco
do orador sobre a naturalidade do Presidente Fernando Henrique
Cardoso.

ALCIDES MODESTO - Encerramento do seminário sobre
remanescentes de quilombos promovido pela Comissão de Agri
cultura e Política Rural da Câmara dos Deputados com a participa-

ção de todas as comunidades representativas. Solicitação deurgên
cia para projeto de lei sobre titulação de terras ocupadas por rema
nescentes de quilombos no Brasil.

FERNANDO FERRO - Denúncia de demissão de trabalha
dores da empresa Refresco Guararapes por participação em movi
mento de reivindicação salarial do Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias de Bebidas do Estado de Pernambuco.

ROMEL ANlzIO (pela ordem) - Avaliação, pela Mesa Di
retora da Casa, da situação dos funcionários dos gabinetes dos Par
lamentares no enfrentamento de ma para assinatura do ponto.

WILSON CAMPOS - Considerações críticas sobre a lei
eleitoral para as eleições de 1996. Apoio à aprovação da Contri
buição sobre Movimentação Financeira - CMF - e do Fundo So
cial de Emergência - FSE. Protestos contra o aumento dos
combustíveis e as altas taxas de juros.

GILNEY VIANA - Nomeação, pelo Presidente da Repúbli
ca, do Sr. Francisco Graziano para a Presidência do Instituto Na
cional de Colonização e Reforma Agrária -lNCRA.

JOÃO COSER - Nomeação, pelo Presidente da República,
do Sr. Francisco Graziano para a Presidência do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária - INCRA.

PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Comparecimento dos
Deputados a ple~ário para registro de presença.

B. SÁ - Reavaliação, pelo Banco do Brasil, da suspensão
do crédito aos agricultores do cerrado do sul do Estado do Piauí.

SOCORRO GOMES - Realização de reunião da bancada
da Amazônia para discussão de propostas desenvolvimentistas
para aquela região, em Macapá, Estado do Amapá. Anúncio de
reunião do Fórum Parlamentar em Defesa da Companhia Vale do
Rio Doce na próxima semana.
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PRESIDENfE (Ronaldo Perim) - Comparecimento dos
Deputados à plenário para registro de presença.

PEDRO VALADARES - Elogios à administração do Prefeito
José Almeida Lima, Município de Aracaju, Estado de Sergipe.

JARBAS LIMA - Reação do Presidente Fernando Henri
que CardoSo' diànte de parecer apresentado pelo Deputado Prisco
Viana na relatoria de proposta governamental.

PRESIDENfE ,(Ronaldo Perim)- Comparecimento dos
Deputados a plenário para apreciação da Ordem do Dia. .

ADELSON RIBEIRO - Satisfação dos produtores brasilei
ros de coco com a Portaria Interministerial n° 11, de 1995, dos Mi
nistérios da Indústria, do Comércio e, do Turismo e da 'Fazenda,
sobre direitos compensatórios defInitivos, sob a forma de.imposto ,
de importa,çlio adicional para o coco ralado. Solicitação dos produ
toresno sentido,da, aplicação retroativa dos direitos compensató-
rios. ' ,

, , IVA~ VALENTE - ApJ;OVílção, pela Comissão de, Assun
tos Ecónômi~s éIó Senado Federal, do substitutivo apJ;es~lltaqo
pelo Senador I:e.r.nandp Bezerra áo projeto de lei sobre patentes.

, PRESIDENfE (RonaÍdp. Perini) ,- Comparecimento 'dos
DepUtadós'a: plenáriopara apreciação da Ordem do Dia.

. • \~Ú~9 P!ffiTf<;> ~~logios ao Presidente da Repúbliç~Pélá
vmculação do Instituto Nacioillil de Reforma Agrária - Il1cra - à
Presidência e i:>eIà exoneràção dó seu presidente. '

PRESIDENfE (RonáIdo Perim) - Comparecimento dós'
Deputad,?s à plenário para registro de presença.

AECIO .NEVES ..:: Cumprimentos ao Presidente FerDando
Henrique CardoSó'Pela indiéaçâo do Sr. Francisco Graziano para 'a
Presidência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrác "
ria - ·~éra.· Contrariedade'a dispositivo da proposta goverriam~ntal

de reforina'admiIiiSti:ativ8. relativo ao fIm da proibição da disclimi
nação por i<!ade no acesso ao serviço público.

EUR:IPEDES MIRANDA - insufIciência dos recursos des
tinados pelo Governo do Estado de Rondônia para o pagamento
em dia dós servidores públicos. Neçesllidade de reunião entre os
Poderes do Estado e os diversos segmentos da sociedade rondo-- .
nie~e·para a superação do.problema..Conveniência de p<?siciona
mentq c4t .b~ca~ .federal do .Estado em relaçãgL.ao desc<f,So das
autoridades goyeqJal;llentais sobre o assunto. "

, GONZAGA. PÀTRIOTA - ,~primentos ao Presidente
Fernando Henrique Cardoso pela nomeação do Sr. Francisco Gra
zian() para.a ~~idência do Instituto Nacional de Colonização é
Refofillíl Agrária --; Inera. ,Àtuação do ex-Presidente do 6rgão, Dr,
Bra,zílio de Araújo Neto. .

PAULO PAIM - Homenagem p6stm à servidora Sára
Lúcia Fonsêca, vitima de homicídio. Mobilização de serVidores da
Casa em'prol da aplicàção da justiça para o caso. Apelo à bancada
das mlllheres no mesmo sentido. . , -

. MARIA ELVIRA - Solidariedade da o~dora ao Deputado
Paulo Paim, por seu pronunciamento. Sugestão de elabóração' de
moção~ assinada pelas Parlamentares do Congresso Nacíonà}, so-
bre o assunto, a ser enca.rn1nhada às autoridades distritais e fede
rais.

GERSON PERES (pela ordem) - Realização, no Estado do
Amapá, do terceiro encontro da bancada federal da Amazônia.

INÁCIO ARRUDA - Anúncio de apresentação de requeri
mento sobre concessão do regime de urgência 'para tramitação do
Projeto de Lei Complementar nO 202, de 1989, do Senado Federal,
acerca de tributação de grandes fortunas.

DOMINGOS LEONELLI - Questão de ordem sobre fun
cionamento das Comissões durante a Ordem do Dia.

PRESIDENfE (Luís Eduardo) - Resposta ao Deputado Do--
mingos Leonelli. ' :

PEDRO WILSON - Documento ''Rumo à Construção de
um Projeto Educacional para o País", de autoria da Central Única
dos Trabalhadores- CUT.

JOSÉ CARLOS LACERDA - Construção de paredão ao
longo da Linha Vermelha, Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janei-
'ro.

FÁTIMA PELAES _. Repúdio, à Proposta de Emenda à
Constituição n° 175, de 1993, sobre a ftxação do piso salarial do
menor em 50% do salário mínimo vigente, à proposta de emenda
,constitucional relativa à redução da idade de inimputabilidade pe
,nal do adolescente, de dezoito para dezesseis anos.

NELSON MARQUEZELLI - Documento de autoria dos
responsáveis pela Fa;zenda InipérioLtda, Município de SãoSebas
tião da Grama, Estado de São Paulo, sobre a situação da agricultu
ra brasileira. Urgente aprovação do plano de custeio da atual safra
agrícola.

-EDUARDO JORGE - Improcedência de acilsaÇQes~eicula
das pela imprensa contra o Sr. Eli~aldo L.,A.Carlini, Secretário de
Vigilâricia Sanitária do Ministério da Saúde.

V - Ordem do Dia
PRESIDENfE (Luís Eduardo) - Discussão, em sçguJ1do

.turno, da 'Proposta' de Emenda à,.,Constituição nO 182cC, de 1994,
que pennite. a admissão de professores, técnicos e cientistas estran
geiros pelas universidades .brasileiras e concede autonomia às ins
titui~sde pesquisa científIca e tecnológica, . '

Usou da palavra para discutir a matéria oSr, DepÚtado PE
, DRO WlliSON.' .

" PRESIDENfE<Luís Eduardo) - Encerramento da discus
são.

Votação da Proposta de Emenda à Constímição nO 182cC de
1994; .

Usaram da palavra para encaminhamento da votação da ma- .
tériaos.Srs.Deputados:, .

.. JYAN VALENTE, GIL~Y VIANA, ALDOARANIES,
BONIFACIO DE~RADA,ALDO ARANTES. ADROALDO

,STRECK, FREIRE JUNIOR, ,GILNEYVIJ\NA, INOCÊNC,lO .
OLIVEIRA, ERALDO TRINDADE, EDSON SILVA.

JOÃO MENDES (pela ordem) - Pedido à Presidência-para
convoCação dos Deputados ao plenário, .

, PRESIDENTE (Luis Eduardo) -;', Resposta'aoDeputado
João Mendes:

. 'Usaram da palavra para encaminhamento da votação da ma-
téria,.os.Sr. Deputados:' .
_ ExPEDITO JÚNIOR, GILNEY VIANA, sÉRGIO AROU-

'CA, ERALDO TRINDADE, JOSÉ ANÍBAL, INOCÊNCIO OLI
VEIRA, ALOO, ARf..NTES, FREIRE JÚNIOR, INOCÊNCIO
OLIVEIRA" G..ERVASIOOLIVEIRA, EXPEDITO JÚNIOR,
ODI!LMO LEAO, MARIA ELVIRA, ODELMO LEÃO, WOL
NEY QUEIROZ, CUNHA LIMA, INOCÊNCIO OLIVEIRA
MARIA·ELVIRA." GILNEY VIANA, ROBÉRID. ARAÚJO:
ALDO ARANTES, ERALDO-TRINDADE, SÉRGIO AROU
CA.

Usou da palavra pela ordem, para retificação de voto, o Sr.
Deputado ALBERTO GOLDMAN.

Usou da pa1ayra pela 9rdem, durante a votação da matéria,
o Sr. Deputado JOSE GENOINO.

PRESIDENfE (Luís Eduardo) - Encerramento da votação.
Aprovada a emenda.
Dispensada a votação da redação fmal.
Encaminhamento da emenda ao Senado Federal.
JOSÉ GENOÍNO (pela ordem) - Exigtncia de posiciona

mento da Presidência da Casa acerca de declarações do Presidente
da República, veiculadas no Jornal Folha de S. Paulo, sob!e·ne-
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cessidade dt\m~lhor escolha, pela Câmara dos Deputados, de rela-
tores de proposições. "

GERMANO RIGOTIO (pela ordem) - Réplica ao pronun
ciamento do Deputado José Genoíno

mRAHIM ABI-ACKEL (pela ordem) - Apoio ao pronun
ciamento do Deputado José Genoíno.

ALDOARAN'IES (pela ordem) - Apoio ao pronunciamen
to do Deputado José Genoíno.

MICHEL TEMER (pela ordem) - Impropriedade da inter
ferência do Poder Executivo nas decisões do Poder Legislativo.
Defesa da postura ética do Presidente Fernando Henrique Cardo
so.

UsOu da palavra pela ordem, para retificação de voto, o Sr.
DeputadoCARLOSDACARBRÁS. '

, MATIIEUS SCHMIDT (pela ordem) - Necessidade de es-,
clarecimentos, pelos partidos de sustentação do Governo, acerca .
de notícias veiculadas na imprensa sobre ingerência do Presidente
da República em atos de estrita competência do Poder Legislativo.

JOSÉ ANÍBAL (pela ordem) - Sistemática busca, pelo Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso, de entendimento com o Po
der Legislativo. '

JOSÉ ANÍBAL (pela ordem) - Sistemática busca, pelo Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso de entendimento com o Poder,
Legislativo. Inveracidade de notícia sobre suposto reparo do Presi
dente da República à indicação de Relator na Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação. "

INOCENCIO OLIVEIRA (pela ordem) - Despropósito de
suposição sobre interferência do Presidente da República emindi
cação de Relator pela Casa.

JOSÉ GENOÍNO (pela ordem)- Esclarecimento, pelas Li
deranças do Governo, de suposta interferência do Presidente da
República em atos de estrita cOmpetência do PoderLegislativo:

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Aceitação dos esclareci
mentos dos Deputados Germano Rigottb, José Aníbal e Inocêncio
Oliveira sobre interferência: indevida do Presidente da República
em atos 'de estrita competência do PodeiLegislativo.

ABELARDO LUPION '(pela ordem) - Razões da ausência
de Deputados no processo de votação. Registro de voto.

Usou da palavra pela ordem, para registro de voto, o Sr. De
putado,HERÁCLITO FORTES'.,

MARTA SUPLICY (pela ordem) - Assassinato da funcio
nária da Casa, Sára Lúcia Fonsêca. Anúncio de encaminhamento
de documento ao Conselho Nacional da Mulher solicitando a pri
são do assassino,

PRESIDENTE (Wílson Braga) - ASSOciação da Mesa Dire
tora à manifestação de solidariedade da Deputada Marta Suplicy
pelo assassinato da funcionária Sára Lúcia Fonsêca.

MATIIEUS SCHMIDIT (pela ordem) - Anúncio de apre
sentação de recurso ao Plenário CbiJ.tradespacho do Presidente da
Casa em requerimento formulado pelo Deputado José Genoíno so
bre interpretação doarL 143, inciso n, alínea b, do texto regimen
tal; e de proposta de emenda à Constituição que dá nova redação
ao inciso VI do art. 93.

Usaram da palavra pela ordem, para registro de voto, os
Srs. Deputados JOAO COLAÇO, OSCAR GOLDONI.

VALDIR COLATIO (pela ordem) - Conveniência do
atendimento, pelo Governo Federal, de pedido do Ministério da
Agricultura de aumento da alíquota do compulsório de depósitos à
vista.

VI - Encerramento
2 - ATA DA 1528 SESSÃO, DA CÂMARA DOS DEPU·

TADOS, DA 18 SESSÃO LEGISLATIVA, DA 50" LEGISLA.
TURA, EM 28 DE SETEMBRO DE 1995

I - Abertura da sessão
11- Leitura da assinatura da ata da sessão anterior
In - Leitura do Expediente
IV - Pequeno Expediente
MÁRCIO FORTES - Realização do I Seminário Político da

Juventude Social Democrata do Rio de Janeiro. Apoio aos movi
mentos de organização política da juventude brasileira.

CORIOLANO SALES - Equívoco do Plano Real.
NILSON GmSON - Importância da criação da Carreira

Apoio à Atividade Policial Federal para os servidores administrati
vos da instituição.

IVO MAINARDI - Conseqüências para o Plano Real dá
continuidade da crise na agricultura.

PAULO PAIM - Apresentação, pelo orador,' do projeto de
atualização dos beneficios concedidos a aposentados e pensionis
tas.

CARLOS NELSON ~ Conveniência da reabettura" dos cas
sinos e da legalização do jogo no País.

LEONEL PAVAN - Presteza da'Ministra Doroth6aWer
neck, da Indústria, do Comércio e do Turismo, no atendimento de
pleito, para; dilatação do prazo ,dos fJnanciamentosdestinados ao
setor tuIístico da Região Sul e do Estàdo do Mato Grosso do Sul.

JOÃO MENDES - Quadro habi~éional da r~gião Metro
politana do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

PAULO GOUVÊA - Transcurso do Dia da Secretáriá - 30
de setembro. Conclamação aos Parlam~ntares para cuidadoso exa
me do ,projeto regulamentador do exercício da profissão de secre
tária.

ADROALDO S'fRECK - Destinação, a programas de as
sentamentos de colonos, de terras pertencentes ao Exército no Es
tado do Rio Grande do Sul.

,AÍRTON DIPP - Descentralização da reforma agrária.
DARCÍSIO PERONDI - Conveniência de revisão, pelo

Governo Federal, da proposta de reajuste das tabelas do Sistema
Único de Saúde - SUS.

EDSON SOARES - Visita de membros da CPI da Minera- '
ção a Teómo Otoni, Minas Gerais, Decadência'da atividade ga
rimpeira no país. Conveniência de urgente mudança na legislação
mineradora, com a retomada da atividade pelos verdadeiros g3rim
peiros.

. JOSÉ PINOTTI - Vantagens do modelo fundacional, ínte
grado à Universidade, para elevação dos níveis de eficiência dO
sistema hospit:a1a;" público. Existência de campanha orquestrada
contra o Sistema Unico de Saúde - SUS.

JOSÉ AUGUSTO - Conseqüências nefastas da política
econômica adotada pelo Governo Federal.

PAES LANDIM - Falecimento do médico Guilherme Ri
beiro Romano.

JÚUO CÉSAR - Urgente implementação, pelo Governo
Federal, de providências para a recuperação da produção agrícola
do cerrado do Piauí.

RICARDO BARROS - Descontentamento com as nomea
ções efetuadas pelo Presidente da República para a Diretoria-Geral
da Binacional Itaipu e para Presidência do Instituto Nacional da
Reforma Agrária - INCRA.

ANIVALDO VALE - Inconveniência de negociação, pelo
Governo Federal, do apoiamento da aprovação <lo Fundo Social de
Emergência em troca da rolagem das dívidas doS Estados.

LUIZ CARLOS HAULY - Desempenho da Comissão de
Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados na apreciação do
projeto governamental de reforma tributária.
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AGNALDO TIMÓ1EO - Indiferença da mídia em relação
ao Programa do Partido da Reedificação da Ordem Nacional 
PRONA - no horário poli~!co gratuito. Manifesto ao Povo Evan
gélico do Brasil sobre a tentativa do Pastor Caio Fábio de criar ci
zânia entre os evangélicos.

ROBERTO VALADÃO - Marginaliz.IIção da maioria dos
Deputados na votação das matérias constantes da Ordem do Dia.

CARLOS MOSCONI - Conveniência de aprovação da
contribuição sobre Movimentação Financeira - CMF, para fman
ciamento do setor Saúde.

WILSON BRAGA - Medidas de combate à IÍliséria no
Nordeste.

, JoSÉ CARLOS VIEIRA - Assinatura do Código de Auto
Regíilamentação sopre produção, engarrafamento, circulação,es
toque e comercialiZação de bebidas carbonatadas acondicionadas
em vasilhames de vidro.

SERAFIM VENZON -Anúncio de apresentaçãO de pro
posta de emenda à Constituição sobre concessão de aposentadoria
aos trabalhadores brasileiros. .

/ iPAUDERNEY AVELINO - Realização, pela Comissão de ,
Economia, Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados, do
Eórum da Indústria e Comércio de Materiais de Construção'•.

GERMANO RIGOTrO - Realização de convenção do
PMDB no [mal da semana. Posição do Presidente Fernando Henri
que Cardoso e do orador sobre os candidatos à presidência do par
tido.

sIMÃo SESSIM - Realização'da N Conferência~dial
sobre li Mulher, em Pequim, China.

ARNALDO FARIA DE SÁ - Artigo: ''Deputado Amaido
Faria de Sá defende trabalhador brasile4"o", publicado no Jornal
Vicentino. .

SALATIEL CARVALHO - Contrariedade aos cOrtes pro
movidos pelo Governo Federal nos recursos orçamentários desti-
nados à área ~ocial. .

FEU ROSA - Inauguração do novp fórum do Município de
Serra, Estado do Espírito Santo.

, CLÁUDIO CAJADO - Ênfase dadapelaimídia ao apelido
do órgão reprodutor masculino em detrimento do verdadeiro obje
tivo da campanha publicitária desencadeada pelo Governo: a im-
portância do uso de presérvativo na prevenção da AIDS. o

JOSÉ SANTANADE VASCONCELLOS - Inclusão da
Localiza Rent a Car na lista das maiores e melhores empresas do
País, publicada pela revista Exame. Cumprimentos ao. Dr~ Salim
Mattar, Presidente da empresa.

RUBEM MEDINA - A tecnologia como causadora do de
semprego. Diminuição dos custos sociais e impostos incidentes so
bre a folha de pagamento das empresas nacionais, para criação de o

novos empregos e melhoria de salários.
CANDINHO MATIOS - Transcurso do 1380 aniversário

de emancipação polltico-administrativa e dos 430 anos de funda
ção do Município de Magé, no Estado do Rio de Janeiro.

FERNANDO LYRA - Transcurso do '490 aniversário da
Federação Nacional dos Jornalistas - FENAJ.

CELSO RUSSOMANO - Denúncia de irregularidades na
fabricação do Uno Mille Eletronic, da montadOra FIAT.

VICEN1E ANDRÉ GOMES - Realização, na Universida
de de Brasília, do "Simpósio Florestan Fernandes- A Construção
da Democracia", abordando os temas: As Origens da Democracia
e A Democracia emPaíses da Europa Central.

FERNANDO GOMES - Declarações do Senador Eleio Ál
vares sobre concessão, pela Casa, de vantagens aos Deputados.

v - Grande Expediente
TlLDEN SANTIAGO - Tópicos defendidos pela Federação

Nacional dos Jornalistas - PENAJ, para aperfeiçoamento da nova
Lei de ImprenslL

o ••MARCELO DÉDA - Análise da proposta de reforma cons-
titucional preconizada pelo Governo Federal no capítulo da admi-
nistração pública. .

WILSON CAMPOS (pela ordem) - Solidariedade aos De
putados Prisco Viana e Iberê Ferreira diante de censuras de mem
bros do Governo Federal. Transcurso do Dia da Secretária - 30 de
setembro.

ROBSON TUMA (Como Uder) - Transcurso do Dia da
Secretária - 30 de setembro: Contrariedade à privatização do Ban
co dO Estado de São Paulo ...cO Banespa.

WIGBERTO TARTUCE (pela ordem) - Presença do Ministro
Pedro :Malan, da Pasta da Fazenda, em audiência pública em três Co
missões da Casa, para discussão sobre as altas taxas de juros.

ARTHUR VIRGÍLIO (pela ordem) - Esclarecimentos so
bre a posição do partj.áo da Soc~lDemocracia Brasileira - PSDB
- em relação às eleiÇões para,ia Presidência do Partido do Movi
mento Demoerátié;<i Brasileirp - I;'Ml;>B.

VI - Ordi;m do Dia
Apresentaram prop,Ósiç~s;bs Srs. Deputados: FREIRE JÚ

NIOR, ADELSON sALYAPOR, MOACYR ANDRADE,
MÀúiEÚS' SCHMIDT, JOsg CARLOS LACERDA, PAULO
GOUVÊA, LAURA CARNEIRO, INÁCIO ARRUDA E OU-

. TROS, MATIIEUS SCHMIDT E OUTROS, JORGE ANDERS,
NILSON GIBSON, TELMO KIRST, SILAS BRASILEIRO, RÉ
OIS DE OLIVEJRA, MAURÍCIO REQUlÃo, FEU ROSA, AU
GUSTO NARDES, GILNEY VIANA, NELSON MARCHEZAN,

. ALDO ,ARANfES E OUTROS, P~EMON RODRIGUES E
OUTROS. .

LUlZ CA,RLOS SANTOS (Como Líder) - Inveracidade de
notícia sobre declaração do Presidente Fernando Henrique Cardo
so cobrando critérios na escolha dos Relatores da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação da Casa. Apreço do Presidente
da República pelo Deputado Prisco Viana.

GILNEY VIANA (pela ordem) ~ Apoio à Liderança do
Governo quanto a esclarecimentos sobre declarações do Presidente
da República a respeito da escolha de Relatores de propostas de
emendas à Constituição. Anúncio de apresentação de projeto de lei
sobre alteração de dispositivo do Código de Defesa do Consumi
dor atinente--à cobrança de multa por inadimplemento de obri-
gações contratuais. .

ALDO REBELO (Como Uder) - Ponderações do PCdoB
ao Ministro Adib Jatene, da Pasta da Saúde, e senSibilização da
bancada pela exposição de motivos sobre a criação da Contribui
ção Provisória sobre Movimentação Financeira - CPMF.

ALDO ARANI'Es (pela ordem) - Demissão do Sr. Brazí
lio de Araújo Neto da Presidência do Instituto Nacional de Coloni
zação e Reforma Agrária - INCRA. Implementação da reforma
agrária no País.

vn- Comunicações Parlamentares
PHILEMON RODRIGUES - Anúncio de apresentação de

proposta de emenda à Constituição sobre a institucionalização de
imposto federal incidente sobre a publicidade e a propaganda, ex
cluindo esses'setores do campo de incidência do ICMS e o do ISS.

vm- Homenagem
PRESIDENfE (Ronaldo Perim) - Suspensão da sessão por

cinco minutos.
PRESIDEN1E (Ronaldo Perim) - Reabertura da sessão.



Setembro de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Sexta-feira 29 24011

PRESIDENIE (Ronaldo Perim) - Saudação aos convida
dos. Homenagem ao 49° aniversário de fundação da Federação
Nacional dos Jornalistas - Fenaj.

Oradores: TILDEN SANTIAGO, AUGUSTO VIVEIROS,
FREIRE JÚNIOR, FEU ROSA, ALDO REBELO, GILNEY VIA
NA, VALDEMAR COSTA NETO - Homenagem ao 49° aniver
sário de fundação da Federação Nacional dos Jornalistas -'- Fenaj; .

PRESIDENIE (I'ilden Santiago) - AgradecÍJ;nento aos éon~

vidados presentes. :

IX - Encerramento
2 - ATO DA PRESID"ftNCIA
- Designar os Deputados Cunha Bueno, Alberto Goldman,

Max Rosemnann e Rubem Medina para representarem a Câmara
dos Deputados nas comemorações do Yon Kipur, importante data
da comunidade judaica.

3 - ATOS DO PRESIDENTE
a) Exoneração: Alexis Sales de Paula e Souza.
b) Dispensa: Maria do Amparo Ferreira Santiago.
c) Nomeações: Keila de Souza Pereira, Marcelo Soares da

Silva, Márcia Luísa Símionatto, Marina Boaventura Rodrigues,
Saba Cordeiro de Monteiro Chagas Filha; Sheila Tiussi: .

d) Designação por acesso: Alexis Sales de Pauia e Souza.
4 - DIVERSOS' -

a) !PC - Ata da 2" Reunião, Ordinária, do Conselho Delibe-
rativo, em 8-6-95.

COMISSÕES •
5 - ATAS DAS COMISSÕES
a) Comissão de Agricultura e Política Rural, Termo de Reu-

nião, em 28-9-95. .
b) Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Pú

blico, 36" Reunião (Ordinária), em 27-9-95.
6 - DISTRmUIçAO DE PROJETOS
a) Comissão de Economia, Indústria e Comércio; nOs 9/95,

em 21-9-95 e 10/95, em 26-9-95.
b) Comissão de Finanças e Tributação, nO 4Ql95, em 27-9-95.
.c) Comissão de Seguridade Social e Família, nO 20/95, em

28-9-95. '
• d) Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Pú-

blico, nO 30/95, em 27-9-95. .
7 - REDISTRmUIçÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Finanças e Tributação, nO 11/95:em 27-9-95...
b) Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Pú-

blico, nOs 8/95, em 27-9-95 e9/95, em 28-9-95. .
8-MESA
9 - LíDERES E VICE.LÍDERÉS
10.;. COMISSÕES .

Ata da 151a Sessão~ Extraordinária, Matutinu, ..
em 2~ de setembro de 1995

Presidência dos Srs.: LuísEduardo, Presidente; Ronaldo Perim, 1°Vice-Presidente;
Beto Mansur, 2° Vice-Presidente; Wilson Braga, 4° Suplente de Secretário. .

Às 9 HORAS COMPARECÉM OS SENHORES:
Luís Eduardo
Ronaldo Perim
BetoMansur
Wilson Campos
Leopoldo Bessone
João Henrique
Vanessa Felippe
Wilson Braga

Roraima.

Alceste Almeida- Bloco- PTB; EltonRolmeh- Bloco-PSC.
Amapá

Valdenor Guedes - PPB.

Pará

Socorro Gomes - PCdoB; Ubaldo Correa - PMDB.

Rondônia

Silvernani Santos - PPB.

Acre

Zila Bezerra- PMDB.

Tocantins

Udson Bandeira - PMDB.

Ceará

Ubiratan Aguiar - PSDB; Vicente Arnlda - PSDB; Zé Ge
rardo - PSDB.

Piauí
Waldir Dias - PPB.

Pernambuco

Severino Cavalcanti - Bloco -PFL; Vicente André Gomes
- PDT; Wolney Queiroz- PDT.

Alagoas

.Talvane Albuquerque,- PPB.

Sergipe

Wilson Cunha - Bloco - PFL.

Bahia

Severiano Alves - PDT; Simara Ellery - PMDB; Ubaldino .
Júnior",", Bloco - PSB; Ursicino Queiroz - Bloco - PFL.

Minas Gerais

Sérgio Miranda - PCdoB; Sérgio Naya -,- PPB; Silas Brasi
leiro - PMDB; Tilden Santiago - PT; Vittorio Medioli - PSDB;
Zaire Rezende - PMDB.

Espírito Santo

Theodorico Ferraço - Bloco - PTB.

Rio de Janeiro

Simão Sessim-' PPB; Sylvio Lopes - PSDB.

São Paulo

Silvio Torres - PSDB; TeIma de Souza - PT; Tuga Angera
roi - PSDB; Ushitaro Kamia - Bloco - PSB; Vadão Gomes -
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Anexo encaminho cópia da minha ficha de filiação.
Aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de

consideração. .
Atenciosamente, - Deputado Adhemar de Barros Filho.

Ao Sr. Diretor-Geml.
Em 28-9-95. - Luís Eduardo, Presidente.

-..........I.-...·__I'~'..ICol~"I.lu"'reo

.., I

Teté Bezerra - PMDB; Welinton Fagundes - Bloco -.PL.

Distrito Federal

Wigberto Tartuce - PPB.
Goiás

vilinarRocha- BIoco-PFL; ZéGomes da Rocha- BIoco-PSD.

Paraná

Valdomiro Meger - PPB; vilsob Santini - Bloco - PTB;
Werner Wanderer - Bloco - PFL. .

Santa Catarina

Valdir Colatto - PMDB.

Rio Grande dq Sul

Telmo Kirst - PPB; Waldomiro Fioravante - PT; WIlson
Branco- PMDB; Wilson CigJiachi - PMJ)B; Yeda Crosius - PSDB.

I - ABERTURA DA. SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (RonJdo Perim) - A lista de pre
sença registra o comparecimento de 63 Senhores Deputados.

Está aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro ini-
ciamos nossos trabalhos. ' ,

O Sr. Secretário procederáªale tura da ata da sessão anterior.

II-LEITU DAATA

O SR. AGNALDO TIMÓ O, servindo como 20 Secretá-
rio procede à leitura da ata da se são antecedente, a qual é, sem
observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (R$tldo Perim) - Passa-se à leitura
do expediente.

O SR. NILSON GmSoN, servindo como 10 Secretário
procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

REQ~~~TO
Do Sr. Deputado Cunha Bri'eno, nos seguintes tennos:
Senhor Presidente,
Peço pelo presente venho requerer, nos tennos regimentais,

a Vossa Excelência, a nomeação de :representação da Câmara dos
Deputados para, em nome desta Casa, estar presente às comemora
ções do Yon Kipur, importante data da comunidade judaica, que
se realizará nos próximos dias 3, 4 e 5 de outubro, em São Paulo.

Sala das Sessões, 27 de setembro de 1995.- Deputado Cu
nhaBueno.

Defiro.
Em 28-9-95. - Luís Eduardo, Presidente.

COMUNICAÇÃO

Do Sr. Deputado Adhemar de Barros Filho, nos seguin-
testermos:

São Paulo, 15 de setembro de 1995
Senhor Presidente,
Através deste, comunico Vossa Excelência que a partir de

,ontem, dia 14/9, miei-me ao Partido Pr0ges,sista Brasileiro.
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o SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Finda a leitura
do expediente, passa-se às

IV - BREVES COMUNICAÇÕES

Tem a palavra o Sr. Nilson Gibson.
O SR. NILSON GmSON (Bloco/PSB - PE. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, esta
mos preocupados, o País vive uma catástrofe, uma hecatombe: o
nível de atividade caiu desde março, e o de emprego também, en
tretanto, não é a redução da atividade a grande causa das demisõ
es, principalmente na indústria.

A mola mestra, o coração industrial do País, o Estado de
São Paulo, vive momentos de intrauqüilidade, e desespero e de-
mentação. ' .

Ainda ontem, lllIlIiifestaçães contra a recessão e o desem
prego mobilizaram, nos diversos setores 'do Estado de São Paulo,
mais de 20 mil trabalhadores. '. . ..

Sr. Presidente,' pretendemos nesse nosso pronunciamento
sensibilizar o Presidente Fernando Henrique Cardoso para o alto
ín4ice de desemprego no país. Há necessidade de uma reforma tri
butária que deSonere a p~ução e a poJítiClJ. industria:l e dê ênfase
nodesenvolvimento-regionaI. Data·venia; é preciso redução do ta
manho do Estado e dos encargos sociais.

Sr. Presidente, mais de quinze mil trabalhadores, 'em São
'Bemardo, realizaram ontem pela IIllIJiliã, na Viá Anchieta, protesto
contra a deniissão de 2.150 m.etalúrgicos da montadora M~rcedes
Benz. A fábrica emprega 13.500 trabalhadores. A empresa Merde
des-Benz alega que o enxugamento é necessário para manter a
competitividade nos mercados nacional e internacional.

O Superintendente da Fiat Automóveis, Sr. Pacífico Paoli,
declarou que a montadora, em Minas Gerais, vai efetuar demissõ
es, a exemplo das principais concorrentes no Pais, caso o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso não adote com urgência
medidas para reaquecer o comércio de veículos.

A direção da Fiat afrrma que "o desencontro entre a capaci
dade de produção das empresas e a queda de demanda, provocada
pelas altas taxas de juros, iniciou um ciclo recessivo no setor."

• Sr. Presidente, concessa maxima venia, essas diretrizes e
ações do Governo Fernando Henrique Cardoso de estabilidade.
que todo o povo está apoiando, inclusive com uma grande maioria
no Congresso Nacional- o que realmente nao é bom -, com aper
to monetário, juros altos e falta de tmanciamento, fez com que o
consumidor se afastasse da compra de veículos. Sendo a capacida
de produtiva das empresas maior do que a demanda, elas começam
a dar férias coletivas, reduzem a produção e demitem os trabalha
dores, o que é extremamente perigoso.

Sr. Presidente, a Ford Caminhões, em São Paulo, também
reduziu seu quadro em 1.700 trabalhadores por meio de demissões
motivadas (voluntariado). Além disso, está transferindo outra par
cela para a fábrica de motores e voltandoatrãs -na terceirização de
algumas atividades profissionais como a de motorista, de modo a
acomodar excedente de mão-de-obra.

Sr. Presidente, igualmente na construção civil foram de
mitidos mais de dez mil trabalhadores, há necessidade de reto
mada dos investimentos. É preciso estimular a indústria da
construção civil, pois é um dos segmentos que mais cria empre
gos.

Vou concluir, Sr. Presidente, apresentando minhas descul
pas ao Presidente Fernando Henrique Cardoso por levar à conside
ração de S. Ex" pleito no sentido de examinar diretrizes e políticas
do Governo a tnn de sair da crise de emprego: redução dos juros.
fnn da rigidez nas contratações e do excesso de encargos fiscais e

sociais, redução das restrições à ação do capital privado, proteção
contra dumping e menor carga tributária.

, O Presidente Fernando Henrique Cardoso conhece os
meandros de vida parlamentar, na qual é possível dizer-se que se
destacou pela oportunidade e coragem nos pronuciamentos políti
cos, dotado que é S. Ex" de uma nítida visão dos fatos políticos.

Atualmente, o Presidente Fernando Henrique Cardoso tem
sido o pregador do otimismo. E isto leva o Brasil a ter fé e con
fiança na nossa Nação e na capacidade que ela tem de superar as
suas crises.

Entretanto, denuncio: o desemprego industrial tem sido
'maior que o grau de resfriamento do setor. As empresas aprovei
tam-se da onda da recessão para descarregar na rua os empregos
desativados pela modernização tecnológica. Na recessão, fictícia

'ou não, a culpa é do Presidente da República Fernando Henrique
Cardoso e não do empregador.

Concluímos: em agosto. 37.mil trabalhadores perderam o
emprego em São Paulo.

Esta é a denúncia que faço. Há um grande contingente de per
nambucanos trabalhando em São Paulo. São homens que movimen
tam a alavanca do desenvolvimento do Estado, mas, desempregados,
'e~tão ;J-gora voltando para Pernambuco. Essa é a nossa luta, o nosso
empenho, e este é o registro que façs> aqui, coni a maior indignação.

O SR. AGNALDO TIMOTEO (pPR - RJ.) - Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Deputados, penitencio-me e humildemente peço
desculpas a todos os brasileiros que ganhem de um a três salários
mínimos. Digo isto porque a repercussão sobre a reivindicação de
uma pequena melhoria nos salários dos Deputados causou um
grande movimento negativo dentro da mídia. Alguns segmentos
foram impiedosos e, além de nos agredirem ~ e porextensão a esta
Cas~ -, mentiram a pesso!ls menos informadas.

Tenho absoluta consciência de que o salário mínimo deste
País é aviltante, e de que com ele ninguém vive. Há uma necessi
dade de que as pessoas se somem para sobreviver. Ninguém paga
aluguel, alimenta-se e pega transporte com 100 reais; talvez nem

. com 200 reais. ' . .
Portanto, é preciso que as famílias se unam, e se unem para

.conseguir administrar suas dificuldades.
Mas, de todos os que se referiram a nós, os mais impiedosos

foram·os profissionais da imprensa do Jornal do Brasil, umjorual
absolutamente respeitável, de conceito intocável mas foram impie
dosbs.

Enviei uma Carta, Sr. Presidente, ao Sr. Sérgio Rêgo Mon
teiro, Diretor do Jornal do Brasil, que passo a ler para que conste
dos Anais da Casa:

Brasília, 27 de setembro de 1995

Ilm° Senhor
Sérgio Rêgo Monteiro
Diretor do Jornal do Brasil
Rio de Janeiro - RJ

S,enhor Diretor,
Saudações
O ódio, a inveja e o preconceito são sentimentos

desprezíveis no ser humano, e lamentavelmente a maté
ria transcrita neste fantástico jornal, intitulada "Os três
patetas", expressa sem a menor dúvida. estes sentimen
tos.

O responsável pela matéria, que lamentavelmente
ignora a conduta do deputado, parece também desconhe
cer a trajetória do cantor Agnaldo Timóteo, com 39 LP
gravados, e há 30 anos em evidência, sem a ajuda da mí
dia.
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Quero registrar, Senhor Diretor, que diferente
mente.dos jornalistas que se aposentaram de maneira de
sonesta, este deputado independe do salário de
R$S.OOO,OO (cinco mil reais), (demonstrativo abaixo),
porém, setenta pessoas, pelas quais é responsável, de
pendem deste, e de outros mais, conquistados pelo País
há 30 anos, com minha voz.

Tenho o direito, Senhor Diretor, de me imaginar
vítima de preconceito e inveja, por me considerarem
despreparado, e eu o sou, mas os mesmos que me discri
minam insistem em fazer de alguém muito menos prepa
rado que eu, inclusive como torneiro mecânico,
Presidente da República.

Acrescento, Senhor Diretor, que o João Alves, o
Ibsen, o Genebaldo e tantos outros do mesmo nível, ja
mais pediram o aumento de salário, mas Nelson Carnei
ro que esteve no Parlamento, por 60 anos é um homem
pobre, sequer possuindo um automóvel à altura da sua
projeção.

Em relação à matéria do Xexéo, desta quarta-fei
ra, também mostrando ignorar o cantor Agnaldo Timó
teo com "G" mudo, além de cruel e totalmente incorreta,
(demonstrativo abaixo).

Senhor Diretor, realmente sou quase analfabeto,
somente tenho o 3° ano primário, mas por favor não me
cassem o direito de ser inteligente.

Nada mudará o meu conceito sobre o JB, nem
mesmo a demonstração de rancor expressa na matéria
"Os três patetas."

Com admiração e respeito. - Deputado Agnaldo
Timóteo."

Sr. Presidente, sabemos que as dificuldades de quem traba
lha, de quem depende de salário, são muito grandes. Sei disso,
porque tenho que assitir toda minha família. Meu irmão, Paulo Ti
móteo, 63 anos, operário em Ipatinga, quando precisa de ajuda, re
corre ao Agnaldo Timóteo: meu outro irmão de São Paulo, José
Timóteo Filho, o Major, se passa por dificuldades. é o Agnaldo Ti
móteo quem o spcorre - e o faço com a maior alegria. Ajudo tam
bém d. Cathariua e meus irmãos no Rio de Janeiro. Mantenho
minha casa na Barra da Tijuca, meus funcionários e seus familia
res, meus afIlhados, alguns sobrinhos, meus músicos, o Wagner,
guitarrista, o Bira, baixista, e o Luís, baterista. Sr. Presidente, to
das essas pessoas dependem do meu trabalho para sobreviverem e
manterem suas famílias.

Apelo para os representantes da mídia que cobrem esta
Casa, para que sejam menos impiedosos como ser humano Agnal
do Timóteo. Estou na Câmara, porque considero importante a mi
nha presença aqui. Sou negro, e o número de negros nesta a Casa é
muito pequeno. Tenho de estar no Parlamento representando essa
parcela da sociedade brasileira, mesmo com a minha incultura,
mesmo com minha ignorância, mas com minha experiência devi
da, armaI, aos quinze anos, um menino, eu era tome,iro mecânico
do DER, em Govenardor Valadares, e no dia 16 de outubro faço
S9 anos, e sequer estou aposenta~o, ao contrário, sou um operário
brasileifo, com muita honra.

Era o que tinha a dizer.
O SR. NILSON GmSON - Sr. Presidente, peço a palavra

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

lavra.

O SR. Nll..SON GffiSON (Bloco/PSB - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, cometi um lamentável equívoco ao
registrar que o Presidente Fernando Henrique Cardoso é mineiro.

Não o é. S. Ex" é carioca. Não quero de forma alguma acusar os
mineiros aqui representados por V. Ex" e pelo nobre Deputado
Maurício Campos.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tenho certeza de
que os mineiros não receberão tal afnmativa como ofensa. Pode fI
car tranqüilo, nobre Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Alcides Modesto.

O SR. ALCIDES MODESTO (PT - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, uso o tempo desti
nado às Comunicações Parlamentares para registrar com muita
alegria o encerramento, ontem, de um seminário que durou dois
dias, o primeiro na história desta Casa sobre Remanescentes de
Quilombos.

O seminário foi promovido pelas Comissões de Agricultu
ra; de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias; de Di
reitos Humanos; de Edudação, Cultura e Desportos e pela
Fundação Cultural Palmares. Além disso, aproveitamos o ensejo
para agradecer à Presidência da Câmara dos Deputados o apoio lo
gístico e material que recebemos para a realização do evento en
cerrado ontem à noite com a presença do Ministro de Estado da
Cultura, Dr. Francisco Weffort. Durante os dois dias de sua reali
zação contamos com presenças significativas que faço questão de
registrar.

O objetivo primeiro do seminário foi discutir nosso Projeto
de Lei nO 627 que visa regulamentar o procedimento de titulação
de propriedade imobiliária de remanescentes de quilombos, na for
ma do art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
estabelecendo, portanto, normas de procedimento para a titulação
dessas terras nas quais residem centenariamente comunidades re
manescentes de quilombos.

Estiveram presentes no seminário representantes das comu
nidades de Rio das Rãs, do Municipio de Bom Jesus da Lapa, Ba
hia, cujo trabalho, sobretudo a resistência e a luta permanente pela
defesa daquela área contra a grilagem promovida por fazendeiros
inescrupolosos do oeste baiano, venho acompanhando há lS anos.

O seminário também contou com representantes das comu
nidades de FrechaI, do Maranhão, que têm experiência com rema
nescentes de quilombos em andamento nos órgãos públicos
federais; de Rio Trombetas, no Pará; de Kalunga. em Goiás; do
Vale do Ribeira, em Ivaporunduva, São Paulo, e de Mocambo. em
Sergipe. Tivemos a surpresa. embora não constasse no programa,
de receber um representante da comunidade de Mimbó. no Piauí.
Falo, com muita honra. diante dos nobres Deputados piauienses.
que a comunidade do Mimbó também participou desse evento da
mais alta significação.

Além disso, Sr. Presidente, vale ressaltar para registro da
história que o Senado se fez representar naquele evento através da
Senadora Benedita da Silva e do Senador Ronaldo Cunha Lima
pelo fato de também aquela Casa ter uma proposta de regulamen
tação do mesmo dispositivo.

Queremos registrar·a presença de antropólogos, historia
dores e sociólogos, distinguindo entre eles a Dr" Eliane Canfa
rino Oydwyer, Representante da Associação Brasileira de
Antropologia; a Prof" DI.'" Ismênia de Lima Martins. da Asso
ciação dos Historiadores; o Prof. Alfredo Wagner. antropólogo;
o Prof. Joel Rufino, Presidente da Fundação Palmares; o Dr.
Aurélio Vir,gílio Veiga Rios, da Procuradoria-Geral da Repúbli
ca e o Dr. Alvaro, também da Procuradoria-Geral da República
que participaram dos debates e das exposições; o Dr. Dimas Sa
lustiano da Silva. da Universidade Federal do Maranhão, e o
Dr. Valdério, representando a Coordenação do Movimento Ne
gro unificado.
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Sr. Presidente, o seminário teve ampla representação da so
ciedade brasileira, dos líderes dos movimentos, não só do Governo
Federal mas principalmente do Senado Federal e da Câmara dos

eputados, pelo fato de quatro Comissões desta Casa o terem pro
movido. Isso mostra que o projeto em tramitação é da mais alta
importância.
I Esperamos contar com o apoio de todos os Parlamentares
heste plenário, para dar urgência à tramitação, votação e aprova
ção da matéria, para que possamos oferecer, ainda no ano das co
memorações dos 300 anos de Zumbi, a regulamentação do
dispositivo constitucional, que é da mais alta importância, para
assegurarmos essas terras aos remanescentes de quilombos no
Brasil.

O SR. FERNANDO FERRO (pT - PE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, trago à Casa de
núncia do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Bebidas
do Estado de Pernambuco: a demissão de séis trabalhadores, por
que participam da campanha salarial daquele sindicato.

O inédito nisso tudo é que esse tipo de atitude acontece na
empresa Refrescos Guararapes, do Sr. Albano Franco, Governador
de Sergipe, que constitui, segundo se diz, uma parcela do empresa
riado moderno do Nordeste que estaria dando grande contribuição
para o desenvolvimento daquela região.

Cumpre registrar que aqueles que no discurso falam em
modernidade, na verdade negam os direitos mais elementares do
ser humano.

O direito de organização sindical foi conquistado duramen
te pelos trabalhadores deste País. Companheiros morreram, muito
foram sacrificados para se garantir a participação nas relações de
trabalho. No entanto, a Confederação das Empresas de Bebidas se
recusa a aceitar que trabalhadores participem - vejam bem, Srs.
Deputados - de uma assembléia que reivindica aumento salarial.
Fazendo pressão, chantagem e ameaças, proibiram trabalhadores
daquela empresa de discutir, no penodo da data-base, o acordo sa
larial. Daí assistimos à forma mais cruel de um empresariado, que
se diz moderno no discurso, no dia-a-dia, negar os mais elementa
res direitos aos seus empregados.

Faço este protesto denunciando este comportamento anti
cidadão que, além de afrontar direitos trabalhistas e da pessoa
humana, mostra a face cruel do que se chama moderno neste
País.

Uma coisa é vir a Brasília e trombetear através dos meios
de comunicação que se está buscando uma nova mentalidade para
a economia deste País; outra é, os Estados do Nordeste, assumir a
postura de coronel do asfalto. Os empresários s6 não usam o chi
cote porque a organização do trabalho já não mais aceita esse tipo
de atitude. mas mantêm o mesmo rancor e perversidade nas rela
ções de trabalho.

Quero denunciar que trabalhadores da indústria de bebidas
não podem participar da campanha salarial nas indústrias do Sr.
Alberto Franco, porque são ameaçados e demitidos. Seis compa
nheiros foram previamente convidados a se desligarem dos sindi
catos e a não participarem das campanhas salariais, ou seja, não
comparecerem às assembléias daquela categoria.

Vejam bem que os trabalhadores cumprem todos os ditames
da lei, obedecem às regras da Constituição, têm suas organizações
registradas no Ministério do Trabalho, mas são atacados porque
exercitam o direito mais elementar de qualquer país que se preten
da democrático.

Então, é esta postura que estamos a denunciar, iremos co
municar o fato às confederações e aos organismos intemacionais,
bem como ao Governo brasileiro, através do Ministério do Traba
lho. Que manifestem solidariedade para com os trabalhadores re-

pudiando a atitude conseqüente, autoritária e repressiva que lhes
nega o mais elementar direito de expressão.

Espero que empresários que tanto falam em modernidade
estabeleçam condições minimamente dignas de trabalho, para que
possam conviver com a modernidade que todos queremos. Luta
mos por uma sociedade civilizada que garanta aos seus diversos
segmentos o direito de expressão e as condições de sobrevivência
para os que nela habitam.

O SR. ROMEL ANízIO - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem a palavra o
Deputado Romel Anízio.

O SR. ROMEL ANIZIO (pPB - MG. Sem revisão do ora~

dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, todos sabem do salá
rio miserável que ganham os funcionários dos gabinetes.
Indiscutivelmente, é um salário de fome. Mas humilhação muito
maior do que receber este salário de fome é ter de entrar em ma
para assinar livro de ponto na entrada e, novamente, altas horas da
noite, na saída.

Gostaria que a Mesa avaliasse esta situação constrangedora,
que entristece a todos n6s, por que passam os funcionários dos ga
binetes.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Concedo a pala
vra àquele que talvez seja o destinatário da mensagem contida na
questão de ordem do ilustre Deputado Romel Anízio: o 10 Secretá
rio, Deputado Wilson Campos.

O SR. WILSON CAMPOS (pSDB - PE. Sem revisão do
orador.) - Felizmente V. Exa está na Presidência e poderá melhor
responder à questão de ordem do que este humilde que se encontra
na planície. (Risos.)

Sr. Presidente, estamos em uma sessão convocada extraor
dinariamente para aprovar, em segundo turuo, um monstrengo
eleitoral. Tentamos mostrar, em primeiro lugar, que no dia 3 de
outubro não há mais sentido se realizar eleição, posto que é um dia
útil. Pleiteamos 15 de novembro, data da Proclamação da Repúbli
ca, mas não foi possível. Depois disso, não se pode entender a
peça mestra para qualquer político exercitar o direito a disputar o
mandato eleitoral: até 6 meses antes da eleição, ele tem tempo para
se desincompatibilizar. Foi apresentado projeto para que o domicí
lio eleitoral fosse alterado seis meses antes das eleições, com a ins
crição partidária. Finalmente os direitos eleitorais. Também não
foi possível. Vai se disputar na excrescência de um ano.

Esta Casa derrotou e modificou o dispositivo que trata do
problema das empresas de pesquisas eleitorais, o que têm sido
uma farsa constante. O projeto vai ao Senado, volta; e é permitido
que a pesquisa seja feita até na véspera das eleições. V. Exa

,

como eu, sabe que isso prejudica o andamento de qualquer elei
ção, porque influencia o eleitorado. Até na véspera ou 48 horas
antes das eleições poder-se-á fazer e publicar pesquisa eleitoral.
Nem discuto o problema de boca-de-urna, porque o voto já está
decidido, mas as pesquisas publicadas não correspondem à ver
dade eleitoral.

Diante de tudo isso, a cada ano, às vésperas de uma eleição,
elaboramos uma lei para a eleição seguinte, jamais uma Lei Eleito
ral definitiva. Quando procuramos adotar o conceito de eleições de
cinco em cinco anos, isso serviu de chacota. Temos eleições quase
a cada ano.

Vamos disputar uma eleição municipal difícil, custosa e
cara. Quem disser que não gasta dinheiro em eleição está faltando
com a verdade. Issó é uma farsa. Mas nada disso foi motivo de
preocupação. E como vamos nos apresentar em nossos Municí
pios? A culpa irá recair sobre o Congresso Nacional, principal
mente sobre a Câmara dos Deputados.
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Sr. Presidente, temos o direito de apresentar a Lei Eleitoral.
Ela irá ao Senado, que poderá modificá-la, voltará para a Câmara,
onde poderá ser rejeitada. Vejam bem: a Câmara tem duas oportu
nidades e abdica desse direito. Não entendo mais, já aos qua
renta anos de vida pública, como nos apresentaremos perante o
eleitorado.

Sr. Presidente, hoje o Ministro Adib Jatene estará presente à
Comissão Especial do Fundo Social de Emergência. S. Ex· virá
expor a necessidade da criação da CMF, ftlosofia que aprovamos.
Defendo, há algum tempo, a necessidade de se criar esta contribui
ção por apenas um ano. Se necessário for, em 1997 poderemos
mantê-la, e assim sucessivamente, até se organizar a saúde e dimi
nuir o sofrimento do povo brasileiro.

. Pata concluir, o Presidente da República e sua equipe eco
nômica afmnam a necessidade da manutenção do Fundo Social de
Emergência. Concordamos com S. Ex·, desde cjue também seja
por apenas um ano e acompanhado pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle da Casa. Devemos exigir prestações de con
tas trimestrais dos dois, para que, a cada ano, possa-se fazer justiça
àqueles que'precisam mais ou aos que não precisam. '

Mas, Sr. Presidente, cresce a minha decepção: o combusti"
vel aumentou 15%; os salários estão contidos; a 1R está sendo
utilizada novamente. V. Ex- vê o descaramento das companhias de
cartões de crédito, cobrando até 20% ao mês de multa e juros. Pre
cisamos defmir, de uma vez por todas, qual o papel do cartão de
crédito.

Quando ele foi instituido, Sr. Presidente - lembro muito
bem porque era empresário de lojas de varejo do Nordeste - era
dado ao consumidor, ao portador de cartão de crédito o pmw de
trinta dias da data da compra. Hoje, há aquela miscelânea, é quin
ze, é trinta, é vinte, sempre em detrimento do consumidor.

Agora, Sr. Presidente, alteram-se as regras dos consórcios
para automóveis. Estender prazo não é a solução. É preciso baixar,
de uma vez por todas, o custo dos juros para juros reais.

Reclama-se que o Brasil paga, anualmente, 8 ou 10% de ju
ros do que toma do exterior e está empregando esse mesmo di
nheiro a 10, 12 e 15% no Brasil. Estamos cobrando do consumidor
e de nós mesmos 240% de juros anualmente.

Portanto, faço o registro para que possa voltar sempre ao
meu Estado de cabeça erguida, mostrando que fui digno do man
dato; se não pude fazer nada, pelos menos deixei registrado no
Congresso Nacional, na Casa a que pertenço, a Câmara dos Depu
tados, o meu protesto contra tal situação, que traz o descontenta
mento e o sofrimento do povo, com o alheamento das autoridades
constitucionais.

O SR. GILNEY VIANA (PT - MT. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, o Presidente da
República tomou a iniciativa de nomear para a Presidência do In
era o Sr. Francisco Graziano, depois de demitir o Sr. BrasUio de
Araújo Neto, este ligado à antiga UDR.

É um fato auspicioso para todos aqueles que lutam pela re
forma agrária no Brasil, porque é conhecido o comprometimento
do Sr. Francisco Graziano com as teses da refonna agrária.

Aliás, Sr. Presidente, vale a pena citar o novo Presidente do
Inera: ''Em termos agronômicos, toda terra passível de exploração
agropecuária é produtiva, o que só exclui desertos, geleiras e pân
tanos".

E prosseguindo, diz o jornal Gazeta Mercantil de hoje, 28
de setembro de 1995, na página A-6, sobre as idéias do novo Pre
sidente do Inem:

"O novo Presidente do Jnera, Fráncisco Graziano,
defendeu, emum estudo feito em 1993, modificações no
texto constitucional sobre reforma agrária para que fosse

permitida a desapropriação de terras produtivas e de pe
quenas e médias propriedades rurais."

Ora, o novo Presidente do Jnera não vê limitações de pro
priedade para a reforma agrária, aceita que as terras produtivas
possam ser desapropriadas para efeito da refOlma agrária.

Esperamos que o Sr. Francisco Graziano não siga o exem
plo do seu mestre. o Presidente Fernando Henrique Cardoso, e
peça: ''Esqueçam o que eu escrevi antes".

Sr. Presidente, os conflitos de terra estão pipocando em to
dos os Estados brasileiros, inclusive em São Paulo - haja vista os
acontecimentos no Pontal do Paranapanema.

Particularmente no Estado de Mato Grosso, existem vários
focos de conflito e alguns deles ganharam o noticiário nacional: a
ocupação e desocupação da Fazenda Aliança, no Município de Pe
dra Preta, envolvendo cerca de mil famílias de trabalhadores sem
terra, que hoje encontram-se acampados em terras da EMPABR,
em Rondonópolis, à espera de assentamento defmitivo.

Outro exemplo clamoroso é o dos posseiros da Fazenda
Santa Ide1fonso, do Município de Novo São Joaquim, que ocupa
ram a ponte rodoviária em Nova Xavantina e que foram violenta
mente reprimidos pela Polícia Rodbviária Federal. Centenas de
famílias de trabalhadores semterra encontram-se acampadas à bei
ra da estrada aguardardando solução para o conflito.

Outros exemplos de Mato Grosso poderiam ser citados: a
Fazenda Iriri, no Município de Guarantá do Norte, a Fazenda São
João, no Município de Diamantino e outros.

Ora, Sr. Presidente, se o Sr. Fernando Henrique Cardoso
quer resolver o problema agrário do Brasil, nós do PT estamos dis
postos a colaborar, porque a bandeira da reforma agrária é bandei
ra do PT e deveria ser obrigação do Governo.

O novo Presidente do Inem é pessoa que merece o nosso
respeito, mas é preciso que não caia no descrédito. É preciso que o
Inera tome medidas urgentes para resolver os conflitos de terra de
Mato Grosso e de todo o Brasil.

Estaremos atentos na cobrança da reforma agrária e espera
mos que a luta pela refonna agrária não seja tratada como caso de'
polícia.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. JOÃO COSER (PT - ES. Sem revisão do orador.)

Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, durante vários dias, nas últi
mas semanas, acompanhamos pelos grandes jornais do País a in
tensificação dos conflitos de terras e particularmente as dúvidas do
Governo com relação às atitudes que deveriam ser tomadas. Na
vida política de um país e de um cidadão, os pequenos .,gestos, às
vezes, significam os rumos que se quer dar à política. E evidente
que quando um Presidente da República nomeia um proprietário
de um banco para ser Ministro da Agricultura, e um fazendeiro 
inclusive com informações de ligações à UDR - para ser o Presi
dente do Inem, o sinal dado é o de que não se pretende fazer refor
ma agrária, dar apoio a esse setor tão sofrido da agricultura. E para
a nossa surpresa - e, nesse particular, SUlpresa positiva, que quere
mos, inclusive, registrar - o Presidente da República deu, ontem,
um grande sinal de que é possível, com a substituição do Presiden
te do Inera por um cidadão que tem certa intimidade com a luta
dos trabalhadores rurais, por ser agrônomo, um profIssioital da
área, o Sr. Francisco Graziano, que tenhamos condições de ter, a
partir deste momento, um novo desempenho daquela instituição e
que consigamos uma reforma agrária; não, evidentemente, a dese
jada pelo Partido dos Trabalhadores mas, talvez, pelo menos, a
prometida pelo Governo Fernando Henrique Cardoso.

Há algumas coisas que me preocupam, como, por exemplo,
as declarações do ex-Presidente do Jncra, publicadas no jornal Fo
lha de S. Paulo, de hoje:
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"Nunca fui da DDR. Mas sou mais ligado à direi
ta do que à tradição do Incra, disse Brazílio à Folha, às
13h50min, negando também que estivesse saindo do
cargo por causa das críticas. 'Essa é uma questão políti
ca, porque o Incra sempre gerou uma expectativa muito
grande para uma ação pequena'."

É muito importante que se discuta uma declaração dessas,
porque um 6rgão não pode gerar uma expectativa além da sua ca
pacidade.

Temos, também, declarações do Presidente da Câmara dos
Deputados, Luís Eduardo Magalhães, PFL - BA, que disse: "A re
forma agrária é a questão mais séria do governo Fernando Henri
que".

Está virando um consenso nacional. Ontem ouvi em A Voz
do Brasil notícia sobre o resultado da investigação feita pelo Mi
nistério da Justiça a respeito do massacre de Corumbiara, que
constatou que a Polícia foi acionada para uma ação antiguenilha.

Portanto, aquela polícia não estava preparada para fazer a
desocupação da área, pois foi para o local c-om instrumentos de
guenilha. E c-onstatou-se que a maior parte das pessoas que estava
ocupando um pequeno pedaço de terra foi assassinada pelas costas
naquele atentado contra o cidadão brasileiro. S6 no dia de ontem,
tivemos essa c-onstatação dessa investigação feita pelo Ministério
da Justiça e a substituição do Presidente do lucra. Acredito que
para o.Presidente da República c-onseguir, de fato, o sucesso ne
cessário, ou, pelo menos, cumprir parte das suas promessas de
campanha, s6 é preciso trocar o Ministro da Agricultura. A partir
daí poderemos ter, certamente, um homem ligado não só ao gran
de fazendeiro, mas ao pequeno e médio proprietário e aos traba
lhadores que ainda não têm um pedaço de terra.

A partir dessa avaliação o próprio Governo poderia dar uma
nova expectativa para a sociedade brasileira. Os homens têm de
desenvolver as funções públicas com que têm um mínimo de inti
midade. Se se é banqueiro, deveria estar no setor fmanceiro; se se
é um homem de agricultura, um homem que entende de vários se
tores, pode estar c-om condições de desenvolver essa função.

Sr. Presidente, gostarlamos que o Presidente da República
tomasse essa providência. É assim que também pensam os movi
mentos organizados, os sem-terra, os setores mais avançados da
sociedade brasileira. -

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Solicito aos SIS.

Parlamentares, que se encontram em seus gabinetes e em outras
dependências da Casa, que se dirigam ao plenário para registrar as
suas presenças. Até o momento, o painel acusa a presença de 111
SIS. Deputados, embora tenham registrado presença na Casa mais
de trezentos Srs. Deputados. Toma-se indispensável que os que
estão em trabalho nas Comissões venham ao plenário registrar
suas presenças, para que possamos dar início à Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado B. Sã.

O SR. B. SÁ (pSDB - PL Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, a região d~ cerrado do Estado
do Piauí, que abrange vastidões enormes de alguns Municípios do
sul do Estado, tem sido desbravada, nos últimos anos, c-omo uma
das últimas fronteiras agrícolas.

Provou-se que no cerrado piauiense é possível a produção,
em larga escala, não s6 de arroz, mas também de soja. Por último,
já existem alguns agricultores que começam também a trabalhar
com a agricultura permanente, em particular, de fruticultura.

Mas, neste instante, instala-se um clima de profundo des
conforto em toda aquela região, porque o Banco do Brasil cessou
de vez qualquer possibilidade de fmanciamento para a futura safra.

E as primeiras chuvas estão por cair, em função de ter o cerrado
piauiense o mesmo período pluviométrico do Planalto Central, do
cerrado de Barreiros e também do cerrado maranhense.

Estive ontem na direção geral dp Banc-o do Brasil e apelei
para que olhassem com um pouco mais de carinho aquela situação.
Dos 123 grandes produtores da região, cerca de 122 estão inadim
plentes junto ao Banco do Brasil. É certo que, no meio desses,
existem alguns aventureiros que para lá se deslocaram apenas-com
o propósito de tirar proveito dos créditos fáceis, como aconteceu
nos últimos anos neste País. Porém, a imensa maioria das pessoas
que lá estão é séria e quer continuar trabalhando a terra no plantio
da soja, do arroz, e de outras culturas, e está sofrendo com suas fa
mílias, pois vive uma perspectiva extremamente sombria, não s6
para eles, mas também para milhares de empregados rurais que a
agricultura do cerrado oferecia para aquela região tão carente do
Estadó do Piauí.

Por isso, Sr. Presidente, nesta hora e~ que o Banco do Bra
sil tenta a todo custo achar o seu norte, depois de tantos anos em
que teve uma relação paternalista e até mesmo clientelista com es
ses grandes agricultores, peço que ele possa rever sua posição, de
modo a que o crédito agrícola flua normalmente nesses dias em
que o preparo da terra se tome indispensável para o inverno que
se aproxima, a fim de que essa situação de calamidade que se pre
nuncia para o cerrado piauiense não aconteça, tirando, mais uJlll!.
vez, aquela região, que já é tão sofrida, da perspectiva de umfutu
ro ainda mais desagradável.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, apelo à sensibilidade
dos tecnoburocratas deste País para que sintam o drama daqueles
que estão no amaino da terra e que tentam, a todo o custo, produzir
as verdadeiras riquezas do Brasil.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. SOCORRO GOMES (pCdoB - PA. Sem revisão

da oradora.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a bancada da Ama
zônia se reúne hoje em Macapá para discutir a realidade nada ani
madora da nossa região, onde temos a maior concentração de
riquezas minerais e de biodiversidade, talvez até do planeta Terra.
No entanto, é uma região que vem sendo saqueada ano após ano, 
década após década.

Nessa reunião, vamos procurar definir uma atuação conjun
ta para tentar discutir uma proposta de desenvolvimento para'
aquela região, porque os sucessivos Governos - e o pr6prio Presi
dente Fernando Henrique Cardoso está aprofundando a espoliação,
o saque e o abandono dela - nunca ouviram as pessoas que lá mo
ram, trabalham e produzem, deixando-as sempre ao desalento, à
mercê da sorte, que para n6s não tem sido boa.

Hoje, por exemplo. Sr. Presidente, vimos na imprensa que o
Citibank, juntamente com outras empresas norte-americanas, pre
tende ser o consultor da Vale do Rio Doce: avaliar, dar preço, para
que ela seja vendida. E aí fica uma pergunta: eles vão avaliar o
quê? O patrimônio? O subsolo brasileiro é meio dificil de ser ava
liado. E este está esquecido nessas negociações.

O Presidente do Banco Central disse-nos que os nossos mie
nérios valiam zero. É como o sal do mar. Nada valem enquanto
não forem extraídos. Ou seja, vende-se a Vale do Rio Doce, entre
ga-se as suas concessões, por quaisquer 16 bilhões de dólares, en
quanto que somente no nosso Estado o subsolo pode ter um valor
maior a 500 bilhões de dólares. E quanto a Minas Gerais, Espírito
Santo e Bahia? Quanto custamos nossos minérios? E a biodiversi
dade da Amazônia? A Vale do Rio Doce tem mais de 1 milhão de
hectares de preservação ambiental para pesquisas. E a tecnologia
acumulada? E o conhecimento? E a inteligência? Quanto valem?

Sr. Presidente, queria fazer um alerta a esta Casa, até por
que vários Deputados e Senadores sobre isso já se pronunciaram.
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Há Deputados - e faço parte desse grupo - que tentam retirar a
Vale do Rio Doce do rol de empresas a serem privatizadas.

Semana que vem, estaremos nos reunindo para fortalecer o
Fórum Parlamentar em Defesa da Companhia Vale do Rio Doce,
por entendennos que ela surgiu de uma luta brasileira pela inde
pendência, contra o saque do nosso País, das nossas riquezas por
países como a Inglaterra e os Estados Unidos. É uma verdadeira
desgraça, um verdadeiro crime voltannos ao processo anterior, ou
seja, o de entregar esse imenso patrimônio, essa empresa de fo
mento, de desenvolvimento, que procura diminuir as desigualda
des principalmente da nossa r:egião, em relação a qualquer vaís,
seja a Austrália, o Japão ou a Africa do Sul. Corremos inclusive o
risco de, ao comprarem, dizerem que vão deixar os minérios do
Brasil em banho-maria e explorar os deles, porque não sabem até
quando o ferro será estratégico. Daqui a dez anos ele poderá não
ter o mesmo valor de hoje. Qualquer país mais esperto, que tenha
um governante comprometido com os interesses de seu país, pode
rá ~omaruma atitude que venha a ser um verdadeiro desastre para
o Brasil. E mais: estamos discutindo a Lei de Patentes. Como fica
a biodiversidade? Como fica a nossa matéria-prima? O Brasil está
acostumado a pagar royalties de matéria-prima enviada ao exte
rior para a produção de colírios, de remédios comezinhos do nosso
dia-a-dia.

Vamos discutir todos esses assuntos no Estado do Amapá,
com a bancada amazônica reunida, além da refonna tributária, ou
tro saque para destruir os Estados e, inclusive, o princípio federati
vo do Brasil. Com certeza, esse seminário será iJriPortante para
nossa atuação em defesa não apenas da região amazônica, mas do
Brasil.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Reitero aos Srs.

Deputados que se encontram em seus gabinetes e em outras de
pendências da Casa, inclusive em trabalho de Comissões, que ve
nham até o plenário, a fim de registrarem as suas presenças. O
painel registra a presença de apenas 138 Srs. Deputados - portan
to,longe de alcançar o quorum necessário para a Ordem do Dia-,
quando a portaria da Casa informa que há mais de 300 Srs. Depu
tados presentes.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Convido a fazer
uso da palavra, como próximo orador inscrito, o ilustre Deputado
Pedro Valadares, do PPB.

O SR. PEDRO VALADARES (pPB - SE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados. hoje, Estados e
Municípios reclamam, principalmente, dos salários e das demissõ
es de seus funcionários. Muitas vezes, a demissão é a solução que
encontram para enxugar as suas folhas.

Mas, Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados, darei o testemu
nho de uma administração séria, que está revolucionando o Estado
de Sergipe. Trata-se da Administração do Sr. José Almeida Lima.
Desde que assumiu a Prefeitura de Aracaju, há um ano e meio,
conseguiu - sem demitir - diminuir em mil o número de seus fim
cionários. Alguns voluntariamente pediram demissão, porque foi
cobrada a presença deles no local de trabalho. Porém, o mais im
portante de tudo é que o Prefeito conseguiu aumentar a receita de
cerca de 3 milhões de reais por mês para quase 6 Ínilhões de reais
por mês. Essa é uma prova inequívoca de que cobrou das peque
nas e grandes empresas os impostos devidos à Prefeitura, aumen
tando a arrecadação em 100%. Com isso, o Sr. José Almeida Lima
está conseguindo realizar obras em toda a periferia, em vários
bairros como Veneza I, Veneza 11, Lamarão, São Conrado e tantos
outros, revestindo canais e fazendo calçadas em ruas, com recur
sos da propria Prefeitura, sem a necessidade de os Governos Fede
ral e Estadual alocarem um centavo para a Prefeitura de Aracaju.

Fora isso, aquele Prefeito está conSeguindo reformar escola"s e
postos de saúde. Está revolucionando, como afrrmei no início des
te pronunciamento, a administração de Aracaju. É importante dizer
que é possível se governar com seriedade, quando o coletivo está
acima do individual.

Quero, então, parabenizar o Sr. José Almeida Lima pela sua
administração, pelo trabalho que vem exercendo na Prefeitura de
Aracaju, exemplo que deveria ser seguido pelos Governadores de
todos os Estados, como também por todas as Prefeituras.

Peço a V. Ex"s que reflitam sobre a questão da administra
ção. Para se administrar tem de haver seriedade e competência. E o
Sr. José Almeida Lima está fazendo isso.

O SR. JARBAS LIMA (pPB - RS. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados, confesso-me um eS
cravo deste pequeno livro que a Constituinte de 1988 mandou
imprimir - a Constituição brasileira, chamada de Constituição ci
dadã pelo Dr. Ulysses Guimarães, Presidente da Assembléia Na
cional Constituinte - principalmente quando trata de criar a
espinha dorsal do sistema jurídico e constitucional brasileira.

Até por respeito à inteligência dos homens que estavam
nesta Casa no processo constituinte de 1988, imagino que S. Ex's
trataram de fazer um trabalho sério, mais duradouro, capaz de ven
cer o tempo, pelo menos por algum penodo estabelecendo a ordem
no País.

Espiando - não fJZ mais do que isso - a memória dos anais
da Constituinte de 1988, descobri também que ela foi resultado da
orquestração, não de todos os Constituintes - o que nem se pode
ria imaginar -, mas de alguns que funcionaram como maestros
neste palco e que, à época, eram da Oposição. Não me recordo de
ninguém da situação que se destacasse. Mas foram S. Ex"s que dis
seram que para o País sair daquele penodo de arbítrio, em que não
havia respeito pelas leis e a Carta Magna era rasgada a todo instan
te, para nos livrarmos da memória desagradável do peúodo mili
tar, seria preciso que o processo constituinte desse à sociedade
brasileira uma Constituição nova, democrática - como até agora é
chamada - séria, profimda, abrangente, preocupada com o social e
que fosse o documento que imporia respeito aos que, de repente,
tivessem recaídas na sua fonnação democrática.

Dentre essas figuras, por uma questão de homenagear os
que foram maestros desse processo, destaca-se a figura do atual
Presidente da República, Sr. Fernando Henrique Cardoso. Sem dú
vida alguma um dos pro-homens do processo constituinte. Tam
bém não regatearia elogios à figura do Ministro José Serra, um
líder que encantou o Plenário do processo constituinte pela sua pa
lávra frrme, vibrante, inteligente, culta. O Ministro Nelson Jobim,
meu conterrâneo, foi outra pessoa que se destacou, entre outros"
tantos. Refrro-me ao Ministro José Serra e ao Presidente Fernando
Henrique Cardoso porque os considero homens fortes. Um, porque
é Presidente, e o outro, porque é forte mesmo, eu diria, um Primei
ro-Ministro.

Agora, quando temos de conviver com algumas proposta
encaminhadas pelo Governo a esta Casa, pretendendo transfonnar
a aprovação dessas propostas na idéia de um novo Estado e um
novo País que por ela seria salvo, fico no mínimo acabrunhado,
porque acho que homem público deve guardar uma certa linha de
coerência, não s6 na lembrança vocalizada pelos discursos, mas
pelo que fica registrado nos Anais, que estão aí armazenados e
guardados. Discurso sustentando, por exemplo, no campo da ad
ministração pública, direitos, conquistas proclamadas como funda
mentais para os trabalh14dores do Estado, estabilidade,
irredutibilidade de vencimentos, Regime Jurídico Único, essas
conquistas orquestradas também pela palavra inteligente desses
homens não podem ser sumariamente negadas sem nenhuma razão
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jurídica, nem lógica, nem ética, nem moral de um momento para
outro. Alguém que falou e escreveu sobre esses fundamentos terá
de dar, imagino, pelo menos uma razoável satisfação à opinião pú
blica para dizer por que mudaram tanto e por que o que era tão im
portante de um momento para outro passou a ser tão secundário.
Embaraços de ordem legal, obstáculos ao desenvolvimento do Es
tado, são alguns dos adjetivos usados nessas mensagens que agora
passam a chegar.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, estranho não apenas
as propostas do Governo. Mais do que isso, as reações do Governo
quando, na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, o
Deputado Prisco Viana, indicado pela independência do Presiden
te daquela Comissão, Deputado Roberto Magalhães, ousou ofere
cer parecer fundamentado, contrariando os propósitos do Governo,
e de repente nem mesmo o Presidente da República resiste à ten
tação de vir a público, não diria para desaforar o Relator, Deputa
do Prisco Viana, homem de uma vida muito longa nesta Casa, mas
mais do que isso, para dar a impressão, sem nenhum critério, sem
nenhum cuidado de ser discreto, de que neste Congresso os que
ousarem contrariar os propósitos governamentais, diria imperiais,
correrão o risco de uma condenação sumária, como tem aconteci
do.

Sr. "Imperador" Fernando Henrique Cardoso, "devagar com
o andor que o Santo é de barro! "

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Apelo mais uma
vez aos Srs. Deputados que se encontram em seus gabinetes ou em
outras dependências da Casa, assim como nas Comissões, para
que se dirijam ao plenário. Temos, neste momento, 204 Deputados
presentes, porém estamos longe de alcançar o número indispensá
vel para iniciar a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Convido a fazer
uso da palavra, como próximo orador inscrito, o ilustre Deputado
Adelson Ribeiro.

O SR. ADELSON RillElRO (pSDB - SE. Pronuncia o
seguinte discurso.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, os produ
tores brasileiros de coco receberam com satisfação a publicação da
Portaria Interministerial nO 11, de 21 de agosto de 1995, dos Mi
nistros da Indústria, do Comércio e do Turismo e da Fazenda, es
tabelecendo direitos compensatórios definitivos sob a forma de
imPosto de importação adicional para o coco ralado, como indica
do a seguir:
Países Exportadores Direitos Compensatórios Definitivos
Filipinas 121,50%
Indonésia 155,70%
Costa do Marlim 87,90%
Malásia 196,50%
Sri Lanka 81.40%

Para o leite de coco, cujo país exportador é o Sri Lanka, a
margem de direito compensatório foi de 175,80%.

Conquanto a Portaria nO 11 tenha devolvido aos produtores
o poder de competição ao mercado nacional, por outro lado, eles
estão preocupados porque não,sabem quando os efeitos práticos da
portaria vão se fazer sentir. E que o mercado está inundado de
coco ralado pelo acelerado processo de importação a preços alta
mente subsidiados. Foi exatamente o acelerado processo de impor
tação, com maior ênfase nos anos de 1993/94 que levou os
produtores a se mobilizarem através da Confederação Nacional da
Agricultura CA, e posteriormente através da Asbracoco, no senti
do de exigirem do Governo brasileiro o cumprimento da legisla
ção da Organização Mundial do Comércio, antigo GATT, que
prevê para esses casos a imposição de direitos compensat6rios.

St's e Srs. Deputados, segundo o Presidente da Associação
Brasileira dos Produtores de Coco _ Asbracoco, Francisco Porto,

as importações de coco a preços altamente subsidiados nos países
de origem gerou uma concorrência desleal para o produto brasilei
ro que sequer dispõe de linhas de fmanciamento. Além disso esta
va tomando antieconômica uma cultura de quatro séculos,
arruinando toda a economia nordestina que explora o coco, nota
damente os pequenos produtores e, conseqüentemente, transferin
do empregos de uma região já tão carente de investimentos como
o Nordeste. A ênfase ao Nordeste é em função dessa região ser
responsável por mais de 95% da produção nacional.

Por todas estas razoes e como prevê o § 9°, do art 5° do
Acordo da Interpretação e Aplicação dos Artigos VI, XVI e XXITI
do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (Código de Subsídios) es
tabelece que, no caso de dano:

"•.. Causado por importações maciças em período relativa
mente curto de produto beneficiado por subsídios pagos ou outor
gados de forma inconsistente com o Acordo Geral e com este
Acordo, e quando julgado necessário para impedir a reincidência
do dano, que se aplique direito compensatório retroativamente so
bre essas importações, o direito compensatório defmitivo pode ser
aplicado a importações já internadas sem retroceder mais que 90
dias da data de aplicação do direito provisório."

Os produtores através da Asbracoco estão mobilizados para
solicitar que os direitos compensatórios sejam aplicados retroati
vamente, ou seja, que as alíquotas do imposto de importação adi
cional também incidam sobre os produtores desembarcados
anteriormente a 21 de agosto deste ano, data da publicação da Por
taria Interministerial n° 11 do MICT e da Fazenda.

Francisco Porto acrescenta que somente desta maneira será
possível minimi7JIr os danos decorrentes do superabastecimento
do mercado com o produto importado nas condições que prevale
ciam antes da expedição da já mencionada Portaria Interministerial
nO 11.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. IVAN VALENTE (pT - SP. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, a Comissão de As
suntos Econômicos do Senado Federal aprovou, ontem, o
substitutivo do Senador Femando Bezerra ao projeto de lei sobre
patentes.

Essa lei já tramita no Congresso Nacional há alguns anos e
é polêmica sua tramitação. Existe no Senado Federal, inclusive, o
substitutivo do Senador Ney Suassuna, que, ontem, em suas prin
cipais reivindicações, foi derrotado pelo rolo compressor do Go
verno.

A Lei de Patente é, sem dúvida, um dos temas mais impor
tantes que esta Casa está discutindo neste momento, porque se tra
ta do futuro deste País e de entender que discutir o patenteamento
de bancos genéticos, de seres vivos, das condições de discussão da
propriedade industrial neste País significa discutir o Brasil e suas
vantagens comparativas junto a outros países capitalistas centrais,
e, talvez, signifique a única oportunidade histórica de este País se
colocar em igualdade de condições na competição internacional.

Muito bem. Como trata o Governo a questão das Patentes?
De forma subserviente. Toda vez que o Presidente viaja aos Esta
dos Unidos e à Europa - e, particularmente, à Alemanha, como
agora - S. Ex· deixa um recado: precisamos aprovar rapidamente a
Lei de Patentes e aprovar todas as questões que dizem respeito às
pressões dos grandes grupos internacionais, particularmente na
área farmacêutica e na área de medicamentos, aliment(;~ etc.

O substitutivo do Senador Fernando Bezerra absorve por
pressão do Governo todas aquelas questões polêmicas que têm
sido debatidas na sociedade civil brasileira, com ênfase para os
cientistas brasileiros, para os pesquisadores e para aqueles que sa
bem o valor dessa defrnição para o futuro deste País.
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Particularmente ontem, o Relatório Fernando Bezerra aceita
o patenteamento de seres vivos, o q..ue é uma questão vital e, mais
do que isso, Sr. Presidente, aceita o mecanismo do pipeline, ou
seja, a retroatividade para o patenteamentoino Brasil de experi
mentos e inventos de posse de conhecimento genético feito por
empresas transnacionais no exterior.

Quero dizer, o Brasil aceitou a imposição, inclusive, dopra
zo de oito anos, o que significa a cobrança retroativa de patentes
em nosso País. Aceitou todos os argumentos dos países capitalis
tas centrais que querem o domínio nessa questão e colocam-nos,
mais uma vez, numa posição subalterna.

É patente. isso sim, que o Brasil tem uma posição subser
viente em relação aos grandes centros capitalistas mundiais. Pois
até na Argentina, onde se adota uma política claramente neolil>e
ral. o Congresso argentino aprovou uma lei de patentes que não
aceita o patenteamento de seres vivos nem o mecanismo de pipeli.
ne. E, sem dúvida, até o Acordo Tríplice da Organização Mundial
do Comércio dava ao Brasil condições de praws melhoresdo que 
as que o Senado brasileiro aprovou.

Sr. Presidente, SIS. Deputados, o projeto da Lei de Patentes
ainda vai ao Plenário do Senado. Se houver novas emendas, ele
volta para a Comissão de Assuntos Econômicos e para a Comissão
de Justiça do Senado Federal. Mais tarde volta para a Câmara dos
Deputados, que tem a obrigação de, com transparência, dizer
"sim" à soberania nacional, "sim" a um desenvolvimento autôno
mo e a um projeto nacional que passa pelo controle dos bancos ge
néticos brasileiros, pelo fortalecimento da indústria fannacêutica
nacional de medicamentos e por vários valores que não darão van
tagens comparativas em relação aos países centrais do capitalismo.

Esperamos que a Câmara dos Deputados redima o Parla
mento brasileiro em relação a essa questão.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Solicito mais

uma vez aos Srs. Deputados, que se encontram em seus gabinetes
e em outras dependências da Casa, principalmente aqueles que es
tão em trabalhos de Comissões, que se dirijam ao plenãrio para
que possamos alcançar o quorum necessário.

Há 223 Parlamentares presentes até o momento, de <acordo
com painel, a Ordem do Dia só poderá ter início quando alcançar
mos o quorum indispensável.

Convido a fazer uso da palavra. como próximo orador ins
crito. o Deputado Adão Preto. do PT.

O SR. ADÃO PREITO (PT ~ RS. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, somos de um partido
de oposição, mas não aquela oposição do quanto pior melhor,
como muitos dizem. Somos uma oposição séria que sabe criticar,
apontar o erro onde ele existe. mas que também sabe aplaudir
quando o Governo acerta. É para isso que estou na tribuna neste
momento.

Estamos enbJsiasmados com a atitude do Sr. Presidente da
República de assumir para si a questão da reforma agrária e de
vincular diretamente com o lncra à Presidência da República. ve
lha reivindicação nossa e do próprio Movimento dos Sem-Terra.

Outra atitude a ser elogiada foi a de tirar da presidência do
órgão. de refünna agrária, o Incrà, um latifundiário e ex-membro
da UDR, associação que foi criada para posiciona:l:-se contra a re
forma agrária. Esse cidadão, Brazílio de Araújo Neto. fazia parte
dessa UDR e estava exercendo um cargo de execução na reforma
agrãria.

Sr. Presidente. Sr"s e Srs.. Deputados, isso mostra que falta
realmente vontade política de fazer as coisas acoIltecerem. Não era
possível esperar pela reforma agrária com um fazendeiro da UDR
na presidêncía do lucra. Agora aumentam nossas esperanças de
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discriminaçãO no acesso ao serviço p~blico, fosse ela por idade,
por estado civil, por raça. Naquele momento estabelecíamos que
todos os brasileiros que se preparassem e que se dispusessem a se
submeter a um concurso público teriam a garantia de que, se apro
vados, serviriam ao País. Na proposta que o Ministro Bresser Pe
reira traz a: esta Casa há alguns avanços fundamentais, mas
também um enorme retrocesso nessa área. S. Ex- propõe exata
mente o fim da proibição da discriminação por idade no acesso ao
serviço público permitindo que qualquer área da Administração
Federal, com avaliação pessoal, possa determinar os limites Pró
prios de idade para acesso a esse serviço. Sabemos, em primeiro
lugar, que aquele que sai da universidade, portanto, muito mais
atualizado e familiarizado com as questões de um concurso públi
co, ,está em melhores condições de a ele se submeter. Sabemos
também que vivemos numa sociedade que por si só é extremamen
te preconceituosa com as pessoas de mais idade. Hoje, na iniciati
va privada, um cidadão de 40 anos, por mais qualificado que seja,
tem enorme dificuldade em encontrar uma colocação. E se impe
dirmos por lei que ele 'possa ascender ao serviço público e trazer
eventualmente a experiência de algum tempo de Iniciativa privada
ou· da sua própria vivência, estaremos cometendo certamente um
equívoco irreparáveL

Portanto, solicito a esta Casa que nos debrucemos mais es
pecificamen.te nesta questão. Pertenço a um partido que apóia o
Governo, mas que tem a obrigação e o dever de buscar corrigir os
eventuais equívocos por ele cometidos. Manifesto miIJ.ha oposição
frontal a essa discriminação em relação àqueles que nas mesmas
condições querem se submeter a um concurso público e que, por
estarem com 30, 35, 40 ou mais anos, estejam legalmente impedi
dos.

- .Faço um alerta no sentido de que estamos tendo a possibili
dade ,de restabelecer aquilo que determinou a Constituinte de
198&, corrigindo Um enorme equívoco da parte do Governo e uma
injustiça inominável com tantos brasileiros que podem ainda certa
mente prestar enorme contribuição ao serviço público, sobretudo
porque a,própria proposta de reforma da Previdência estimula uma
permanência maior do funcionário no serviço público, o que é ab
solutamente incompatível com a proposta de cercear a ascensão
dessas pessoas., independente da sua idade a esse serviço.

Era o que tin.ha a dizer.
O SR. ElJRÍI>EDES MIRANDA (PDT - RO. Pronuncia o

seguinte d,iscurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o Presi
dente Fernando Henrique precisa urgentemente levar em conside
ração as reclamações dos Governadores, que insistentemente vêm
reclamando da situação de quase ingovernabilidade, provocada
pela escassez de recursos, em seus respectivos Estados.

. j '. Até a presente data, só tomei conhecimento da existência de
Estado,que, quando paga a folha de pagamento, não sobra dinhei
ro para custeio ou investimento, ou, se preocupar com o custeio ou
invllstimento, com certeza, não terá como bancar a folha de paga
mento.

Porém, Sr. Presidente e colegas Parlamentares, muito em
bora sabedor da situação dramática de todos os Estados brasilei
ros, gostaria de reportar, neste momento, a terra que represento
nestaCasa.

O Governo de Rondônia, como nos demais Estados, passa
por momentos de angústia, tendo em vista a falta de dinheiro para
pagar em dia os seus servidores públicos.

O Governador Valdir Raupp, no inicio do seu mandato, já
foi necessário recorrer a. antecipação de receita, para honrar com
promissos do Governo anterior, porém, para agravar a situação, a
expectativa do aumento da arrecadação e repasses da União não
aconteceram. Com a frustração do aumento da arrecadação e a má

vontade das autoridades federais, para com Rondônia, somando
mais o pagamento do dinheiro, oriundo da antecipação de receita,
foi necessário a elaboração de um calendário para pagamento dos
servidores, onde os que ganham menos vão recebe,ndo. primeiro.
Porém, faz-se necessário esclarecer que até a presente data não fo;
quitado os salários do mês de agosto do corrente ano.

Em razão desta falta de recursos, a situação dentr0 do ~f4

do está ficando insustentável, onde os sindicatos já começam a ar
ticular movimentos de paralisação, além do mau estar, que está
gerando entre os Poderes constituídos.

Para agravar a situação, em razão de Rondônia ser um Esta
do novo, o nosso comércio é muito dependente dos salários dos
servidores.

Entendo, Srs. Deputados, que não adianta nada determina
dos Parlamentares subirem nesta tribuna tão-somente para criticar,
esquecendo que são detentores de mandatos e também podem,
como devem, reivindicar do Governo Federal os recursos necessá
rios para satisfação e conforto dos seus eleitores, que, com certeza,
uns são funcionários públicos, outros são empresários que geram
muitos empregos na iniciativa privada, além de outros segmentos,
sem dizer dos que moram no campo.

Da mesma forma entendo da necessidade urgente de os po
deres constituídos do Estado sentarem na mesma mesa, não para
discutir seus interesses pessoais, mas para fazer uma grande refle
xão da situação lamentável que se encontra em Rondônia.

Logo após a reunião entre os poderes constituídos, estes de
vem convidar imediatamente, para sentar na mesma mesa, todos
sindicatos que representam os servidores públicos, além dos repre
sentantes do comércio, indústria e outros segmentos indispensá
veis.

Tomo a liberdade de sugerir estas providências às autorida
des constituídas do meu Estado, levando em consideração que co
brar solução apenas do Governo do Estado, ou, procurar culpados
para esta situação não levará a resultado nenhum que venha a aten
der os anseios do povo de Rondônia.

Entendo que deverá haver boa vontade e humildade entre as
partes, para que Rondônia não venha ficar em pouco tempo total
mente inviabilizada, pois, tal situação, com certeza, não interessa a
ninguém.

Quero também, neste momento, sugerir ao Governo do Es
tado que abra a Secretaria da Fazenda aos membros dos demais
poderes e aos sindicatos dos servidores públicos, para que haja
transparência nas informações prestadas com relação à arrecada
ção real e às despesas inadiáveis.

Tenho certeza que estas providências serão possíveis, tendo
em vista o momento de provar que só através da somatória de for
ças é possível superar as dificuldades.

Tenho a mais absoluta certeza que uma atitude dessa deixa
rá o povo de Rondônia com a esperança de sermos ainda um gran
de Estado deste Pais.

Não podemos, de forma alguma, entrar no conto da sereia,
daqueles que não têm autoridade para criticar, ou daqueles que
sentem seus interesses pessoais prejudicados.

Finalizando, quero dizer também que não adianta o Pre
sidente Fernando Henrique manifestar vontade em ajudar Ron
dônia, enquanto os Ministros Malan e Serra não têm dado
sinais positivos nesta direção. Por isso faz-se necessário que a
nossa bancada tome uma posição enérgica com relação à situa
ção de descaso que passamos por parte das autoridades fede
rais; caso contrário, correremos o risco, entre outros
desdobramentos, de não podermos apresentar nada de positivo
ao povo de Rondônia.

Era o que tin.ha a dizer.



O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Concedo a pala
vraa V.Ex·.

A SRA. MARIA ELVlRA (PMDB - MG. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, cumprimento o Deputado Paulo Paim
pela iniciativa de trazer ao Plenário este problema seriíssimo e que
tem tudo a ver com a luta já muito antiga das mulheres contra a
violência que, infelizmente, tem sido permanente na nossa vida
nos diversos Estados do Brasil.

Na tarde de ontem, Deputado Paulo Paim, ocupei a tribuna
no período do Grande Expediente para falar sobre as conquistas da
mulher na Constituinte. Fui aparteada pelo Deputado Arthur Virgí
lio que levantou o problema da funcionária desta Casa. Inclusive
S. Ex· falou sobre sua carreira.

Então quero não só expressar a minha solidariedade em
nome das Deputadas do PMDB, a maior bancada desta Casa, mas
em nome das demais Deputadas e de todas as mulheres brasileiras.
Tenho certeza de que todas as mulheres do Brasil se unirão a nós
nésse mesmo sentimento de indignação. Assumiremos o compro
misso de que este crime seja efetivamente apurado pelas autorida
des constituídas.

No ensejo ainda da sua manifestação, Deputado Paulo
Paim, quero propor aos nossos colegas um abaixo-assinado das 40
Parlamentares do Congresso Nacional que, apensado ao seu pro
nunciamento, seria encaminhado às autoridades de Brasília e às
brasileiras.
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O SR. GONZAGA PATRIOTA (BlocoIPSB - PE. Sem Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, deixo registrados, nes-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, da ta homenagem, os conceitos expressos pelos seus colegas da Casa:
mesma maneira que temos usado esta tribuna em várias oportuni- assídua, pontual, supercompetente, funcionária de toda confiança
dades para, com veemência, reclamar do Governo a falta de uma do Departamento de Taquigrafia, honesta, dinâmica, alegre, comu
política mais séria no que diz respeito à reforma agrária, gostaúa- nicativa e cooperativa, sempre preocupada em ajudar os chefes e
mos de trazer as nossas homenagens ao Senhor Presidente da Re- os colegas. Excelente mãe, muito afetuosa e sempre preocupada
pública, que demonstra à sociedade brasileira que a reforma em acompanhar seus fJlhos em todos os aspectos. Quando no·tra
agrária é uma das metas de seu Governo e acaba de nomear o Dr. balho, comunicava-se com os fJlhos freqü~ntemente pelo telefone,
Francisco Graziano, seu ex-secretário particular, responsável pela preocupada em atendê-los e orientá-los. As terças e sextas-feiras
elaboração, no Projeto Mãos à Obra, do capítulo referente à refor- trazia o fJlho de dez anos com ela, pois não tinha quem ficasse
ma agrária. com ele em casa. Prova principal e contundente de como era queri-

O Dr. Francisco Graziano é um jovem agrônomo conhece- da por seus colegas de trabalho são esses depoimentos espontâ
dor do problema e de alta confiança do Senhor Presidente da Re- neos. Todos no Departamento de Taquigrafia, e também nos
pública. Por isso entendemos que, pelo menos a tramitação setores onde trabalhou antes, têm-se manifestado solidários com a
deixada de lado durante os últimos 120 dias, poderá de imediato colega assassinada.
ser resolvida. O Dr. Francisco Graziano tem a: cônfIança do Presi- Sára Lúcia não pode mais defender-se e preservar a verdade
dente da República - repito - e possui meios de carrear recursos sobre sua pessoa, por isso faço este depoimento, escrito pelos fim
para resolver o grave problema de assentamento dos sem-terra no cionários da Casa, não deixando que se prejudique a sua imagem
País. diante da opinião pública, por respeito a ela e seus fJlhos.

Sr. Presidente, não poderíamos, ao fazer a saudação ao Os funcionários da Casa, por decisão própria, vão contratar
novo Presidente do lucra, deixar de fazer justiça ao ex-Presidente, um excelente profissional, como assistente da promotoria, com a
Dr. Brazílio de Araújo Neto. Esteve S. S· conosco como coordena;- concordância da família e às expensas de seus colegas e amigos, a
dor de uma Comissão Especial que se deslocou oficialmente da.: fim de que se faça justiça.
Câmara dos Deputados até o rio São Francisco a fim de verificar o f aço apelo à bancada das mulheres para que capitaneie
problema de mais de cinco mil famílias desalojadas, sem terra. naturalmente, junto com os homens, esse movimento, para que

O Dr. Brazílio nos deu total atenção e abriu processos para se investigue o caso, se verifique como ficarão os dois fJlhos
assentamento deste pessoal. Agradecemos-lhe por isso e lhe dese- dessa funcionária, assassinada e se faça justiça. Apelo ao Sr.
jamos que, na Diretoria da Itaipu, continue fazendo o trabalho que Presidente, à Casa, aos Deputados, e, principalmente, às três
fez à frente do lucra. Deputadas presentes, para que esse crime não seja considerado

Nossas palavras são de reconhecimento e de agradecimento um acidente. Não foi acidente. Foi assassinato. E só queremos
para que não se diga que o PSB, Partido do Deputado Gonzaga justiça.
Patriota, só faz críticas. A comissão fonnada pelos Deputados Fer- Para concluir, Sr. Presidente, dentro do minuto que me res
nando Ferro, Mário Negromonte, Raimundo Bezerra e Severino ta, pediria a este Plenário que, de pé, fIzesse um minuto de silêncio
Cavalcanti espera que o novo presidente do lucra dê continuidade, em memória da funcionária Sára Lúcia Fonsêca, brutalmente as
com mais urgência e energia, ao processo iniciado pelo Dr. Brazí- sassinada. (pansa de um minuto.)
lio, até porque ele é amigo particular e de confIança do Presidente A SRA. MARIA ELVlRA - Sr. Presidente, peço a palavra
da República, do Ministro José Serra, fez o projeto de reforma para me manifestar sobre o assunto.
agrária do Presidente Fernando Henrique Cardoso e, assim, temos
a esperança de que possa resolver esse grave problema.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, a não ser em mo
mentos que considero de suma importância, raramente subo à
tribuna, como faço neste momento, para pedir atenção dos Srs.
Parlamentares, principalmente das Sr"s Deputadas. Minha in
tenção é fazer hoje uma homenagem, registrando a solidiúieda
de da Câmara dos Deputados a uma colega nossa do plenário
que foi assassinada.

Refrro-me a Sára Lúcia Fonsêca, Técnica Legislativa, lota
da no Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação, de 38
anos, Ponto n° 4217.

Diz o réu, Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, que foi um
acidente, só que ela fIcou desaparecida por quinze dias. Seu corpo
foi encontrado todo decomposto, tendo inclusive de ser mandado
para São Paulo para ser identificado.

Sára Lúcia Fonsêca, 38 anos - repito - mãe de dois filhos:
uma adolescente de 18 e um menino de 10 anos,formada em Estu
dos Sociais, era encarregada, no Departamento de Taquigrafia, Re
visão e Redação, da montagem das sessões desta Casa; trabalhou
como Secretária Parlamentar no gabinete do Deputado João Cunha
durante todo o período do seu mandato e, depois no Departamento
de Pessoal, até 1989. Naquele ano, veio para o Departamento de
TaquigrafIa, Revisão e Redação, onde esteve até o dia em que foi
assassinada.
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o SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, se V. Ex" me
permitir, sem querer atrapalhar os trabalhos, gostaria de fazer uma
ligeira comunicação em nome da Liderança do PPB.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Desde que o pró
ximo orador não se oponha, concedo a palavra a V. Ex" pela or
dem.

O SR. INÁCIO ARRUDA - Não me oponho, Sr. Presi
dente.

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

O SR. GERSON PERES (pPB - PA. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, hoje à tarde a bancada da Amazônia estará
se dirigindo ao Estado do Amapá a fim de participar do terceiro
encontro da bancada. O objetivo do evento é lutar pela redução
das desigualdades regionais e pela participação direta nas políticas
públicas para a Amazônia.

Faço esta comunicação pelo fato de o encontro ser da mais
alta relevância para uma das regiões mais importantes do País, que
precisa ser olhada com toda a atenção pelo Poder Público.

Sr. Presidente, agradeço a V. Ex" a atenção e ao Deputado
Inácio Arruda a oportunidade de fazer esta comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Concedo a pala
vra ao próximo orador inscrito, ilustre Deputado Inácio Arruda.

O SR. INÁCIO ARRUDA (pcdoB-CE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Deputados, aproveito a opor
tunidade da sessão, extraordinária para encaminhar requerimento
de urgência sobre importante matéria oriunda do Senado que tra
mita na Casa, a rigor, desde 1989.

Sr. Presidente, refiro-me ao Projeto de Lei Complementar
nO 202/89, do Senado Federal, que dispõe sobre a tributação de
grandes fortunas.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, justifico tal propositu
ra, com base no que dispõe o art. 155 do Regimento Interno.

Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vos
sa Excelência, a tramitação em regime de urgência para o projeto
de Lei Complementar n° 202/89, do Senado Federal (pLS n°
162/89), que dispõe sobre a Tributação de Grandes Fortunas, nos
termos do arL 153, inciso VII, da Constituição Federal.

A regulamentação do imposto sobre as grandes fortunas,
em Lei Complementar decorre de preceito inserido na Constitui
ção da República Federativa do Brasil, que atribui à União compe
tência para instituir, entre outros, o Imposto sobre as Grandes
Fortunas (IGF).

Lembro aos senhores parlamentares que a 8 de novembro
de 1987, durante a Assembléia Nacional Constituinte, aprovou-se
emenda de autoria do saudoso Senador Antônio Mariz (pMDB
PB), instituindo competência à União para tributar as grandes for
tunas, assim definidas para efeitos da cobrança, por Lei
complementar. Argumentou o proponente com o fato de que a
maior parte do Imposto de Renda recai sobre os trabalhadores as
salariados, ficando o grande capital isento de maiores contribuiçõ
es.

o próprio Poder Executivo, prOCl.lrando antecipar-se á pro
mulgação da Constituição, encaminha ao Congresso Nacional
Mensagem n° 754 de 22 de Dezembro de 1987, acompanhada de
exposição de motivos do então Ministro de Estado da Fazenda,
Mailson Ferreira da Nóbrega, estabelecendo o ''Imposto Sobre a
Fortuna".

Em sua Exposição de motivos, o Exmo
, Sr. Ministro Mail

son da Nóbrega, afirmou na época que "... O novo tributo'visa a
propiciar maior equidade ao sistema fiscal como um todo, tanto
pelo seu caráter redistributivo como pela melhor estruturação que
imprimirá ao conjunto dos impostos indiretos. Ademais como é

sabido da experiência de outras nações, um imposto deste tipo me
lhora a utilização dos recursos econômicos e aumenta a eficiência
da máquina fiscal".

Tomamos a iniciativa de apressar a tramitação do projeto
de Lei Complementar-PLS n° 162/89, do ex-Senador Fernando
Henrique Cardoso que "Dispõe sobre a tributação de grandes
fortunas, nos termos do art. 153, inciso VII da Constituição Fe
deral"..

O projeto, já aprovado no Senado, considera fortuna "o con
junto de todos os bens, situados no país ou no exterior, que inte
grem o patrimônio do contribuinte". O IGF (Imposto sobre
Grandes Fortunas) tributa as fortunas a partir de US$I,4 milhões
(um milhão e quatrocentos mil dólares) com alíquota de 0,3% va
riando progressivamente até 1% para as fortunas acima de US$5,6
milhões (cinco milhões e seiscentos mil dólares).

• A tramitação de urgência do projeto é uma necessidade
mais do que atual já que o governo ao enviar a proposta de refor
ma tributária nada faz para alterar a terrível concentração de renda
existente no país. A proposta do então senador Fernando Henrique
Cardoso, que necessita de algumas modificações, possibilita a ar
recadação de recursos para investimentos sociais, permite a cria
ção de um cadastro das grandes fortunas e a criação de uma
legislação integrada sobre patrimônio e renda.

As mais modernas nações capitalistas adotam em sua legis
lação a tributação' sobre o patrimônio. Nos Estados Unidos isto
representa 4% do Produto Interno Bruto-PIB e 12% (doze por cen
to) das receitas federais. Na Organização para a Cooperação e o
Desenvolvimento- OCDE, que reúne 18 países europeus, os Esta
dos Unidos, o Canadá e o Japão, 12 (doze) desses países dispõem
de leis tributárias dessa natureza. A França, por intermédio da Lei
nO 1149/88, de 28 de dezembro de 1988, institui o Imposto de So- '
lidariedade sobre a Fortuna-ISF, destinado ao Programa de Renda
Mínimo Garantida, em favor dos setores carentes, lá chamados de
''novos pobres".

Considerando que o estoque de riqueza no Brasil é mais
concentrada que a renda, a tributação das grandes fortunas, (con
junto de todos os bens situados no Brasil e/ou no exterior) repre- .
senta um passo importante para a redução das desigualdades ,
sociais. Vale ressaltar ainda que uma taxação de 15% sobre o pa
trimônio de 1% dos mais ricos no Brasil, ou seja 150 mil famílias,.
representaria uma alavancagem de 60 a 80 bilhões de dólares para
investimentos, como afnma o professor César Benjamin, da Uni
versidade Federal do Rio de Janeiro.

Nesse sentido, Sr. Presidente, Sf"s e Srs. Deputados, peço
urgência para a tramitação dessa matéria, não com o intuito de que
ela corra de forma enlouquecida no Plenário da Câmara Federal.
Não! Mas que ela tramite, Sr. Presidente no mesmo prazo, pelo
menos, hoje, da proposta de reforma tributária apresentada pelo
ExmOSr. Presidente da República.

É nesse sentido que encaminhamos o nosso requerimento.

Durante o discurso do Sr. Inácio Arruda, o Sr.
Ronaldo Perim, ]0 Vice-Presidente, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Luis Eduardo, Pre
sidente.

O SR. DOMINGOS LEONELLI - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma questão de ordem.

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

O SR. DOMINGOS LEONELLI (PSDB - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, estávamos discutindo na Comis
são de Ciência e Tecnologia a Lei de Imprensa, uma lei que há três
anos tramita nesta Casa.
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Interrompemos ontem a discussão e a retomaríamos hoje.
No entanto, para determinação de V. Ex·, a reunião da Comissão
foi susPensa. Interrompemos a discussão de uma importantíssima
lei. E a suspensão, que valeu para a Comissão de Ciência e Tecno
logia, que foi acatada pelo Presidente, Deputado Marcelo Barbieri,
parece que não valeu para as outras Comissões. Estão todas reum-
~. . .

Não posso deixar de registrar, Sr. Presidente, certo prejuízo
da nossa Comissão e desse tema, que é fundamental.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputado Domin
gos Leonelli, é proibido no momento da Ordem do Dia, reuniZo de
qualquer Comissão. Vou mandar suspender todas, até porque
quem cumpriu o regimento não pode ser prejudicado e face a
quem não o cumpre. Ao contrário, devemos punir quem não cum
priu, para não estimular a transgressão da norma regimental.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao Sr. Deputado Pedro Wilson.

O SR. PEDRO WILSON (pT - 00. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, pedimos seja
transcrito nos Anais desta Casa o documento "Rumo à Construção
de um Projeto Educacional para o País", lançado no último dia 20,
aqui em Brasília, pela Central Única dos Trabalhadores. Este do
cumento apresenta uma proposta para a construção de um projeto
educacional. Num período em que todos acusam o movimento sin
dical de não ter alternativas para o País, este documento é uma
prova consistente de que os trabalhadores brasileiros têm suas rei
vindicações e sugestões a serem apreciadas pelo Executivo, pelo
Legislativo, pelos empresários, pelos partidos políticos, pelas uni
versidade, pelo MEC, e por toda a sociedade.

Vale lembrar que esta proposta foi amplamente discutida
entre os sindicatos filiados à CUT, onde se buscou, ativamente,
contribuir para modificar as condições de vida de todos os brasi
leiros para melhor construindo nossa cidadania como "patrimônio
coletivo", como bem disse o Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho.

Não é dificil apontar os grandes percalços por que passa a
nossa educação. Vários são os levamentamentos de dados que
apresentam a calamidade educacional e sociaL O relatório do Ban
co Mundial, de 1995, aponta o Brasil como o campeão~ desi
gualdades sociais, com grande contingente de miseráveis e pobres,
e com uma elite concentradora da riqueza nacional.

Todos apontam as deficiências da educação no País, mas
poucos são aqueles que apresentam os responsáveis e menos ainda
são aqueles que têm a coragem de apresentar propostas. A CUT
ousou e nos apresenta este documento, como início de uma cam
panha nacional em defesa da educação, na qual as deman~ e ne
cessidades de uma grande maioria sejam contempla~.

A mesma elite, que durante décadas veio acumulando ri
quezas e detendo o poder político e econômico, dilapida a nossa
escola pública. Deveria a escola pública ser o elo mais próximo de
ligação dos excluídos com a tomada de consciência e busca da
transformação social.

E com essa compreensão não há como não sermos gratos à
obra do grande Florestan Fernandes, que nesta Casa teve coragem
e coerência para lutar por uma educação libertadora e crítica. A
Florestan Fernandes é dedicado este documento da COT. Esta ho
menagem certamente vem engrandecer a memória deste bastião da
luta pela sociedade mais justa, humana e socialista.

No entanto, a escola pública não tem hoje de exercer sua
função, pois, para isso é preciso investimento e vontade política
dos governantes. Do nosso PIB, para ilustrar, apenas 4% são desti
nados à educação. Temos 6 milhões de crianças na faixa etária en
tre 7 e 14 anos fora da escola, 18 milhões de analfabetos, entre os
maiores de 15 anos de idade, 25 milhões de adultos semi-alfabeti-

zados. Acrescente-se a evasão escolar e a repetência. Dos que che
gam à universidade (1,5 milhões de brasileiros, apenas) 75% in
gressam nas faculdades particulares, várias delas de má qualidade.

A proposta ~ CUT vem se somar ao esforço de diversas
entida.des ag~omeradas no Fórum Nacional de Defesa da Escola
Pública e de outros segmentos que, durantes anos, discutiram. nes
ta Casa, uma proposta pqssível de LDB democrática,.e que, após
modificações sofri~ no Senado Federal, para cá retoma para novas
discussões. A proposta defendida, e que consta do parecer do Senador
Cid Sabóia, prevê do Sistema Nacional de Educação e de um Fórum
de Educação, como espaço para se discutir os Planos Nacionais de
Educação e os grandes problemas da educação brasileira.

A elaboração dos planos nacionais deveria assegurar a erra
dicação do analfabetismo, a universalização do ensino fundamen
tal; a progressiva universalização do ensino médio; a ampliação do
acesso ao ensino superior, principalmente no setor público, o in
cremento da profissionalização qualificada; enfim, reordenar a si
tuação educacional do País.

Porém. como já dissemos, para isso é preciso vontade polí
tica e investimentos dos quais o Governo deve lançar mão, mas
não só Governo, pois a sociedade deve participar da distribuição
desses recursos, fiscalizar as destinações do FNDE entre os Muni
cípios buscar a parceria entre as empresas( e neste sentido a Fun
dação ABRING já vem realizando um trabalho que merece a
atenção dos empresários), pois educação, embora tenha como eixo
central a escola, não se resume a ela, pois se relaciona com as ou
tras esferas da vida social, econômica, política e cultural.

Por esse motivo, o presente trabalho da CUT em muito
enaltece a luta pela educação pública e de qualidade e da nossa
parte deputados, merece a melhor~ atenções, pois cabe a nós ao
Governo, e a toda sociedade encontrar caminhos para solucionar
esse impasse de País rico e povo pobre e ter frrmeza para realizar
suas proposta. O documento da CUT é uma iniciativa.

É preciso superar os discursos ocos sobre a educação. É
preciso começar comuma pedagogia que se estabeleça pelo diálo
go, pela comunicação, e por uma nova relação humana que possi
bilite ao próprio povo a elaboração de uma consciência crítica do
mundo em que vive. Quando se leva a sério essas palavras, signifi
ca reconhecer as contradições nas quais vivemos e lutar pela liber
tação.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

APRESENTAÇÃO

Toda as questões fundamentais, como saúde, segurança,
moradia, educação, trabalho e condições de ida de um modo geral,
têm ocupado permanentemente o universo ~ preocupações da
cm gerando planos de ação e luta para o enfrentamento desses
pontos essenciais para os trabalhadores brasileiros, a partir de de
bates e reflexões realizados democraticamente nos seus fóruns e
instâncias deliberativas.

Neste conjunto, o quadro da educação tem apresentado um
crescente grau de problemas que, atualmente, se tomam mais agu
dos em face do programa neoliberal implementado pelo governo,
que enfatiza a privatização em detrimento dos investimentos do
Estado em políticas públicas no interesse de todos cidadãos.

Assim, agrava-se o analfabetismo, deteriora-se a educação
pública pela insuficiência de verbas e condições de trabalho deplo
ráveis, a privatização torna a educação produto de mercado, au
menta a exploração do trabalb.o· infantil e cresce a situação de
ingnorância e miséria que atinge milhões de brasileiros.

Entendendo que é seu papel intervir mais decisivamente
nesta situação, a CUT estabeleceu como uma de suas prioridades,
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a realização de uma Campanha Nacional em Defesa da Educação
que envolva, todas as categorias de trabalhadores, além dos traba
lhadores da educação, professores, técnico-administrativos, e a so
ciedade civil de um modo geral, e que se traduza em ações
concretas pelo deito de acesso e usufruto de todo cidadão a uma
educação, em todos os níveis, democrática e de qualidade.

O DNTE/CUT, como preparação da Campanha, realizou no
fmal de março de 1995 o Seminário Nacional em Defesa da Edu
cação, tomando-o como síntese dos acúmulos anteriormente feitos
nesse campo, inclusive em ações conjuntas com a Secretaria Na
cional de Políticas Sociais da CUT e com ponto de partida para
um esforço maior o de começar a defender (construindo), um pro
jeto educacional para o país que, de fato, se referencie pelas de
mandas e necessidades da imensa maioria dos excluídos do
exercício da cidadania.

O texto ora apresentado - CUT - Rumo à Construção de
um Projeto Educacional para o País - é resultado do Seminário.
Tem como pontos centrais dois eixos o caráter público da educa
ção e a sua democratização, fundamentais para a compreensão e
execução de projeto que a CUT entende deve ter a marca emanci
padora e ser coletivamente construído.

A CUT conclama todos os trabalhadores e cidadãos a luta
rem em defesa da educação, para isso assumindo, em cada local de
trabalho, em cada entidade de base, nas associações e organizaçõ
es da sociedade, a reflexão e o debate, a luta pelo direito à educa
ção, associando-o à luta por outros direitos básicos dos
trabalhadores, essenciais para que se tome verdadeiramente reali
dade a sociedade justa e humana que queremos.

São Paulo, agostd95
Executiva Nacional da CUT
Comissão de Educação/SPSO e
DNTE/CUT .

O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA
DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA

São freqüentes e dramáticos os diagnósticos que vêm sendo
feitos sobre o quadro educacional do país. As estatísticas, inclusi
ve oficiais, variam - o que em si já é um dado relevante - mas
poàe-se falar de cerca de seis milhões de crianças entre 7 e 14
anos que estão fora da escola, de 18 milhões de analfabetos dentre
os maiores de 15 anos de idade e de 25 milhões de semi-alfabeti
zados, além da persistência marcante do fenômeno da evasão e da
repetência escolar. Trabalhadores, jovens e adultos, continuam
sem acesso sistemático e regnlar à escolarização pública. Se as es
tatísticas sobre o grau de escolaridade básica da população são
motivo de vergonha nacional, há que pensar ainda que, diante da
precariedade do sistema escolar, vive-se um "processo de analfa
betização" no interior das escolas, dado pela questionável qualida
de do ensino ministrado, diante dos inúmeros e variados
problemas detectados no processo de ensino-aprendizagem.

O século está por tenninar e ainda temos essa dívida social
imensa. Que dizer do ensino superior? As estatísticas também va
riam, mas tem-se que apenas. cerca de 1,5 milhão da população
conseguem transpor os muros da universidade, sendo que 75%
destes ingressam em escolas privadas, em geral de baixa qualidade
e que, pela lógica empresarial que as regre, ainda que travestida de
roupagens "modemizantes", tão ao sabor do marketing atual, fa
zem da educação uma mercadoria rentável, com total impunidade
diante do poder público. No entanto, constitucionalmente, a educa
ção superior é de responsabilidade do poder público em todo o ter
ritório nacional.

Diante desse quadro, o governo prossegue, endossando a
lógica neoliberal que preside, atualmente, o processo de privatiza-

ção do ensino. Cria a aparência de estar enfrentando/resolvendo
esses problemas, ao anunciar medidas discutíveis e bombásticas,
como as de colocar uma televisão em cada sala de aula e de reali
zar testes nacionais para avaliar estudantes e escolas. . ..

Suas propostas, de colaboração das empresas com o poder
público na educação básica e no tipo de educação requerido pelas
empresas, são apresentadas com forte conteúdo de desqualificação
do ensino público e, por contraste, com a valorização da esfera pri
vada e da descentralização como sinônimos de eficiência e demo
cracia. As novas formas de parceria (convênios e cooperativas etc)
em que o governo tem delegado às empresas (públicas e privadas)
e à "comunidade" a manutenção do ensino médio e fundamental
tem se caracterizado como uma investida para a implantação de
critérios empresáriais de eficiência, "qualidade total", competitivi
dade na educação, e significa a privatização crescente e o desmon
te da escola pública.

Em relação ao Projeto de LDB ainda em tramitação no Se
nado Federal e resultante de um processo de negociação possível
que envolveu os segmentos sociais organizados durante a sua vo
tação na Câmara, o descaso do governo e suas manobras são evi
dentes.

Assim, o projeto de lei oriundo da Câmara, hoje consubs
tanciado no Senado, no Parecer Cid Sabóia, que viabilizaria a im
plementação efetiva de um sistema nacional de educação .e o
espaço público necessário para o debate nacional dos grandes'pro
blemas nacionais, através da criação de um F6mm Nacional de
Educação e da discussão democrática dos Planos Nacionais de
Educação, o govemo contrapõe medidas provisórias que esface
lam, a priori e na prática, a nova LDB pretendida para o país e de
fendido pelo Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública.

Compreende-se. então. por que até mesmo o Plano Decenal
de Educação do governo anterior foi aparentemente. "esquecido".
E por que iniciativas de grupos ou movimentos sociais específicos,
no sentido de reverter esse estado de calamidade pública da educa
ção. não atingiram ainda o grau de organicidade necessário para,
como força social em presença, transformar, de ponta a'ponta, o
sistema educacional brasileiro. É que persiste e predomina forte
mente. com perfeita coerência, a mesma lógica perversa de tratar a
educação como um ''bem de consumo". em que o governo é, no
mínimo, conivente com os interesses privatistas empresariais. No
fundo, prevalece a inexistência de um diálogo real com li socieda
de, sem que nada aponte para o enfrentamento do que está na raiz
histórica desses problemas recorrentes. O clientelismo. continua
vivo até na distribuição dos recursos do FNDE.

Entendendo que é seu papel intervir mais decisivamente
neste estado de coisas, o DNTE/CUT realizou, recentemente. o Se
minário Nacional da CUT em Defesa da Educação. tomando-o
como síntese dos esforços anteriOImente feitos nesse campo, in
clusive em ações conjuntas com a Secretaria Nacional de Políticas
Sociais da CUT e como ponto de partida para um esforço maior. o
de começar a defender (construindo) um projeto educacional para
o país que. de fato, se referencie pelas demandas e necessidades da
imensa maioria dos excluídos do mercado e do exercício da,cida
dania. Como resultado desse seminário, e também da tradição acu
mulada por sindicatos cutistas, sobretudo, embora não só, da área
da educação. algumas questões se colocam para Uma ampla dis
cussão:

1 - Como operar a distribuição de recursos às escolas, nos
planos federal. estadual e municipal, livrando-a efetivamente do
clientelismo, da inoperância, da malversação e da insuficiência?

2 - Como viabilizar a capacitação permanente de profissio
nais da educação. docentes e técnico-administrativos? Como rom
per com o atual conceito, predominante em amplas áreas da
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educação, do contrato por hora-aula, ou hora-atividade, tão ao gos
to da lógica empresarial, substituinqo-o por contratos trabalhistas
que assegurem pianos de carreira e salários condizentes com o
exercício digno e a real valorização do profis~ionalda educação?

3 - Como efetivar um fundo e amplo processo de reformu
lação curricular em todos os níveis de ensino, referenciando pela
função social de educação e pela concepção de educação crítico
emancipadora que defendemos?

4 - Como promover uma avaliação participativa e democrá
tica das Instituições de ensino público e privadas, em que se possa
fazer uma crítica radical e consistente às poJiticas públicas de edu
cação, como ponto de partida para a proposição de alternativas o
coerentes com as fmalidades que defendemos para a educação na
cional? Ou seja: que critérios básicos estabelecer para essa avaJ.i.a
ção, e como assegurá-los?

5 - Como deve ser fmanciado o Sistema Nacional de Edu
cação? Quais as nossas propostas básicas neste sentido (mq.ntantes..
e mecanismos), considerando que o governo federal insiste na re
tórica de que os investimentos são suficientes e de que o problema
é unicamente o da sua má aplicação?

6 - Como dimensionar e combater, no quadro atual, a duali
dade histórica do sistema escolar brasileiro, tendo claro que essa
dualidade estrutural, traduzida pela separação clássica entre "for"
mação para o trabalho" (escolas profissionalizantes) e "formação
para a cidadania" (ensino regular), ela também se manifesta, de
modo peculiar, pelo caráter excludente e pela desqualificação do
ensino na rede pública, notadamente de 1° e 2° graus?

Essas questões, consideradas centrais. se colocam em dois
eixos de princípios e proposições que devem nortear a construção
de um projeto educativo apresentado e defendido pela CUT: o ca
ráter público da educação e a sua democratização.

o cARÁlER PÚBLICO DA EDUCAÇÃO

A gravidade dos problemas e o montante da dívida social
no campo da poJitica educacional do governo brasileiro exigem
que a CUT assuma a responsabilidade de empreender um amplo
esforço no sentido de apresentar à sociedade diretrizes para um
projeto educacional que, fruto do acúmulo dos sindicatos a ela fi
liados e do trabalho de suas instâncias, possa se traduzir num pla
no de ação capaz de sensibilizar e agregar. pelo debate
democrático, amplos setores do movimento social organizado. É
dever da CUT incluir esse debate no debate mais amplo sobre a
construção de alternativas à sociedade capitalista. Educação. de
mocracia e cidadania são dimensões vitais e indissociáveis na
construção de um projeto político emancipador. que dispute e con
quiste a hegemonia na luta contra a miséria. o desemprego, a ex
ploração e a opressão da grande maioria dos brasileiros.

A CUT já vem explicitando a sua concepção e defesa de
uma educação de qualidade, crítico-emancipadara, como um dos
instrumentos essenciais para a conquista de uma cidadania efetiva.
Neste sentido, é fundamental defender e aprimorar um Sistema
Nacional de Educação conforme proposto no Projeto de LDB de
fendido pelo Senador Sabóia no Senado Federal. por ser fruto do
processoo;democrático é legítimo de debate °entre opoder legislatI
vo e os segmentos sociais organizados e atuantes no Fórum Nacio
nal em Defesa da Escola Pública. do qual a CUT participou
através de tépresentantes do DNlE e de suas entidades nacionais
filiadas. A defesa deste sistema deverá ter como horizonte poJitico
norteador, a construção concreta -e cotidiana de um projeto educa
tivo voltado para o estabelecimento de novas formas de relações
sociais em que os imperativos econômicos se subordinem de fato
às demandas sociais básicas de trabalhadores e excluídos.

Assim sendo, o caráter público da educação constitui um
princípio fundamental: a educação deve se tornar de fato um direi
to de todos e um dever inalienável do Estado, sendo a sua prática
privada entendida como uma concessão de serviço público. Ela
deve, portanto, ser necessária e democraticamente controlada/ava
liada por mecanismos transparentes, tanto em sua prática pública
quanto em sua concessão privada. É preciso aleJ;tar, ainda, que,
não sendo o público idêntico ao estatal, é essencial à construção e
consolidação de espaços públi:;os de participação e de gestão so
cial, para reverter a crescente privl.!tização do ensino superior pú-
blico brasileiro. ,'0 o

Cabe, portanto, lutar pela implementação de políticas que
fortaleçam o caráter público do sistema escolar brasileiro. A CUT
deve se empenhar, neste momento e nesta perspectiva, pela apro
vação da LDB e no sentido de:

1 - Promover uma ampla e imediata mobilização da socie
dade em defesa da educação pública e da elaboração de um Plano
Nacional de Educação condizente com o seu projeto educativo
para o País. Neste sentido, os seguintes pontos são fundamentais:

a) a erradicação do analfabetismo e o combate à "analfabe
tização" promovida pelas debilidades do sistema público regular
de ensino;

b) universalização do ensino fundamental;
c) a progressiva universalização do ensino médio;
d) a ampliação dos índices de escolarização em nível supe

rior, prioritariamente no setor público;
e) a busca de um padrão nacional unitário de qualidade para

todos os níveis de ensino sejam da rede pública ou privada;
f) a extinção da dualidade escolar nas formas atualmente

manifestas, de modo que formação profissional e formação para a
cidadania constituam um mesmo e único processo (Resolução nO
14 do V CONCUT);

g) a criação de mecanismos curriculares que, sem a perda
do padrão unitário de qualidade do ensino, tomem o sistema edu
cacional plenamente acessível aos alunos trabalhadores;

h) a criação de Centros Públicos de Formação Profissional,
que mantenham interface com o sistema regular de ensino;

i) a gestão tripartite, com participação dos trabalhadores,
dos empresários e do governo, na defmição de diretrizes, na gestão
e no controle dos fundos e agências de formação profissional (Re
solução nO 1400 VCONCUT).

2 - Lutar pela ampliação progressiva dos investimentos em
educação. pela agilização e probidade em sua aplicação no cum
primento dos percentuais constitucionais. É importante assegurar
que os recursos públicos (a aplicação pela União de 18% e de 25%
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. no mínimo, da recei
ta resultante de impostos; FNDE) se destinem exclusivamente à
escola pública, sem prejuízo de que recursos possam ser destina
dos, de forma democrática e transparente, à capacitação de pessoal
e a atividades de ensino. pesquisa e extensão fmanciados direta
mente para os profissionais da educação envolvidos que atuem em
instituições privadas. sob aV!1liação e controle públicos. Entenden
do a escola privada como conces.são de serviço público e defen
dendo um padrão nacional unitário de qualidade para todos os
níveis e redes de ensino. a CUT entende que a capacitação e o ple
no exercicio das /!tividades no magistério é fundamental, seja na
rede pública. seja na privada. O Salário Éducação é de S)lma im
portância para o ensino fundamental. A\ém da normati2;ação de
sua aplicação prevista no Projeto de Lei de LDB oriundo da Câ
mara. devem ser exigidas poJiticas efetivàs que combatam os pro
blemas de malversação e fraudes na sua arrecadação e aplicação,
bem como sua utilização de forma clientelista. Na rede pública,
deve-se garantir a gratuidade ativa, através de programas de renda
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mínima, transporte gratuito, fornecimento de material escolar e
bolsas de iniciação científica para estudantes de 3° gran. Deve-se
combater, igualmente, os mecanismos de privatização atualmente
existentes nas instituições públicas de ensino superior.

3 - Lutar pela ampliação de vagas no ensino médio, ponto
de estrangulamento da educação nacional e, concomitantemente,
pela sua inter-relaçoo dinâmica com o mundo do trabalho. Tendo
se como horizonte político a conquista de uma cidadania efetiva
para o conjunto da população brasileira, é importante ter claro que
a fOllllação profissional nOO deve substituir, mas integrar, no nível
médio e no nível superior, a fOllllação humanística, artística, cien
tífica e técnica, dentro do padrão unitário de qualidade defendido
para a educação.

4 - Defender o respeito e a implementação do preceito
constitucional da autonomia univexsitária, assim como o da indis
sociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, lutando para que o
governo estimule, como dever público:

a) o aumento de vagas no setor público, incluindo aí os
30% de vagas em cuxsos noturnos como patamar mínimo;

b) a criação de novas univexsidades públicas em regiões ne
cessitadas;

c) o empenho das instituições de ensino superior, sobretudo
públicas, na recuperação das redes públicas de 1°e 2° graus. Neste
sentido, é preciso repensar a fOllllação do professor e, portanto, o
cuniculo das licenciaturas na perspectiva do seu inter- relaciona
mento com. o mundo do trabalho e lutar pela ampliação de vagas
nos cuxsos de licenciatura das univexsidades públicas, inclusive
noturnos, sempre resguardando o padrão unitário de qualidade;

d) o envolvimento das atividades de ensino, pesquisa e ex
tensão destas instituições com temas e demandas prementes do
mundo do trabalho, numa perspectiva crítico-emancipadora, como
função social defendida para a univexsidade: direitos sociais, segu
rança, ruptura com práticas de discriminaçoo racial, sexual e ou
tras, desenvolvimento de tecnologias que favor~am a qualidade
do trabalho e o acesso a ele e não a criaçoo de desemprego, acesso
dos trabalhadores à cultura em geral, são temas e questões canden
tes;

5 - Defender a implantação de um Programa Nacional de
Educação à Distância que tenha como objetivo complementar a
formação de professores e estudantes, entendido como uma políti
ca de difusoo de materiais e conteúdos didáticos. Este Programa
nOO pode ser, portanto, um mecanismo substitutivo da escola ou
do professor, nem como processo de fozmação direta: seu papel
deve ser o de apoio à democratização do acesso à educação, en
quanto elemento constitutivo de um processo de democratização
dos próprios meios de comunicação.

DEMOCRATIZAÇÃO, ACESSO
E PERMANÊNCIA

Para a consecução dos objetivos acima descritos, a CUT en
tende como pressupostos fundamentais para a garantia de uma
educação democrática em seus objetivos e em sua prática:

1 - acesso e permanência na escola, em todos os níveis;
2 - valorização dos profissionais da educaçoo, docentes e

técnico-administrativos, pelo estabelecimento de plarios de carrei
ra e salários, como parte da construção de um padrão unitário de
qualidade para a educação brasileira, nas redes pública e privada; .

3 - avaliação pública, democrática, pa:rticipativae COl'ltex-·
tualizada das instituições. e políticas de ensino, bem como do ade
quado fmanciamento das instituições públicas, através de critérios
que se contraponham à 16gica empresarial predominante nos orga
nismos estatais.

Com esses pressupostos, consideram-se pontos fundamen
tais para a democratização da educação nacional:

a) a gestão democrática da escola, entendida como parte de
um processo de desprivatização do Estado que contIibua.para &m

pliação e consolidaçoo do espaço público visando à autp-organiza
çoo da sociedade. Neste sentido, é importante defender a criação
de Conselhos Municipais de Educação onde ainda não existam e a
abertura democrática dos Conselhos já existentes,.inclusive os.Es
taduais e o Nacional, para uma maior participação do movimento
social organizado, em especial o dos trabalhadores. É crucial, so
bretudo, recuperar e fortalecer a proposta de umF6rum Nacional
de EducaçOO contida no projeto de LDB, aftrmando seu caráter de
liberativo e não apenas consultivo, no que diz respeito à defmição
democrática dos rumos e das grandes linhas de educação nacional;

b) a garantia de que nenhuma criança seja privada da escola
pública de qualidade, como meta a ser pexseguida sistematicamen
te. Neste sentido, a educação de Oa 6 anos precisa ser efetivamen
te assumida pelos Municípios em colaboração com os Estados e a
União. Além disso, deve-se lutar pelo cumprimento do dispositivo
constitucional que prevê a erradicação do trabalho infantil (cerca
de 3 milhões de crianças entre 7 e 12 anos de idade exercem traba
lho precário no Brasil) e pela ftscalização, a partir do legislativo e
também pelo Ministério do Trabalho, da devida aplicação do art.
201 (plano de Previdência Social) e do art. 60 das Disposições
Transitórias da ConstituiçOO Federal (aplicação de 50% dos recur
sos para erradicação do analfabetismo e univexsalização do ensino
fundamental). As nOllllas internacionais existentes a este respeito
devem ser igualmente observadas e cumpridas;

c) a pressão para que os poderes executivos, federal, esta
dual e municipal assumam um amplo movimento nacional de alfa
betização, visando introduzir o alfabetizado no sistema de ensino,
mesmo que, para tal, seja necessária a ampliação concomitante de
vagas no ensino supletivo, acoplando-o, também e onde couber, a
CUISOS de formaçoo profissional. Cabe aos sindicatos negociar,
com os patrões, no setor público e privado, condições para que os
trabalhadores disponham efetivamente de tempo para estudar, den
tro de suas jornadas de trabalho;

d) a melhoria da qualidade e do acesso ao ensino no meio
rural e na periferia das grandes concentrações urbanas brasileiras.
Há problemas graves a serem enfrentados no que diz respeito a
transporte, calendário escolar, capacitação dos professores que aí
atuam, acesso à escola. A participação das universidades e das es
colas técnicas agrícolas neste esforço é fundamental, em conjunto
com. o programa de educação a distância, tomado em seu caráter
complementar, de apoio, aqui referido;

e) a garantia de um piso salarial nacionalmente unificado,
para os profissionais da educação, docentes e técnico-administrati
vos;

f) a criação de condições para que a fozmação de professo
res se dê preferencialmente em nível superior, com o estabeleci
mento de planos de carreira e de jornadas de trabalho com tempo
integral, visando a preparação de anlas, a realização de reuniões de
caráter pedag6gico e o desenvolvimento de atividades de pesquisa.
Impõe-se, igualmente, a existência de um programa de formação
permanente durante a jornada de trabalho, extensivo aos professo
res leigos;

g) a garantia de que os segmentos organizados da sociedade
participem efetivamente da avaliação do processo educacional,

.considerando os objetivos democraticamente defmidos,os 6rgãos
responsáveis e os seus resultados. Nesta avaliação, devem ser in
cluídos, como objetos, os Ministérios, as Secretarias de> Educação
~ as instituições de ensino, inclusive as de formação profissional.
E importante lutar para que sejam criados Conselhos Sociais de



24028 Sexta-feira 29 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Setembro de 1995

Avaliação, com a patVcipação democrática e paritária dos traba
lhadores, dos empresários, do poder público, que promovam esses
processos sistemáticos de avaliação, em consonância com os ru
·mos defmidos pelo F6rum Nacional de Educação.

A CUT alerta, neste sentido, para a necessidade de discutir,
criticamente, o conceito de qualidade vigente nos atuais programas
de avaliação institucional. Em muitos deles, o conceito é mera
mente quantitativo; em outros, verifica-se uma transposição mecâ
nica do conceito de "qualidade total" (cuja 16gica empresarial deve
ser também questionada) para o plano da educação. A este concei
to é importante contrapor os de qualidade social e de responsabili
dade profissional coerentemente com o horizonte politico de
construção da cidadania criticb-emancipadora. Devemos disputar
as idéias de "qualidade e produtividade" partindo de uma perspec
tiva da qualidade de vida e trabalho para as maiorias e da distribui
ção dos frutos do aumento da eficiência' do trabalho para o
conjunto dos assalariados e da massa dos excluídos. 01. CONCUT
- Resolução nO 5 - Plataforma da CUT.)

h)a existência de um fmanciamento adequado do ensino,
em seu caráter público. Isto requer, no imediato, o cumprimento
dos limites mínimos previstos na Constituição de 1988, podendo
implicar ainda em sua ampliação quando e onde se julgar necessá
rio, garantindo-se a transparência de critérios nas dotações feitas e
na sua utilização, que devem ser sistemática e democraticamente
avaliadas, (re) defmidas e publicamente controladas. Isto exige,
também, um processo de descentralização e autonomia na gestão
financeira por parte das instituições educacionais, aí se incluindo a
autonomia das instituições privadas em relação às suas mantene-
doras. ~-

CONCLAMANDO ÀS LUTAS IMEDIATAS

A CUT considera essencial e urgente: a aprovação e sanção
da LDB, de forma a respeitar os princípios do Projeto de Lei apro
vado na Câmara Federal, embora nrnito dos seus itens devam con
tinuar sendo objeto de debate, tendo em vista aprimoramentos
posteriores.

É fundamental, também, que o movimento sindical como
um todo se capacite a participar do debate sobre educação, de
modo a negociar a melhoria imediata das condições educacionais
dos trabalhadores com o empresariado e com o governo. A Reso
lução nO 14 do V CONCUT defme diretrizes e uma estrutura de
pauta que subsidiam essa ação, atentando-se ainda para a necessi
dade da devida cobrança e fiscalização do salário educação nas
pautas de reivindicação. Mas podemos avançar mais, estimulando,
desde já, os sindicatos a conhecerem o perfIl educacional de suas
categorias. Deste conhecimento, poderão resultar a defmição de
objetivos educacionais para quem delas participe e a reivindicação
de ofertas de serviços educacionais que viabilizem a concretização
desses objetivos.

É importante, ainda, que os sindicatos estejam atentos para
a grande parcela da população que está excluída do mundo do tra
balho, da educação e do acesso a um salário regular, mesmo que
insatisfat6rio. A partir das bases de suas categorias, é crucial defi
nir ações conjuntas com associações de bairro, rurais e outras vi
sando mapear as demandas educacionais mais prementes em suas
áreas de atuação, de modo a poder exigir do poder público compe
tente a definição e implementação de medidas de real enfrenta
mento dos obstáculos à escolarização.

A participação dos sindicatos nos processos de gestão de
mocrática do ensino também pode e deve ser imediatamente esti
mulada, como forma de avaliar a pertinência do que as politicas
institucionais e as equipes escolares propõem para a educação pú
blica e a eficácia com que realizam esse trabalho. O movimento

sindical pode ter representantes em Conselhos de Escola e F6runs
mais abrangentes, desde que não comprometam a sua, inde
pendência e autonomia em relação aos poderes de Estado e ao pa
tronato da rede privada. Entendendo-se que o ensino privado
também deve integrar o Sistema Nacional de Educação como con
cessão de serviço público, cabe lutar para que este ensino seja ob
jeto de avaliação e fiscalização permanente por parte dos poderes
competentes, ao contrário da impunidade de que hoje desfruta. É
preciso, mais que nunca, ter claro que a atuação de todos os sindi
catos cutistas é indispensável para que a bandeira da ''Educação:
Direito de Todos, Dever do Estado", símbolo de um projeto educa
tivo onde a educação pública tenha profundo significado na vida
dos brasileiros e na construção da sua cidadania, deixe de ser ape
nas uma declaração de intenções. É preciso que os sindicalistas
participem e mesmo liderem, onde necessário, uma luta cotidiana
pela intervenção na defmição das políticas públicas e pelo controle
público, empenhando-se particularmente na superação do estado
de calamidade pública em que se encontra a educação brasileira.

O SR. JOSÉ CARLOS LACERDA (pPR - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, uma
das obras mais importantes dos últimos anos no Município do Rio
de Janeiro, a Linha Vermelha, vem sendo subutilizada e corre até
mesmo o risco de vir a ser abandonada pela população por causa
das ameaças que hoje representa para a integridade física das pes
soas que ousam, ainda, por ela transitar.

Quando essa importante ligação rodoviária foi inaugurada,
em abril de 1992, possibilitando desafogar o pesado tráfego da
Avenida Brasil, principalmente em direção à Ilha do Governador,
ao Aeroporto Internacional do Galeão e à Baixada Fluminense, a
população s6 conseguia ver os aspectos altamente positivos que
cercavam seus quase sete quilômetros e'meio de extensão.

Cariocas e fluminenses, Sr. Presidente, ainda euf6ricos e fe
lizes pela economia de combustível e de tempo que a Linha Ver
melha proporcionava, estão agora apreensivos e intimidados por
constantes balas perdidas, falsas operações policiais comandadas
por marginais e traficantes; tiroteios; perseguições empreendidas
por bandidos e cadáveres abandonados em suas pistas.

Hoje já é praticamente nulo o número dos que se aventuram
a utilizar a Linha Vermelha, cercada por 13 favelas das mais peri
gosas, no horário compreendido entre 20 horas e seis horas, já sen
do também grande o número dos motoristas que evitam essa
ligação em qualquer hora, principalmente após o confronto recen
temente verificado entre policiais militares e moradores da Favela
Nova Holanda.

A maioria, Sr. Presidente, prefere usar a engarrafada Aveni
da Brasil, mesmo gastando mais, em média, trinta minutos, en
quanto os ônibus de linhas municipais e interestaduais também
estão evitando a Linha Vermelha, por causa de um apedrejamento
em que alguns passageiros da linha Rio-Petr6polis ficaram feridos.

O Rio de Janeiro não pode conviver com situações como
essas, e o Prefeito César Maia e o Governador Marcello Alencar
estão na obrigação de encontrar uma solução para esse gravíssimo
problema, já que não é admissível que os governos gastem recur
sos importantes em uma obra pública de vulto e depois a popula
ção fique impedida de usá-la.

Não se pode esperar que soluções provisórias resolvam o
problema, já que medidas como a de fazer viaturas militares fica
rem circulando pelas pistas da Linha Vermelha não resolvem por
que sempre haverá uma razão para impedir que esse policiamento
seja efetivo e permanente, como, por exemplo, a falta de viatura
ou a falta de combustível.

É preciso encontrar uma solução que seja duradoura, e entre
as sugestões apresentadas aquela que mais nos sensibilizou, Sr.
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Presidente, foi a da construção, ao longo de toda a extensão da
quela via, de um paredão com dois ou três metros de altura, em
ambos os lados da rodovia, por ser, de fato, eficiente e uma solu
ção duradoura.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Depu
tados.

A SRA. FÁTIMA PELAES (BlocoIPFL - AP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, como
Parlamentar, como cidadã, e como socióloga, com todo um passa
do de lutas em defesa do menor e do adolescente, venho hoje a
esta tribuna proclamar o meu total repúdio a duas propostas de
emenda à Constituição ora em tramitação neste Congresso, as
quais, na verdade, representam um retrocesso jurídico e social, e a
negação de alguns avanços já consolidados em nossa Carta Mag
na, no campo dos direitos e garantias individuais.

A Proposta de Emenda à Constituição nO 175, de 1993 
que acrescenta inciso e altera os incisos V, VII e XXX do art. 7°
da Constituição Federal-, estabelece que o salário mínimo do me
nor, a ser fixado em lei, não poderá ser inferior a 50% do salário
mínimo vigente no País. O que parece ser uma benesse - por abrir
perspectiva5 de acesso ao mercado de trabalho para os menores
carentes, quO} passariam a contribuir para o aumento da renda fa
miliar, segundo argumentam os defensores da proposta -, nada
mais é do que uma forma de se institucionalizar a exploração do
trabalho do menor, o que se choca frontalmente com os princípios
já consagrados de proteção e amparo à criança e ao adolescente.

Na realidade social do Brasil, o despropósito é evidente. O
que se vê, por toda a parte - no anonimato das ruas, nos canaviais
do Nordeste, nas minas de pedras, nas carvoarias, nos núcleos de
artesanato, nas pequenas empresas, e até mesmo no recesso dos la
res -, é o mesmo quadro inominável de exploração do trabalho in
fantil, muitas vezes realizado sob condições precárias e
subumanas: são crianças sem infância, sem alegria, sem escola e
sem lazer, tristes deserdadas da sorte que carregam sobre os om
bros uma carga que não lhes pertence e cujo peso lhes esmaga o
corpo e lhes embrutece o espírito. Como permitir que essa injusti
ça se perpetue, sancionada pela lei e agravada ainda mais pela fi
xação da remuneração do trabalho do menor em 50% do salário
mínimo?

Srs. Deputados, a Organização Internacional do Trabalho já
se posicionou contra o trabalho infantil, defendendo o direito da
criança à educação como a melhor garantia para o seu futuro e
para o futuro da sociedade. Tanto é assim que a entidade instituiu
o Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil,
a ser desenvolvido em âmbito mundial, com o objetivo de coibir
essa forma aviltante de exploração, proteger e amparar os menores
trabalhadores e fazê-los retornar às atividades de educação, lazer e
integração social, próprias de sua faixa etária.

Há ainda um outro aspecto que precisa ser cOnsiderado: a
legislação brasileira. Aí incluídos a Consolidação das Leis do Tra
balho (CLT), o Estatuto da Criança e do Adolescente e a própria
Constituição Federal que já dão ampla cobertura e proteção ao tra
balho do menor, não havendo, portanto, quaiquer necessidade de
modificação do texto constitucional. Ainda mais: se tivéssemos de
adotar um programa de incentivo ao trabalho do menor carente, é
fora de dúvida que lhe deveriam ser assegurados todos os direitos
trabalhistas e previdenciários, além de uma remuneração equiva
lente ao salário mínimo.

Srs. Deputados, a outra proposta de emenda constitucional
aberrante, contra a qual me insUljO com toda a veemência, é a que
pretende reduzir a idade de inimputabilidade penal do adolescente,
de dezoito para dezesseis anos, como se fosse possível, anmentan
do simplesmente a amplitude do alcance da lei penal, extirpar as

raízes da violência e da delinqüência juvenil q1!e intranqüilizam a
sociedade e fazem do cotidiano dos brasileirôs uma aventura de
alto risco.

O mal, Srs. Deputados, está na alta concentração de renda
do País, matriz dos guetos da miséria e fonte maior dos desequilí
brios sociais; está no desamparo dos menores carentes, na falta de
escolas públicas, na infância abandonada, no elevado índice de de
semprego.

Reformar a Constituição para reduzir a idade de imputabili
dade penal, hoje fixada em dezoito anos, significa portanto um re
trocesso, um desserviço à sociedade, um verdadeiro atentado
contra um ser ainda imaturo, instável e em processo de formação
física e mental. Não será jogando jovens de 16 anos no falido sis
tema penitenciário brasileiro que se poderá recuperá-los: a prob
abilidade maior é que o menor apenado entenda que o caminho do
crinie não tem retomo e mergulhe de vez !lo mundo da marginali
dade social.

Srs. Deputados, o princípio da inimputabilidade penal para
os que têm idade inferior a dezoito anos, consagrado no art. 27 do
Código Penal e convalidado pelo art. 228 do texto constitucional,
foi estabelecido em consonância com os processos biológicos de
formação da personalidade humana e corresponde à presunção le
gai absoluta de que o menor de dezoito anos é inteiramente inca
paz de entender o caráter ilícito do ato cometido e de
determinar-se de acordo com esse entendimento. Essa é a tese e o
espírito da lei, cujo texto deve permanecer inalterado.

Se hoje em nosso País se verifica um incremento assustador
da criminalidade juvenil é mais em função da estrutura perversa da
ordem social e econômica do que pela possibilidade de discern
imento do menor em avaliar a correção da própria conduta. Vale
acrescentar, ainda, que o atual Estatuto da Criança e do Adoles
cente já preceitua uma série de medidas corretivas, de caráter só
cio-educativo, que, quando judiciosamente aplicadas, têm
produzido um elevado índice de recuperação de menores delin
qüentes, tornando-os aptos a retomar uma vida social útil e produ
tiva. Inimputabilidade penal não significa, portanto, isenção de
responsabilidade pessoal ou social: a ação delituosa há de ser cor~

rigida e, principalmente prevenida, buscando-se antes eliminar as
causas do que apenas mascarar os efeitos. É isso o que se espera
das autoridades deste País: combater as causas da criminalidad'e
juvenil em suas verdadeiras origens: a miséria, a deseducação, o
abandono.

Era o que tinha a dizer.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco PTB - SP.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Depu
tados, para a humanidade, a agricultura é uma atividade absoluta
mente essencial, pois sem alimento não há vida.

No Brasil, entretanto, esse segmento fundamental da ativi
dade econômica vem, há anos, sendo objeto do mais completo
desprezo por parte do Poder Público, numa atitude literalmente
oposta à da maioria dos outros países, que, muito ao contrário,
procuram, sob todos os aspectos, estimular a atividade produtiva
rural.

A propósito, recebemos dos responsáveis pela Fazenda Im
pério Ltda, sediada no Município de São Sebastião da Grama, no
Estado de São Paulo, documento que reputamos da maior impor
tância, no qual é relatada a situação de descaso a que foi relegada a
agricultura.

Afirma-se, com inteira razão, que ao contrário do que
muitos possam imaginar, a agricultura foi severamente penali
zada pelo Plano Real, pois a âncora cambial ensejou uma ab
surda e fictícia valorização da moeda corrente no País,. com
relação ao dólar.
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Em conseqüência dessa política surrealista, aliada às altíssi
mas taxas de juros que o Governo insiste em manter, e correção
dos financiamentos agrícolas pela lR, tem ocorrido vertiginosa
descapitalização dos produtores rurais.

Além disso, numa demonstração inc).ivel de insensibilidade,
o Governo tem celebrado acordos com outros países, permitindo a
entrada, aqJi, de produtos e subprodutos agrícolas, com preços su
perprotegidos e subvencionais, fazendo concorrência absoluta
mente desleal com o agricultor brasileiro.

Os responsáveis pela Fazenda Império assinalam que o
Banco do Brasil tem por obrigação socorrer os agricultores em si
tuações de necessidade, como problemas meteorológicos ou falta
de uma política agrícola.

Em verdade Sr. Presidente, fazemos coro com essas obser
vações, ressaltando a urgência de aprovação do plano de custeio
da atual safra agrícola, indispensável para a sobrevivência dessa
atividade econômica.

Era o que tinha a dizer.
O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf"s e Srs. Deputados, peço que
seja registrado nos Anais da Câmara dos Deputados, os documentos
em anexo a respeito do Dr. Elisaldo L.A. Carlini através dos quais são
rebatidos injustiças e acusações descabidas sobre sua pessoa veicula
dos em alguns jornais no dia 27 de setembro de 1995.

Gostaria de deixar registrado que o Dr. Carlini é reconheci
do por todos os profissionais de sua área como pessoa séria, com
petente e idônea, não havendo nada que o desabone, sendo
reconhecido inclusive internacionalmente.

O Centro Brasileiro de Informações sobre IDrogas Psicotró
picas (CEBRID) faz parte com vários outros centros ou unidades,
da estrutura acadêmica do Departamento de Psicobiologia da Uni
versidade Federal de São Paulo (ex-Escola Paulista de Medicina).
O CEBRID, como as demais unidades acadêmicas do Departa
mento de Psicobiologia não é entidade Jurídica e assim não possui
diretoria, conselho consultivo ou sócios.

Acompanham os documentos também declarações da Orga
nização Mundial de Saúde e da Secretaria Nacional de Entorpe
centes a respeito do CEBRID.

Por fim, deixo registrado que a Secretaria de Vigilância Sa
nitária não poderia estar melhor representada.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

Diante da reportagem publicada no dia de hoje, o Secretário
da Vigilância Sanitária vem esclarecer o que segue abaixo:

1 - O Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psi
cotrópicas (CEBRID) faz parte, com vários outros Centros ou Uni
dades, da estrutura acadêmica do Departamento de Psicobiologia
da Universidade Federal de São Paulo (ex-Escola Paulista de Me
dicina). Aliás é praxe corriqueira existirem nas Universidades Bra
sileiras a divisão das atividades científicas em setores específicos,
visando melhor organização do ensino e pesquisa.

2 - O Cebrid, como as demais unidades acadêmicas do De
partamento de Psicobiologia, não é entidade jurídica e assim não
possui Diretoria, Conselho Consultivo, Sócios, etc. Ele foi coorde
nador cientificamente pelo professor-titular de Psicofarmacologia,
no caso o próprio Secretário de Vigilância Sanitária, até o mês de
janeiro do corrente ano. No presente, o Cebrid, é dirigido pela sua
equipe de técnicos que recebem ainda supervisão esporádica do
professor-titular.

3 - As tarefas administrativas e fmanceiras do Departamen
to de Psicobiologia estão a cargo da Associação Fuudo de Incenti
vo à Psicofarmacologia (AFIP), fundada há cerca de de 10 anos. A
AFIP é entidade declarada de utilidade pública municipal, estadual
e federal, tendo ainda recebido o título de entidade fllantrópica.
Portanto, não tem fms lucrativos e seus estatutos rezam que ela
tem fmalidade exclusiva de promover pesquisa, assistência e ensi
no no campo da Psicofarmacologia, dizem ainda os estatutos que
todo o seu acervo e seus bens reverterão integralmente para a EPM
(agora Unifesp) no caso de sua disssolução.

4 - A necessidade do Brasil, e específicamente do Ministé
rio da Saúde, de informações confiáveis sobre o problema das to
xicomanias (dependência de drogas) é patente. Assim em 1987
este Ministério assina um primeiro convênio com a AFIP, pelo
qual o Cebrid passaria a obter e analisar dados sobre consumo de
drogas psicotrópicas e suas conseqüências, bem como a sugerir te
mas de prevenção. Estas atividades deveriam ser supervisionadas
pela Secretaria de Vigilância Sanitária, como de fato o foram.

5 - Em 1992, através da Portaria nO 21 de 14-1-1992, o Mi
nistério da saúde amplia as atividades do Cebrid, designando este
Centro como o receptor de todos os mapas estatísticos sobre pro
dução, exportação/importação e consumo destas drogas indutoras
de dependência. O Convênio é então renovado mais duas vezes,
através de termos aditivos.

6 - A terceira renovação do Convênio deveria ocorrer no
ano de 1994. Esta foi aprovada por todos os órgãos técnicos do
Ministério e chegou a ser assinada pelo ex-Ministro Dr. H. Santil
lo. No entanto, aí começam as dificuldades: minada por intrigas
internas e constantes trocas do Secretário da Vigilância Sanitária o
processo extraviou-se várias vezes. Nem mesmo cartas de apelo de
muitas entidades, destacando-se veementes ofícios da Organização
Mundial de saúde e do Conselho Federal de Entorpecentes, foram
capazes de fazer aquele termo aditivo caminhar. Naquele ano de
1994, entre fechar o Cebrid ou sobreviver a qualquer custo, optou
se pela continuidade, fmanciando a AFIP as atividades através de
empréstimo que seria devolvido quando o aditivo fosse fmalmente
liberado; fato que não ocorreu em 1994 apesar do processo já
completo ter sido fmalmente localizado.

7 - Em 1995 este Convênio e vários outros foram reativa
dos ou iniciados, inclusive com doze Universidades Brasileiros.
Óbvio então que o terceiro termo aditivo acima referido, já anali
sado e até com a assinatura do ex-Ministro, estava em vantagem
em relação aos demais. Por esta razão e por achar que deixar um
Centro do porte e do reconhecimento do Cebrid, atestados por cen
tenas de pedidos para encontra-se solução, não poderia cessar suas
atividades. Esta é a razão pela qual o Secretário da Vigilância
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aprovou o tenno aditivo como aliás aprovou vários outros proje
tos.

8 - O Secretário da Vigilância Sanitária declara que não é
membro da Diretoria da AFIP, nem membro de seus Conselhos;
declara ainda que a verba do Convênio assinado não se destinou
como não se destina a pagamento sob qualquer fonna para si ou
mesmo para parentes.

9 - A notícia publicada menciona o nome de Beatriz Carlini
Cotrim e Solange A. Nappo, respectivamente, fJ1ha e esposa do
Secretário. A soci610ga Beatriz foi vice-presidente da ABEAD 
Associação Brasileira para o Estudo do Alcool e outras Drogas 
(1991-1993), tem doutoramento pela PUC-SP, e fez estágio de
pós-doutoramento por dois anos na Universidade de Boston, USA.
É sem dúvida uma das melhores especialistas brasileiras no campo
da prevenção do uso de drogas. Solange A. Nappo é funcionária
do Ministério da Saúde desde 1980, tem mestrado em Saúde Pú
blica pela USP (1986), é sanitarista concursada, foi Chefe do Ser
viço de Registro e Cadastro (2 anos), da Divisão de
Documentação Técnica, Chefe do Serviço de Entorpecentes (por 2
anos) e Diretora-Substituta da Divisão de Medicamentos em 1989,
todos cargos da Secretaria de Vigilância Sanitária. No biênio
1994-95 foi vice-Presidente da Sobravime (Sociedade Brasileira
de Vigilância de Medicamentos). Em 1992 iniciou o doutorado na
ex-EPM, para onde foi cedida, participando também de vários pro
jetos relevantes de pesquisa sobre drogas psicotrópicas. Reocupou
o cargo na Dimed em setembro de 1995.

10 - À repórter titular da entrevista publicada, o Secretário
da Vigilância Sanitária deu duas longas entrevistas mostrando to
dos os documentos relativos ao processo em pauta, além de outro
em andamento na Coordenadoria de Saúde Mental- SAS. Sugeriu
ainda que a repórter deveria dirigir-se a São Paulo, ou enviar rep
resentante de sucursal de São Paulo, para examinar todos os docu
mentos na Sede da AFIP. O mesmo convite foi reiterado pelo
presidente da AFIP, não houve comparecimento da citada repórter
ou representante.

Jornal de Brasília - terça-feira, 26-9-95

SECRETÁRIO DE JATENE
BENEFICIA ENTIDADE PARTICULAR

O secretário nacional de Vigilância Sanitária, o psicofarma
cologista Elisaldo Carlini, privilegiou o Centro Brasileiro de Infor
mações sobre Drogas Psicotrópicas (Cebrid), que ele mesmo criou
e dirige, na liberação de verbas do Ministério da Saúde. Carlini
deu parecer favorável à liberação de R$ 198 mil para uma pesqui
sa sobre consumo de drogas pelo Cebrid, vinculado à Escola Pau
lista de Medicina, que prevê até a compra de microcomputadores.
No ano passado, antes de Carlini assumir o cargo o convênio havia
sido suspenso, após parecer contrário da pr6pria secretaria. Em
oito meses de Governo, o centro foi a única entidade a receber re
cursos para projetos de pesquisa. Outras 25 entidades esperam
pelo dinheiro da Saúde.

''Eu tenho plena convicção de que foi uma liberação da
mais absoluta prioridade para o País. O Cebrid é o único centro ca
pacitado para produzir dados sobre drogas psicotr6picas (aquelas
que causam dependência) para o Ministério da Saúde e está fadado
ao desaparecimento, por falta de recursos", alegou Carlini.

Parecer - O Secretário desengavetou o projeto no dia 10 de
março e uma semana depois encaminhou o convênio entre a sua
secretaria e a Associação Fundo de Incentivo à Psicofarmacologia
(AFIp) - 6rgão que administra os projetos do Cebrid - para análi
se do Ministro Adib Jatene. No mesmo dia, Jatene despachou fa
voravelmente. O convênio foi autorizado sem considerar um
parecer do departamento técnico normativo da Secretaria de Vigi-

lância Sanitária, de 27 de junho do ano passado, segundo o qual "o
trabalho do Cebrid colide frontalmente com uma atividade de compe
tência exclusiva da Secretaria Nacional de Vigilância saní~"..

O convênio para prorrogação da pesquisa, iniciada pelo Ce
brid em 1992, também recebeu parecer negativo da Coordenação
Geral de Convênios e Contratos do Fundo Nacional de Saúde,
mesmo depois da assinatura de Jatene. A coordenação devolveu o
processo à secretaria, detenninando a exclusão dos gastos com
pessoal e equipamentos, no valor de R$ 160 mil; porque o Minis
tério da Saúde não tinha dinheiro para custeá-los.

Família - A filha de Carlini, a sociologa Beatriz Carlini
Cotrim, é pesquisadora do Cebrid. Segundo seu pai, ela faz parte
do grupo de técnicos que administra o centro na sua ausência. Car
lini alega, porém, que Beatriz não participa do trabalho previsto no
convênio com o Ministério da Saúde. O secretário coordena cinco
alunos de pós-graduação do Departamento de Psicobiologia, do
qual o Cebrid faz parte, sendo um deles sua esposa Solange Nap
po, que foi retecentemente empossada na chefia da Divisão de Me
dicamentos (Dimed) da Secretaria de Vigilância Sanitária do
Ministério da Saúde. (AG)

Sem verba, centro quase fechou

Considerado o maior especialista em drogas psicotrópicas
do País, o secretário de Vigilância Sanitária, Elisaldo Carlini, disse
ontem que o convênio com o Cebrid foi engavetado, em 1994,
porque as pesquisas do centro revelarem dados estarrecedores so
bre o mercado de medicamentos. Um dos levantamentos feitos
pelo centro no ano passado mostra que mais de mil remédios co
mercializados no Brasil tiveram suas f6nnulas alteradas pela in
dústria, mas os nomes comerciais dos produtos foram mantidos.

"As pessoas continuaram consumindo os remédios sem sa
ber que os princípios ativos foram alterados. Eu era o olho critico
da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária e isso incomodou
muita gente aqui", argumenta Carlini.

Segundo Carlini, o pedido de aditivo ao convênio, feito no
ano passado, desapareceu dentro da secretaria porque a pesquisa
sobre psicotrópicos era considerada inconveniente. O secretário
chegou a chamar em sua sala dois funcionários que revelaram ter
sido obrigados a dar despachos contrários ao convênio e a engave
tar o processo.

Carlini disse que quase fechou o Cebrid no ano passado,
por falta de recursos. O Cebrid faz parte do Departamento de Psi
colobilogia da Escola Paulista de Medicina e realiza as pesquisas
mais importantes sobre consumo de drogas do País. (AG)

PORTARIA N° 21, DE 14 DE JANEIRO DE 1992

O Ministro do Estado da Saúde, no uso de suas atribuições.
Considerando o disposto no parágrafo 2°, do Art. 1° da Lei

n° 6.368-176 e a Resolução Nonnativa nO 3176, do Conselho Na
cional de Saúde, publicada no DOU de 9-11-78:

Considerando a necessidade de se conhecer a dimensão e
características da população internada por dependência de álcool e
de outras drogas:

Considerando o Convênio assinado em 5-10-87 e editada
em 5-10-88, entre o Ministério da Saúde e o Departamento de Psi
cologia da Escola Paulista de Medicina para implantação de Banco
de dados sobre o uso de Drogas no Brasil e levantamento sobre o
uso de drogas psicotrópicas entre estudantes do 1° e 2° graus, o
que vem sendo feito desde 1987:

Considerando ainda, a asistência do Banco de Dados e que
este tem atendido satisfatoriamente as necessidades do Ministério
da Saúde, assim como de outros órgãos envolvidos com o tema
drogas, resolve:
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Determinar que os estabelecimentos hospitalares e clinicas,
públicas e privados, que recebem para tratamento, dependentes de
álcool e outras drogas, encaminham-mensalmente e, devidamente
preenchida, a planilha de dados denominada.-"Mapa Estatístico de
Altas Hospitalares de dependências de Drogas", ao Centro Brasi
leiro de Informações sobre Drogas (Ceabrid), do Departamento de
Psicobiologia da Escola Paulista de Medicina, nos termos da Lei
supra-citada.

Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação. 
Alceni Querra.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
SECRETÁRIA NACIONAL DE ENTORPECENTES

Brasília, 7 de dezeP1~rode 1~4
Exmoo Senhor
Doutor Adneu Pereira de Moraes
Secretário Executivo
Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde
BrasílialDF

Senhor Secretário:
O Conselho Federal da Entorpecentes - CONFEN e a Se

cretaria Nacional de Entorpecentes - SNE manifestam a sua preo
cupação com a carência de recursos a que está submetido o Centro
Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas - Cebrid,
representauto ameaça a sua própria permanência.

O Cebrid é credenciado como Centro de Excel~ncia pelo
CONFEN e reconhecido pelo Ministério da Saúde, grauejeando
renome nacional e internacional pelos importantes trabalhos que
presta na área de drogas e saúde.

O encerramento de atividades do Cebrid representaria perda
irreparável para a nação, que nio deve permiti-lo.

A situação poderia ser minorada com o atendimento por
parte do Ministério da Sal1de de verbas devidas;

Referências;
- Processo 25.000.ol4A29193-4 (COSAM):R$ 52.6~5.00

- Processo 25.000.012,961194-41 (SVS):94.000.00
Nas circunstâncias, rogo as suas possíveis providências para

a liberação de tais recursos, indispensáveis ao cEBRID.
Atenciosamente, - Luís Matías Flac, Secretário Nacional' de

Entorpecentes Presidente do Conselhó Federal de Entorpecentes.

V - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS:

Roraima

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

Amapá

Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade - :{'PB; Fátima
Pelaes - Bloco - PFL; Gervásio Oliveira - Bloco - PSB; Murilo
Pinheiro - Bloco - PfL,; Sérgio 8arceIlos - Bloco - PFL; Valde-
nor Guedes - PPB." . . .' .

Pará

Anà Júlia -' PT; AnivaIdo Vale - PPB; Antônio Brasil 
PMDB; Benedito Guimaraes - PPB; EIcione Barbalho - PMDB;
Gerson Peres - PPB; Giovanni Queiroz - PDT; Hilário Coimbra 
Bloco - PTB; Iosé Priante - PMDB; Nicias Ribeiro - PMDB; Olávio
Rocha - PSDB; Paulo Rocha - PT; Paulo Titau - PMDB; Raimundo
Santos - PPB; Socotro Gomes - PCdoB; Ubaldo Corrêa - PMDB.

Amazonas

Arthur Virgílio - PSDB; Atila Lins - Bloco - PFL; Carlos da
Carbrás - Bloco - PFL; Euler Ribeiro - PMDB;Ioão Thomé~
nho - PMDB; Luiz Fernando - PSDB; PaudemeyAvelino - PPB,

Rondônia

Carlos Camurça - PPB; Confúcio Moura-: PMDB; Euripe
des Miranda,... PDT; Expedito Júnior ~ Bloco - eL; .lldemar Kus
sler - PSDB; Marinha Raupp -' PSD~;Silv~mll,l1iSantos~PPB.

Acré
;1"

Carlos Airton - PPR; Chicão Brigido - PMDB; Joãp Mail;l
- PSDB; Mauri Sérgio - PMDB; Ronivon Santiago.-Bloco-
PSD; Zila Bezerra- PMDB. . ." ."

Tocantins

Antônio Jorge - PPR; Dolores Nun~s ,... ;PSDB; J()ão Ri
beiro - Bloco - PFL; Paulo Mourão ,... P~DBiYds.on 8ap.dei.}:a
-PMDB. . .

Maranhão

Jayme Santana - PSDB; Magno Bacelar - ~/P; Márcia Ma
rinho - PSDB; Nan Souza -: PPB; Pedro NOvllÍs....:. PMDB;' :kprill,
Trinta - PMDB;.Roberto Rocha - PMDB; Sarney Filho - Bloco,...
PFL; Sebastião Madeira.~PSDB. .'

Ceará

Inacio Anuda - PCdoB; J6sé'Pimen~l:--PT; tiôniClâs
Cristino - PSDB; Nelson Otoch - 'PSDB; PaeS de' Andfade ~
PMDB; Pimentel Gomes - PSDB;Pinheiro Landhn -- PMDB;
Raimundo Bezerra - PMDB; Róberto Pessó3.·- Bloê<> - PFL;
RoI1lmel Feijó - PSDB; Ubiratau Aguiar - PSDB; Vicente Anuda
- PSDB; Zé Gerardo - PSDB.



Setembro de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Sexta-feira 29 24033

Bahia o

Jaime Fernandes - Bloco - PFL; Jairo Azi - Bloco - PFL;
Jairo Carneiro - Bloco - PFL; Jaques Wagner - Pf; João Almeida
- PMDB; Joio Leio - PSDB; Jonival Lucas - Bloco - PFL; José
Carlos Aleluia - Bloco - PFL; José Rocha - Bloco - PFL; José
'fude - Bloco - PfB; Leur Lomanto - Bloco - PFL; Luís Eduardo
- Bloco - PFL; Luiz Bmga - Bloco - PFL; Luiz Moreira - Bloco
- PFL; Manoel Castro - Bloco - PFL; Marcos Medrado - PPB;
Mirio Negromonte - PSDB; Nestor Duarte - PMDB; Pedro IrUjo
- PMDB; Prisco Viana - PPB; Roberto Santos - PSDB; Roland
Lavigne - Bloco - PL; Sérgio Carneiro - PDT; Severiano Alves 
PDT;Sünara Ellery "- PMDB; Ubaldino Junior - Bloco - PSB;
Ul'5icino Queiroz- Bloco - PFL.

Minas Gerais

Ibmbim Abi-Ackel- PPB; Jaime Martins - Bloco - PFL;
Jair Siqueira - Bloco - PFL; João Fassarella- Pf; José Rezen
de - Bloco - PfB; José Santana de Vasconcellos - Blóco' 
PFL; Leopoldo Bessone - Bloco - PfB; Márcio Reinaldo Mo
reira - PPB; Marcos Lima - PMDB; Maria Elvira - PMDB;
Mário de Oliveira - PP; Maurício Campos - Bloco - PL; Mau
ro Lopes";' Bloco - PFL; Newton Cardoso -PMDB; Odelmo
Leio - PPB; Osniânio Pereira - PSDB; Páulo Delgado - Pf:
Philemon Rodrigues - Bloco - PTB; Raul Belém - Bloco 
PFL; Roberto Brant - Bloco - PfB; Romel Anízio - PPB; Ro
nal4q,Perim - PMDB; Sandra Starling - PT; ~araiva Felipe 
PMDB; Sérgio Miranda - PCdoB; Sérgio Naya- PP; SUas Bra"
sileiro- PMDB; 'Tilden Santiago - PT; Vittono MeâioH,-
PSOB; Zaire Rezende - PMDB. '

Espírito Santo

Joio Coser - PT; Jorge Ande~''':: P~DB; LuiZ Buaiz -' Blo
co- PL; Luiz Durão - PDT; Niltoh Baiano - PMDB; Rita Camata
- PMDB; Robel1o Valadão - PMDB; Thepdorico Ferraço - Bloco
-PTB."· '

Rio,de Janeiro

, Itamar Serpa - PDT; Jair Bolsonaro - PPR; Jandira Fegbali
... PCdoB; João Mendes - Bloco - PfB; José Carlos Lacerda 
PPB; José Mauricio - PDT; Laprovita Vieira - PPB; Laura Car
neiro - PPB; Lima Netto, - Bloco - PFL; Lindberg Farias 
PCdoB;Márcia Cibilis Viana - PDT; Mareio Fortes - PSDB; Mil
ton Temer - PT; Miro Teixeira - PDT; Moreira Franco - PMDB;
Noel de Oliveira - PMDB; Paulo Feij6 - PSDB; Roberto Campos
... }>PB; Rubem Medina - Bloco - PFL; Sérgio Arouca - PPS; Si
mio SessiIil - PPB; Sylvio Lopes - PSDB; Vanessa Felippe 
PSDB.

São Paulo

Beto Mansur - PPB; Ivan Valente - PT; Jair Meneguelli 
PT; Joio Paulo - fYf; Jorge Tadeu Mudalen - PMDB; José Aníbal
- PSDB; José Augusto - PT; José Coimbra - Bloco - PTB; José
de Abreu ... PSDB; José Genoíno - PT; José Machado - PT; José
Pinotti - PMDB; Jurandyr Paixão - PMDB; Koyu Tha - P8DB;
Luciano Zica - fYf; Luiz Carlos Santos - PMDB; Luiz Gushiken
fYf; Maluly Netto - Bloco - PFL; Marcelo Barbieri - PMDB;
Marquinho Chedid - Bloco - PSD; Marta Suplicy - PT; Maurício
Najar- Blooo- PFL; Michel Temer- PMDB; Nelson Marquezel
li - Bloco - PI'B; Paulo Lima - Bloco - PFL; Régis de Oliveira
Bloco - PFL; Ricardo Iiar - PPB; Robson Tuma - P8L; Salvador
Zimbaldi - PSDB; Silvio Torres - P8DB; TeIma de Souza - PT;
Tuga Angerami - PSDB; Ushitaro Kamia - Bloco - PSB; Vadão
Gomes - PP; Valdemar Costa Neto - Bloco - PL; Vicente Cascio-

ne - Bloco - PTB; Wagner Rossi - PMDB; Wagner Salustiano
PPB; Welson Gasparini - PSDB; Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Roberto França - PSDB; 'Rodrigues Palma - Bloco _oPTB;
Rogério Silva'- PPB; Tetê Bezerra - PMDB; Welinton Fagundes'
-Bloco-PL. ' '

Distrito Federal

JofranFrejat- PPB; MariaLaum-.-:- PT; WigbertoTartuce- PPB.

Goiás,

Jovair Arantes - PSDB; Lidia Quinan - PMDB; Marconi
Perillo - PPB; Maria Valadão - PPB; Nair Xavier Lobo - PMDB;
Oremo Gonçalves - PMDB; Pedrinho Abrão - Bloco - PrB; Pe
dro Canedo - Bloco - PL; Pedro Wilson - PT; Roberto Bal~tra":'
PPR; Rubens Cosac - PMDB; Vilmar Rocha "':.BIOco.- PfL; Zé
Gomes da Rocha - Bloco - PSD. ", .' ". . " ,',

Mato Grosso do Sul

, 'Marilu Guimaraes'-Bl~oi':"'PfL';M:iiri~a Serrano 
PMDB; Nelson Trad - Bloco - PTB; OScar 'GoidoÍlÍ - PMDB;
Sáulo Queiroz - Bloco - PFL; . . "'.,' , . . '

Paraná"

, , HomeroOguido - PMúB; Joã&Iettsen: - BlbCo -'-PTB; José
Borba- Bloco - PíB; José iànene":' PPB; LUCÍahb Pizzatto - Blo.:
c6 - PFL; Luiz cailos Hainy 2:!I~SBB;'M~uÍícl:ó Requiãb 
PMDB; Max Rosenmann - S/P; N~Sóri' Mfch'eléiti ..:. PT;' Nelsoi.i
Menre! -PPB; Odílio Balofn6tii.:...SfP:·pádt!fRõqú'e·...lPT; Paulo
Bernardo - PT; Reháto JO~SSOJ1 s'PP:'Riéiutlõ Báfróg ..:.. Bloco-'
pFt; 'Ricardo Gomytle - pCáôB; Vlildori1P:o M~ger;" PP; Vilson
Santini - Bloco - PTB; Wemer'WafiaeÍê?- BloClJ':"'PFL. '

Santa Cata,rina

Hugo Biehl- PPB; JoíióÍ'izzoIaitl-'PI'B; JóséCarlosVieira
Bloco - PFL; José Fritsch - Pf; Leonel Pavan -" PDT; Luiz Henrique
- PMDB; Mário Cava1Iazzi...: PPb;Milton Mendes -PT; Paulo Bauer
- PPB; Paulo Bornhausen - Bloco - PFt.; Paulo'Gouvea -'- Bloco -
PFL; Serafnn Venzon-PDT; Valdir Colalto-PMDB: ' "

Rio Grande do Sul

Ivo Mainardi - PMDB; Jair Soares - Bloco - PFL; Jarbas
Lima - PPB; José Fortunati - PT; Júlio Redecker - PPB; Luís Ro
berto Ponte - PMDB; Luiz Mainardi - PT; Matheus Schmidt
PDT; Miguel Rossetto - PT; Nelson Marchezan - PPB; Osvaldo
Biolchi - Bloco - PTB; Paulo Paim - PT; Paulo Rítzel- PMDB;
Renan Kurtz - PDT; Telmo Kirst - PPB; Waldomiro Fioravante
PT; Wilson Branco - PMDB; Wilson Cignachi - PMDB; Yeda
Crusius - PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A lista de presença
registra o comparecimento de 32:1 Senhores Deputados.

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

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)-

-1-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N' 182-C, DE 1994

(Do Sr. Sérgio Arouca e outros)

Discussão, em segundo turno, da PJ;oposta de
emenda à Constituição nO 182-B, de 1994, qUe permite a
admissão de professores. técnicos e cientistas estrangei
ros pelas universidades brasileiras e concede autonomia
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às instituições de pesquisa.científica e tecnológica; tendo
.parecer da Comissão Especial, pela aprovação (Relator:
.Sr. Raul Belém).

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há oradores ins
critos.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Pedro Wilson.
O SR. PEDRO WILSON (PT - 00. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, aqui estamos, em
nome do Partido dos Trabalhadores e dos professores das universi
dades e dos institutos de pesquisas, em face do erro crasso estabe
lecido na Constituição de 1988, para restabelecer o princípio da
colaboração, do conhecimento, do saber, da ciência e da tecnolo
gia, principalmente com relação às pessoas que tanto contribuíram
e que tanto contribuirão para o Brasil.

Sr. Presidente, Sf"s e Srs. Deputados,' se este dispositivo
existisse à época não poderíamos ter tido a experiência vitoriosa
da Comissão Francesa, que tanto ajudou a Universidade de São
Paulo no que diz respeito ao conhecimento no Brasil. Nesse senti
do, a emenda do Deputado Sérgio Arouca e o relatório do Deputa
do Raul Belém fazem justiça ao restabelecer o princípio da
colaboração de pessoas de outros países nas áreas da educação, da
ciência e da tecnologia no Brasil.

É nesse sentido que reafirmamos nosso encaminhamento
favorável, para que esta Casa marque mais um tento a favor da
educação universal. Hoje, os princípios da globalização do
mundo - muitos negativos, principalmente na área econômica 
, na área do conhecimento, da mídia, possibilitam a milhões de
brasileiros o acesso à ciência e à tecnologia que estão~sendo

produzidas.
Neste sentido, essa emenda pode permitir às universidades

brasileiras e aos nossos institutos de pesquisa a possibilidade de
pesquisadores, professores, docentes de outros países se estabele
cerem no Brasil para trabalhar junto com a comunidade brasileira,
que tem tradição não só na educação, no saber, mas também tem a
tradição de receber bem. Gerações e gerações de pessoas vieram
de outros países e ajudaram a construir este Pa!s, que tem gente do
Oriente, da Europa, da América Latina, da Africa. Este projeto
pode estabelecer um canal para uma colaboração mútua entre as
universidades brasileiras e estrangeiras e, principalmente, agregar
aqui pessoas em plena produção científica que estão em outros
países e que desejam trabalhar no Brasil.

Recentemente, tivemos o caso de centenas, milhares de
cientistas da extinta União Soviética que quiseram trabalhar no
Ocidente, muitas vezes não tiveram condições e foram para outros
países como Estados Unidos, Inglaterra e França.

Na votação em primeiro turno, disse aqui que países como
os Estados Unidos recebem uma contribuiçiio extraordinária de
pessoas de outros países. Sabemos que para formar uma pessoa
em pós-gradução é necessário gastar, no mínimo, 500 mil dólares.
Muitas vezes. essa pessoa chega já formada, em plena produção,
para trabalhar no Brasil

Por isso, encaminhamos favoravelmente ao projeto, para
resgatar esse gesto de credibilidade do Brasil diante da colabora
ção de cientistas, professores, docentes de outros paises, que pode
rão trabalhar nas nossas universidades e aumentar o nosso poder
na ciência e tecnologia.

Portanto, reafIrmamos o voto favorávelà aprovação da pro
posta.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) -:- Não havendo mais
oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Vou submeter a

votos a proposta de Emenda à Constituição nO 182 de 1994

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
nos termos do art. 60 da Constituição Federal, promulga:ri:t a' se
guinte Emenda ao exto Constitucional:

Art. 1° São acrescentados ao art. 207 da Constituição Fede
ral dois parágrafos, com a seguinte redação:

"Art. 207 .
§ 1° É facultado às universidades admitir profes

sores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei.
§ 2° O dispoto neste artigo aplica-se às instituiçõ

es de pesquisa científica e tecnológica".
Art. 2° Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra

ao Deputado Ivan Valente para encaminhar.
O SR. IVAN VALENTE (Pf - SP. Sem revisão do orador.)

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, esta é a discussão da PEC n°
182, que "pennitc a admissão de professores técnicos e cientistas es
trangeiros, pelas universidades brasileiras, e que concede autonomia
às instituições de pesquisa científica e tecnológica".

Este é o momento em que a Câmara resgata uma discussão
que ficou engasgada na revisão constitucional. Essa matéria já ha
via praticamente sido votada ano passado, na revisão constitucio
nal, e havia o consenso sobre a importância política para a
alavancagem do conhecimento, do desenvolvimento e do cresci
mento, inclusive das universidades públicas deste País.

A feliz iniciativa do Deputado Sérgio Arouca, a instalação
da PEC, as várias discussões que tivemos nessa Comissão, com se
tores organizados da sociedade civil, como a SBPC, a ANDES, o
CNPq, os órgãos do Governo, os estudantes, os professores, os ór
gãos de pesquisa científica, etc, demonstraram que temos já uma
história, no Brasil, de contribuições importantíssimas nas áreas
cient1fica e cultural e no desenvolvimento das universidades brasi
leiras.

Queremos dizer que a alteração, em parte, do art. 207, que
concede autonomia aos institutos de pesquisa e os amplia é uma
necessidade para um salto de qualidade no desenvolvimento do
conhecimento brasileiro.

Quero resgatar aqui a tradição da Universidade de São Pau
lo, fundada em 1934 e que contou com a presença de professores
estrangeiros de primeira linha, como os irmãos Bastide como ou
tros pesquisadores de alto nível,,que se associaram e formaram no
vos pesquisadores brasileiros. E o caso de Claude-Lévi Straus~,

que trabalhou em parceria com vários pesquisadores brasileiros. E
o caso de Roger Batista que, trabalhou em parceria com Florestan
Fernandes, produzin conhecimentos de alto nível para o acúmulo
teórico e a alavancagem de pesquisadores brasileiros que forma
ram novas gerações de pesquisadores. Então, é com atraso que in
troduzimos essa questão, e queríamos eliminar logo preocupações
que surgiram nessa discussão de que haveria uma competição de
professores estrangeiros com os nossos professores. Não há esse
problema, porque o que se trata aqui é de discutir a qualidade da
formação, a alavancagem da universidade brasileira. Acho que
isso faz uma falta enorme para nós. O desenvolvimento da inteli
gênci~ brasileira precisa contar com essas contribuições. E as uni
versidades, os institutos de pesquisa saberão escolher aqueles que
podem dar essa contribuição com transparência, com visibilidade
pública.

Entendemos que a aprovação pela Câmara dos Deputados e
o consenso obtido na PEC que tratou dessa questão já manifestam
a soma que foi feita no sentido de contribuirmos para dannos um
salto de qualidade na universidade brasileira. Essa universidade
vem sofrendo, no Brasil, há pelo menos trinta anos, de deficiências
estruturais. A maioria das vagas oferecidas nas universidades bra
sileiras hoje são de escolas particulares, que não têm pesquisa,
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nem extensão .de serviços à comunidade. A reversão dessa questão
dependerá do fortalecimento do papel do Estado e da universidade
brasileira, do desenvolvimento do ensino público. Mas também te
nhamos a cabeça aberta para que a inteligência internacional possa
fazer parte também das contribuições ao desenvolvimento do ensi
no, da pesquisa, do conhecimento no nosso Brasil.

Por isso, somos favoráveis à aprovação da PECo
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra

ao Deputado Gilney Viana, para encaminhar matéria.
O SR. GILNEY VIANA (Pf - Mf. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado, somos inteiramente
favoráveis a essa emenda constitucional que possibilitará às uni
versidades admitirem professores técnicos e cientistas estrangeiros
na forma da lei, inclusive os institutos de pesquisa científicas e
tecnológicas. Se somos favoráveis, queremos justificar.

Primeiro, é fundamental que as nossas universidades e insti
tuições de pesquisas tenham possibilidade de estabelecer esse in
tercâmbio com outros centros de pesquisa e outros centros
universitários de outros países, para que o conhecimento científico
tenha sua caracterização universal, perca sua particularidade de
produção local, voltada para sua realidade local.

Segundo, creio ser muito importante neste momento, quan
do as universidade públicas sofrem o impacto das propostas das
reformas constitucionais, que se faça reforma administrativa e pre
videnciária. Na verdade, o impacto dessas propostas foi extrema
mente negativo. Houve uma drenagem da inteligência nacional,
que estava nas universidades públicas, que se refugiaram na apo
sentadoria precoce, temendo a perda de direitos constitucionais.
Com isso, a universidade pública foi esvaziada de um série de
doutores, de pesquisadores que se viram ameaçados no seu direito
adquirido. Quem perdeu foi a universidade, em função do mau en
caminhamento, pelo Governo, em relação à reforma previdenciária
e administrativa.

Por outro lado, conjunto de cérebros, de inteligência, de
pesquisadores no mercado internacional, em função da débâde dos
países do Leste Europeu. Muitos pesquisadores estão desemprega
dos e buscam países, especialmente os do Terceiro Mundo e os
que têm potencialidade, como o Brasil, para oferecerem seus prés
timos a custos baratíssimos, sem os custos de sua própria forma
ção.

Por isso, cito como exemplo a Universidade Federal do
Mato Grosso, para a qual tivemos a oportunidade de contratar, ain
da que temporariamente, professores da República Socialista de
Cuba, que lá estão desempenhando seus serviços, contribuindo
para que implantemos a pesquisa e para que evoluamos no sentido
acadêmico.

Esse exemplo, por outro lado, tem sido cerceado pela im
possibilidade de estabelecermos um contrato mais duradouro, que
poderia trazer-nos uma drenagem inversa de cérebros e de inteli
gência para nossas universidades.

Um terceiro senso de oportunidade demostra que a pesqui
sa, no Brasil está concentrada em São Paulo, em prejuízo dos cen
tros de universidades e de pesquisa periférisos, especialmente os
da Amazônia.

Acredito que, com essa emenda, as universidades da Ama
zônia e as periféricas, que não se encontram no Sudeste, terão
oportunidade de contratar doutores e pesquisadores no mercado
internacional da inteligência, possibilitando que centros de pesqui
sa de excelência sejam estabelecidos também na região amazôni
ca, no Nordeste e no Centro-Oeste.

Para terminar, nós, do Partido dos Trabalhadores, encami
nhamos favoravelmente à PEC nO 18216, de 1994, porque conside
ramos que emendas dessa natureza só contribuirão para a

universidade pública, para o ensino público, para a pesquisa, pos
sibilitando que o Brasil acumule conhecimentõ e tecnologia para
sua arrancada TUmo ao desenvolvimento.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra

ao Deputado Aldo Arantes para encaminhar a matéria.
O SR. ALDO ARANTES (pCdoB - 00. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, venho aqui para
encaminhar, em nome do PCdoB, a favor dessa proposta de emen-
da constitucional, que considero altamente oportuna. .

Quero aqui dizer, contudo, que o PCdoB não concorda com
as idéias hoje predominantes na sociedade e em vários setores des
ta Casa acerca da forma e do caminho de integração do Brasil no
processo de globalização da economia.

Somos de opinião de que temos de acompanhar esse pro
cedo de integração da economia em âmbito mundial, mas resguar
dando a soberania de nosso País. E, hoje, o discurso neoliberal
vem, na verdade, no sentido de negar a soberania nacional, de ne
gar a possibilidade e a necessidade de a Nação definir seus parâ
metros de integração em função de seus interesses, coisa que as
grandes potências sempre fizeram e ainda fazem. Países da Ásia,
como o Japão, como os chamados Tigres Asiáticos, procuraram
exatamente se integrar nessa economia, resguardando seus interes
ses nacionais.

E hoje está em curso uma determinada idéia de que essa in
tegração, essa inserção na economia mundial deve se fazer, na ver
dade, com a abertura completa, indiscriminada da economia aos
capitais estrangeiros.

Queremos dizer que temos a compreensão da necessidade
de uma integração do País no âmbito mundial. Temos a compreen
são da necessidade dos investimentos estrangeiros no Brasil. Ma·s
queremos que esses investimentos venham não para a especulação
fmanceira, mas para a atividade produtiva nos setores que a socie
dade brasileira definir como sendo os de nosso maior interesse.

Por isso, no geral, concordamos com as formulações feita~

pela Constituição brasileira de 1988 que, no seu art. 170, coloca a
soberania nacional como um dos princípios basilares da ordem
econômica instituída neste País.

Discordamos quando se discutiu aqui a proposta de emenda
constitucional do Governo que extingue a diferenciação entre em
presa nacional, empresa brasileira e empresa brasileira de capital
estrangeiro.

Agora, de fato, Srs. Deputados, houve uma falha. Na tenta;
tiva de preservar os interesses nacionais, cometeu-se um erro. E
evidente que se há um aspecto no qual se tem necessidade absolu
tamente imperiosa da integração no âmbito nacional é a incorpora
ção dos avanços científicos e tecnológicos em curso no mundo. E
uma das formas privilegiadas de se fazer isso é se abrir as portas
do País para que professores, cientistas possam incorporar-se às
nossas universidades. Na realidade, com o mecanismo instituído
na Constituição de 1988, criou-se uma barreira que, evidentemen
te, foi um fator de atraso.

Nesse sentido, consideramos - o PCdoB considera - alta
mente oportuna e necessária ao desenvolvimento científico e tec
nológico no Brasil a abertura para que as instituições públicas, as
universidades brasileiras, possam contar com a presença de profes
sores, técnicos e cientistas estrangeiros.

Quero, em nome do PCdoB, dizer que esta proposta está ab
solutamente de acordo com o que pensa o partido. Nunca o PCdoB
teve o posicionamento de negar a incorporação dos avanços cientí
ficos e tecnológicos. Aliás, seria um absurdo! Na questão, por
exemplo, da Lei das Patentes, procuramos defender nesta Casa a
posição de países que conseguiram preservar os seus interesses.
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O Japão, por exemplo, no momento em que caminhava para
incorporar novas tecnologias, não aceitou a lei de patentes. A não
aceitação dessa lei criou as condições para que o Japão reproduzis
se internàmente os avanços científicos e tecnológicos e não impor
tasse caixas pretas, mas importasse, de fato, o conhecimento
científico. . .

A proposta contribui para que instituições de pesquisa na
cionais possam se assenhorear dos avanços científicos e tecnológi
cos.

Por isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PCdoB é favorá
vel a essa emenda constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra
ao último orador, para encaminhar a matéria, Deputado Bonifácio
de Andrada.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA (BlocoIPTB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em nome do nosso parti
do, queremos trazer o apoio à emenda cuja subscrição foi encabe
Ç8da pelo Deputado Sérgio Arouca, porque ela representa, na
realidade, uma providência fundamental para a melhoria da uni
versidade brasileira e para a educação e pesquisa em nosso País.

Sr. Presidente, hoje não se pode fazer atividade universitá
ria e muito menos pesquisa sem ter contato com os grandes cen
tros estrangeiros e, sobretudo, sem buscar nos técnicos, nos
cientistas, nos professores de outros países os subsídios necessá-
rios para o desenvolvimento dessas atividades. '

Relembro a V. Ex·, Sr. Presidente, que !i educação brasilei
ra, em 1928, teve um grande avanço quando o Presídente Antônio
Carlos convocou uma equipe de professores estrangeiros, coman
dados pelo grande Claparede, para estabelecer as bases da reforma
da educação elementar. Criou-se em Minas Gerais uma matriz que
serviu de base mais tarde para o governo revolucionário, após
1930, e para outras Unidades da Federação brasileira. Nessa época
veio para o Brasil Helena Antipo, a grande construtora do ensino
para excepcionais.

Tivemos, assim, no passado, demonstrações inequívocas de
que esse intercâmbio com professores estrangeiros é altamente sa
lutar para o País.

Tendo em vista esses dados que estou indicando e outros
muitos que conhecemos, damos total apoio a essa proposta, que
vem, assim, aperfeiçoar os mecanismos educacionais brasileiros.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presidência so
licita a todos os Srs. Deputados que tomem os seus lugares a flID
de ter início a votação pelo sistema eletrônico.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como votam os
Srs. Líderes?

O SR. ALDO ARANTES (pCdoB - 00. Sem revisão do
orador.) - O PCdoB vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. ADROALDO STRECK (pSDB -RS. Sem revisão
do orador.) - O PSDB é pela aprovação, Sr. Presidente. Voto
"sim".

O SR. FREIRE JÚNIOR (pMDB - TO. Sem revisão do
orador.) - O PMDB vota "sim".

O SR. GILNEY VIANA (PT - Mr. Sem revisão do ora
dor) - O PT vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, em nome do Bloco PFL 
PTB, encaminho o voto "sim".

O SR. ERALDO TRINDADE (pPB - AP. Sem revisão do
orador.) - O PPB vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. EDSON SILVA (pDT - CE. Sem revisão do ora
dor.) - O PDT, Sr. Presidente, vota "sim".

O SR. JOÃO MENDES (BlocolPTB - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. JOÃO MENDES - Sr. Presidente, peço a V. Ex·
que reconvoque os Deputados ·nas Comissões, porque elas ainda
estão funcionando a todo vapor.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Já mandei suspen
dê-las. Se insistirem, terei que agir administrativamente, Deputa
do.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs. Deputados
que se encontram nas bancadas queiram acionar o botão preto no
painel até que as luzes do posto de apaguem.

Os Srs. Deputados que ainda não registraram os seus votos
queiram fazê-Io nas bancadas que estiverem com as luzes acesas.
O procedimento é o mesmo dos postos avulsos: registrar c6digo de
votação, selecionar o voto e apertar o botão preto~

Como votam os SrsLíderes?
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (BlocdPL. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, aos Srs. Deputados do Bloco PUPSC
que estão chegando ao plenário, encaminho o voto "sim".

O SR. GILNEY VIANA (PT - Mr. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".

O SR. SÉRGIO AROUCA (pPS - RJ. Sem revisão do
orador) - Sr. Presidente, espero que hoje a Câmara dos Deputados
inaugure nova fase na ciência e na tecnologia do Brasil, aprovando
essa emenda que acaba com uma situação absolutamente dramáti
ca para o desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro, que
é esse impedimento absurdo. Tenho certeza de que hoje nós, de
uma vez por todas, varreremos essa reserva de mercado intelectual
que, infelizmente, a Constituição brasileira consagrou.

O PPS vota "sim".
O SR. ERALDO TRINDADE (pPB - AP. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, desejo infonnar aos Srs. Parlamentares
do PPB que estão chegando agora ao plenário que o voto do parti
do é favorável a essa matéria que, na verdade, cria avanços signifi
cativos para as universidades brasileiras, portallto o voto do PPB é
"sim". '

O SR. JOSÉ ANÍBAL (pSDB - SP. Se~ revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, informo que o PSDB vota "sim".

O SR. INOC:ftNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, informo aos Srs. Deputados
do Bloco PFLIPTB que acorrem neste instante ao Plenário 'que o
Bloco encaminha o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs. Deputados
que não registraram os seus votos queiram fazê-lo nos postos avul
sos.

Solicito aos lideres que façam a gentileza de orientarem as
suas respectivas bancadas, pois muitos Deputados estão chegando
somente agora ao plenário.

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

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

O SR. ALDO ARANTES (pCdoB - 00. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB vota "sim".

O SR. FREIRE JÚNIOR (pMDB - TO. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "sim".

O SR. INOC:ftNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, reitero aos nobres pares do
Bloco PFLIPTB que encaminliàtnos voto "sim".

Trata-se da contratação de professores e pesquisadores es;
trangeiros para as nossas universidades e centros de pesquisa. E
um grande avanço que poderá trazer benefícios para .o nosso País.
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o SR. GERVÁSIO OLIVEIRA (BlocdPSB _ AP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, para os Deputados que estão
chegando agora, o encaminhamento da bancada do PSB é "sim".

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

O SR. ODELMO LEÃO (PPB _MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Partido Progressista Brasileiro encaminha
o voto "sim".

A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB _MG. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "sim".

O SR. ODELMO LEÃO (pPB _MG. Sem revisão do ora
dor.) _Sr. Presidente, o PPB encaminha o voto "sim".

O SR. WOLNEY QUEIROZ (pDT - PE. Sem revisão do
orador.).:... Sr. Presidente, o PDT vota "sim".

O SR. CUNHA LIMA (pSDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, reitero aos membros do Blo
cdPFLIPTB, que chegam neste instante ao nosso plenário, que se
trata da votação em segundo turno da PEC que defme a contrata
ção de professores estrangeiros para as nossas Universidades e de
pesquisadores para os nossos centros de ciência e tecnologia.

Trata-se de um grande avanço para o nosso País e, portanto,
o BlocdPFLIPTB encaminha o voto "sim".

A SRA. MARIA ELVIRA (pMDB - MG. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB também encaminha o voto
"sim", com profundo interesse por esse tema.

O SR. GILNEY VIANA (PT - MT. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores reitera o seu
voto favorável à emenda que possibilita às universidades públicas,
priil.cipalmente, e também às demais, a contratação de cientistas,
professores, acadêmicos, técnicos, pesquisadores estrangeiros para
ajudar na nossa arrancada para o desenvolvimento.

. OPTvota "sim".
, O SR. ROBÉRIO ARAÚJO (pSDB - RR. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha o voto "sim".
O SR. ALDO ARANTES (pCdoB - 00. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB, conforme tive oportunidade de
anunciar, vota "sim", destacando no entanto que concordamos
com as diretrizes fundamentais que asseguram a soberania nacio
nal da Constituição de 1988. Porém, esse dispositivo abre a possi
bilidade de que professores sejam contratados por instituições
científicas e universidades.

Portanto, o PCdoB vota "sim".
O SR. ERALDO TRINDADE (pPB - AP. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, apenas reitero a convocação para que os
Parlamentares do PPB, que se encontram nas diversas dependên
cias da Casa ou em seus gabinetes, venham a plenário a fim de que
possamos aprovar essa matéria de fundamental importância para
as universidades brasileiras.

O PPB encaminha o voto favorável. O seu voto é "sim".
O SR. SÉRGIO AROUCA (pPS - RI. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, na semana passada estive numa universi
dade no norte fluminense recém-criada pelo brilhante educador
Darcy Ribeiro, e acompanhei a realização de trabalhos da mais
alta importância que pelo menos vinte pesquisadores estrangeiros
estão fazendo lá como, por exemplo, síntese em diamantes para o
uso industrial e a possibilidade de, por biotecnologia, se produzir
insulina por meio do leite de cabra. O resultado desses trabalhos
resolvemo nosso problema industrial. Esses pesquisadores, no en
tanto, vivem hoje uma situação constrangedora, porém não têm
visto permanente; apenas o de turista e contratos precários, de pe
quena duração.

O Ministério da Ciência e Tecnologia apresentou cálculo
demonstrando que um pesquisador como esse custa pára ser for
mado 500 mil dólares. Ou seja, cada pesqUisador que '9 Brasil con
trata é como se estivesse recebendo um investimento, em
conhecimento, de 500 mil dólares. Por isso, entendo que esta Casa
hoje dará um salto significativo no desenvolvimento científico e
tecnológico do Brasil, aprovando essa emenda.

O PPS vota "sim".
O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, peço a

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

lavra.
O SR. ALBERTO GOLDMAN (pMDB - SP. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, apenas por um engano na hora de
apertar o botão, devo ter apertado o botão abstenção, mas o meu
voto é "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Constará ,em Ata,
Deputado Alberto Goldman.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem para falar sobre a matéria em votação.

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

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão do ora,
dor.) - Sr. Presidente, estamos votando neste momento uma
Emenda Constitucional. Pergunto a V. Ex· se a votação, que ocor
rerá na sessão desta tarde, da Lei Eleitoral em Segundo Turno, vai
exigir quorum. Minha preoctipação é que, ao se votar agora, os
Deputados saiam e não tenhamos quorum à tarde.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há um equívoco"
Deputado, a votação da Lei Eleitoral foi em turno único.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Está encerrada a

votação. A Mesa vai proclamar o resultado.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Está encerrada a

votação. A Mesa vai proclamar o resultado.
VOTARAM:
Sim 417
Não 3
Abstenção 7
Total 427
A proposta de Emenda à Constituição nO 182-C/94 foi

Aprovada.
VOTARAM OS SEGUfl'VTES SENHORES DEPUTADOS:

Roraima

Elton Rohnelt - Bloco - PSC - Sim
Francisco Rodrigues - Bloco - PSD - Sim
Luciano Castro - PPB - Sim
Luis Barbosa - Bloco - PTB - Sim
Moises Lipnik - Bloco - PTB - Sim
Robério Araújo - PSDB - Sim
Salomão Cruz - Bloco - PFL - Sim

Amapá
Eraldo Trindade - PPB - Sim
Fátima Pelaes - Bloco - PFL - Sim
Gervásio Oliveira - Bloco - PSB - Sim
Murilo Pinheiro - Bloco - PFL - Sim
Sérgio Barcellos - Bloco - PFL - Sim
Valdenor Guedes - PPB - Sim

Pará
Ana Júlia - PT - Sim
Anivaldo Vale - PPBR - Sim
Benedito Guimarães - PPB - Sim
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Elcione Barbalho - PMDB - Sim
Gerson Peres - PPB - Sim
Giovanni Queiroz - PDT - sim
Hilário Coimbra - Bloco - PTB - Sim
Nicias Ribeiro - PMDB _ Sim I

Olávio Rocha - PMDB - Sim
Paulo Titan - PMDB - Sim
Raimundo Santos - PPB - Sim
Ubaldo Corrêa- PMDB - Sim

Amazonas

Arthur Virgílio - PSDB - Sim
Carlos da Carbrás - Bloco - PFL - Não
Euler Ribeiro - PMDB - Sim
João Thomé Mestrinho - PMDB - Sim
Luiz Fernando - PMDB - Sim
Pauderney Avelino - PPB - Sim

Rondônia

Carlos Camurça - PPB - Sim
ComucioMoura-PMDB-Sim
Eunpedes Miranda - PDT- Sim
Expedito Júnior - BlOco - PL - Sim
lldemar Kussler - PSDB - Sim
Marinha Raupp - PSDB - Sim
Silvemani Santos - PPB - Sim

Acre

Carlos Airton - PPB - Sim
Chicão Brígido - PMDB - Sim
João Maia - PSDB - Sim
Mauri Sérgio - PMDB - Sim
Ronivon Santiago - Bloco- PSD.,.. Sim
Zila Bezerra- PMDB - Sim

Tocantins

Antônio Jorge - PPB - Sim
Dolores Nunes - PSDBSim
Freire Júnior - PMDB - Sim
João Ribeiro - Bloco - PFL - Sim
Paulo Mourão - PSDB - Sim"
Udson Bandeira - PMDB - Sim

Maranhão

AlooricoF~o-PMDB-Sim

Antônio Joaquim Araújo - Bloco - PFL - Sim
Costa Ferreira - PPB - Sim
Magno Bacelar- SlPartido - Sim
Pedro Novais ~ PMDB - Abstenção
Remi Trinta - PMDB - Sim
RobertoRocha-PMDB-Sim
Sarney F~o - Bloco - PFL - Sim
Sebastião Madeira - PSDB - Sim

Ceará

AIiibal Gomes - PMDB - Sün
Antônio Balhmann - PSDB - Sim
Antônio dos Santos - Bloco - PFL - Sim
AmorrBezerra - PSDB - Sim
Edson Silva - PDT - Sim
Firmo de CáStro - PSDB -.Sim
Gonzaga Mota - PMDB - Sim
Inacio Arruda - PCdoB - Sim
José Pimentel- PT - Sim

Leônidas Cristino - PSDB - Sim
Nelson Otoch - PSDB - Sim
Pimentel Gomes - PSDB - Sim
Pinheiro Landim - PMDB - Sim
Raimundo Bezerra - PMDB - Sim
Rol?erto P~ssoa - Bloco - PFL - Sim
Roqmel Feij6 - PSDB - Sim
Ubi:i:atan Aguiar- PSDB - Sim
Vicente Arruda - PSDB - Sim
Zé Gerardo - PSDB - Sim

Piauí

B. Sá - PSDB - Sim
Ciro Nogueira - Bloco - PFL - Sim
Felipe Mendes - PPB - Sim
João Henrique-PMDB-Sim
Júlio Cesar - Bloco - PFL - Sim
Mussa Demes - Bloco - PFL - Sim
Waldir Dias - PPB - Não

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL - Sim
Betinho Rosado - Bloco - PFL - Sim
Carlos Alberto - Bloco - PFL - Sim
Cipriano Correia- PSDB - Sim
Ney Lopes - Bloco - PFL - Sim

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL - Sim
Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Sim
Armando Abílio - PMDB - Sim
Cássio Cunha Lima - PMDB - Sim
Efraim Morais - Bloco - PFL - Sim
Enivaldo Ribeiro - PPB - Sim
Gilvan Freire - PMDB - Sim
Ivandro Cunha Lima - PMDB - Sim
José Aldemir- PMDB - Sim
Ricardo Rique - PMDB - Sim
Wilson Braga - PDT - Sim

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL - Sim
Fernando Ferro - PT - Sim
Gonzaga Patriota - Bloco - PsB - Sim
Humberto Costa - PT - Sim
Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL - Sim
José Chaves - SlPartido - Sim
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL - Sim
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Sim
Luiz Piauhylino - PSDB - Sim
Mendonça F~o - Bloco - PFL - Sim
Nilson Gibson - Bloco - PSB - Sim
Pedro Correa - Bloco - PFL - Sim
Ricardo Heráclio - Bloco - J'MN- Sim
Roberto Fontes - Bloco - PFL - Sim
Roberto Magalhães - Bloco - PFL - Sim
Salatiel Caryalho - PPB - Sim
Severino Cavalcanti - Bloco - PFL'- Sim
Vicente André Gomes - PDT - Sim
Wilson Campos - PSDB - Sim .
Wolney Queiroz- PDT - Sim

Alagoas
Augusto Farias - Bloco - PSC - Sim
Benedito de Lira - Bloco - PFL - Sim
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Ceci Cunha - PSDB - Sim
Fernando Torres - PSDB - Sim
José Thomaz Nonô - PMDB - Sim
Moacyr Andrade - PPB - Sim
Olavo Calheiros - PMDB - Sim

Sergipe

Adelsoil Ribeiro - PSDB":' Sim
Carlos ~gno - Bloco - PFL - Sim
Cleonâncio Fonseca - PPB - Sim
José Teles - PPB - Sim
Marcelo Deda - PT - Sim
Pedro Valadares - PPB - Sim
Wilson Cunha - Bloco - PFL - Sim

Bahia

Alcides Modesto - PT - Sim
Benito Gama - Bloco - PFL - Sim
Claudio Cajado - Bloco - PFL - Sim
Coriolano Sales - PDT - Sim
Domingos Leonelli - PSDB - Sim
Félix Mendonça - Bloco - PTB - Sim
Fernando Gomes - PMDB - Sim
Geddel Vieira Lima - PMDB - Sim
Haroldo Lima - PCdoB - Sim
Jaime Fernandes - Bloco - PFL - Sim
Jairo Azi - Bloco - PFL - Sim
Jairo Carneiro - Bloco - PFL - Sim
João Almeida- PMDB - Sim
João Leão - PSDB - Sim
Jonival Lucas - Bloco - PFL - Sim
José Carlos Aleluia - Bloco - PFL - Sim"
José Rocha - Bloco - PFL - Sim
José Tude - Bloco - PTB - Sim
Leur Lomanto - Bloco - PFL - Sim
Luís Eduardo - Bloco - PFL - Abstenção"
Luiz Braga - Bloco - PFL - Sim
Luiz Moreira - Bloco - PFL - Sim
Manoel Castro - Bloco - PFL - Sim
Marcos Medrado - PPB - Sim
MmoNe~omoote-~DB-Sim

Nestor Duarte - PMDB - Sim
Pedro Irujo - PMDB - Sim
Prisco Viana - PPB - Não
Roberto Santos - PSDB - Sim
Roland Lavigne - Bloco - PL - Sim
Sérgio Carneiro - PDT - Sim
Simara Ellety - PMDB - Sim
Ubaldino Junior - Bloco - PSB - Sim
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL - Sim

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB - Sim
Antônio Aureliano - PSDB - Sim
Antônio do Valle - PMDB - Sim
Aracely de Paula - Bloco - PFL - Sim
Armando Costa - PMDB - Sim
Bonifácio de Andrada - Bloco - PTB - Sim
Carlos Mosconi - PSDB - Sim
Chico Ferramenta - PT - Sim
Danilo de Castro - PSDB - Sim
Edson Soares - PSDB - Sim
Eduardo Barbosa - PSDB - Sim

Eliseu Resende - Bloco - PFL - Sim
Fe.rI!alldo Diniz - PMDB - Sim
Genésio Bernardino - PMDB - Sim
Herculano Anghin~tti"-PSDB"- Abstenção
Ibrahim Abi-Ackel- PPB:":' Sim
Jaime Mã.rtins..:. Bloco - PFL - Sim
Jair Siqueira - Bloco - PFL - Sim
João Fassarella - PT - Sim
José Rezende - Bloco - PPB - Sim"
José Santana de Vasconcellos - Blóco - PFL - Sim
Leopoldo Bessone - Bloco - PTB - Sim
Márcio Reinaldo Moreira - PPB - Sim
Marcos Lima - PMDB - Sim
Maria Elvira - PMDB - Sim
MaUlÍcio Campos - Bloco - PL - Sim
Mauro Lopes - Bloco - PFL - Sim
Newton Cardoso - PMDB - Sim
Odelmo Leão - PPB - Sim
Osmânio Pereira - PSDB - Sim
Paulo Delgado - PT - Sim
Philemoo Rodrignes - Bloco - PTB - Sim
Raul Belém - Bloco - PFL - Sim
Roberto Brant- Bloco - PTB - Sim
Romel Anízio - PPB - Sim
Ronaldo Perim - PMDB - Sim
Sandra Starling - PT - Sim
Saraiva Felipe - PMDB - Sim
Sérgio Miranda - pcdoB - Sim
Sérgio Naya - PPB - Sim
Silas Brasileiro - PMDB - Sim
Tilden Santiago - PT - Sim
ZaireR~oode-PMDB-Sim

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PSB - Sim
Feu Rosa - PSDB - Sim
João Coser- PT - Sim
Jorge Anders - PSDB - Sim
Luiz Buaiz - Bloco - PL - Sim
Luiz Durão - PDT - Sim
Nilton Baiano - PMDB - Sim
Rita Camata - PMDB - Sim
Roberto Valadão - PMDB - Sim
Theodorico Ferraço - Bloco - PTB - Sim

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - PPB - Sim
Alcione Athayde - PPB - Sim
Alexandre Cardoso - Bloco - PSB - Sim
Alexandre Santos - PSDB - Sim
Álvaro Valle - Bloco - PL - Sim
Arolde de Oliveira - Bloco - PFL - Sim
Ayrton Xerez - ~DB - Sim
CandinhoMattos-PMDB-Sim
Carlos Santana - PT- Sim
Cidinha Campos - PDT - Sim
Edson Ezequiel- PDT - Sim
Eurico Mascarenhas - PSDB - Sim
Eurico Miranda - PPB - Sim
Fernando Gabeira - PV - Sim
Fernando Lopes - PDT - Sim
Francisco Dornelles - PPB- Sim
Francisco Silva - PPB - Sim
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Itamar Serpa - PSDB - Sim
Jair Bolsonaro - PPB - Sim
Jandira Feghali - PCdoB- Sim
João' Mendes - Bloco - PTB- Sim
José CaTlos Lacerda -'PPB - Sim
José Maurício - PDT - Sim
Laprovita Vieira-PPB''-Sim .
Laura Carneird..;., PPB'- síin:'
Lima Netto - Bloco - PFL - Síln
Lindberg Farias - PCdoB- Siní
Márcia Cibilis Viana - PDT - Sim
Mareio Fortes - PSDB - Sim',
Milton Temer- PT'L'Sini '
MiroTeixeira-PDT-"'Sim '
Moreira Franco - PMDB - Sí:in' .
Noel de Oliveira - PMDB - Sim:
Paúlá Feij6 ~ PSDB..l Sim "
Roberto Campos - PPB - Sim

,Rubem Medina- Bloco T'PFJ.,- Sim
S6~gi~~u,cit~i~S.-SUn: '
Simão Sessim - PPB - Sim ",
Sylvid Lopes -'- 'PSDB..:. 'Sim t

Vanéssà·}i'eIlppe:",: PSDB ,;", Sim
1 • ._

~$ãQ:pa~I~.

Alberto Goldman- PMDB ~ :Abstenção
Aldo Rebelo - PCdôB- Sim'
'AI.illino MfoIÍso:'" PSDB -Snn
.' Aloysio :Nunes F.errefra - 'rM1)B - Smi
.Antôiúo CaBos pàimui:Í.zio...; !'SDB - Sim
Antônio Kandir...! PSDB :... Siín.
Arlindo'á:iinaglia - Pr- Sim;
ArnaldbJ1arla de Sá"-PPB~Sim
Arnaldo Madeira - PSDB - Sim
Ary Kara:.... PMDB"- Sim
Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Sim
CarillsA~linmo-PMDB-Sim

Carlos Nelson - PMDB - Abstenção
Celso Daniel'- PT ~ Sim .
Celso Russomanno - PSDB - Sim
Corauci Sobrinho- Bloco ,;",PFL - Sim
Cunha Bueno - PPB - Sim
Cunha Lima - PSDB - Abstenção
De Velasco - Bloco - PSD - Sim
Delflm Netto - PPB - Sim" .
Duilio Pisaneschi - Bloco -PPB - Sim
EdinhoAraújo - PMDB - Sim
Eduardo Jorge- PT - sini
Fernando ZtJp~~ PDT - Sim
Hélio BiCudo - PT - Sim
Hélio Rosas - PMDB'- Sim
Ivan Valente - PT- Sim
Jair Meneguelli..;., PT - Sim .
João Paulo - PT - Sim
Jorge Tadeu Mudalen - PMDB - Sim
JoséAníbal-PSDB-Sím .
José Augusto - PT - Sim
José Coimbra - Bloco - PTB - Sim·
José de Abreu - PSDB - Sim
José Genoíno - PT - Sim
José Machado - PT - Sim
Koyu lha - PSDB - Sim
Luciano Zica - PT - Sim·

Luiz Carlos Santos - PMDB - Sim
Luiz Gushiken - PT- Sim
Maluly Netto - Bloco - PI:'L - SinJ.
Marcelo Barbieri - PMDB':" Sim
Marquinho OJ.edid - Bloco.:.. PSD - Sim
Marta Suplicy - PT - Sim
Mauricio Najar - Bloco - PFL - Sim
Michel Temer-.PMDB - Sim
Paulo Lima..., Bloco - PFL - Sim
Régis de Oliveira - Bloco - PFL - Sim
RiCardo Izar - PPB - Sim
Robson Tuma - PSL'" Sim
Salvador Zimbaldi - PSDB - Sim
Silvio Torres - PSDB - Sim
TeIma de Souza - PT- Sim
Tuga Anger~~PSDB - Sim
Ushitaro Kamia - Bloco - PSB - Sim
Vadão Gomes - PP,- Sim
Valdemar Costa Neto""; Blocb - PL - Sim.
Vicente Cascione - Bloco - PrB - Sim
Wagner Rossi - PMDB- Sim
Wagner Salustiano -.PPB - Sim
Welson Gasparini ~PSDB-Sim
Zulaiê Cobra - PSDB - Sim .

Mato' Grosso

Antônio Joaquim - PDT - Sim
Gilney Viana - PT- Sim .
Roberto França - PSDB - Sim·
Rodrigues Palma - Bloco - PTB - Sim
Rogério Silva - PPB - Sim
Tetê Bezerra - PMDB - Sim
Welinton Fagundes - Bloco":' PL - Sim

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB - Sim
Augusto Carvalho - PPS - Sim
Benedito Domingos - PPB - Sim
OJ.ico Vigilante - PT- Sim
Jofran Frejat - PPB - Sim
Maria Laura - PT - Sim
Wigberto Tartuce - PPB - Sim .

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB - Sim
Barbosa Neto - PMDB - Sim
Jovair Arantes - PSDB - Sim .
Lidia Quinan - PMDB - Sim
Marcani Perillo - PPB - Sim
Maria Valadão-PPB-Sim
Nair Xavier Lobo - PMDB - Sim
Orcino Gonçalves - PMDB - Sim
Pedrinho Abrão - Bloco - PTB - Sim
Pedro Canedo - Bloco - PL - Sim
Pedro Wilson- PT - Sim
Roberto Balestra - PPB - Sim
Rubens Cosac - PMDB - Sim
Vilmar Rocha - Bloco - PFL - Sim
Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSD - Sim

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - PMDB - Sim
DilsoSpermco-PMDB-Sim
Flávio Derzi - PPB - Sim
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Marilu Guimarães - Bloco - PFL - Sim
Marisa Serrano - PMDB - Sim
Nelson Trad - Bloco.,.. PTB :... Sim
Saulo Queiroz - Bloco- PFL - Sim

Paraná

Affonso Camargo - Bloco - PFL - Sim ,
Alexandre Ceranto..,.. .Bloco.':'" PFL - Sim
Antonio Veno - Blocó.- PFL - Sim
Basílio Villani - PPB - Sim
Chico da Princesa - Bloco ...; PTB - Sim
Dilceu Sperafico - PPB -Sim
Elias Abrahão - PMDB - Sim
Flávio Aros - PSDB - Sim
Hennes Pareianello- PMDB...;. Abstenção
Homero Oguido - PMDB- Sim
João Iensen - Bloco - PTR- Sim
José Borba c,.. Blocó .:... PTB ~ Sim
José Janene -,PPB - Sim
Luciano Pizzatto - Bloco - PFL ..,.. Sim
Luiz Carlos Hauly - PSDB '- Sim
Mauricio Requião -'PMDB"': Sün
Max Rosenmann - s/Partidó - Siín
Nedson Micheleti - PT - Sim
Nelson Meurer- PPB'- shn: .
Padre Roque - PT - Sítn'
Paulo Bernardo - PT - Sim .
Renato Johnsson - PPB:' Sim
Ricardo Barros:' Bloco - PFL - Sim
Ricardo Gomyde- PCdoB":"'Sim "
Valdomiro Meger - PPB ...;. Sim "
Vilson Santíni .LBloêo...;. PTB::'" Sim
WemerWanderer,- Bloco~,P.FL-Sim

Santa Catarina

Edinho Bez - PMDB:'" Sim .
Edison Andríno..,.. PMDB - Sim
José Carlos Vieira - BlocO:. PFL - Sim
José Fritsch - PT- Sim '.
Leonel Pavan - PDT - Sjm "
Luiz Henrique - PMDB..: SfuJ.
Milton Mendes - PT - Siin.'
Paulo Bauer - PPB - Sim
Paulo Bornhausen - BlOCo - PFL- sinÍ
Paulo Gouvea - Bloco -.'PFL - sjID
Seraflm Venzon - PDT"7 Sim
Valdir Colatto - PMDB - Sim

Rio Grande do Sul .

Adão Pretto - PT - ,S~: ,
Adroaldo Streck-PSDB - Sim
Adylson Motta - PPB..,.. Sim
Aírton Dipp..,.. PDT..,.. Sim ,
Augusto Nardes - PPB - Sim
Carlos Cardínal- PDT - Sim
Dareísio Perondi - PMDB..,.. Sim
Enio Bacci - PDT - Sim
Esther Grossi - PT..,.. Sim
Germano Rigotto - PMDB - Sim
Ivo Mainardi - PMDB - Sim
Jair Soares - Bloco - PFL - Sim
Jarbas Lima- PPB..,.. Sim
José Fortunati..,.. Pf - Sim

Júlio Redecker - PPB - Sim
Luís Roberto Ponte - PMDB + Sim
Luiz Mainardi - PT - Sim
Matheus Schmidt - PDT - Sim'
Miguel Rossetto - PT - Sim
Nelson Marchezan - PPB.,.. Sim
Osvaldo Biolchi - Bloco '7 PTB - Sim
Paulo Paim - PT - Sim
Paulo Ritzel- PMDB - Sim
Renan Kurtz - PDT - Sim
Telmo IGrst- PPB - Sim
Waldomiro Fioravante - PT - Sim
Wilson Branco - PMDB - Sim
Wilson Cignachi - PMDB.,.. Sim
Yeda Crusius - PSDB - Sim

• O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há sobre a mesa a
seguinte:

REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO N° 182-D,DE 1994

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
nos termos do art. 60 da Constituição Federal. promulgam a se·
guinte Emenda ao texto Constitucional:

Art. 1° São acrescentados ao art. 207 da Constituição Fede
ral dois parágrafoS. com a seguinte redação:

"Art. f07 , ..
§ 1° E facultado às universidades admitir profes

sores, técnicos e cientistas estrangeiros" na forma da lei.
§ 2° O disposto neste artigo aplica·se às institui·

ções de pesquisa científica e' tecnológica".
Art. 2° Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação. .

Sala das Sessões. 28 de setembro de 1995. - Deputado
Raul Belém, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tendo sido feita a
redação do vencido em primeiro turno, conforme dispõe o inciso I
do § 2°, do art. 195 do Regimento Interno, esta Presidência declara
dispensada a votação da redação final. pois não houve·modifica··
ção. A matéria está aprovada no segundo turno e vai ao Senado
Federal.

O SR. JOSÉ GENOÍNO - Sr. Presidente. peço a palavra'
pela ordem.

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

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente. dirijo-me a V. Ex· .para tratar de uma ques
tão extremamente delicada. principalmente para quem exerce o
cargo de representante do Poder Legislativo.

Baseado na harmonia e na independência dos Poderes e
como representante de todos os Deputados. independentemente de
partido. numa relação autônoma com o Poder Executivo. solicito
esclarecimento sobre a seguínte questão: li nos jornais declaração
- que estava - entre aspas - do Olefe do Poder Executivo, pessoa
que admiro e com quem tenho relação de amizade, de que a Câma
ra dos Deputados tem que ter mais cuidado na escolha dos relato
res. O Chefe do Poder Executivo não pode mandar recado à
Câmara dos Deputados sobre a escolha de relatores. Ele pode dis
cordar do parecer. pode polemizar som ele. O Ministro de Estado
pode discordar, mas dizer que a Câmara tem que ter mais cuidado
ao escolher relator de Comissão Parlamentar é um recado que fere
o ritual formal da relação autônoma entre os Poderes.

Há uma insatisfação na Casa por causa dessa declaração.
Eu. como membro da Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação. não estou aqui apreciando o mérito do perecer do Deputado
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Prisco Viana. Mas V. Ex·, ('.Omo chefe do Poder Legislativo, que
representa todos os Deputados, receba esse inconformismo dos
Deputados, da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação e
de outras Comissões, em relação a um recado que está entre aspas.
Se não estivesse, não formularia a questão. de ordem, mas como
está, o Presidente da República poderá reaflrmar a declaração ou
dizer que não foi sua. Mas, como está estampado no Jornal Folha
de S. Paulo, cabe a este Deputado, como membro da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação da Câmara dos Deputados,
trazer a V. Ex· esta reclamação, este inconformismo diante de uma
admiração que, no nosso entender, é no mínimo inábil e desacon
selhável.

Sei que a escolha de relatores é uma decisão regimental e
política, mas ela é regimental e política no interior desta Casa. V.
Ex· foi Líder de partido e sabe muitas vezes, a escolha de Líderes
é resolvida politicamente. Mas o fato de o chefe do Poder Executi
vo afirmar isso peremptorianiente provoca a nossa insatisfação,
que solicitamos que V. Ex·, COmo chefe do Poder Legislativo,
transmita a S. Ex·, o Presidente da República.

Não estou entrando no mérito do parecer do Deputado Pris
co Viana e nem da polêmica da Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação, mas esta Casa tem autonomia para escolher o
tipo de relator que quiser, e paga o preço dessa escolha. Mas é
uma atribuição autônoma do Parlamento. Agradeço a atenção de
V.Ex·

O SR. GERMANO RIGOTTO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem. -

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

O SR. GERMANO RlGOTIO (pMDB - RS. Sem revi
são do orador.) -'- Sr. Presidente, na ausência do Deputado Luiz
Carlos Santos, que, neste momento acompanha o depoimento do
Ministro Pedro Malan, a três Comissões da Casa, falo aquilo que
S. Ex·, na condição de Líder do Governo na Câmara, diria nesse
momento.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso tem sido um ho
mem que, tendo saído do Parlamento, respeita o Congresso Nacio
nal. Ao longo dos anos, não conheci Presidente que tenha
respeitado mais, conversando mais, dialogando mais com o Con
gresso Nacional do que o Presidente Fernando Henrique Cardoso.

Sr. Presidente, afirmo que nunca ouvi do Presidente da Re
pública - e tive reuniões nessas últimas horas com ele - qualquer
reprimenda ou qualquer tentativa de interferência no trabalho da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. O que o Presi
dente tem que fazer é o que ele faz: defender suas propostas. O
Presidente tem toda a razão - em todos os momentos, em todos os
lugares e situações e com todos os interlocutores - ao defender a
sua proposta de reforma tributária, administrativa, previdenciária.
Mas não parte do Presidente - digo isto respondendo ao Deputado
José Genoíno e a outros pronunciamentos feitos nesta Casa hoje,
com relação a essa questão de interferência no trabalho da Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação - qualquer reprimenda
a Relator, qualquer reprimenda a Presidente de Comissão. É um
homem que respeita o trabalho de todas as ComissQes permanen
tes da Casa. O que o Presidente tem dito, isto sim, é que ele gosta
ria que as propostas de emendas constitucionais remetidas pelo
Executivo para esta Casa fossem aprovadas como vieram. Porém,
ele respeita a decisão do Parlamento. Tem procurado negociar
com a Câmara, com o Senado, com o Congresso Nacional.

Então, que fique claro, Sr. Presidente, não é do feitio, da
formação do Presidente Fernando Henrique Cardoso "puxar a ore
lha" de Parlamentar ou fazer reprimenda ao trabalho de qualquer
Comissão da Casa, de Presidente ou de relator, e isso não foi feito.

O SR. IBRAlllM ABI·ACKEL - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

. O SR. IBRAHIM ABI·ACKEL (pPB - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sf"s e Srs. Deputados, se é verdade
que o Presidente da República fez essas declarações à imprensa, S.
Ex· está no livre exercício do seu direito de expressão, tanto quan
to estamos n6s ao afmnarmos que também, na nossa modesta opi
nião, o Sr. Presidente da República devia escolher melhor alguns
dos seus Ministros.

Ocorre, Sr. Presidente, que se esta declaração do Sr. Presi
dente da República visa atingir o Deputado Prisco Viana, que, no
exercício do seu dever parlamentar, emitiu parecer substaricioso e
bem fundamentado a respeito de uma das propostas do Executivo,
aí, então, estamos diante de uma situação mais grave, porque além
de crítica, trata-se de uma tentativa decoação.

Não é possível admitir da parte do Executivo a arbitrária
compreensão de que uma vez enviada uma emenda constitucional
à Câmara deva o Relator, qualquer que seja, ajoelhar-se diante da
sabedoria do Ministro que a redigiu e apoiá-lo através do parecer
na condição de Relator. .

O que estamos pleiteando aqui, Sr. Presidente, é o respeito à
independência do relator, que deve dar o parecer que lhe ditar a
consciência, segundo os conhecimentos específicos que possua so
bre a matéria.

Apreciada, portanto, tanto quanto crítica que tem o direito
de fazer, quanto como tentativa de coação para forçar a Câmara a
concordar sempre com as mensagens do Executivo; de uma ou de
outra forma tratar-se de uma declaração infeliz, que não 'faz jus à
habilidade política dó Sr. Presidente da República. Deserte que
estou de acordo com o Deputado JoSé Genoíno, para pedir a V.
Ex· que obtenha senão explicações, pelo menos contenção, afim
de que o episódio não se repita no futuro. O Sr. Presidente'da Ré
pública já tem dificuldades de sobra nesta Casa e poderá tomá-las
insuperáveis, caso nãó exerça, daqui por diante, o conveniente re
gistro de linguagem quando se referir à autonomia e à inde
pendência dos membros Poder Legislativo. (palmas.)

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

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

O SR. ALDO ARANTES (pCdoB - 00. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, creio que a declaraçãO do Presidente da
República não atinge somente o Relator Prisco Viana, mas tam
bém, em certo sentido, o Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, que declara, hoje, nos jornais, que, se não ti
ver independência para indicar os Relatores, não terá condições de
continuar na Presidência daquela Comissão.

Eu, como membro da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, digo que o seu Presidente, Deputado Roberto Maga
lhães, tem se pautado com atitudes independentes. E considero que
essa declaração não atinge meramente a Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, seu Presidente e Relator, mas toda a Casa.
Concordo com as declarações do Deputado José Genoíno. E creio
que. o comportamento que tem caracterizado o Presidente desta
Casa, Deputado Luís Eduardo, é exatamente o de posicionar-se
como Presidente da Casa, é essa autoridade é conquistada, de fato,
pela separação entre o posicionamento político-partidário e a posi
ção de dirigente de uma instituiçiló.

No meu entendimento, o Presidente deverá, no mínimo, vir
a público para esclarecer suas declarações. Evidentemente, Sua
Excelência é livre para fazer seus comentários sobre o conteúdo de



O SR. CARLOS DA CABRÁs (BIocolP~AMSem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, quero apenas retificar o meu·
voto. Embora tenha votado ''não'', o meu voto é "sim".

O SR. MATHEUS SCHMIDT - Sr. Presidente; peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. MATHEUS SCHMIDT (pDT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, já tive a oportunidade, na Comiss~o
de Constituição e Justiça e de Redação, há poucos instantes,' de
prestar a minha solidariedade ao Presidente daquela Comissão e ao
Depu1fldo Prisco Viana. Realmente, se se confrrmar a versão da
uPprclIsa, nós estamos diante de um fato muito grave, porque se
~aracterizaria uma intromissão indevida de um Poder em assuntos
âa competência específica de outro Poder. .

Acredito que até segunda-feira, segundo testemunho dos
nobres Líderes que representam Partidos que apoiam o Governo,
esse fato será esclarecido: que o Presidente da República irá inter
pretar essa versão da imprensa para que não paire a impressão de
'que estaria havendo uma quebra da independência dos Poderes por
ingerência do Presidente da República. ' .

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

O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem V. Ex" a palavra.
O SR. JOSÉ ANÍBAL (pSDB - SP. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, pela Liderança do PSDB e na linha do que
foi argumentado aqui pelo Líder do PMDB, Deputado Michel Te
mer, eu gostaria de dizer que este Governo tem se ca:racterizado
por uma sistemática busca de entendimento, de diálogo, de parce
ria com o Parlamento, desde as questões que organizam a socieda
de em tomo das reivindicações, seja na área econômica, seja na
área social. São questões que, ;reconhecidamente, neste Govemo,
adquirem maior vitalidade com força de pressão, na medida que
são encampadas pelo Parlamento, por Parlamentares, por grupo de
Parlamentares na área da saúde, na área da reforma agrária, na
área econômica, em setores como dos têxteis, dos calçados etc.
Isso tem sido uma marca desse Governo, no reconhecimento de
que somos aqui os legítimos representantes do povo brasileiro.

Um Governo que, conceitualmente - e não por conveniên
cia - opera desse modo, em momento algum vai admitir qualquer
manifestação de desapreço ao Parlamento ou a qllaJ.quer de seus
membros. Portanto, não é verdade que o .Presidénte tenha feito
qualquer reparo à indicação ~..:r.~lator,áôvoto de relator na CCJR
ou emqualque;r..outra·COIíilssão.

"Outr~ questãô: nós, que formamos a maioria política nesta
Casa, temos todo o direito de apresentar nossas posições. Não vou
aceitar que sei criminalize o debate. O debate é um componente
fundamental da democracia. E não vou aceitar que, sob o manto de
que o Presidente teria feito uma afirmação, não se possa fazer o
debate. Eu, pessoalmente, manifestei-me contrariamente ao,pare
cer do Sr. Relator da Comissão de Constituição e Justiça. E meu
direito. Somos todos iguais. Temos as mesmas condições de maIÚ
festação, de palavra e de convicção. E foi com convicção que me
manifestei, foi com convicção até, que reconheci para alguns com
panheiros do meu partido e de fora dele que nós que formamos a
base política do Governo temos de estar, em função desse desafio
das reformas econômicas, da reforma do Estado brasileiro, sempre
atentos a todos os detalhes do processo legislativo. Isso sigrúfica
acompanhá-lo, procurar interferir para que ele produza aquilo que
queremos:uma discussão ampla, aberta, que é o que o Governo e a
sociedade querem.
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um relatório. Mas, estará interferindo na independência deste Po- O SR. CARLOS DA CABRÁs - Sr. Presidente, peço a
der, ao mandar recados sobre a conduta do Presidente da Comis- palavra pela ordem.
são ou do Relator, para elaborar seu relatório sobre matéria O SR. PRESIDENTE (Beto Mansur) - Tem V. Ex· a pala-
submetida à apreciação desta Casa. Essa questão é grave e séria, vra.
pois envolve a independência desta Casa.

Reafirmo, pOis, em nbme da Liderança do PCdoB, que é
extremamente importante V. Ex", em nome de~ta Casa, dirigir-se
ao Presidente Fernando Henrique Cardoso, para que retifique suas
afrrmações. Caso contrário, que V. Ex· tome as atitud.es que dizem
respeito à sua posição como Presidente da Câmara dos Deputados.

O SR. MICHEL TEMER - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

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

O SR. MICHEL TEMER (PMDB .:.. SP. Sem revisão do 0ra

dor.) - Sr. Presidente, acho que essa discufiSão está um pouco fora de
foco. Na verdade, quando discutimos esse tema, sempre dizemos que
o Presidente ficou insatisfeito com isso, insatisfeito com aquilo, que o
Deputado se manifestou desta ou daquela maneira.

Na verdade, quando a Constituição determina que o Presi
dente jure cumpri-la no ato da pOsse, e que nÓS, ao tomarmos pos
se, tamoomjuremos cumpri-la, isso indica que nós e o Presidente,
ao fazermos esse juramento, estamos cumprindo o dever de obede
cer à soberania popular. A Constituição, quando exige esse jura
mento, na verdade está dizendo que todos os agentes públicos,
todos os agentes políticos, são servos da Constituição e, portanto,
servos da soberania popular.

Sendo assim, Sr. Presidente, quando há um relacionamento
entre o Presidente da República, o Executivo e o Legislativo, esse
relaCionamento Dão é pessoal. É um relacionamento institucional.
Portanto, S. Ex" jamais poderia"nem este Presidente nem nin
guém: dar uma palàvra de desabono em relação à conduta do Po
der Legislativo e, muito menos, como disseram vários oradores,
uma palavra de desapreço pessoal em relação à conduta de uma
das Comissões desta Casa, porque isso vuIneraria uma cláusula
pétrea da Constituição, que é a separação de Poderes.

Mas, aqui, Sr. Presidente, quero dar meu testemunho pes
soal. Embora convencido dessa tese, digamos, doutrinária e, a meu
ver, absolutamente correta, quero dar meu testemunho.

Pela função que exerço, tenho estado, como todos os de
mais líderes, várias vezes com o Presidente da República. E jamais
ouvi, Sr. Presidente, em momento algum. uma reprimida, um ges
tq, Uma palavra de desapreço em relação ao Legislativo, seja nas
conversas individuais, seja, muito menos, nas manifestações públi
cas. S. Ex· até, quando se manifes,ta publicamente, faz questão de
ressaltar a posição do Congresso. E claro que, no concerto dos Po
deres, S. EX" tenta nos convencer por meio de seus líderes de Go
verno.-A técniçâ é ter as lideranças de Governo, a técnica é ter
seus aliados lfá Casa, para tentar convencer o Legislativo. Essa é
uma miSS~-Ofurioom constitucional.

Po to, Sr. Presidente, ao mesmo tempo que revelo a
eventual' propriedade de uma manifestação dessa natureza, que
seria agres ora à Constituição, testemunho que de S. Ex· jamais
ouvi e tenJ)o quase absoluta convicção de que S. Ex· não disse
aquilo que está retratado nos jornais de hoje.

Agora, para ressalvar a figura do Legislativo, penso que es
sas manifestações devem ser encaminhadas. Certamente, os Líde
res do Governo levá-Ias-ão a S. Ex· e S. Ex" manifestar-se-á (tenho
absoluta certeza) em outra direção.

O Sr. Luís Eduardo, Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Belo Mansur, 2 D

Vice-Presidente
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Daquilo que está sendo proposto não vamos negar discus
são. Queremos a discussão. Queremo$ que se criem as Comissões
porque é onde se faz a discussão. onde a sociedade se manifesta,
onde escutamos e falamos. Isso é fundamenta~ até para revelar si
tuações de privilégio, para reV"elar situações que, sob o manto de
direitos. infernizam a vida do povo brasileiro. É preciso que a so
ciedade as conheça para que possa sobre elas decidir, atravésde
nós, que somos os ~eus representantes.

Dessa forma, considero absolutamente inócua essa gestão
de esclarecimento; todos nós aqui pessoalmente temos estima pelo
Deputado Prisco Viana, que é um Parlamentar com longo tempo
nesta Casa, um homem que tem -todas as qualidades e competên
cias para realizar qualquer trabalho para o qual for desigriado, o
que não impede que se possa dele divergir. .

Em relação a essa suposição de que o Presidente da Repú- .
blica teria dito. é mentira. Acho igualmente inócuo pedir ao Presi
dente da ~epúbiica 9.~e desrillnta ou que se retrate por uma
supostamentira.' ,

O Sr. Beto Mànsur. 2 q Vice-Presidente, deixa. a
cadeira da presidênçi.a, que é ocupada pelo Sr. Luís
Eduardo, Presidente..

O SR.lNOCftNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente·peçoa
palavra pela ordem. .

O SR. PRESIDENTE ~uís Eduardo) - Tem V. EX·'a'pa
lavra.

O SR. INOCftNCIO OLIVEmA (Bloco PFL - PE. Sem
revisão.do·orador.) - Eu também; Sr. Presidente, como Líder do
Bloco'PFL - PTBqm:ro dar o,meu testemunho. Talvez, na recente
história de nossa República, ,não tenha havido nenhum Presidente
- muitas vezes até porque foi· nosso colega aqui no Parlamento "-'
que tenha mantido uma harnlOnia tão grande com o Poder Legisla
tivo como o ExmO Sr. Presidente 'da República, Fernando Henrique
Cardoso.

Acredito que essa suposição <1e.que o S. Ex· teria dito algo
e o pedido para que V. Ex· entrasse em contato 'com o Presidente
da República para q1.Íestioná~lo sobre tal suposição é um desapreço
e um desrespeito a sua autoridade.

Acredito que o Presidente não seria capaz de fazer dCélara
ções contra o Relator ou contra qualqtler membro deste poder, in
clusive o Sr. Presidente da República tem mantido com V. Ex· e
com o Presidente do Supremo Tribunal Federal a melhor harmonia
e mdependência dos Poderes. E mais do que isso, Sr. Presidente, o
Presidente da República tem os seus interlocutores nesta Casa.

Muitas vezes somos convocados - os líderes dos partidos
que dão sustentação ao Governo - para que oPresidente mos
tre, por nosso intermédio, a opinião do Governo sobre deie'rnli
nadas matérias. Em muitas dessas vezes, Sr. Presidente, S. Ex·
se rende aos argumentos dos líderes, e isto é bom que se repita:
muitas vezes S. Ex' se rende aos argumentos dos Líderes. E as
sim o Presidente da República: um hpmem muito correto, alta
mente democrático, que seria incapaz de agredir qualquer
membro desta Casa e, mais do que isso, o Relator de u'ma maté
ria importante.

O que se quer nesta hora é questionar ou tirar proveito de
urna situação. Respeitamos o Deputado Prisco Viana, pelos seus
pronunCIamentos em defesa do Regimento. em defesa da Consti
tuição, mas iss'o não nos obriga a concordar com S. Ex' na desca
racterização da emenda da reforma administrativa. Queremos que
a Comissão Especiaf·decida sobre essa matéria, 'ouvindo autorida
des, para que em 40 sessões possamos dizer à sociedade, aos Mu
nicípios, aos Governos dos Estados, à Nação, se vamos enveredaI
pelo caminho da modernidade, pelo caminho de uma máquina ad-

ministrativa que atue em assuntos próprios e específicos do Estado
e não uma máquina administrativa gorda e ineficiente.

Por isso, Sr. Presidente. discordamos e temos certeza de que
se o Sr. Presidente da República quisesse poderia fazê-lo, mas tem
seus interlocutores na figura de seus Líderes de Governo e dos Lí
deres dos partidos que dão sustentação ao Governo. '

Dou· por encerrada, definitivamente, esta ma~éria, porque
ela não serve a esta Casa e não serve às instituições do nosso País.

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

() SR. PRESIDENIfE (Luís Eduardo) - Tem V.Exa a pala-
vra.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP: Sem.re~isão dei orador)
- Sr. Presidente, serei breve.

Quyro deixar. clar<;> que discordo de boa parte do relatório
tio Deputado Prisco Viana. São discordâncias pessoais. Inclusive,

-expressei aqui o meu respeito. amizade pelo Presidente da Repúbli-
ca e também referi-me a declarações. '"

Se os Líderes do PSDB e do PFUBloco afirmam que o Pre
sidente. da República não teve este tipo de interpretação em relação
à escolha de Relatores, S.Exa. tem o direito de discordar do relató
rio, tem o direito de polemizar, ~s ~o' tem o direito de entrar em
procedinientos. Separo procedimentos de mérito. Estou defenden
do ó procedimento. Se é elucidado publicanIente, se o Líder des
mentiu qqe o. Presiden~ afirmou isto, a questão que levanto a
.V.Ex~ estl).esc,larecida. E o .q!1Y ,devemos fa~er com toda transpa
rência.

Agora, deixar o mal-estar, deixar a situação por debaixo do
pano é o que não devemos fazer em um Parlamento que é, por ex
celência, transparente.

. O. SR. rRESIDE~TE (Deputado Luís Eduardo) - Os es
clarecimentos dos, Deputados Geim~no Rigotto, José Amôal e
Inocêncio Oliveirà, que já reaftrmaram aposição do Presidente da
Repiíblica, Por' si sós deixanI claro, primeiro, que não foi uma afir
mação do Pr,:siqente da República.

Entretanto, se algum dia o Presidente da República tentar de
alguma forma a interferência indevida no Poder Legislativo, nós
reagiremos, todos inclusive o Presidente. (palmas.)

Portanto, essa questão está plenanIente esclarecida.
, O S~.ABELARDO LUPION - Sr. Presidente, peço a pa-

lavra pela orde.m. .. .. '
O SR. PRESIDENTE (Luís Euardo) Tem V.Exa. a palavra.
O SR. ABELAROD LUPION (BlocolPFL-PR. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, em função de uma negociação exaustiva
da Frente Parlàinentar da Agricultura com a equipe de Governo, onde
estamos buscando uina solução para as dívidas dos agricultores brasi
leiros e a se<..1.nitização da~ mesmas, estamos em falta com esta Casa.
Queremos, em re~ito à Casa, dizer que temos feito todo o possível
junto á equipe econôITÚca do Governo para minimizar os problemas
da agricultura e para que essa securitização saia o mais rápido possí
vel. Hoje, em função disso, a equipe de negociação, formada pelos
Deputados Hugo Biehl, Coordenador da Frente, Abelardo Lupion,
Coordenador de Negociação, Augusfo Nardes, Nelson Marquezelli,
Valdir COlatto, Beta Lélis, André Puccinelli, Odílio Balbinotti e Car
los Melles não pôde estar presente nesta últírna votação. '

Declaramos o' voto "sim" pedimos escusas e o entendimento
dos companheiros em relação a nossa ausência porque essa causa é
muito nobre e importante. Por esta razão, esclarecemos esse'fato e
pedimos a complacência da Casa.

O Sr. Luís Eduardo, Presidente, deixa a cadeira
da presidência. que é ocupada pelo Sr. Wilson Braga,
4 0 Suplente de Secretario.



Ceará

VI-ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE, (Wilson Braga) - Nada mais haven.

do a tratar, vou encerrar a Sessão.
O SR. PRESIDENTE .(Wilson Braga)-

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Tocantins

Freire Júnior - PMDB.

Maranhão

Albérico Filho - PMDB; Antônio Joaquim Araújo - Bloco
- PFL; Costa Ferreira - PPB.

Arribai Gomes - PMDB; Antônio Balhmann- PSDB; Antônio
dos Santos ~ Bloco - PFL; AmOn Bezerra - PSDB; Edson Queiroz
PPB; Finno de Castro - PSDB; Gonzaga Mata - PMDB.

Piauí

Alberto Silva - PMDB; B. Sá - PSDB; Ciro Nogueira - Bloco
- PFL; Felipe Mendes~PPR; Heraclito Fortes - Bloco - PFL.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL; Betinbo Rosado - Bloco
- PFL; Carlos Alberto - Bloco - PFL; Cipriano Correia - PSDB;
Henrique Eduardo Alves - PMDB.

Paraíba
Adauto Pereira - Bloco - PFL; Alvaro Gaudêncio Neto 

Bloco - PFL; Annando Abílio - PMDB; Cássio Cunha Lima -
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O SR. HERÁCLITO FORTES - ?eço a palavra pela or- O SR. JOÃO COLAÇO (Bloco'PSB-PE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, quero registrar meu voto "sim", na últi
ma votação.'

O SR. OSCAR GOLDONI (PMDB - MS. Semrevis~o do
orador.) - Sr. Presidente, quero confrrmar meu voto "sim:':~ .

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - SeráregÍ!:trado
em ata.

O SR. VALDIR COLATTO -'- Sr. Presidente, peço a pala.
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE .(Wilson Braga) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

O SR. VALDIR COLATTO(pMDB:"'- SC. Sém revisão
do orador.) - Sr. Presidente, faço apelo ao Governo Federal, ao
Conselho Monetário e ao Banco Central, para que atendam o pedi
do do Ministério da Agricultura de liberação do aumento da ali
quota do compuls6rio do depósito à vista de 17% para 25%.

Sr. Presidente, digo isso porque o aumento' de 8% dará
aporte de 600 a 700 milhões de reais para financiar a safra agríco
la. Ontem, na reunião do Conselho Monetário Nacional, não se foi
sensível ao pedido do Secretário Nacional de Política Agrícola,
Dr. Guilhenne Dias. Seu acatamento viria resolver o sério proble
ma da falta de recursos para a agricultura.

Sr. Presidente, repito o apelo ao Governo para que permita
essa liberação. Que oriente o Conselho Monetário Nacional, atra
vés do Ministro da Fazenda, Pedro Malan, para que, ao invés des
ses .recursos ficarem congelados no Banco Central - um dinheiro
inútil, que não será utilizado para nada - que se libere o aumento
da alíquota, do compulsório de 17% para 25%, o que daria um
aporte de 600 a 700 milhões, repito, para o custeio agrícola. O
campo precisa desse dinheiro para plantar. Espero que o Governo
se sensibilize o invista na agricultura para que possamos produzir
alimentos para o País na próxima safra.

Era o que tinha a dizer.

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

lavra.
O SR. HERÁCLITO FORTES (BlocoIPfL.:PI Sem revi

são-do orador.) - Sr. Presidente, queria registrar o meu voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Será registrado

em ata.
A SRA. MARTA SUPLICY - Sr. Presidente, peço a pala

vra Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Tem V. Ex" a pa

lavra.
A SRA. MARIA SUPLICY (pT- SP. Sem revisão da ora

dora.) - Sr. Presidente,em nome das Deputadas Federais e dos
funcionários desta Casa, queremos faIar da nossa preocupação
frente ao assassinato da funcionária Sára Lúcia Fonsêca, que tra
balhava na Câmara dos Deputados desde 1~75, e prestar nossa SO'
lidaried1lde e sua farnflia e a seus dois fi111os. '

Estamos encaminhando documentos ao Conselho Nacional
da Mulher, em vista de o assassino - um namorado violento com o
qual, infelizmente, ela se envolveu e que a matou barbaramente 
já ter contratado uni ótimo advogado. Vimos, pelo que está sendo
veiculádo nos jorriais, que o procedimento será o de sempre com
relação à múlher assassinada: o denegrimento da conduta de Sára
Lúciá. Isto é inadmissível! É inadmissível que, neste País, hoje, al
guém possá matar uma mulher e escarafunchar sua vÍdà! Não cO"
nhoci Sára Lúcia. 'Não quero saber nem interessa como era o seu
comportamento. A única coisa que importa é que eSSI!- mulher foi
violentamente assassinada e o assassino tem de ir para a cadeira.

É o pedido que vamos encaminhar ao Conselho Nacional
das Mulheres. .

O SR. PRESIDEr-ITE (Wilson Braga) - A Mesa infonna à
Deputada Marta Suplicy que na sessão ,anterior emprestou sua' so
lidariedàde e seus sentimentos pelo fato ocorrido e que será regis
trado em ata o pronunciamento de V. Ex".

O SR. MATHEUS SCHMIDT - Sr. Presidente, peço a pa-
lavra pela ordem. .

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Tem V. Ex" apa"
lavra.

O SR. MATHEUS SCHMIDT (pDT'- RS. Sem revisão
do orador.) -Sr; Presidente, com base no art. 12, inciso I, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, recorro ao Plenário con
tra despacho proferido pelo Sr. Presidente da Câmara em
requerimento formulado pelo Deputado José Genoíno sobre a correta
interpretação do art. 143, inciso 11, alínea b, do texto regimental.

O despacho de S. Ex" detennina a apensação das proposiçõ
es mais antigas que versem sobre alteração do capítulo "Do Siste
ma Tributário Nacional" à PEC nO 175/95. Tendo em vista
divergência de entendimento - achamos que à PEC em tela deve
ria ter sido apensada a proposição mais' antiga, e não o inverso -,
solicito o reexame da matéria pelo Plenário.

Sr. Presidente. apresentá ainda uma proposta de emenda à
Constituição que dá nova redàção ao art. 93, inciso VI, da Consti
tuição Federal. Trata-se de uma omissão que a emenda procura
corrigir. Refere-se a uma injustiça que se comete contra a mulher
juíza.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - A Mesa recebe do
Deputado Matheus Schmidt a proposta de emenda à Constituição
e a encaminha para os devidos tennos.

O SR. JOÃO COLAÇO - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Tem V. Ex" a pa
lavra.
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PMDB; Efraim Morais - Bloco - PFL; Enivaldo Ribeiro - PPB;
Gilvan Freire - PMDB.

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL; Fernando Ferro - PT; Fer
nando Lyra - Bloco - PSB; Gonzaga Patriota -Bloco - PSB.

Alagqlli! "

, Albéri~o Cordeiro - Bloco - PTB; Augusto Farias - PPB;
Benedito deLira - Bloco - PFL; Ceci Cunha - PSDB; Fernando
Torres - PSDB.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco França - Bloco - PMN;
Carlos Maguo - Bloco,- PFL; Cleonâncio Fonseca - PPB.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - Bloco - PFL; Be
nito Gama~ Bloco ~PEL;Beto Lelis - Bloco - PSB; Claudio Ca
jado~ Bloco - PFL; Coriolano Sales - PDT; Domingos Leonelli ~
PSDB; EujáçioSimoes - Bloco - PL; Félix Mendonça - Bloco
PTB; Fernando Gomes - PMDB; Geddel Vieira Lima - PMDB;
Haroldo Lima - PCdoB.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Antônio Aureliano - PSDB; Antônio
do Valle - PMDB; Aracely de Paula - Bloco - PFL; Aimândo
Costa- PMDB; Bonifácio de Andrada - Bloco - PTB; Carlos
Melles - Bloco - PFL; Carlos Mosconi - PSDB; Chico Ferramen
ta - PT; Danilo de Castro - PSDB; Edson Soares - PSDB; Eduar
do Barbosa - PSDB; Eliseu Resende - Bloco - PFL; Fernando
Djniz - PMDB; Francisco Horta - Bloco - PL; Genésio Bernardi
no"': PMDB; Hercu~o Anghinetti - PSDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PSB; Feu Rosa - PSDB.

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - PPR; Alcione Athayde - PPB; Alexan
'dre Cardoso ~ Bloco .~ PSB; Alexandre Santos - PSDB; Alvaro
Valle - Bloco - PL; Arolde de Oliveira - Bloco - PFL; Ayrton
Xerez - PSDB; Candinho Mattos - PMDB; Carlos Santana -PT;
Cidinha Campos - PDT; Conceição Tavares - PT; Edsón Ezequiel
- PDT; Eduardo Mascarenhas - PSDB; Eurico Miranda - PPR;
Fernando Gabeira ~ PV; Fernando Gonçalves - Bloco -PTB; Fer
nando Lopes - PDT; Francisco Dornelles - PPB; Francisco Silva
-PPB.

São Paulo
Alberto Goldman - PMDB; Aldo Rebelo - PCdoB; Almino

Affonso - PSDB; Aloysio Nunes Ferreira - PMDB; Antônio Car
los Pannunzio - PSDB; Antônio Kandir - PSDB; Arlindo China
glia - PT; Arnaldo Faria de Sá - PPB; Arnaldo Madeira - PSDB;
Ary Kara - PMDB; Ayres da Cunha - Bloco - PFL; Carlos Apoli
nário - PMDB; Carlos Nelson - PMDB; Celso Daniel- PT; Celso
Russomanno - PSDB; Corauci Sobrinho - Bloco - PFL; Cunha
Bueno - PPB; Cunha Lima - PSDB; De Valasco - Bloco - PSD;
Delfim Netto - PPB; Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB; Edinho
Araújo - PMDB; Eduardo Jorge - PT; Fernando Zuppo - PDT;
Hélio Bicudo - PT; Hélio Rosas - PMDB.

Mato Grosso
Antônio Joaquim - PDT; Gilney Viana - PT.

Distrito Federal
Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvalho - PPS; Bene- '

dito Domingos - PPB; Chico Vigilante - PT.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; Barbosa Neto - PMDB.

Mato Grossti do Sul'

Andre Puccinelli - PMDB; Dilso Sperafico - PMDB; Flá
vio Derzi - PPB.

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Affonso Camargo - Bloco
- PFL; Alexandre Ceranto - Bloco - PFL; Antonio Veno - Bloco
- PFL; Basilio Villani - PPB; Chico da Princesa - Bloco - PTB;
Dilceu Sperafico - PPB; Elias AbraMo - PMDB; Flávio Aros 
PSDB; Hermes Parcianello - PMDB.

Santa Catarina

Edinho Bez - PMDB; Edison Andrino - PMDB.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB; Adylson Mot
ta - PPR; Aírton Dipp - PDT; Augusto Nardes - PPB; Carlos Car
dinal - PDT; Darcísio Perondi - PMDB; Enio Bacci - PDT;
Esther Grossi - PT; Ezídio Pinheiro - PSDB.

DEIXAMDE COMPARECER OS SENHORES:

Amapá

Raquel Capiberibe - Bloco - PSB.

Pará

Vic Pires Franco - Bloco - PFL.

Amazonas

Alzira Ewerton -PPB.

'Rondônia

Emerson Olavo Pires - PSDB.

Acre

,Célia Mendes - PPB; Francisco Diógenes - Bloco - PFL.

Tocantins

Darci Coelho - Bloc9~ PFL; Osvaldo Reis - PPB.

Maranhão

César Bandeira - Bloco - PFL; Davi Alves Silva - Bloco 
PMN; Domingos Dutra -PT; Eliseu Moura - Bloco - PFL; José
Carlos Sabóia - Bloco - PSB; Mauro Fecury - Bloco - PFL.

Ceará

José Linhares - PPB.

Rio Grande do Norte

Laire Rosado - PMDB.

Pernambuco

José Jorge - Bloco - PFL; Osvaldo Coelho - Bloco - PFL;
Sérgio Guerra - Bloco - PSB.

Minas Gerais

Elias Murad - PSDB; Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco
PFL; Lael Varella - Bloco - PFL; Nilmário Miranda - PT; Paulo
Heslander - Bloco - PTB; Silvio Abreu - PDT.

Rio de Janeiro

Jorge Wilson - PMDB; José Carlos Coutinho - S/P; José
Egídio - Bloco - PL; Roberto Jefferson - Bloco - PTB.
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São Paulo

Fausto MartelIo - PPB; Franco Montoro - PSDB; João
Mellão Neto - Bloco - PFL.

Mato Grosso

Augustinho Freitas - PPB.

Distrito Federal

Osório Adriano - Bloco - PFL.

Goiás

João Natal- PMDB; Sandro Mabel- PMDB.

Paraná

Paulo Cordeiro - Bloco - PTB.

Santa Catarina

Rivaldo Macari - PMDB.

Rio Grande do Sul

Ezidio Pinheiro ~ PSDB; Hugo Lagranha - Bloco - PTE.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Br"ga) - Encerro a Sessão,

designando para hoje, quinta-feira, dia 28, às 14 horas, a seguinte

ÜRDEMDÜDIA

(Às 16 horas)

TRABALHO DE COMISSÕES

PRORROGAÇÃO DE SESSÃO

Homenagem ao 49° aniversário de fundação da Federação
NaCIOnal dos Jornalistas, Fenaj.

Autor: Deputado Tilden Santiago.
e SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Encerro a sessão,

designando para hoje quinta-feira, dia 28, às Vl-horas, a seguinte

üRDEMDüDIA

RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCRITOS
NO GRANDE EXPEDIENTE DO M~S DE SETEMBRO

AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE EMENDA~ nu RECURSOS

l-Emendas

1
PRVJETO DE RESOLUÇÃO NQ.55, DE 1995

(DO SR. INÁCIO ARRUDA)
Altera o inciso 11 do artigo 68 do Regimento Interno,

e dá outras providências.
Prazo para apresentação de emendas (artigo 216, §

1ºdo Regimento Interno):
Prazo - 2º- dia: 28-9-95
Último dia: 3-9-95

11 - Recursos

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE COMIS
SÃO -ART. 24,11 PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE
RECURSO: ART. 58, § 1º lNTERPOSIÇÃO DE RECUR
SO: ART. 58, § 3º combinado com ART. 132, § 22

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS:

PROJETO DE LEI

N2 4.018-6193 (SENADO FEDERAL) - Dispõe sobre a
arbitragem.

Prazo-
Último dia: 28-9-95

RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCRITOS PARA O
GRANDE EXPEDIENTE DO MÊS DE OUTUBRO

Felix Mendonça

Waldir Dias

Nome
Álvaro Gaudêncio Neto
Itamar Serpa
Paes Landim
Saulo Queiroz
Herculano Anghinetti

IIdemar Kussler
Ubiratan Aguiar

Feu Rosa

Júlio Redecker

l'iélio Rosas

Lidia Quinan

Hugo Biehl

Eduardo Jorge

Euripedes Miranda

Leonel Pavan
Manoel Castro
José Genoíno
Domingos Dutra
Paulo Rocha
Luiz Femando
Marta Suplicy
Davi Alves Silva

José Carlos Vieira

Nair Xavier Lobo
José Chaves
Jurandyr Paixão
,José Pimentel
Jofran Frejat
Saraiva Felipe

4 4iLfeira 15:00

15:25

Oata Dia Hora
2 2ª-feira 15:00

15:25
15:50
16:15
16:40

17:05
17:30

17:55

18:20

6 6ª-feira 10:00

10:25
10:5t1
11 :15
11 :40
12:05
12:30
12:55
13:20

3 3ª-feira 15:00

15:25

5 5iLfeira 15:00

15:25

9 2iLfeira 15:00

15:25
15:50
16:15
16:40
17:05
17:30

12:55 Pinheiro Landim'
13:20 Nedson Micheleti

Tilden Santiago :

Marcelo Deda
Laura Carneiro
Régis de Oliveira
Adelson Salvador
Márcia Marinho
Hermes Parcianello
Paulo Delgado
Renan Kurtz

6ª-feira 10:00
10:25
10:50
11 :15
11 :40
12:05
12:30

Dia Hora

5ª-feira 15:00

15:26

Data

28

29
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17:55 Gervásio Oliveira 12:55 Mário Cavallazzi
18:20 Sérgio Carneira. 13:20 Marcelo Barbieri

10 3ª-feira 15:00 Welson Gasparini 23 2Lfeira 15:00 Nilson Gibson
15:25 .César Bandeira 15:25 Pedr'o Wilson

11 4ª-feira 15:00 Maria Elvira 15:50 Jarbas Lima

15:25 ViceI'Ite Cascione 16:15 EliseuMoura
16:40 Salatiel Carvalho

13 6ª-feira 10:00 Marcani Perillo 17:05 Benedito Domingos
10:25 Expedito Júnior 17:30 Anivaldo Vale
10:50 Eliseu Resende 17:55 Carlos Nelson
11:15 Benedito de Lira 18:20 Raimundo Bezerra
11:40- Sandra Starling 24 3Lfeira 15:00 Darcfsio Perancli
12:05 Tuga Angerami 15:25 Edson ~equiel12:30 Mauri Sérgio
12:55 Beto Lelis 25 4J-feira 15:00 Luiz DlI'ão
13:20 Pedro Corrêa 15:25 Luiz Buai.z

16 2L feira 15:00 SameyFilho 26 5Lfeira 15:00 José Machado
15:25 Confúcio Moura 15:25 Márcio Reinaldo Moreira
15:50 Salomão Cruz «

16:15 Zaire Rezende
27 6Lfelra 10:00 Ubaldo Corrêa

16:4Ó Roberto Valadao 10:25 Udson Bandeira
17:05 Ricardo Heráclito 10:50. Luciano Castro
17:30 Remi Trinta 11:15 Paulo Bauer
17:55 Fernando Ferro 11:40 . Roberto Rocha

18:20 Gilvan Freire 12:05 Carlos Magno
12:30 Carlos MoSl'J>ni

17 3ª-feira 15:00 Edson Silva . 12:55 . Coriolano Sales
15:25 Adylson Motta 13:20 Mendonça Filho

18 4ª-feira 15:00 Haroldo Lima 30 2Lfeira 15:00 JoãoMaía

15:25 Ivandra Cunlfa Lima 15:25 JoSé Aldemir

19 SLfeira 15~OO Marisa Serrano 15:50 Humberto Costa
16:15 . Miguel Rossetk>

15:25 . , Ivan Valente 16:40 Osvaldo Reis
20 SLfeira 10:00 Sérgio Miranda 17:05 EJcione Barbalho

10:25 João Coser 17:30 Gonzaga Mota
10:50 Paulo Bernardo 17:55 Ricardõ Gomyde
11 :15 Talvane Albuquerque . 18:20 Silvernani Santos
11:40 Nfcias Ribeira 31 3LfeIra 15:00 Wilson Branco
12:05 Efraim Morais 15:25 PautoGOwea
12:30 Elias Abrahão

(Encerra-se a Sessão às 12 horas e 33 minutos.)
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Ata da 152a Sessão, em 28 de setembro de 1995
Presidência dos Srs.: Ronaldo Perim, ]O Vice-Presidente; Wilson Campos, 1° Secretário~' Wilson Braga,

4° Suplente :de Secretário; Tilden Santiago - § 2° do artigo 18 do Regime.nt(} Interno

Às 14 HORAS COMPARECEM OS SENHORES
Luís Eduardo
Ronaldo Perim
BetoMansur
Wilson Campos
Leopoldo Bessone
Benedito Domingos
João Henrique
Robson Tuma
Vanessa Felippe
Luiz Piauhylino
Wilson Braga.

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PI'B; Elton Rohnelt - Bloco 
PSC; Francisco Rodrigues - Bloco - PSD; Luciano Castro - PPB;
Luis Barbosa - Bloco - PI'B; Moises Lipnik - Bloco - PTB; Ro
bério Araújo - PSDB; Salomão Cruz - Bloco - PFL.

, Amapá

Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade - PPB; Fátima
Pelaes - Bloco - PFL; Gervásio Oliveira - Bloco - PSB; Murilo
Pinheiro - Bloco ~ PFL; Sérgio Barcellos - Bloco - PFL; Valde
nor Guedes - PPB.

Pará

Ana Júlia - PI'; Anivaldo Vale - PPB; Antônio Brasil 
PMDB; Benedito Guimarães - PPB; Elcione Barbalho - PMDB;
Gerson Peres - PPB; Giovanni Queiroz - PDT; Hilário Coimbra
Bloco - PTB; José Priante - PMDB; Nicias Ribeiro - PMDB;
Olávio Rocha - PSDB; Paulo Rocha - PT; Paulo Titan - PMDB;
Raimundo Santos - PPB; Socorro Gomes - PCdoB; Ubaldo Cor
rêa-PMDB.

Amazonas

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

Roudônia

Carlos Camurça - PPB; Confúcio Moura - PMDB; Euripe
des Miranda - PDT; Expedito Júnior - Bloco - PL; Ildemar Kus
sler- PSDB; Marinha Raupp - PSDB; Silvernani Santos - PPB.

Acre

Carlos Airton - PPB; Chicão Brigido - PMDB; João Maia
- PSDB; Mauri Sérgio - PMDB; Ronivon Santiago - Bloco 
PSD; Zila Bezerra - PMDB.

Tocantins

Antônio Jorge - PPB; Dolores Nunes - PSDB; Freire Jú
nior - PMDB; João Ribeiro - Bloco - PFL; Paulo Mourão 
PSDB; Udson Bandeira - PMDB.

Maranhão

Albérico Filho - PMDB; Antônio Joaquim Araújo - Bloco
- PFL; Costa Ferreira - PPB; Jayme Santana - PSDB; Maguo Ba-

celar - S/P; Márcia Marinho - PSDB; Nan Souza -" PPB; Pedro
Novais - PMDB; Remi Trinta - PMDB; Roberto Rocha - PMDB;
Sarney Filho - Bloco - PFL; Sebastião Madeira - PSDB.

Ceará

Anibal Gomes - PMDB; Antônio Balhmann - PSDB; An
tônio dos Santos - Bloco - PFL; Amon Bezerra - PSDB; Edson
Queiroz - PPB; Edson Silva - PDT; Firmo de Castro - PSDB;
Gonzaga Mota - PMDB; !nacio Arruda - PCdoB; José Pimentel
PT; Leônidas Cristino - PSDB; Nelson Otoch - PSDB; Paes de
Andrade - PMDB; Pimentel Gomes - PSDB; Pinheiro Landim 
PMDB; Raimundo Bezerra - PMDB; Roberto Pessoa - Bloco 
PFL; Rommel Feijó - PSDB; Ubiratan Aguiar - PSDB; Vicente
Arruda- PSDB; Zé Gerardo - PSDB.

Piauí

Alberto Silva - PMDB; B. Sá - PSDB; Ciro Nogueira 
Bloco - PFL; Felipe Mendes - PPB; Heraclito Fortes - Bloco 
PFL; Júlio Cesar - Bloco - PFL; Mussa Demes - Bloco - PFL;
Paes Landim - Bloco - PFL; Waldir Dias - PPB.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL; Betinho Rosado - Bloco
- PFL; Carlos Alberto - Bloco - PFL; Cipriano Correia - PSDB;
Henrique Eduardo Alves - PMDB; Iberê Ferreira - Bloco --: PFL;
Ney Lopes - Bloco - PFL.

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL; Alvaro Gaudêncio Neto 
Bloco - PFL; Armando Abílio - PMDB; Cássio Cunha Lima
PMDB; Efraim Morais - Bloco - PFL; Enivaldo Ribeiro - PPB;
Gilvan Freire - PMDB; Ivandro Cunha Lima - PMDB; José Alde
mir- PMDB; José Luiz Clerot- PMDB; Ricardo Rique - PMDB.

Pernambuco

Antônio Geraldo - BlOC'.o - PFL; Fernando Ferro - PT; Fer
nando Lyra - Bloco - PSB; Gonzaga Patriota - Bloco - PSB;
Humberto Costa - PT; Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL; João
Colaço - Bloco - PSB; José Chaves - S/P; José Mendonça Bezer
ra - Bloco - PFL; José Múcio Monteiro - Bloco - PFL; Mendon
ça Filho - Bloco - PFL; Nilson Gibson - Bloco - PSB; Pedro
Correa - Bloco - PFL; Ricardo Heráclio - Bloco - PMN; Roberto
Fontes - Bloco - PFL; Roberto Magalhaes - Bloco - PFL; Salatiel
Carvalho - PPB; Severino Cavalcanti - Bloco - PFL; Vicente
André Gomes - PDT; Wolney Queiroz - PDT.

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB; Augusto Farias 
PPB; Benedito de Lira - Bloco - PFL; Ceci Cunha - PSDB;
Fernando Torres - PSDB; José Thomaz Nonô - PMDB; Moa
cyr Andrade - PPB; Olavo Calheiros - PMDB; Talvane Albu
querque - PPB.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco França - Bloco - PMN;
Carlos Maguo - Bloco - PFL; Cleonâncio Fonseca - PPB; José
Teles - PPB; Marcelo Deda - PI'; Pedro Valadares - PPB; Wilson
Cunha - Bloco - PFL.
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Bahia

Alcides Modesto - PT; AroldO Cedraz - Bloco - PFL; Be
nito Gama - Bloco - PFL; Beto Lelis - BlocQ - PSB; Claudio Ca
jado - Bloco - PFL; Coriolano Sales - PDT; bomingos Leonelli 
PSDB; Eujácio Simões - Bloco - PL; Félix Mendonça - Bloco
PTB; Fernando Gomes - PMDB; Geddel Vieira Lima - PMDB;
Haroldo Lima - PCdoB; Jaime Fernandes - Bloco - PFL; Jairo
Azi - Bloco - PFL; Jairo Carneiro - Bloco - PFL; Jaques Wagner
- PT; João Almeida - PMDB; João Leão - PSDB; Jonival Lucas
Bloco - PFL; José Carlos Aleluia - Bloco - PFL; José Rocha
Bloco - PFL; José Tude - Bloco - PTB; Leur Lomanto - Bloco
PFL; Luiz Braga - Bloco - PFL; Luiz Moreira - Bloco - PFL;
Manoel Castro - Bloco - PFL; Marcos Medrado - PPB; Mário
Negromonte - PSDB; Nestor Duarte - PMDB; J'ecfro Irujo 
PMDB; Prisco Viana - PPB; Roberto Santos - PSDB; Roland La
vigne - Bloco - PL; Sérgio Carneiro - PDT; Severiano Alves 
r )T; Simara Ellery - PMDB; Ubaldino Junior - Bloco::'" PSB;
L1rsicino Queiroz - Bloco - PFL.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Antônio Aureliano - PSDB; Antônio
do Valle - PMDB; Aracely de Paula - Bloco - PFL; Annando
Costa - PMDB; Bonifácio de Andrada - Bloco - PTB; Carlos
Melles - Bloco - PFL; Carlos Mosconi - PSDB; Chico Ferramen
ta - PT; Danilo de Castro - PSDB; Edson Soares - PSDB; Eduar
do Barbosa - PSDB; Eliseu Resende - Bloco - PFL; Fernando
Diniz - PMDB; Francisco Horta - Bloco - PL; Genésio Bernardi
no - PMDB; Herculano Anghinetti - PSDB; Ibrabim Abi-Ackel
PPB; Jaime Martins - Bloco - PFL; Jair Siqueira - Bloco - PFL;
João Fassarella - PT; José Rezende - PPB; José Santana de Vas
concellos - Bloco - PFL; Márcio Reinaldo Moreira - PPB; Mar
cos Lima - PMDB; Maria Elvira - PMDB; Mário de Oliveira 
PPB; Maurício Campos - Bloco - PL; Mauro Lopes - Bloco 
PFL; Newton Cardoso - PMDB; Odelmo Leão - PPB; Osmânio
Pereira - PSDB; Paulo Delgado - PT; Philemon Rodrigues - Blo
co - PTB; Raul Belém - Bloco - PFL; Roberto Brant - Bloco 
PTB; Romel Anízio - PPB; Sandra Starling - PT; Saraiva Felipe
PMDB; Sérgio Miranda - PCdoB; Sérgio Naya - PPB; Silas Bra
sileiro ~ PMDB; Tilden Santiago - PT; Vittorio Medioli - PSDB;
Zaire Rezende - PMDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PSB; Feu Rosa - PSDB; João
Coser - PT; Jorge Anders - PSDB; Luiz Buaiz - Bloco - PL; Luiz
Durão - PDT; Nilton Baiano - PMDB; Rita Camata - PMDB; Ro
berto Valadão - PMDB; Theodorico Ferraço - Bloco - PTB.

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - PPB; Alcione Athayde - PPB; Alexan
dre Cardoso - Bloco - PSB; Alexandre Santos - PSDB; Alvaro
Valle - Bloco - PL; Arolde de Oliveira - Bloco - PFL; Ayrton
Xerez - PSDB; Candinho Mattos - PMDB; Carlos Santana - PT;
Cidinha Campos - PDT; Conceição Tavares - PT; Edson Ezequiel
- PDT; Eduardo Mascarenhas - PSDB; Eurico Miranda - PPB;
Fernando Gabeira - PV; Fernando Gonçalves - Bloco - PTB; Fer
nando Lopes - PDT; Francisco Dornelles - PPB; Francisco Silva
- PPB; Itamar Serpa - PSDB; Jair Dalsonaro - PPB; Jandira Feg
hali - PCdoB; João Mendes - Bloco - PTB; José Carlos Lacerda
PPB; José Mauríci.o - PDT; La1?rovita Vieira - PPB; Laura Car
neiro - PPB; Lima Netto - Bloco - PFL; Lindberg Farias 
PCdoB; Márcia Cibilis Viana - PDT; Marcio Fortes - PSDB; Mil
ton Temer - PT; Miro TeIXeira - PDT; Moreira Franco - PMDB;
Noel de Oliveira - PMDB; Paulo Feijó - PSDB; Roberto Campos

- PPB; Rubem Medina - Bloco - PFL; Sérgio Arouca - PPS; Si
mão Sessim - PPB; Sylvio Lopes - PSDB.

São Paulo

Alberto Goldman - PMDB; Aldo Rebelo - PCdoB; Almipo
Affonso - PSDB; Aloysio Nunes Ferreira - PMDB; Antônio Car
los Pannunzio - PSDB;·Antônio Kandir - PSDB; Arlindo China
glia - PT; Arnaldo Faria de Sá - PPB; Arnaldo Madeira - PSDB;
Ary Kara - PMDB; Ayres da Cunha - Bloco - PFL; Carlos Apoli
nário - PMDB; Carlos Nelson - PMDB; Celso Daniel- PT; Celso
Russomanno - PSDB; Qorauci Sobrinho - Bloco - PFL; Cunha
Bueno - PPB; Cunha Lima - PSDB; De Valasco - Bloco - PSD;
Delfim Netto - PPB; Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB; Edinho
Araújo - PMDB; Eduardo Jorge - PT; Fernando Zuppo - PDT;
Hélio Bicudo - PT; Hélio Rosas - PMDB; Ivan Valente - PT; Jair
Meneguelli - PT; João Paulo - PT; Jorge Tadeu Mudalen 
PMDB; José Am'bal- PSDB; José Augusto - PT; José Coimbra
Bloco - PTB; José de Abreu - PSDB; José Genoíno - PT; José
Machado - PT; José Pinotti - PMDB; Jurandyr Paixão - PMDB;
Koyu Iha - PSDB; Luciano Zica - PT; Luiz Carlos Santos 
PMDB; Luiz Gushiken - PT; Maluly Netto - Bloco - PFL; Mar
celo Barbieri - PMDB; Marquinho Chedid - Bloco - PSD; Marta
Suplicy - PT; Maurício Najar - Bloco - PFL; Michel Temer
PMDB; Nelson Marquezelli - Bloco - PTB; Paulo Lima - Bloco
PFL; Régis de Oliveira - Bloco - PFL; Ricardo Izar - PPB; Salva
dor Zimbaldi - PSDB; Silvio Torres - PSDB; Teima de Souza
PT; Tuga Angerami - PSDB; Ushitaro Kamia - Bloco - PSB; Va
dão Gomes - PPB; Valdemar Costa Neto - Bloco - PL; Vicente
Cascione - Bloco - PTB; Wagner Rossi - PMDB; Wagner Salus
tiano - PPB; Welson Gasparini - PSDB; Zulaiê Cobra- PSDB.

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PDT; Gilney Viana - PT; Roberto Fran
ça - PSDB; Rodrigues Palma - Bloco - PTB; Rogério Silva 
PPB; Tetê Bezerra - PMDB; Welinton Fagundes - Bloco - PL.

Distrito Federal

Agndo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvalho - PPS; Chico
Vigilante - PT; Jofran Frejat - PPB; Maria Laura - PT; Wigberto
Tartuce - PPB.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; Barbosa Neto - PMDB; Jovair
Arantes - PSDB; Lidia Quinan - PMDB; Marconi Perillo - PPB;
Maria Valadão - PPB; Nair Xavier Lobo - PMDB; Orcino Gon
çalves - PMDB; Pedrinho Abrão - Bloco - PTD; Pedro Canl!do 
Bloco - PL; Pedro Wilson - PT; Roberto Balestra - PPB; Rubens
Cosac - PMDB; Vilmar Rocha - Bloco - PFL; Zé Gomes da Ro
cha - Bloco - PSD.

Mato Grosso do Sul

André Puccinelli - PMDB; Dilso Sperafico - PMDB; Flá
vio Derzi - PPB; Marilu Guimaraes - Bloco - PFL; Marisa Serra
no- PMDB; Nelson Trad - B1oco - PTB; Oscar Goldoni 
PMDB; Saulo Queiroz- Bloco - PFL.

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Affonso Camargo - Bloco
- PFL" Alexandre Ceranto - Bloco - PFL; Antonio Ueno- Bloco
- PFL; Basílio Villani - PPB; Chico da Princesa - Bloco - PTB;
Dilceu Sperafico - PPB; Elias Abrabão - PMDB; Flávio Arns 
PSDB; Hermes Parcianello - PMDB; Homero Oguido - PMDB;
João Iensen - Bloco - PTB; José Borba - Bloco - PTB; José Jane
ne - PPB; Luciano Pizzatto - Bloco - PFL; Luiz Carlos Hauly -



Setembro de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Sexta-feira 29 24051

PSDB; Maurício Requião - PMDB; Max ·RoseIlIIUl.D1l- S/P; Nedson
Micheleti - PI': Nelson Meurer - PPB; Odílio Balbinotti - S/P.

Santa Catarina

, Mário Cava1lazzi - PPB; Milton Mendes - PI'; Paulo Bauer
- PPB; Paulo Bornhausen - Bloco - PFL; Paulo Gouvea - Bloco "
- PFL; Serafipl Yenzon- PDT; Valdir Colatto- PMDB.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB; Adylson Mot
ta - PPB; Aírton Dipp - PDT; Augusto Nardes - PPB; Carlos Car
dinal-PDT;

Darcísio Perondi - PMDB; Enio Bacci - PDT; Esther Gros
si - PT; Germano Rigotto - PMDB; Ivo Mainardi - PMDB; Jair
Soares - Bloco - PFL; Jarbas Lima - PPB; José Fortunati - PT;
Júlio Redecker- PPB; Luís Roberto Ponte - PMDB; Luiz Mainar
di - PI'; Matheus Schmidt - PDT; Miguel Rossetto - PI'; Nelson
Marchezan - PPB; Osvaldo Biolchi - Bloco - PI'B; Paulo Paim
PT; Paulo Ritzel - PMDB; Renan Kurtz - PDT; Telmo Kirst 
PPB; Waldomiro Fioravante - PT; Wilson Branco - PMDB; Wil
sonCignachi-PMDB; YedaCrusius-PSDB.

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PI'B; Elton Rolmelt - Bloco 
PSC; Francisco Rodrigues - Bloco - PSD; Luciano Castro - PPB;
Luis Barbosa - Bloco - PI'B; Moises Lipnik - Bloco - PI'B; Ro
bério Araújo - PSDB; Salomão Cruz - Bloco - PFL.

Amapá

Antonio Feijão - PSOB; Eraldo Trindade - PPB; Fátima
Pelaes - Bloco - PFL; Gervásio Oliveira - Bloco - PSB; Murilo
Pinheiro - Bloco - PFL; Sérgio Barcellos - Bloco - PFL; Valde
nor Guedes - PPB.

Pará

Ana Júlia - PI'; Anivaldo Vale - PPB; Antônio Brasil 
PMDB; Benedito Gui.matães - PPB; Elcione Barbalho - PMDB;
Gerson Peres - PPB; Giovanni Queiroz - POT; Hilário Coimbra 
Bloco - PI'B; José Priante - PMDB; Nicias Ribeiro - PMDB; Olávio
Rocha - PSOB; Paulo Rocha - PI'; Paulo Titan - PMDB; Raimundo
Santos - PPB; Socorro Gomes - PCdoB; Ubaldo Corrêa - PMDB.

Amazonas

Arthur Virgílio - PSDB; Atila Lins - Bloco - PFL; Carlos da
Carbrás - Bloco - PFL; Euler Ribeiro - PMDB; João Thomé Mestri
nho - PMDB; Luiz Fernando - PSOB; Pauderney Avelino - PPB.

Rondônia

Carlos Camurça - PPB; Confúcio Moura - PMDB; Euripe
des Miranda - POT; Expedito Júnior - Bloco - PL; Ildemar Kus
sler- PSDB; Marinha Raupp - PSDB; Silvernani Santos - PPB.

Acre

Carlos Airton - PPB; Chicão Brigido - PMDB; João Maia
- PSDB; Mauri Sérgio - PMDB; Ronivon Santiago - Bloco 
PSO; Zila Bezerra- PMDB.

Tocantins

Antônio Jorge - PPB; Oolores Nunes - PSOB; Freire Jú
nior - PMDB; João Ribeiro - Bloco - PFL; Paulo Mourão 
PSDB; Udson Bandeira - PMDB.

Maranhão

Albérico Filho - PMDB; Antônio Joaquim Araújo - Bloco
- PFL; Costa Ferreira - PPB; Jayme Santana - PSDB; Magno Ba-

celar - S/P; Márcia Marinho - PSDB; Nan Souza - PPB; Pedro
Novais - PMDB; Remi Trinta - PMDB; Roberto Rocha - PMDB;
Sarney Filho - Bloco - PFL: Sebastião Madeira - ;PSDB. "

Ceará

Anibal Gomes - PMDB; Antônio Balhmann - PSDB; An~
tônio dos Santos - Bloco - PFL; Amon Bezerra ~ PSDB; Edson
Queiroz - PPB; Edson Silva - PDT; Firmo de Castro - PSDB;
Gonza~ Mota - PMD}3; Inl;lcio Arruda - PCdoB; José Pimentel
PT; Leônidas Cristino - PSDB; Nelson Otoch -J>SDB; Paes de
Andrade - PMDB; Pimentel Gomes"- PSDB; Pinheiro Landim 
PMDB; Raimundo Bezerra - PMDB; Roberto Pessoa - Bloco 
PFL; Rommel Feijó - PSDB; Ubiratan Aguiar - PSDB; Vicente
Arruda- PSDB; Zé Gerardo- PSDB.

Piauí

Alberto Silva - PMDB; B. Sá - PSDB; Ciro Nogueira, 
Bloco - PFL; Felipe Mendes - PPB; Heraclito Fortes - Bloco 
PFL; Júlio Cesar - Bloco - PFL; Mussa Demes - Bloco - PFL;
Paes Landim - Bloco - PFL; Waldir Dias - PPB.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL; Betinho Rosado - Bloco
- PFL; Carlos Alberto - Bloco - PFL; Cipriano Correia - PSDB;
Henrique Eduardo Alves - PMDB; Iberê Ferreira - Bloco - PFL;
Ney Lopes - Bloco - PFL.

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL; Alvaro Gaudêncio Neto 
Bloco - PFL; Armando Abílio - PMDB; Cássio Cunha Lima
PMDB; Efraim Morais - Bloco - PFL; Enivaldo Ribeiro - PPB;
Gilvan Freire - PMDB; Ivandro Cunha Lima - PMDB; José Alde
mir - PMDB; José Luiz Clerot - PMDB; Ricardo Rique - PMDB.

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL; Fernando Ferro - PT; Fer
nando Lyra - Bloco - PSB; Gonzaga Patriota - Bloco - PSB;
Humberto Costa - PT; Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL; João
Colaço - Bloco - PSB; José Chaves - S/P; José Mendonça Bezer
ra - Bloco - PFL; José Múcio Monteiro - Bloco - PFL; Mendon
ça Filho - Bloco - PFL; Nilson Gibson - Bloco - PSB; Pedro
Correa - Bloco - PFL; Ricardo Heráclio - Bloco - PMN; Roberto
Fontes - Bloco - PFL; Roberto Magalhaes - Bloco - PFL; Salatiel
Carvalho - PPB; Severino Cavalcanti - Bloco - PFL; Vicente
André Gomes - POT; Wo1ney Queiroz - PDT.

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PI'B; Augusto Farias - PPB;
Benedito de Lira - Bloco - PFL; Ceci Cunha - PSDB; Fernando
Torres - PSOB; José Thomaz Nonô -PMDB; Moacyr Andrade
PPB; Olavo Calheiros - PMDB; Talvane Albuquerque - PPB.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSOB; Bosco França - Bloco - PMN;
Carlos Magno - Bloco - PFL; Cleonâncio Fonseca - PPB; José
Teles - PPB; Marcelo Deda - PI'; Pedro Valadares - PPB; Wilson
Cunha - Bloco - PFL.

Bahia

Alcides Modesto - PI'; Aroldo Cedraz - Bloco - PFL; Be
nito Gama - Bloco - PFL; Beto Lelis - Bloco - PSB;'Cla'udio Ca
jado - Bloco - PFL; Coriolano Sales - PDT; Domingos Leonelli 
PSDB; Eujácio Simões - Bloco - PL; Félix Mendonça - Bloco 
PI'B; Fernando Gomes - PMDB; Geddel Vieira Lima - PMDB;
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Haroldo Lima - PCdoB; Jaime Ferpandes - Bloco - PFL; J~iro

Azi - Bloco - PFL; Jairo Carneiro - Bloco - PFL; Jaques Wagner
- PT; João Almeida - PMDB; João Leão - PSDB; Jonival Lucas
Bloco - PFL; José Carlos Aleluia - Bloco - PFL; José Rocha
Bloco - PFL; José Tude - Bloco - PTB; Leur Lomanto - Bloco
PFL; Luiz Braga - Bloco - PFL; Luiz Moreira - Bloco - PFL;
Manoel Castro - Bloco - PFL; Marcos Medrado .. PPB; Mário
Negromonte - PSDB; Nestor Duarte - PMDB; Pedro Irujo 
PMDB; Prisco Viana - PPB; Roberto Santos - PSDB; Roland La
vigne - Bloco - PL; Sérgio Carneiro - PDT; Severiano Alves 
PDT; Simara Ellery - PMDB; Ubaldino Junior - Bloco - PSB;
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Antônio Aureliano - PSDB; Antônio
do Valle - PMDB; Aracely de Paula - Bloco - PFL; Armando
Costa - PMDB; Bonifácio de Andrada - Bloco - PTB; Carlos
Melles - Bloco - PFL; Carlos Mosconi - PSDB; Chico Ferramen
ta - PT; Danilo de Castro - PSDB; Edson Soares - PSDB; Eduar
do Barbosa - PSDB; Eliseu Resende - Bloco - PFL; Fernando
Diniz - PMDB; Francisco Horta - Bloco - PL; Genésio Bernardi
no - PMDB; Herculano Anghinetti - PSDB; Ibrahim Abi-Ackel
PPB; Jaime Martins - Bloco - PFL; Jair Siqueira - Bloco - PFL;
João Fassarella - PT; José Rezende - PPB; José Santana de Vas
concellos - Bloco - PFL; Márcio Reinaldo Moreira - PPB; Mar
cos Lima - PMDB; Maria Elvira - PMDB; Mário de Oliveira
PPB; Maurício Campos - Bloco - PL; Mauro Lopes - Bloco 
PFL; Newton Cardoso - P.MDB; Odelmo Leão - PPB; Osmânio
Pereira - PSDB; Paulo Delgado - PT; Philemon Rodrigues - Blo
co - PTB; Raul Belém - Bloco - PFL; Roberto Brant - Bloco 
PTB; Romel Anízio - PPB; Sandra Starling - PT; Saraiva Felipe
PMDB; Sérgio Miranda - PCdoB; Sérgio Naya - PPB; Silas Bra
sileiro - PMDB; Tilden Santiago - PT; Vittorio Medioli - PSDB;
Zaire Rezende - PMDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PSB; Feu Rosa - PSDB; João
Coser - PT; Jorge Anders - PSDB; Luiz Buaiz - Bloco - PL; Luiz
Durão - PDT; Nilton Baiano - PMDB; Rita Camata - PMDB; Ro
berto Valadão - PMDB; Theodorico Ferraço - Bloco - PTB.

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - PPB; Alcione Athayde - PPB; Alexan
dre Cardosq - Bloco - PSB; Alexandre Santos - PSDB; Alvaro
Valle - Bloco - PL; Arolde de Oliveira - Bloco - PFL; Ayrton
Xerez - PSDB; Candinho Mattos - PMDB; Carlos Santana - PT;
Cidinha Campos - PDT; Conceição Tavares - PT; Edson Ezequiel
- PDT; Eduardo Mascarenhas - PSDB; Eurico Miranda - PPB;
Fernando Gabeira - PV; Fernando Gonçalves - Bloco - PTB; Fer
nando Lopes - PDT; Francisco Dornelles - PPB; Francisco Silva
- PPB; Itamar Serpa - PSDB; Jair Balsonaro - PPB; Jandira Feg
hali - PCdoB; João Mendes - Bloco - PTB; José Carlos Lacerda
PPB; José Maurício - PDT; Laprovita Vieira - PPB; Laura Car
neiro - PPB; Lima Netto - Bloco - PFL; Lindberg Farias 
PCdoB; Márcia Cibilis Viana - PDT; Marcio Fortes - PSDB; Mil
ton Temer - PT; Miro Teixeira - PDT; Moreira Franco - PMDB;
Noel de Oliveira - PMDB; Paulo Feijó - PSDB; Roberto Campos
- PPB; Rubem Medina - Bloco - PFL; Sérgio Arouca - PPS; Si
mão Sessim - PPB; Sylvio Lopes - PSDB.

São Paulo

Alberto Goldman - PMDB; Aldo Rebelo - PCdoB; Almino
Affonso - PSDB; Aloysio Nunes Ferreira - PMDB; Antônio Car
los Pannunzio - PSDB; Antônio Kandir - PSDB; Arlindo China-

glia - PT; Arnaldo Faria de Sá - PPB; Arnaldo Madeira - PSDB;
Ary Kara - PMDB; Ayres da Cunha - Bloco - PFL; Carlos AP9li
nário - PMDB; Carlos Nelson - PMDB; Celso Daniel"':' PT;"Celso
Russomanno :.. PSDB; Corauci Sobrinho - Bloco - PFL; Cunha
Bueno - PPB; Cunha Lima - PSDB;" De Valasco - Bloco - PSD;
Delfim Netto - PPB; Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB; Edinho
Araújo - PMDB; Eduardo Jorge - PT; Fernando Zuppo - PDT;
Hélio Bicudo - PT; Hélio Rosas - PMDB; Ivan Valente - PT; Jair
Meneguelli - PT; João Paulo - PT; Jorge Tadeu Mudalen 
PMDB; José Am'bal- PSDB; José Augusto - PT; José Coimbra
Bloco - PTB; José de Abreu - PSDB; José Genoíno - PT; José
Machado - PT; José Pinotti - PMDB; Jurandyr Paixão - PMDB;
Koyu lha - PSDB; Luciano Zica - PT; Luiz Carlos Santos 
PMDB; Luiz Gushiken - PT; Maluly Netto - Bloco - PFL; Mar
celo Barbieri - PMDB; Marquinho Chedid - Bloco - PSD; Marta
Suplicy - PT; Maurício Najar - Bloco - PFL; Michel Temer 
PMDB; Nelson Marquezelli - Bloco - PTB; Paulo Lima - Bloco
PFL; Régis de Oliveira - Bloco - PFL; Ricardo Izar - PPB; Salva
dor Zimbaldi - PSDB; Silvio Torres - PSDB; Telma de Souza 
PT; Tuga Angerami - PSDB; Ushitaro Kamia - Bloco - PSB; Va
dão Gomes - PPB; Valdemar Costa Neto - Bloco - PL; Vicente
Cascione - Bloco - PTB; Wagner Rossi - PMDB; Wagner Salus
tiano - PPB; Welson Gasparini - PSDB; Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Antônio Joaquim - PDT; Gilney Viana - PT; Roberto Fran
ça - PSDB; Rodrigues Palma - Bloco - PTB; Rogério Silva 
PPB; Tetê Bezerra - PMDB; Welinton Fagundes - Bloco - PL.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvalho - PPS; Chico
Vigilante - PT; Jofran Frejat - PPB; Mària Laura - PT; Wigberto
Tartuce - PPB.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; Barbosa Neto - PMDB; Jovair
Arantes - PSDB; Lidia Quinan - PMDB; Marconi Perillo - PPB;
Maria VaIadão - PPB; Nair Xavier Lobo - PMDB; Oreino Gon
çalves - PMDB; Pedrinho Abrão - Bloco - PTB; Pedro Canedo 
Bloco - PL; Pedro Wilson - PT; Roberto Balestra - PPB; Rubens
Cosac - PMDB; Vilmar Rocha - Bloco - PFL; Zé Gomes da Ro
cha - Bloco - PSD.

Mato Grosso do Sul

André Puccinelli - PMDB; Dilso Sperafico - PMDB; Flá
vio Derzi - PPB; Marilu Guimaraes - Bloco - PFL; Marisa Serra
no - PMDB; Nelson Trad - Bloco - PTB; Oscar Goldoni 
PMDB; Saulo Queiroz - Bloco - PFL.

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Affonso Camargo - Bloco
- PFL; Alexandre Ceranto - Bloco - PFL; Antonio Ueno - Bloco
- PFL; Basílio Villani - PPB; Chico da Princesa - Bloco - PTB;
Dilceu Sperafico - PPB; Elias Abrahão - PMDB; Flávio Aros 
PSDB; Hermes Parcianello - PMDB; Homero Oguido - PMDB;
João Iensen - Bloco - PTB; José Borba - Bloco - PTB; José Janene
PPB; Luciano Pizzatto - Bloco - PFL; Luiz Carlos Hauly - PSDB;
Maurício Requião - PMDB; Max Rosenmann - S/P; Nedson Miche
leti - PT; Nelson Meurer- PPB; Odílio Balbinotti - S/P.

Santa Catarina

Mário Cavallazzi - PPB; Milton Mendes - PT; Paulo Bauer
- PPB; Paulo Bornhausen - Bloco - PFL; Paulo Gouvea - Bloco
PFL; SeraÍun Venzon-PDT; ValdirColatto-PMDB.
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Rio Grande do Sul

~dão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB; Adylson
Motta - PPB; Aírton Dipp - PDT; Augusto Nardes - PPB; Car
los Cardinal- PDT; Darcísio Perondi - PMDB; Enio Bacci 
PDT; Esther Grossi - PT; Germano Rigotto - PMDB; Ivo Mai
nardi - PMDB; Jair Soares - Bloco - PFL; Jarbas Lima - PPB;
José Fortunati - PT; Júlio Redecker - PPB; Luís Roberto Ponte
- PMDB; Luiz Mainardi - PT; Matheus Schmidt - PDT; Mi
guel Rossetto - PT; Nelson Marchezan - PPB; Osvaldo Bio1chi
- Bloco - PTB; Paulo Paim - PT; Paulo Ritzel- PMDB; Renan
Kurtz - PDT; Telmo Kirst - PPB; Waldomiro Fioravante - PT;
Wilson Branco - PMDB; Wilson Cignachi - PMDB; Yeda
Crusius - PSDB.

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - A lista de pre
sença registra o comparecimento de 456 Senhores Deputados.

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

camos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da sessão ante-

rior.

11 - LEITURA DA ATA

O SR. PAULO PAIM, servindo como 2° Secretário, proce
de à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem observaçõ
es, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Passa-se à leitu
ra do expediente.

111 - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palJ!vra o Sr. Márcio Fortes.
O SR. MARCIO FORTES (pSDB - RJ. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, a juven
tude brasileira tem marcos históricos na vida pública brasileira,
seja a atuação da UNE em momentos difíceis da democracia brasi
leira, sejam os caras-pintadas que culminaram por participar ativa
mente da derrubada de um Presidente da República. E é com
orgulho que constatamos que, no Rio de Janeiro, está em plena ex
pansão e conta com a participação de centenas de adeptos a cha
mada "Juventude do PSDB", que alua com grande maturidade na
busca da politização dos jovens do Rio de Janeiro.

No próximo sábado, dia 30, essa ala do nosso partido pro
move o I Seminário Político da Juventude Social Democrata do
Rio de Janeiro, para debater os problemas nacionais e locais com
Parlamentares e estudiosos políticos. Será com alegria que estarei
participando desse encontro, que contará, também, com a presença
inteligente e experiente do nosso companheiro,!le partido, Deputa
do Franco Montoro.

Os integrante~de grupo Juventude do PSDB têm expressiva
atuação política no nosso Estado, incentivando centros estudantis
de todos os níveis a participarem da vida política do nosso País,
debatendo as variações ideológicas possíveis, os rumos pretendi
dos para o futuro do Brasil, as ações dos governantes e dos políti
cos. Enfun, este trabalho é dos mais relevantes para qualquer país,
principalmente para o Brasil, que ingressa em uma nova fase poli
tica na busca da social-democracia. E esses objetivos não serão al
cançados sem a participação ativa da juventude brasileira, porque

temos de contar com o seu apoio para conquistar a reabilitação da
credibilidade do setor público, seja dos poderes-éxecutivos federal.
estadual e municipal, seja do Congresso Nacional e, também, do
Poder Judiciário.

A moralização e a confiabilidade no setor público tem que
ser uma meta de todos nós, mas é com a participação ativa da ju
ventude no nosso processo político que atingiremos esse objetivo,
porque estaremos preparando nossos futuros governantes, Parla
mentares, executivos, para o desempenho de funções públicas fun
damentais para que o Brasil ocupe o seu lugar de destaque no
mundo contemporâneo.

Nas últimas décadas o Brasil deparou-se com crises das
mais variadas, políticas e econômicas, que colaboraram para o
afastamento dos jovens da vida política do País. Tal fenômeno
atingiu, também, grande parte da população, observando-se total
desinteresse pela vida politica e, mais aínda, pela atuação dos poli-
ticos, sempre vistos com maus olhos. .

Daí por que temos de incentivar a nossa juventude a unir-se a
nós a favor dos grandes projetos fundamentais para o futuro do País,
pois serão esses jovens que irão dar prosseguimento ao nosso trabalho
na busca de uma sociedade menos injusta e que confie no futuro.

Deixo aqui o meu integral apoio a esses movimentos de or
ganização política da juventude brasileira, que devem ser incenti
vados por todos nps, porque o jovem precisa conhecer e participar
da vida politica do seu país, aplaudindo ou criticando as ações dos
homens públicos.

O SR. CORIOLANO SALES (PDT - BA. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, é inegá
vel que o Plano Real reduziu dramaticamente os índices
inflacionários brasileiros, que, antes de sua implantação, beiravam.
os 5.000% anuais.

Entretanto, a execução desse programa econômico está ei
vada de equívocos, como a insistência da manutenção da âncora
cambial, que criou uma situação surrealista de o real valer mais do
que o dólar norte-americano, prejudicando os exportações brasilei
ras. E as exorbitantes restrições ao crédito estão jogando o País.
numa evidente recessão.

Ao que parece, a obsessão do Governo é manter a inflação a
níveis baixíssimos, aínda que, para isso, as atividades econômicas.
sejam destruídas.

Em verdade, a Nação não quer e não deseja a paz dos cemi
térios, a estagnação que está pairando no ar, onde o desemprego é
um espectro que ameaça a todos os trabalhadores.

O panorama que hoje observamos no País é de paralisia, de
quebradeira geral de empresas de todos os portes, com quantidade
de falências e concordadas jamais registrada em nossa História.

Ora, Sr. Presidente, é inadmissível que assistamos passiva
mente à destruição da agricultura - num País que conta com mais
de 35 miJhões de famintos - atividade que, muito ao contrário,
precisa ser estimulada.

O fato é que o arrocho a que estamos todos submetidos,
particularmente a classe médica, que vem atravessando vertigino
so processo de empobrecimento, não se justifica sob nenhum pre
texto.

Em verdade, as forças produtivas da Nação estão sendo pe
nalizadas, sendo beneficiados exclusivamente os capitais especula
tivos, que acorrem ao Brasil em grandes quantidades para aqui
fazer dinheiro fácil, do dia para a noite.

Ora, controlar a inflação às custas dos trabalhadores e da
classe média, sem investir em saúde, em educação, em saneamento
básico, em habitação popular ou transportes, seguindo obediente
mente o receituário amargo do FMI não é tão difícil.
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O dificil é proporcionar melhor qualidade de vida à popula
ção, é diminuir as desigualdades sociais, é promover a reforma
agrária,

Para isso, falta coragem e audácia ao atual Govemo, que
está muito mais preocupado em lotear o País, entregando de mão
beijada empresas que constituem patrimônio do povo brasileiro,
como a Petrobrás, a Telebrás e a Vale do Rio Doce.

O que constatamos é que nada, absolutamente nada mudou.

O atual Govemo mantém as mesmas práticas fisiológicas e
perversas dos anteriores. Quem ganhou não foi a renovação, iüa~ o
antiLula.

Esperamos, Sr. Presidente, que a equipe econômica tenha
um mínimo de discernimento e retome o processo de desenvolvi
mento do País, revertendo a política suicida dos juros escorchan
tes, antes que seja tarde demais,

O SR. NILSON GIBSON (BlocolPSB-PE. Sem revisão do
oraGor.) - Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados, tenho firme con
vicção de que a grandeza de uma instituição se consolida com a
participação colaborativa de todos os seus integrantes.

As modernas tendências no campo da administração de re
cursos humanos sinalizam para a valorização do fator motivacio
nal como elemento essencial do desempenho eficaz das
corporações.

Faço essas breves considerações introdutórias para estimu
lar nossa análise sobre a situação dos recursos humanos de uma
das mais importantes instituições do País, a Polícia Federal.

Com efeito, ressente-se há muito a Instituição de uma ade
quada política de recursos humanos que contemple, com critérios
particulares, a especificidade dos trabalhos executados por seus
servidores administrativos, que, até o presente, não estão organiza
dos em carreira própria.

Estabelece a Constituição Federal, em seu art. 144, § 7°, que
"a lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos res
ponsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiên
cia de suas atividades".

Nesse suporte constitucional é que se funda nossa certeza
da importância da criação da Carreira Apoio Policial Federal, para
contribuir com a maior eficiência da Polícia Federal.

Deve ser registrado que os servidores administrativos da
Polícia Federal ficam sujeitos aos riscos inerentes às atividades de
natureza policial, uma vez que se torna quase impossível para o
público externo, como para os criminosos, distinguir o servidor
administrativo do policial.

Recentemente, em 17 e 18 de agosto de 1995, na cidade do
Rio de Janeiro, foi realizado o 1° Simpósio Nacional dos Servido
res Administrativos da Polícia Federal, cujo temário, entre outros
assuntos, enfocou a importância para a classe da criação da Carrei
ra Apoio à Atividade Policial Federal,

Releva notar ainda que os servidores administrativos da Po
lícia Federal, em que pesem suas atribuições rotineiras diferencia
das das cometidas a outros servidores administrativos de outras
repartições públicas, não percebem qualquer importância pecuniá
ria a mais que compense seu desempenho funcional singular.

Dessa fonna, para concluir, fazemos apelo ao Sr. Ministro
da Justiça para que analise nossas considerações expostas neste
discurso, com o fito de defmir uma ação legal com relação aos ser
vidores administrativos do Departamento de Polícia Federal.

O SR. IVO MAINARDI (PMDB - RS. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, V. Ex's
devem ainda lembrar da afnmação do Sr. Presidente da República
quanto ao papel da nossa agricultura no Plano Real: segundo S.
Ex', a agricultura foi a "âncora verde" deste Plano.

Preocupa-me, pois, as notícias que me têm chegado sobre a
próxima safra: o Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária reconheceu, publicamente, uma redução de 10%
na safra 1995/19%, previsão deveras otimista em relação ao divul
gado pela Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Gran
de do Sul, que previu uma redução da área de plantio parà essa
cultura, somente naquele Estado, em cerca de 20%; para a soja, a
variação negativa oscila em tomo dos 3%; e, para o milho, 10%.

Além da redução da área de plantio, haverá, igiIalmente,
queda na produtividade, porque os agricultores, descapitalizados e
endividados, não deverão mais investir em insumos - como adu
bos, inseticidas etc. - e em equipamentos - como tratores, colhei
tadeiras e ensacadeiras.

A maioria dos Municípios gaúchos tem a sua renda prove
niente da agropecuária; quando os agricultores se "dão mal", como
na última safra, a indústria e o comércio reduzem a oferta de em
pregos devido à queda das vendas, e com isto diminui a arrecada
ção de impostos nos Municípios e Estados produtores,

A produção menor de grãos provocará reflexos terríveis na
balança comercial. que ficará abalada com a redução na exporta
ção de soja e com o aumento das importações de arroz, milho, tri
go e feijão, além de contribuir para o recrusdecimento da inflação,
uma vez que a oferta será menor que a demanda, o que significa o
aumento dos preços da alimentação,

SI"s Deputadas, Srs. Deputados, mais uma vez o setor produti
vo será penalizado, e toda a população brasileira será prejudicada.

O Rio Grande do Sul não irá, sozinho, para a mendicidade:
o Brasil inteiro mendigará.

Pensem bem, Excelências: a continuidade da crise na agri
cultura devida à política equivocada do Governo será um desastre
para o Plano Real.

Pelas suas atenções, meu muito obrigado,

O SR. PAULO PAIM (PT-RS. Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente, entre os projetos por mim apresentados à
consideração desta Casa, está o de nO 661, de 1995, que manda
atualizar os proventos de todos os aposentados e pensionistas.

O presente projeto de lei tem por objetivo recompor o poder
aquisitivo das aposentadorias e pensões mantidas pela Previdência
Social, como também das pagas pela União aos seus inativos e
pensionistas.

Para tanto, propõe-se a atualização dos valores desses bene
fícios, de forma a restabelecer a relação que possuíam com o valor
do salário mínimo, quando de sua concessão.

A medida reveste-se da maior importância, visto que tanto
os beneficios contemplados com a revisão prevista no art, 58 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias quanto os conce
didos após 1988 já sofreram tamanha deterioração em seus valores
reais que urge sejam tomadas providências no sentido de recuperar
seu poder de compra. Para tanto, o critério não poderia ser diferen
te daquele consagrado na Constituição Federal, ou seja, a equiva
lência em números de salários mínimos que as aposentadorias e
pensões possuíam quando foram concedidas.

Diante, pois, da relevância da matéria e de seu elevado con
teúdo de Justiça Social, esperamos contar com o apoio dos ilustres
pares para garantir a sua aprovação.

O SR. CARLOS NELSON (pMDB-SP. Pronunciar o se
guinte discurso.) - Sr, Presidente; Sr's e Srs. Deputados, nem mes
mo aqueles que ainda fazem restrições às loterias e aos concursos
de prognósticos como meios de arrecadação de recursos pelo Po
der Público podem desconhecer os benefícios por eles proporcio-
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nados em face do caráter eminentemente social de que se reveste a
sua destinação.

Desse modo, ações da Previdência, da Saúde, dos progra
mas sociais do Governo, do Fundo Penitenciário, das agremiaçõcs
esportivas e da educação, pata citar apenas algumas, são hoje for
talecidas pela concorrência dos ~cursos advindos daqueles tipos
de jogos. .

Compreensão idêntica há que, necessariamente, se estabe
lecer em nossa sociedade quanto aos beneficios que a todos pode
rão ser proporcionados não só pela legalização dos jogos que
ainda se encontram na clandestinidade mas, principalmente, pela
reabertura dos cassinos no Brasil.

Em que pese a opinião de alguns, não há como negar a im
portância dos cassinos no desenvolvimento das atividades tuósti
caso E o turismo Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, tenho
certeza de que, ao lado da agricultura, é a grande vocação do nos
soPaís!

Os cassinos representam uma grande força da atração aos
visitantes, o que resta claro quando se nota que enquanto o turismo
se caracteriza por fluxos diferenciados em peóodos denominados
como baixa, média e alta temporadas, o jogo contribui, com a sua
presença, para o aumento desses fluxos tuósticos e para sua ocor
rência de forma pennanente e estável.

E para confnmar esta nossa afmnação, basta um exemplo: o da
cidade de Atlantic City, situada na costa leste dos Estados Unidos.

Atlantic City foi uma das cidades mais visitadas no período
de 1900 a 1940 quando, então, entrou em decadência.

Com a autorização para que nela funcionassem os cassinos,
esta cidade, hoje, é o maior exemplo de explosão turística registra
do no mundo nos últimos 80 anos.

Atlantic City, que recebeu, em 1975, apenas 400 mil visi
tantes, em 1976 foi visitada por 2 milhõcs, número este, que, em
1985, alcançou 30 milhões de visitantes.

Isto se deu não apenas pela abertura do jogo mas - o que
deve ser ressaltado - pelas exigências que para tanto foram impos
tas, que obrigavam a construção de hotéis, anexos aos cassinos,
com no mínimo 500 apartamentos.

Apenas como registro, na época a construção civil abriu. de
imediato, naquela cidade, 13 mil empregos, o que, naturalmente,
provocou a elevação dos salários da categoria com efeitos irradia
dos por toda a economia local.

Os cassinos constituem, sem dúvida, uma importante alavanca
para o turismo e esta atividade econômica é, hoje, a terceira do mun
do, apenas sendo superada pela do petróleo e da indústria bélica.

Além disso, é a atividade que mais cresce e a que mais em
prega no globo; segundo a Organização Mundial de Turismo, são
110 milhõcs de pessoas, ou seja, um em cada 15 trabalhadores do
Planeta.

Anualmente, são investidos 250 bilhõcs de dólares na in
dústria do turismo, o que corresponde a 77% de todos os investi
mentos de capital do mundo!

Em que pese tudo isto, seguramente a reabertura dos cas
sinos não significa a solução para os problemas do turismo bra
sileiro nem a solução para nenhum dos grandes problemas
nacionais.

Entretanto, se os cassinos não são a solução, poderão contu
do se transformar em instrumento importante para o desenvolvi
mento de algumas das nossas inúmeras cidades e estâncias
hidrominerais com vocação tuóstica, entre as quais - com muito
carinho e admiração por sua gente - destaco: Águas da Prata, São
Pedro, Águas de Lindóia, Amparo, Lindóia, Monte Alegre, Socor
ro e Poços de Caldas.

Com a legalização dos cassinos, certamente nestes locais e
em tantos outros um novo mercado de trabalho excepcional se
abriria para seus habitantes.

Em resumo, nobres companheiros, temos que estãr COnS

cientes de que a instalação dos cassino~ provoca -grande impacto.
sobre a economia através da "indústria do'vÍsitante" que à sua vol
ta se instala; de que a construção de hotéis-cassinos além do de
senvolvimento econômico, ip.qentiva o setor tuóstico nacional e o
tempo de pennanência médio dos visitantes nestas localidades é
ampliado; de que maior demanda de mão-de-obra acontece, pela
criação de empregos diretos e indiretos; é de que a arrecadação fis
cal se amplia, possibilitando maiores recursos aos cofres públicos
e, conseqüentemente, aos seus programas sociais.

Temos, portanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, que
encarar a reabertura dos cassinos e a legalização dos jogos, ainda
hoje na clandestinidade, com pragmatismo, sem hipocrisia.

Em boa hora, houve por bem a Presidência desta Casa
constituir uma Comissão Especial para análise desta relevante
questão.

Todos devemos esperar que como resultado dos seus traba
lhos adequada abordagem seja realizada, sempre tendo em vista o
desenvolvimento do Turismo no Brasil e, por conseqüência, o
crescimento de nossa economia.

o SR. LEONEL PAVAN (pDT-SC. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, queremos regis
trar um fato da maior importância para o setor turístico nacional.
Ontem, no final da tarde, uma caravana de Parlamentares dos Esta
dos de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso
do Sul, acompanhados de secretários de turismo, presidentes de fe
deraçõcs e outras autoridades, foram recebidos pela Ministra da
Indústria, do Comércio e do Turismo.

Foram tratadas questões de extrema relevância para o turis
mo nacional, mais notadamente para a região Sul do País.

Na oportunidade, foi entregue um documento com a assinatura
de todos os Parlamentares dos quatro Estados. solicitando a dilatação
do prazo dos fmanciamentos destinados ao setor turístico de cinco
para oito anos, a exemplo do que já ocorre no NorteINordeste.

Sr. Presidente, impressionou-nos a solicitude e a presteza da
Ministra em atender um pleito que, com certeza, fortalecerá a Fe
deração brasileira. Referimo-nos à intenção da Ministra Dorothéa
Werneck de, daqui para a frente, tratar o turismo de uma forma na
cionalizada, sem distinções reg;onais, como vinha ocorrendo, atra
vés do Projeto Brasil, que procurará resgatar as nossas
potencialidades turísticas e colocar o País na pauta internacional
do turismo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOÃO MENDES (Bloc,oIPTB-RJ. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados, a questão
habitacional no Brasil vem sendo marcada, nas últimas décadas.
por um acentuado descompasso entre o crescimento da população
nas cidades e a capacidade de instalação da infra-estrutura urbana
necessária.

Os efeitos desse quadro tem influência intensa no Estado do
Rio de Janeiro, sobretudo na Região Metropolitana.

A este propósito Sr. Presidente, e SI"s e Srs. Deputados, tra
go hoje a tribuna desta Casa, como mais uma alerta ao poder fede
ral um diagnóstico da situação habitacional em meu Estado.

- O Quadro Metropolitano
Todo o Estado do Rio de Janeiro recebe influência intensa e

direta da cidade do Rio Janeiro e de sua área metropolitana. A Re
gião Metropolitana do Rio de Janeiro se distribui em tomo da Baía
de Guanabara e incorpora os seguintes Municípios: Rio de Janeiro,



24056 .Sexta-feira 29 DIÁRIO DO CONGRESSO. NACIONAL (Seção I) Setembro de 1995

Duque de Caxias, Itaboraí, Itaguaí, Magé, Mangaratiba, Maricá,
Nilópolis, Niterói,' Nova Iguaçu, Pal:acambi, São Gonçalo e São
João de Meriti. -

Essa região conta com .80% dos habitarltes do Estado do Rio
de Janeiro e o Município do Rio de Janeiro abriga 53% da população
do Estado. Neste quadro, a questão habitacional e urbana do Estado
do Rio de Janeiro passa, necessariamente, pelo enfrentamento dos
problemas habitacionais e urbanos da área metropolitana.

Na Região Metropolitana a população é distribuída de
modo não uniforme, causando problemas nas áreas centrais do
Município do Rio de janeiro. Em 1991, o quadro de distribuição
da população favelada no Estado do Rio de Janeiro era o seguinte.

Município Número de favelas Moradores

Barra do Piraí 315

Barra Mansa 5 i.534

Campo dos Goytacazes 30 18.216

Casimiro de Abreu 3 5.764

Duque de Caxias 24 51.207

Itaguaí 4 3.585

Macaé 6 11.156

Mangaratiba 2 881

Nilópolis 4 2.241

Niterói 25 24.750

Nova Friburgo 657

Nova Iguaçu 55 40.431

Paracambi 424

Petrópolis 2 692

Piraí 1 1.415

Rio de Janeiro 462 876.761

São João de Meriti 15 13.706

Teresópolis 22 28.069

Volta Redonda 42 23.908

Total 705 1.105.712

(Cf. IBGE. Anuário Estatístico do Brasil 1994).

O censo de 1991 verificou uma redução no ritmo de cresci
mento populacional das metrópoles brasileiras. "De início, é Im
portante salientar que em 1991 às Regiões Metropolitanas
congregaram 28,8% da população brasilerra e 38% da 'população
urbana nacional. Em 1980, a particIpação das Regiões Metropoli
tanas no ~9tal nacional era a mesma, enquanto que :na população
urbana era mais alta (42,7%). Como as Regiões Metropolitanas
congregam os maiores Municípios dos Estados. estes resultados
confmnam aquele de que os grandes l'hmicípios perderam posição
frente aos de tamanho intermediário, sugerindo redução da tendên
cia à concentração .nos grandes centros urbanos". (C.F. Moreira.
MM, MM Evolução'e prospectiva'da dinâmica demográfica brasi
leira concentração populacional emigração).

Tal constatação. no entanto, não é suficiente para apontar
para a redução da complexidade de seus problemas. de difíceis e

onerosas soluções, diante do gigantismo que essas áreas urbanas já
atingiram. Segundo Tolosa, em 1990, de uma população de 46,8
milhões nas nove regiões metropolitanas brasileiras, 32,9 milhões
eram pobres (C.F publicado no Jornal do Brasil"., no caderno
''Megacidades'', em 31-8-92).

No caso da Região M~tropolitanado Rio de Janeiro, verifi
cou-se a redução do ritmo anual de crescimento da população, que
diminui de 2,47% entre 1971 e 1980, para 0,83% nos últimos 10
anos.

Municípios População Taxa anual de
crescimento

1980 1991 1980/1991

Rio de Janeiro 5.090.700 5.336.179 0,43

Duque de Caxias 575.814 664.643 1,31

Itaboraí 114.540 161.274 3,16

Itaguaí 90.133 113.010 2,08

Magé 166.602 191359 1,27

Mangaratiba 13.845 17.992 2,372,37

Maricá 32.618 46.542 3,28

Nilópolis 151.588 157.819 037

Niterói 397.123 416.123 0,43

Nova Iguaçu 1.094.805 1.286337 1,48

Paracambi 30319 36391 1,67

São Gonçalo 615.352 747.891 . 1,79

São João de Meriti 398.826 425.038 0,58

Total 8.774.265 9.600.528 0,83

(Cf. publicado no Jornal do Brasil, Caderno "Megacidades". em
31-8-92).

Com relação aos indicadores .de pobreza, a Região Metro
politana apresenta um desempenho preocupante: na década de 80,
a população abaixo da linha de pobreza cresce de 27,2% para
32,5%. O Rio de Janeiro éa metr6pole com maior grau de desi
gualdade da distribuição de renda, apresentando em 1989 um índi
ce de Gini de 0.673. superior até mesmo às metrópoles
nordestinas. (Cf. Cardoso, A. e do Lago, L.C. Pobreza urbana e
condições habitacionais na periferia metropolitana do Rio de Ja
neiro.

Em trabalho de 1993, Eduardo Cesar Marques dividiu a Re
gião Metropolitana do Rio de Janeiro da seguinte forma:

- Grupo L Municípios de Itaboraí, Maricá, Itaguaí, Manga
ratiba, Magé e Paracambi: espaço rp.uito pobre, rural em transição
para urbano.

- Grupo 2, Municípios de Nova Iguaçu, Nilépolis e São
Gonçalo. e regiões .administrativas Santa Cruz, Campo Grande e
Bangu: periferia tradicional. .

- Grupo 3. Municípios de São João, .de Meriti e Dúque de
Caxias: periferia moderna.

- Grupo 4. Regiões administrativas Anchieta, Irajá, Penha,
Méier, Ramos, São Cristóvão, Madureira e Jacarepaguá: surbúrbio
tradicional operário de baixa renda.
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- Grupo 5. Regiões administrativas Centro, Rio Comprido e
Portuária: Centro de negócios metropolitanos.

- Grupo 6. Município de Niterói e regiões administrativ!ls
Engenho, ~ovo, Ilha do Governador e Santa Teresa: espaço das
Classes médias,.

- Grupo 7.' Regiões administrativas Tijuca, Vila Isabel,
Botafogo, Copacabana, Lagoa e l3arra da Tijuca: espaço das clas
ses altas.

(Cf. Marques, E.C. A região metropolitana do Rio de Jan~i
ro e seus espaços).

A Região Metropolitana do Rio de Janeiro apresenta-se, assim,
não sob o esquema típico de estruturação metropolitana llÚcloo'perife
rias concêntricas, mas com diferenciados modelos de periferias.

As grandes áreas metropolitanas reclamam constantemente
de investimentos em setores de habitação, saneamento básico,

, transportes urbanos. Suas administrações necessitam equacionar
satisfatoriamente a ocupação e uso do solo urbano de forma a não
comprometer os recursos hídricos, a cobertura vegetal, os ecossis
temas. Todas estas questões, em uma metr6pole, extrapolam as di
visas municipais, sendo freqüente a solução de todos estes
problemas encontrar-se além das fronteiras do Município núcleo.
Por conseqüência, uma prefeitura, isoladamente, torna-se incapaz
de resolvê-los.

A institucionalização de regiões metropolitanas propõe-se
exatamente a equacionar causas e efeitos da metropolização, quan
do eles extrapolam limites municipais e atingem diferentes admi
nistrações. Criadas para controlar o ritmo da concentração urbana,
as disfuncionalidades e deseconomias daí decorrentes, para pro
mover uma melhor distribuição da população no espaço urbaniza
do, para suprir o desencontro das políticas econômica e urbana,
pode-se aflrmar que as regiões metropolitanas brasileiras nunca
puderam concretizar devidamente o seu papel.

A concepção inicial das regiões metropolitanas, em que se
buscava mecanismos de cooperação entre os diferentes níveis de
governo, não se concretizou devido à centralização de poder no
Governo Federal. Grande parte das intervenções sobre o espaço
metropolitano foi defmida sem que as entidades incumbidas da
gestão fossem sequer ouvidas sobre a sua conveniência.

A Constituição Federal de 1988 procurou reverter esse pro
blema, flxando a institucionalização das regiões metropolitanas
como competência estadual. Neste novo quadro, grande parte dos
problemas da cidade do Rio de Janeiro, entre eles o habitacional,
deve integrar o rol de preocupações não apenas da administração
municipal, mas também do Governo do Estado.

Outro ponto a ser enfrentado em âmbito estadual são os
problemas urbanos do eixo Rio-São Paulo. Não há duas megacida
des brasileiras tão próximas quanto o Rio de Janeiro e São Paulo.
A região entre as duas cidades, que abrange a Bacia do Paraíba do
Sul, pode transformar-se em um macroeixo de insegurança, insalu
bridade e ocupação predatória, se não houver planejamento espe
cífico de seu ordenamento territorial.

Este é um quadro, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, que
merece sobremaneira a atuação desta Casa.

O SR. PAULO GOUVÊA (Bloco PFL - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf"s e Srs. Deputados, no ca
lendário de comemorações, o dia 30 de setembro é reservado às
secretárias.

Independentemente da forma escolhida por pessoas ou por
empresas para homenagear esses proflssionais, creio ser de justiça
marcar este dia com duas 'lembranças que atendem todas as inte
grantes dessa categoria.

Em primeiro lugar, é oportuno evidenciar a extensa lista
de qualidades que se exige das secretárias no exercício de suas

funções: cultura, discrição,bemsenso, objetividade, criatividadee
iniciativa, lealdade, respeito, paciência, vontade e disposição, boa
aparência e assiduidade. Emmaiorou menor grau é o que prp,<ur!l
mos ao escolher alguém para a função. Convenh'amol;, que é. um
perfIl muito dif'wil de ~erplenamentesatisfeitoporumapessoa.

Pelo esforço que realizam, as proflssionais de secretaria
mais que merecem nossa homenagem. .

A segunda lembrança diz respeito, p. problema enfrentado
pela proflssão de secretária, cuja regulam~ntação.oCQrreupelaLei
nO 7377; de 30 setembro de' 1985 - exatos dez aIlps:portanto. A
lei assegurava o direito de exercer a profissão a pessoas formadas
em curso superior de secretariado ou em curso superior de secreta
riado de 2° grau.

Para os que, na data de vigência da lei, não possuíssem es
sas habilitações, o art. 3° da lei assegurava o direito de exercer a
profissão, desde que:

a) contassem, pelo menos, cinco anos ininterruptos ou dez
anos intercalados de exercício em atividades p1Úprias de secretaria, e

b) fossem portadoras de diplomas ou certillcados de alguma
graduação de nível superior ou de nível médio.

Ocorreu, porém, que apenas 10% desse universo preenchia
tais requisitos, sobretudo no que tange à exigência de possuir - re
pito, na época da vigência da lei - diploma de curso superior ou
certificado de nível médio.

A Federação Nacional de Secretárias e Secretários - FENA
SEC - vem tentando, desde 1988, alterar esse art. 3° - luta que
dura até o presente, com algum avanço concreto.

Encontra-se nesta Casa o Projeto de Lei n° 971/95, já apro
vado na Comissão de Assuntos Sociais do Senado onde tramitou
sob o n° PLS nO 67/95.

O projeto de lei visa a corrigir injustiça praticada contra os
que, embora sem possuírem curso de espécie alguma - porque até
mesmo não eram exigidos - exerciam com eficiência atividades
próprias de secretaria ou de técnico em secretariado, no memento
da regulamentação. Negar-lhes seria atentar contra o princípio
constitucional, de que a lei "não prejudicará o direito adquirido"
(art. 5°, item XXXVI).

Segundo a FENASEC, ainda hoje cerca de 80% dos
1.500.000 profissionais secretários não conseguem atender o dis
posto no art. 3° da Lei n° 7377/85 - artigo que agora se busca al
terar pelo Projeto de Lei nO 971/95.

Conclamo meus companheiros a examinarem com presteza
esse projeto de lei, de sorte que possamos, com brevidade, votá-lo
em plenário.

Com essa providência, estaremos atendendo ao justo recla
mo de milhares de secretárias. Será, sem dúvida, um notável avan
ço para essas dedicadas profissionais e uma forma concreta de
contribuir para que - então com maior segurança - continuem a
exercer a importante função a elas atribuída.

Saúdo todas as profissionais secretárias, cumprimentando
as pelo seu dia e desejando que possam comemorar, ainda em
1995, a aprovação do projeto de lei de seu interesse.

O SR. ADROALDO STRECK (pSDB - RS) - Sr. Presi
dente, Sf"s e Srs. Deputados, lembro-me de que, na Constituinte,
apresentei uma emenda propondo a criação dos batalhões agrá
rios. A idéia era fazer com que o Exército desse tratamento espe
cial às áreas que futuramente viessem a ser ocupadas com
assentamentos rurais.

Vários Deputados, inclusive o Deputado José Genoíno, fi
caram estupefatos - talvez esse seja o termo - com a nll,nha pro
posta de colocar o Exército para comandar a reforma agrária
brasileira, que não deve ser "ideologizada", como estão querendo
fazê-lo. Ela é uma questão técnica e como tal deve ser tratada.



24058 Sexta-feira 29 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Setembro de 1995

Por mais paradoxal que possa parecer, hoje o próprio VI'
está indo ao ''forte apache" para tratar com o comandante do Exér
cito a respeito da invasão de terras, de assentamentos rurais; en
Ími, da questão agrária como um tÓdo.

Sr. Presidente, aproveito a OpOltunidade para trazer à conside
ração desta Casa dados de um pedido de informação que dirigi, em
1991, ao Ministro do Exército sobre as chamadas terras do Exército
no Rio Grande do Sul. Essas terras Somam mais de 80 mil hectares,
áreas de várzeas, áreas de campo aberto, que muito bem podem servir
à agricultura e que estão sendo arrendadas hoje a particulares para
cnação de gado, sob alegação de que a qualquer momento o Exército
poderá requisitar essas terras paramanobras.

São grandes propriedades, como é o caso da reserva Saicã,
no 10 Distrito de Rosário do Sul, com 50 mil e 83 hectares! Terras
de melhor qualidade, terras de várzea que hoje ~stão sendo arren
dadas para criadores de boi. Uma outra área também extraordiná
na é o Rincão de São Gabriel, também conhecido por Rincão da
Cudelaria, em São Borja, e que tem 15 mil e 362 hectares!

Há também áreas menores, como na margem direita do Rio
Jacuí, em São Jerônimo, com 4 mil e 891 hectares; no Distrito de
Boca do Monte, uma área em Santa Maria com 4 mil e 613 hecta
res. Por aí segue com outros exemplos, tais como na Zona da
Caieira, Margem Esquerda do Rio Vacacai, em São Gabriel, com
2 mil e 435 hectares.

Somando tudo aqui temos 82 mil hectares de terras agricultá
veis que poderiam ser destinada~ ao recebimento de agricultores sem
terras, atribuindo ao Exército para suas manobras terras na região da
Serra do Sudeste ou em outras regiões montanhosas do Rio Çlrande
do Sul, onde certamente seria muito melhor adestra a tropa, trabalhar
para a eventualidade de uma guerrilha, o que também é outro absurdo
total nos dias de hoje. Alguém, por acaso, acredita que grupos teriam
o topete, a coragem de promover guerrilhas em um país como o nos
so, em épocas de canhão a laser e tudo o mais?

Então, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, estou fazendo
aqui esta apresentação para provar, mais uma vez, que a refonna
agrária no Brasil não sai porque não há vontade política para que
seja feita. Quer dizer, uma coisa é como manda o figurino, é claro.
E não esses tipos de assentamentos demagógicos praticamente to
dos eles sem nenhum resultado positivo. Até hoje, podemos dizer
que o que foi feito em termos de refonna agrária no Brasil é ruim,
é péssimo. E não me venham com o conto, com a estória de que
essa refonna agrária não sai porque não existe terra. Terra é o que
não falta, Sr. Presidente. •

ANEXO AO DISCURSO DO DEPUTADO
ADROALDO STRECK

mFORMAçÃODONUNffiTÉmODOEXÉRCITO
ANEXO AO AVISO N° 188, DE 25 DE JULHO DE 1991 AO SG/PR

Relação dos imóveis rurais da União, utilizados pelo Minis
tério do Exército, no Rio Grande do Sul.

RS-03-0006 Sesmana São José
do IÀIJ.'asIla1 f'/n 
Ale te-RS

RS-03-0064 Est. Dom
Pedrito/Sanga
Preta Sesmaria
das Preste-Dom
Pedrito-RS

n3A1Campo de fus~ção

d06°RCB

45,00 Linha de Tiro do
Cmd03°DE.

435,60 Campo de Ins~ção

d061°BlMtz

609,84 Canlpo de Ins~ção

da la Bda C Mec.

522,72 Campo de Ins~ção

d05°RC Mec.

75,20 Linha de Tiro do 19°
BlMtz

672,79 Campo de fus~ção

da 2aBda C Mec.

886,00 Campo de Ins~ção

do Cmdo da 3aRM

1.233,93 Campo de fus~ção

da 3a DE e 7° BIB.

2.435,00 Campo de Ins~ção

do 9° RCB, 6° BE
Cmb e 13' C Com

4.613,47 Campo de fus~ção

do Cmdo da 3aDE

Extensão Destinação atual
ha

Localização
Endereco

Cadastro

RS-03-0164 BR-293
QuaraílLivram
ento - Quaraí 
RS

RS-03-0193 Est. da Caturrita
s/n 7° Distrito 
Santa Maria- RS

RS-03-0202 Est. do Boi
Morto s/n 
Bairro do Boi
Morto - Santa
Maria-RS

RS-03-0216 Est.
Santiago/São
Borja - Santiago
-RS

RS-03-0243 Est. Santo
ÂngelO'Palmeir
as f'/n - Santo
Ângelo

RS-03-0256 Zona da Caieira
s/n - Margem
Esquerda do Rio
Vacacai - São
Gabriel- RS

RS-03-0263 Margem Direita 4.891,40 Campo de Ins~ção

do Rio Jacuí filn - do CMS.
SãoJel.Ônimo-RS

RS-03-0179 Situado entre (lo 50.083,07 Campo de Instrução
Distrito de Bariio de São BOIja, do
Rosário do Sul) e CMS
São Simão -
Rosário do Sul -
RS

RS-03-0294 Arroio do Salsa filn
- UrugnaÍana - RS

RS-03-0246 Rincão de São 15.362,40 Campo de fus~ção

Gabriel - São de Rincão do CMS.
Boria- RS

RS-03-0266 BR-116 filn - Km
21-SãoT~

RS-03-0400 Rincão de Santa
Tecla f'/n BaW-RS

RS-03-0348 Distrito B. do
Monte s/n 
Santa Maria- RS

o SR. AIRTON DIPP (pDT - RS. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, os conflitos de
terra no País e a situação calamitosa vivida atualmente pelos sem
terra, que buscam a concretização de um sonho de possuir um pe
daço de terra para nela produzir, gerar riquezas para a Nação e
garantir uma vida digna à sua família, estão chegando a um mo
mento crucial: ou a Reforma Agrária acontece, efetivamente, ou o
pior poderá acontecer.

Destinação atual

522,72 Campo de fus~ção

da 3a Cia Eng. Cmb
Mec

Extensão
ha

Localização
Endereco

Cadastro



Setembro de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Sexta-feira 29 24059

Nesta semana, as manchetes dos jornais mostram a preocu
pação do Exército, que está chamando setores e partidos compro
metidos com a luta pela reforma agrária, sempre identificados com
a questão agrária, para discutir saídas para o problema da terra. O
que move essas mudanças de comportamentos, como é o caso da
posição do Exército, que hoje chama para si a discussão do proble
ma, é o que nos mnve também a pensar e a propor idéias para que
ocorra uma solução neste segmento social. Sempre tivemos esta
preocupação.

E só vemos uma forma de acabar com o conflito e evitar a
sombra sempre presente de derramamento de sangue e embates ar
mados. Esta saída humana, democrática, social e economicamente
viável é a reforma agrária descentralizada, realizada pelos Municí
pios, que conhecem profun$mente a sua realidade local e regio
nal. Assim é o projeto de lei que encaminhamos a esta Casa, no
primeiro semestre, e que tramita na Comissão de Agricultura, e
Política Rural.

Entendemos, com profundo respeito a todas as demais pro
postas levantadas pelos Srs. Deputados que têm a intenção de re
solver o problema, que o nosso projeto de lei, que dispõe sobre a
descentralização da Reforma Agrária, encaminhará de uma forma
adequada a organização que o Brasil exige e que é a "mais justa
reivindicação dos trabalhadores do campo", como já definia o Pre
sidente João Goulart, em 1%4.

Pelo nosso projeto a Reforma agrária será realizada nos
Municípios onde tiver sido criado o Comitê Municipal de Desen
volvimento Agrário, onde, portanto, exista uma radiografia sobre
os conflitos e projeto de geração de emprego e apoio aos novos
produtores.

A descentralização dos programas de reforma agrária tem
por objetivo uma co-participação efetiva entre Municípios e
União, que se concretizará através de convênios, com recursos da
União. A decisão, e isto é o fundamental, passa pelo Município,
que está próximo do conflito, e não órgãos distanciados das reali
dades regionais, estrangulados por uma burocracia histórica que
emperra a decisão política de fazer a reforma que o setor necessita.
Os Municípios, é essencial destacar, terão o direito de optar por
descentralizar ou não a reforma agrária.

O conflito de terra está aí, há miséria por toda a parte, fal
tam empregos, existem terras ociosas e famílias, literalmente, mor
rendo de fome. Por isso, apelo às Sr"s e Srs. Deputados que
analisem profundamente o projeto de lei.

Para concluir, um dado extraordinário para um país que
precisa urgentemente gerar empregos. A criação de um emprego
no setor rural é dez vezes menos onerosa do que na área indus
trial.

A descentralização da reforma agrária remete ao Município
não um problema, mas a solução da questão agrária. É democráti
ca e, temos a certeza, eficiente, econômica e socialmente.

O SR. DARCÍSIO PERONDI (pMDB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, quando a vida
cessa, tudo cessa. A vida está cessando para os milhares e milhares
de portadores de dengue, malária e tuberculose,"doença, que está
voltando às cidades.

A área da Fazenda continua dificil e o Presidente da Repú
blica indeciso, porque não sabe se dá ou não reajuste ao Sistema
Único de Saúde. O SUS, que está morrendo, atende o cidadão que
tem malária no Amazonas e também a grávida pobre que não pode
pagar um obstetra rmo e precisa ser atendida por uma enfermeira
ou por um obstetra no bairro onde mora.

O SUS está necessitando de 40% de reajuste. Isto foi enca
minhado pelas Santas Casas, pelo CONAS-Conselho Nacional dos
Secretários de Saúde e pelo CONASEM - Conselho Nacional dos

Secretários Municipais de Saúde quando estava praticamente tudo
amarrado com o Ministério da Saúde. Houve a concordânçia•. na
quarta-feira passada. do Ministro Clóvis Carvalho, quando um
grupo de Parlamentares compareceu ao fdlácio levando uni traba
lho começado no mês de maio. O Presidente se convenceu disso ê
o Ministro Clóvis Carvalho, quarta-feira. confirmou. Eis que on
tem. para surpresa do Sistema Unificado de Saúde e das Santas
Casas, que estão fechando leitos e U11s, e, para desespero dos Se
cretários Estaduais e Municipais de Saúde, a Fazenda informou
que o reajuste poderá ser, no máximo, de 25%

O setor está anêmico. Há necessidade, Sr. Presidente, desse
reajuste, e vou dizer por quê: o ingresso de novas tecnologias; o
aumento da população de idosos, que resulta em maior demanda
de doenças crônicas e de alto custo; comportamento explosivo dos
preços .de materiais hospitalares e medicamentos, tudo isso está
pesando.

Vou citar a Santa Casa de Porto Alegre como exemplo: é
modelo gerencial no País, está com 4 milhões de reais de movi
mento nos bancos a juros de 10% a 12%; atende 90 pessoas por
mês, mas já marcou a data de fechar: 20 de novembro, quando pa
gará a primeira parcela do 130 salário. Há, ainda, a Santa Casa de
Londrina, a Santa Casa de São Paulo, os pequenos hospitais do
Amazonas, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul.

Cresce desesPeradamente o comprometimento das Santas
Casa e das Prefeituras que estão investindo em saúde. Ao Governo
cabe reajustar a tabela - o último reajuste ocorreu em maio do ano
passado. Na virada do Plano Real o Sistema Único de Saúde per
deu 30%. A inflação do Plano Real foi de 33% e a inflação da saú
de nesse período, que geralmente é o dobro, ficou em 62%. Mas o
Governo quer dar apenas 25% retroativo a 10 de julho.

De fato, querem que os brasileiros, que trabalham, que con
tribuem, que precisam aumentar a arrecadação do País para paga
mento dos compromissos do próprio Governo, morram. Parece-me
que a área fazendária está dura, mas o Sr. Presidente da República
está mudando de opinião. Tenho a impressão de que S. Ex" tem
condições, por sua inteligência, seu preparo e sua sensibilidade,
principalmente, de reavaliar os compromissos que assumiu com
todos os Secretários Estaduais de Saúde que foram no início do
mês de julho ao Palácio .do Planalto, juntamente com repre
sentantes de Santas ,Casas e com todos os Deputados que lutam
para que o Sistema Unico de Saúde fique de pé, realmente de pé.
Aliás, tenho certeza de que o Presidente da República vai rever o
reajuste de 25% porque está repercutindo muito mal nesta Casa,
quando os Deputados vão para as bases e sentem o bafo na nuca
do povo que quer atendimento e não consegue, assim como do Se
cretário Municipal e do Prefeito.

O SR. EDSON SOARES (pSDB - MG. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, tenho a
honra de levar ao conhecimento desta Casa que no dia 23 deste
mês estiveram presentes à cidade de Teófilo Otoni, Minas Gerais,
os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito que tinha por
objetivo, a investigação de irregularidade na exploração das ativi
dades minerológicas, naquela região. Estiveram presentes os ilus
tres Senadores Leomar Quintanilha, João França, José Bianco e
Emandes Amorim.

Certamente essa respeitável Comissão Parlamentar de In
quérito pode, sem dúvida alguma, testemunhar a importância do
comércio gemológico na região, que representa o maior lenitivo à
economia local, debilitada pelo desemprego e pela falta de outras
altemativas econômicas rentáveis.

São milhares de pequenos negociantes de pedras semipre
ciosas que sobrevivem com a comercialização de turmalinas, topá
zios, águas-marinhas, berilos esmeraldas, entre outras gemas



Ao trazer o assunto a esta tribuna, cumpre mencionar tam
bém os resultados altamente positivos decorrentes da existência de
um braço acadêmico no hospital. Sr. Presidente, SI"s e Srs. Depu
tados, é indiscutível o proveito dessa integração tanto para fms de
ensino quanto de atendimento ao público. No hospital público,
com características acadêmicas, os médicos aprendem e ensinam
pesquisa, e publicam trabalhos científicos, exercitam permanente
mente a reciclagem de conhecimentos, que é uma medida funda
mental na área da saúde. Sempre que tenho defendido essa
experiência, procuro fazer ver, principalmente, a importância de
equilibrar a demanda e oferta de serviços, com ênfase à qualidade.
Inclusive, o que se verifica, no dià-a-dia da maioria dos hospitais
universitários, é excesso de médicos-residente e pás-graduados e
baixa demanda relativa, enquanto os hospitais públicos não-uni
versitários tem pacientes demais e falta de médicos. Portanto, con-Era o que tinha a dizer.
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preciosas e semipreciosas. cuja atividade representa praticamente O SR. JOSÉ PINOTTI (pMDB - SP. Sem revisão do ora-
o único meio de sustento de suas famílias. . dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, diariamente, a im-

Tempos melhores já tivemos em passado recente, Srs. De- prensa, os profissionais de saúde e o público usuário dos serviços
putados. Grand~s negócios eram realizados e todos tinham oportu- hospitalares testemunham, muito de perto, uma realidade caracte
nidade de manter um padrão de vida em nível respeitoso. Existia rizacIa:, em resliIiIo. pela falta e pela má aplicação de recursos; pelo
uma convivência harmoniosa entre o garimpeiro, o pequeno e o pagamento de baixos salários, por uma política real de reembolso
grande empresário do ramo gemológico de onde todos obtinham a dos serviços, por fraudes e por graves deficiências no aténdimento.
lucratividade desejada. A situação crítica dos hospitais no Brasil tomou-se lugar comum,

Ganhavam, por extensão: o lojista, o hoteleiro, o farmacista a ponto mesmo de, em vez de sensibilizar e de causar indignação,
e demais segmentos da economia. provocar um desânimo quase generalizado, levando um número

Lamentamos admitir que hoje a realidade é bem diferente e crescente de pessoas a supor que nada mais pode ser feito para re
os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito da Mineração, verter esse quadro.
cuja presidência é exercida pelo conceituadíssimo Senador Ramez Contudo, no próprio sistema público existem exemplos de
Tebet, puderam testemunhar isso. administrações bem sucedidas, de hospitais que funcionam e pres-

A figura do garimpeiro tradicional, aquele que tem como tam atendimento plenamente satisfatório. Entre esses, impõe-se fa
instrumento do trabalho a pá, a alavanca e a picareta e que cavou- zer referência a instituições como o Incor, Dante Pazzanese e
ca os lavrados amparado na coragem. no misticismo e na esperan- Peróla Byington. O Brasil precisa justamente se apegar a essas ex
ça de dias melhores, lamentavelmente encontra-se em processo de ceções, adotando-as como modelos, até que a regra sejam, sim, o
extinção. nível elevado na qualidade dos serviços. Há, então, que se dedicar

Seus espaços, dia a dia estão sendo ocupados pelas grandes o máximo de atenção a essas experiências, estudando-as detida
mineradoras, que. sob o pálio da Lei nO 7.805, obtém das autorida- mente e verificando o que elas têm em comum entre si. Uma se
des do setor, em velocidade espantosa, o monopólio para a expIo- melhança significante a ser ressaltada consiste no fato de os três
ração das reservas minerais da região. hospitais, apesar de serem públicos, contarem, na retaguarda. com

Elas, com suas dragas gigantes e seus potentes tratores, de- fundações e ainda um importante braço acadêmico. Esta, sem dú
gradam o meio ambiente. poluem os rios e a 1bama, órgão respon- vida, constitui a grande diferença que, apesar de todas as dificulda
sável pela fiscalização e punição dessas irregularidades, a tudo des existentes, permite o desenvolvimento de um trabalho
assiste pusilânime e até conivente, nada fazendo para impedir a eficiente, ao passo que outras instituições, organizadas em moldes
morte do rio Jequitinhonha, o orgulho de todo o vale, hoje total- mais simples, encontram-se completamente desterioradas.
mente descaracterizado pela ação das mineradoras. Observem que uma fundação com boa estrutura e sintoniza

Os depoimentos dos inquiridos atesteram. de forma como- com os objetivos do hospital é capaz de abrir caminho para a ob
vente, o desespero dos garimpeiros vitimados pela violência dos tenção de receitas adicionais, como, por exemplo, a proveniente
mineradores, pertencentes a alienígenas que usam brasileiros dos atendimentos. prestados ao SUS. Com isso, o hospital não fica
como testa de ferro para fraudar o benefício das concessões - ex- restrito apenas à previsão de recursos do Orçamento público. A
pediente do qual, segundo os depoentes, do Departamento Nacio- fundação estabelece as condições básicas para atenuar os entraves
nal de Pesquisas Minerais tem conhecimento - e, por razões impostos pela burocracia e, por conseguinte, assegura maior efi
nebulosas, se recusam ao fiel cumprimento do dever legal. ciência em termos de gerenciamento. Por intermédio de uma fun-

dação, e ao contrário do que ocorre no hospital públicoMas os respeitáveis membros da CPI da Mineração ouviram
convencional, há possibilidade de se proceder, por exemplo, a

também o apelo comovente dos garimpeiros remanescentes, im- contratações de imediato em caso de demissão de um funcionáriopIorando mudanças urgentes na legislação mineradora, permitindo
a retomada da atividade garimpeira pelos verdadeiros garimpeiros. à compra de equipamentos mais simples. à manutenção regular de

instalações e com o pagamento de gratificações para funções que o
É estarrecedor saber que atualmente uma só mineradora é Estado normalmente não remunera. Trata-se de medidas que, afi

detentora de mais de 4.000 permissões, o que nos induz a acreditar nal, são muitas vezes suficientes e indispensáveis para evitar a pa
na existência da maléfica indústria das permissões. ralisação de uma unidade hospitalar inteira. Em outras palavras,

Sr. Presidente, Srs. Deputados, fmalizo congratulando-me essa agilização administrativa, à semelhança do que se observa no
com o Senador Ramez Tabet, cuja competência e probidade pres- setor privado, resulta, de fato, em niveis mais altos de eficiência e
cinde comentários, pela forma que tem conduzido os trabalhados na extensão de seguros benefícios a todos os segmentos do hospi
da CPl Congratulo-me. igualmente, com os Senadores João Fran- tal.
ça, José Bianco, Ermandes Amorim, de quem, aguardamos um
desfecho que represente o alento da reversão do atual quadro, in
justo em todos os níveis, fomentando a verdadeira justiça social
que é o compromisso de todos nós.

Fazemos votos de que essa CPI, além dos inquéritos que
deverão ser instaurados para apurar as gravíssimas irregularidades
do setor mineral na região do Vale do Jequitinhonha e possivel
mente em todo o País, dê-nos subsídios para que possamos, nesta
Casa, formular políticas para esse setor.

Espero que, além da questão da tributação realista, possa
mos permitir ao garimpeiro o acesso à terra e garantir a perspecti
va de uso do subsolo, a fim de podemos distribuir riquezas, renda
e fazer justiça social naquelas regiões que de fato produzem pe
dras.
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vém contrabalançar essas duas realidades, de forma a ampliar as
oportunidades para docentes e residentes em termos de treinamen
to e pesquisa. Tal p:reparo, tal aperfeiçoamento, contribui, de certa
maneira, até mesmo para compensar o baixo nível dos salários.

Com base nas comprovadas.vantagens obtidas a partir desse
modelo, como a garantia de qualificação da mão-de-obra, o esti
mulo profissional, a dedicação ao trabalho, a significativa melho
ria no atendimento, pennito-me afmnar que tais evid~ncias por si
só já bastam para recomendar a propagação das citadas experiên
cias para a totalidade do sistema hospitalar público. Um exemplo
que, efetivamente, deve ser seguido, e com o máximo de urgência.

O apoio fornecido pelas fundações aos hospitais, juntamen
te à integração com a universidade mais próxima, na medida que
estabelece uma saudável reciprocidade de amplos beneficios, con
firma-se defmitivamente como um meio eficaz para, afinal, tomar
possível o atendimento com a qualidade que a população deseja e,
de fato, precisa.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aproveito a oportuni
dade para denunciar em plenário a existência de uma ação organi
zada contra o Sistema Único de Saúde neste País.

Este Sistema, que vem de uma reflexão profunda dos pensa
dores de saúde brasileiros, da VIII Conferência de Saúde e teve
experiências bem-sucedidas em vários estados brasileiros antes de
ser incluído na Constituição de 1988, foi desmoralizado e absolu
tamente destruído no começo do Governo Collor, através da re
centralização e do ressurgimento da dicotomia em saúde, que
caracterizava claramente a separação entre a cura e a prevenção, o
que é extremamente arcaico.

Hoje, responsabiliza-se o SUS pelo caos na saúde, mas se
esquece que tal situação é decorrente da traição, da sabotagem que
se fez contra aquele sistema de saúde a partir de 1990. E agora, Sr.
Presidente, tenta-se institucionalizar essa sabotagem com a privati
zação da saúde, utilizando-se para isso os mecanismos mais tor
pes, sub-repticios e enganosos que se pode imaginar.

Um exemplo tipico é o que se fez em São Paulo com o Hos
pital Dante Pazzanese, que tem a seu lado a Fundação Adib Janete.
Realizou-se naquele hospital uma auditoria específica, dirigida,
para· serem encontradas irregularidades. E VExa. há de convir co
migo em que qualquer auditoria dirigIda acaba encontrando irre
gularidades - não falsidades, ilegalidades ou desonestidades, mas
irregularidades, que, antes de serem comprovadas e julgadas, fo
ram mandadas para a imprensa e ganharam manchetes em jornais
de todo o País.

Isso está muito além de uma injustiça, de se jogar lama no
nome de um ministro sério e cámpetente como, o Minis!W Adib
Jatene; siguifica uma ação organizada contra o Sistema Unico de
Saúde, que é a salvação da saúde no Brasil.

Na realidade, se os falsos moralistas deste País quisessem,
de fato, encontrar irregularidades deveriam buscá-las nos lugares
certos, ou seja, na privatização da saúde, pois 75% dos recursos
destinados à saúde são colocados na mão dos hospitais privados;
deveriam buscar a fraude onde ela existe. Segundo cálculos con
servadores do Deputado Carlos Mosconi, um dos últimos Presi
dentes do Inamps, a fraude representa 30% dos 8 bilhões de
reais/ano destinados ao setor, ou seja, cerca de 2 bilhões de reais
por ano. Mais do que isso, deveriam buscar a fraude no. fato de
não se ter implantado a Lei dos Genéricos em nosso País. Apesar
de esse decreto já ter sido aprovado há mais de dois anos e meio, o
povo está pagando 50% a mais no preço dos remédios - um bom
número de aposentados do nosso País tem de escolher entre com
prar remédio ou comida. Deveriam buscar a fraude no parasitismo
que os plauos da saúde têm implantado nos hospitais públicos,
mandando para lá as ações de maior complexidade e, portanto, de

maior custo, as quais são cobertas gratuitamente pelo Sistema Úni
co de saúde.

O que temos de fazer hoje, em primeiro lugar, é Uésprivati
zar o sjstema público de saúde e,. em segundo lugar, implantar I)

SUS. E isso que precisa ser feito, e não .prQCUrar irregularidades
falsas onde não existem. O Dante pazzanese é um hospitll1 sério,
competente e honesto; não cobra por fora, atende de maneira digna
e humana aos pacientes, ensina·e faz pesquisa. Na Fundação Adib
Janete pode haver pequenos erros, sim - sem dúvida alguma -,
mas não há desonestidade, fraudes ou ilegalidade.

Sr. Presidente, quero deixar registráda esta denúncia; existe
uma ação organizada contra o SUS e, portanto, a favor da exclusão
social do povo brasileiro do sistema de Saúde. E, pois, uma ação
organizada contra a Nação brasileira.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. JOSÉ AUGUSTO (PT-SP. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, meu pronunciamentO vol
ta-se para duas grandes questões. Primeiro, quero falar sobre o
sentimento de um Parlamentar, representante mais especialmente
do povo da região do ABCD, em particular dos trabalhadores da
indústria automobilística Mercedes Benz do Brasil.

Esta semana os jornais noticiaram a demissão de 1.600 tra
balhadores, dos quais 1.150 são da Mercedes Benz, situada em
São Bernardo do Campo. Os trabalhadores, pais de família, estão
sem emprego. A grande maioria tem mais de 40 anos e dificilmen
te conseguirá emprego no mercado de trabalho, que hoje já se es
gota.

Os jornais anunciam demissões em massa em outras catego
rias: na construção civil, na indústria têxtil, na indústria de calça
dos e também na indústria de autopeças. É com grande pesar que
falo aqui dessa situação, no momento em que este País deveria es
tar acenando com esperança, com bons salários, com mais oferta
de empregos. O País, a política econômica do Governo, acenam
com desespero, com fome, com desassistência, com intranqüilida- .
de para a vida de todos os trabalhadores. Não só os demitidos es
tão intranqüilos.

Minha segunda mensagem é para o Presidente da Repúbli- .
ca. Que em nome da modernidade, não se cometam tantas injusti
ças. Não queremos essa modernidade que leva o povo brasileiro ao
desespero, à fome e à miséria. . .

É preciso que se tenha cuidado é preciso que se ad9te outra
política, pois já sabemos que esta não está dando certo. E preciso
que se busquem outras formas de organizar o País, dinamizando a
indústria, criando novos empregos, melhorando o salário, Propor
cionando, assim, a tranqüilidade que o povo brasileiro tanto espe-
ra.,

Em 1970, na cidade de São José do Egito, um poeta escre
veu a seguinte poesia: "A pátria do trabalhador não tem bandeira
nem nome. Para que nome e bandeira onde se morre de fome?"
Naquele momento eu me qUl~stionavae dizia que aquele poeta era·
impatriótico. No entanto, o que poderiam dizer os operários e tra
balhadores do campo e da cidade diante de um Governo que não
dá aos seus compatriotas a sensação de existência de pátria-mãe,
pátria que proporciona segurança, alimentos, esperança; que cons
trói o futuro deste País; que acena para os jovens, para.as crianças,
para as donas-de-casa, enfim, para todos os seguimentos, um futu
ro mais promissor?Hoje os operários da região do ABC vivem em
desespero. Solidarizo-me com os grevistas. Esta semana fIzeram
vários protestos, mas nada consegue sensibilizar nossos governan
tes. Temos de negociar; temos de buscar uma solução que freie
essa situação e readmita os recém-demitidos, permitindo equilíbrio
e segurança quanto ao emprego.
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Dep.utados, gostaria de vir a esta
tribulia para falar de alegria, de felicidade, de bons salários. dizer
que os bons trabalhadores no Brasil vivem o. melhor período de
suas vidas. Mas, infelizmente, 'isso não é posstvel. Temos de men
cionar coisas tristes, na esPeranÇa de sensibilizar esta Casa e o Go
verno, no sentido da necessidade urgente de mudanças, para que o
povo possa sobreviver.

O SR. PAES LANDIM (BlocoIPFL-P1) - Sr. Presidente,
encontrava-me. sábado passado, no interior do Piauí. quando sou
be do fortalecimento do Dr. Guilherme Romano. Lamentei muito
não ter comparecido ao sepultamento daquele querido amigo. Não
imaginava que seu fnn estivesse próximo. porque era costume
conversarmos semanalmente ao telefone. e várias vezes ia à Casa
de Saúde Santa Lúcia e me infonnava acerca das coisas do mundÕ
e da política.

Conheci o Dr. Guilhenne Romano, como disse aqui certa
feita, em pleno ostracismo político. já depois da queda de seu
grande amigo Gal. Golbery, e com ele enriqueci minhas infonna
ções e meu conhecimento sobre a política nacional. Foi lamentável
que o CPDOC não tenha aproveitado o depoimento de Guilherme
Romano, que conviveu com pessoas as mais fascinantes da vida
pública nacional, como Getúlio Vargas. Juscelino Kubitschek e
Negrão de Lima, entre outros. Em seu escritório. seu santuário,
que era a Casa de Saúde Santa Lúcia, que ele tanto amava e à qual
dedicou toda a sua vida de mais de oitenta anos, o grande médico
da década de 30, homem que vem de uma estirpe familiar impor
tante. neto do famoso Saldanha da Gaqma. diariamente pessoas de
todos os credos políticos o procuravam para ouvir sua opinião so
bre os acontecimentos do Brasil. Sua grande paixão na vida era a
Casa de Saúde Santa Lúcia, amor tão imenso que até aos domin
gos. mesmo nos últimos meses de sua vida. lá se encontrava. Lá
conheci várias figuras da vida nacional, como Amaral Peixoto,
Gilberto Mestrinho. Nelson Carneiro, o Senador José Sarney e ou
tras figuras eminentes da política carioca e nacional. porque ele
era um animal político e gostava de conversar política com os po
líticos.

É interessante seu depoimento sobre o sistema militar no
Brasil e as dificuldades existentes. testemunha que foi de seus atos
nos bastidores. Suas observações sobre autoridades - que no ostra
cismo o abandonaram; mas era com grandeza que relatava tais fa
tos. pois incapaz de guardar mágoas de quem quer que seja -, as
quais o procuravam às 6 da manhã (nessa hora o SNI estava dor
mmdo...) a fnn de que pudesse ligar para o Gal. Golbery e encami
nhar solicitações. enfun. são depoimentos que poderiam
perfeitamente nos ajudar a ter uma visão panorâmica da história
dos últimos cinqüenta anos do Brasil. Sua viagem a Belo Horizon
te. a Ouro Preto, acompanhando o Presidente Getúlio Vargas. o
carro. a conversa, eram detalhes ricos para a política brasileira,
que esse homem cheio de vida. que era o Dr. Guilherme Romano,
gostava de relembrar e para os quais lamentavelmente falta um re
gistro histórico definitivo.

Seus filhos médicos, Paulo e Guilhemle, com certeza conti
nuarão o amor, o seu legado de paixão pela medicina e pela Casa
de Saúde·Santa Lúcia. Cada conversa com o Dr. Guilherme Roma
no era uma reflexão sobre o passado e os acontecimentos da políti
ca brasileira. O seu reencontro com Carlos Lacerda. que tanto o
fustigara nos' anos cinqüenta. constante de uma bela dedicatória
em um dos livros. e as conversas mantidas com o grande tribuno
do Brasil nas antevésperas da sua agonia são dignas da mais pro
funda emoção. Carlos Lacerda era filho de Vassouras, onde Gui
lhenne Romano tinha fazenda - um ambiente Hollywoodiano - às
margens do rio Paraíba. Várias daquelas fazendas serviram de ce
nário paPl novelas da "TV Globo", tal riqueza. a beleza, o verde

fantástico da paisagem repousante. Como acreditar que a uma hora
e meia de distância da metrópole Rio de Janeiro?

Guilhenne Romano era uma figura humana rica, cheia de
vida, repito. sempre de bem com a vida. Esse viver bem consigo
mesmo e o mundo, a confiança na sua força, no seu nome, eram
tão fortes que eu jamais imaginava. apesar da enfermidade que o
acometera, que ele estivesse nos seus últimos dias.

Sr. Presidente, não poderia deixar de registrar aqui o faleci
mento e a perda da figura humana do Dr. Guilhenne Romano, afe
tivamente um carioca no mais légítimo sentido da palavra.
articulador e grande eausér. Ao mesmo tempo. homem profunda
mente apaixonado pelo que fazia. um trabalhador incansável. um
grande médico.

Transmito aqui a todos os seus familiares e amigos a minha
manifestação de saudade pela sua perda, lamentando que aquele
cenário da Casa Santa Lúcia, de sabedoria e lições de vida, não

.. possamos mais ter ao nosso alcance. porque a figura humana de
Guilhenne Romano desapareceu.

O SR. JÚLIO CESAR (BlocoIPFL-PI. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente Sras. e Srs. Deputados, o Piauí.
na safra 93/94. por uma simples regularidade pluviométrica e pela
assistência creditícia. produziu e colheu mais de um milhão de to
neladas de grãos, com uma concentração maior nos cerrados, no
Vale do Gurguéia e no semi-árido, principalmente na região de Pi
cos. grande produtora de feijão. .

Na safra seguinte. 93/94. houve uma redução na área plan
tada e da produção. em tomo de 30%, em função da limitação do
crédito pelo Banco do Brasil.

Como sabemos. Sr. Presidente. a agricultura brasileira vem
financiando, desde julho do ano passado. o Plano Real, com eleva
do prejuízo para os agricultores, vítimas de uma política agrícola
injusta. em que os custos de produção superam os resultados da
comercialização da safra. O congelamento dos preços mínimos fi
xados pelo Governo. a importação de grãos subsidiados, as altas
taxas de juros de custeio e de renegociação das dívidas e os eleva
dos preços dos insumos agrícolas foram as causas maiores da fa
lência da agricultura brasileira. especialmente do Piauí.

Hoje. as estimativas feitas pela Federação da Agricultura do
meu Estado indicam que na atual safra. 95/96. haverá uma redução
estimada em 80% na produção agrícola do Piauí.

Os produtores de grãos e sementes. motivados pela dívida
junto ao Banco do Brasil. reuniram-se no auditório da Federação
da Agricultura do Estado do Piauí. FAEPI, para discutirem pro
postas objetivando renegociar dívidas dos produtores. no sentido
de evitar as execuções em massa pretendidas pelo Banco do Bra
sil, dívidas essas decorrentes de fator socioeconômico-fmanceiro,
onde o maior prejudicado foi o setor primário.

Vejamos:
I. total falta de apoio tecnológico aos produtores;
2. falta de reajuste compatível dos preços mínimos;
3. falta de amparo à comercialização com empréstimos ade

quados;
4. estímulo à taxa de cânlbio. facilitando as importações.

gerando uma política canlbial desajustada;
5. as famigeradas TRffJLP. etc., que não se coadunam com

os preços mínimos' dos produtos. fomentando a protelação dos pa
gamentos dos produtores com o Banco, em face de suas rendas
corroídas pelos referidos encargos. Conseqüentemente. os insumos
- sementes, calcário. fertilizantes e defensivos -. máquinas e im
plementas deixaram de ser comercializados em índices preocupan
tes. gerando uma dinlinuição na arrecadação do ICMS e aumento
do índice de desemprego. o êxodo rural e uma forte pressão social
no Estado.
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Em função do quadro apresentado, à perspectiva para a sa
fra 95196 é uma calamidade total, pois o setor agricola esgotou sua
capacidade de continuar contribuindo para a estabilidade econômi-,
ca do País.'

Diante dessa situação, apelamos para o Sr. Presidente da
República sobre a neCessidade urgente de implementar as seguin
tes providênciás:

1. liberação de uma linha especial de crédito de custeio tam
bém pelo BNB - Banco do Nordeste do Brasil;

2. que o Banco do Brasil aceite todas as benfeitorias feitas
nas propriedades hipotecadas (máquinas e implementos como
bens patrimoniais que possam sofrer reavaliação);

3. que os financiamentos de custeio sejam impreterivelmen
te até o fmal de outubro vindouro;

4. que o Banco do Brasil operacionalize imediatamente o ti
tulo defmido por lei, a Cédula de Produto Rural- CPR;

5. que o banco do Brasil leve em consideração o preço de
mercado histórico dos últimos três anos e não o preço mínimo
para avaliar a capacidade de pagamento do produtor;

6. determinar imediatamente ao Banco do Brasil providên
cias no sentido de suspender todas as execuções em curso de pro
dutores do Piauí, na sua grande maioria dos cerrados (Bertolínia,
Ribeiro Gonçalves, Baixa Brande do Ribeiro. Uruçuí, Bom Jesus,
Gilbués, Santa Filomena e outros), onde, de 123 clientes do banco,
apenas um ainda tem condições de renegociar, com restrições.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. RICARDO BARROS (Bloco/PFL-PR. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, nobres colegas, quero registrar a solu
ção do impasse que vinha há muito sendo aguardada pelos para
naenses: a nomeação do diretor-Geral da Binacional Itaipu. a
maior usina hidrelétrica do mundo. Decidiu o Sr. Presidente da
República Fernando Henrique Cardoso nomear Euclides Scalco
para a Diretoria-Geral dessa empresa, e com ele Brazilio de Araú
jo Neto, então Presidente do lucra, para uma das diretorias; seu se
cretário particular, Francisco Graziano, ficou na Presidência do
Incra para dar continuidade à política de reforma agrária e de as
sentamentos.

Na verdade Sr. Presidente, nobres colegas, já havíamos
ocupado esta tribuna para registrar o desagrado da bancada para
naense com a solução dada à TELEPAR, Telecomunicações do
Paraná, sem o devido diálogo, sem a devida negociação, e não ne
gociata, como enfatizou o Presidente. Agora, temos a solução da
ltaipu novamente sem um diálogo franco, aberto, com a bancada
que aqui neste Plenário dá sustentação às propostas do Governo
que elegemos, tendo, portanto, responsabilidade pela sua condu
ção.

Quero reiterar, em meu nome e no de alguns companheiros
da bancada do Paraná, o nosso desagrado. Nada temos contra a
pessoa do Sr. Euclides Scalco, que cumpriu brilhante carreira polí
tica no Paraná e que, certamente, terá capacidade para conduzir os
destinos de ltaipu. Contudo, estamos dispostos a dar apoio parla
mentar e suporte às ações do Governo, encaminhando nomes para
ocupar cargos ou avalizando a indicação de pessoas competentes
pelo Governo Federal. Em outras palavras. queremos registrar o
nosso descontentamento com a falta de diálogo, para que o Gover
no possa entender as nossas indicações e acatá-las, e vice-versa. O
que pedimos é diálogo.

O SR. ANIVALDO VALE (pPB-PA. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr, Preside.nte, Sras. e Srs. Deputados, o serviço da
dívida de alguns estados para com a União Federal e suas entida
des está pressionando fortemente as fmanças das unidades federa
tivas. Apesar de terem passado por um recente processo de
refinanciamento, estabelecido pela Lei n° 8.727, de 5 de novembro

de 1993, as mudanças no quadro econômico nacional alteraram
significativamente a capacidade de pagamento dos devedores, tor
nando necessária a revisão"no.caso a caso, das condições de refi
nanciamento hoje em vigor, s.ob pena de se inviabilizar' a'
ldministração pública estadual.

De fato, o GoverÍJ.o Federal provocou forte diminuição da
atividade econômica, por muitos já caracterizada como reCessão,
levando à redução na arrecadação de tributos peios estados, parti
cularmente os mais pobres, como os do Nârte e do Nordeste.

A esse fato se sonia a diminuição nás receitas óriuridas do
Fundo de Participação dos Estados, decorrente do desvio de recur
sos para, o Fundo Social de Emergência.

Outro fato também atribuível à União Federal e que tem di
minuído a capacidade de pagamento de alguns estados é a eleva
díssima taxa de juros provocada e sustentada pelo Governo
Federal, e que provocou um forte aumento dos gastos com o servi
ço da dívida pública mobiliária estadual. Basta se ver o mês cor
rente, para o qual está prevista inflação de 0%, ou até deflação, e
os juros são mantidos na casa de 3,5% ao mês.

Como se vê, Sr. Presidente e nobre colegas, os fatores que
têm provocado a inviabilização do cumprimento das obrigações de
alguns estados com o pagamento de suas dívidas para com a União
Federal e suas entidades são, em sua maioria, causados pelo pró
prio Governo Federal na condução de sua política econômica, ca
bendo-lhe, portanto, e disso eu tenho certeza, reconhecer as
dificuldades por que passam os estados e colaborar para o alivio
de suas finanças.

Pela legislação em vigor, cabe ao Senado Federal fIxar o li
mite máximo de cumprimento de receita dos estados com o paga
mento dos refmanciamentos celebrados. Para tanto, sugerimos que
seja feito um estudo, caso a caso. da capacidade de pagamento dos
estados, fIXando-se diferentes percentuais de comprometimento de
receitas, segundo a realidade de cada um.

Isso, Sr. Presidente, evita que nas costas da lagartixa, o ja
caré queira se esquentar ao sol. Isto é, quem tem condições de pa
gar tem que pagar mesmo, sob pena de ser o estado considerado
pela sociedade como caloteiro.

Eram estas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as breves
considerações que tínhamos a tecer, com as quais esperamos escla
recer os nobres colegas a respeito do problema, e contar com sua
colaboração e o empenho do Governo Federal para que encontre
uma solução breve para o caso, em benefício de toda a população
brasileira.

Agora, Sr. Presidente, acho uma verdadeira imoralidade ne
gociar o apoio do Fundo Social de Emergência em troca da rola
gem de dívidas dos estados. Portanto, ratifIco o entendimento de
que, quem tem condições de pagar tem que manter o fluxo normal
de pagamentos.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (pSDB - PRo Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados. esta sema
na tivemos um seminário de debates sobre a reforma tributária na
Comissão de Finanças e Tributação da Câmara. Esse encontro al
cançou largamente os seus objetivos. Foram três dias de debates
muito interessantes com convidados que engrandeceram as discus
sões, como o eminente tributarista Prof. Geraldo Ataliba, que se
apresentou ontem; e, no primeiro dia, o Dr. Ary Oswaldo Mattos.

A Casa realmente tem-se preocupado muito com a questão
do Sistema Tributário brasileiro, da carga de impostos, das medi
das que deverão ser adotadas, tendo em vista o projeto que o Go
verno enviou ao Congresso Nacional e também outros, que já
foram inclusive apensados para terem a mesma tramitaçãO.

São dez propostas, algumas sobre o conteúdo global do Sis
tema Tributário; outras sobre pontos específicos, para serem abor-
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dadas na mesma Comissão Especial, presidida pelo ilustre Deputa
do Jurandyr Paixão, tendo como- Relator o eminente Deputado
Mussa Demes..

Esperamos que esta Comissão, que vai analisar tais propos
tas, no menor prazo possível, consiga chegar a denominadores co
muns, a fim de que possamos apresentar ao País um projeto, para
novo ordenamento do Sistema Tributário brasileiro.

Mantida a partilha e respeitado o pacto federativo em rela
ção ao que arrecadam hoje a União, os Estados e os Municípios, o
grande objetivo será a simplificação e a diminuição de alguns im
postos, com o ITR, não para o Estado - como está na proposta 
mas para o Município, que entende de tributo, que já cobra IPTU.
A cobrança do Imposto Territorial Rural será, portanto, extrema
mente fácil, porque há uma metodologia e uma 'cultura em âmbito
municipal, desenvolvidas por décadas. Esse imposto, acredito, será
realmente destinado, nas discussões que se seguiriio, para os Mu
nicípios.

Outro imposto que entendo deva ser do Município é o Im
posto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA. Tam
bém é um tributo de caracteIÍsticas municipais típicas. Se o
Senado da República tiver tempo para analisar e aprovar o Código
Nacional de Trânsito, que lá se encontra há dois anos, teremos a
possibilidade de municipalizar muitas atividades na área de trânsi
to. Contando com o IPVA e a atividade de fiscalização, teremos o
Município muito fortalecido.

Penso, Sr. Presidente, que importante ~erá constituirmos no
Brasil um imposto de consumo no destino. E preciso acabar com
essa palhaçada que existe hoje no Brasil de imposto de origem,
com o ICM Há dois itens importantes cobrados no destino: ener
gia elétrica e combustíveis. O sistema de cobrança de imposto de
consumo, no Brasil, deve ser reordenado nos moldes europeus ou
dos Estados Unidos, para vendas a varejo.

Eu, pessoalmente, defendo o imposto sobre vendas a varejo,
modelo americano. Aliás, há uma proposta alternativa para o Esta
do melhorar a sua arrecadação. Já apresentei essa idéia na Comis
são de Finanças e Tributação e oportunamente apresentarei aqui
também, dada a escassez do horário, agora.

Então, são esses os meus comentários, Sr. Presidente, neste
momento: que comecemos o debate sobre a reforma tributária.

O SR. AGNALDO TIMÓTEO (pPR - RI. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, lamentavelmente, ve
nho observando que não há um critério de análise porparte dos meios
de comunicação sobre os acontecimentos desta Nação.

Os brasileiros poderão questionar a maneira de ser do Dr.
Enéas, Presidente do Prona, a sua personalidade forte e a sua inde
pendência, porém jamais alguém poderá questionar sua inteligên
cia, sua cultura, seus conhecimentos geográficos, matemáticos,
históricos, políticos e científicos, porque ele comprova isso cada
vez que se dirige à Nação.

Lamentavelmente, não li sequer uma vírgula em nenhum
jornal sobre o programa do Prona, que foi ao ar na última segun
da-feira. Isso é profundamente lamentável, porque nos passa a im
pressão de que há alguém coordenando todo o comportamento da
mídia, determinando o que se deve publicar ou não. Esse procedi
mento, segundo meu modesto entendimento, estaria tirando a in
dependência dos valorosos profissionais da imprensa. Fala-se em
pautas. Diz-se que os profissionais saem com a determinação de
preencher uma pauta. E possível. Entretanto, nada a noticiar sobre
o programa do Prona...? Isso, além de impiedoso, é profundamente
desrespeitoso à população brasileira. Aqueles que porventura não te
ham tido o privilégio de assistirem ao proprama, poderiam ler sobre o
mesmo. Este Deputado, curioso como sempre, assistiu àquela apre-

sentação. Concordou ou discordou - não importa mas viu a de
monstração de inteligência e raciocínio rápido do Or. Enéas. .

Registro aqui, de forma veemente, esse comportamento an-
o tidemocrático de alguns segmentos; ou de quase todos da impren
sa, em relação ao Dr. Enéas, Presidente do Prona.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, na Tribuna da Im·
prensa de hoje, quinta-feira, dia 28, há uma publicação, intitulada
"Manifesto ao Povo Evangélico do'Brasil" assinada pelOs Pastores
Silas Malafaia, José Cabral Vasconcelos, Jemuel Kessler, Ciro
Otávio, Israel Teixeira, Nilson do Amaral Fanini, Mohamed Ra
chid, Wilson Damasceno, Fernando Takayama, João Campos, Ro
naldo Didini, Mário Luiz e Glaucon Terra Pinto.

O Pastor Caio Fábio tem tentado criar uma cizânia entre os
evangélicos. Sou católico, e estou a cavaleiro para falar a respeito
disso. Mesmo porque fui a alguns cultos em companhia do cantor
Nelson Ned, e fiquei impressionado com a inteligência e a capaci
dade de convencimento dos pastores que comandam esses cultos.

Lamento profundamente que o Pastor Caio Fábio esteja a
serviço de uma organização com seus interesses prejudicados, ten
tando por isso dividir os evangélicos. Todos crêem em Jesus Cris
to, inclusive Agnaldo Tomóteo. Conseqüentemente, não se
justifica essa conduta não muito respeitável do referido Pastor.

A Igreja Evangélica, Sr. Presidente, não é diferente das ou
tras, nem a sua crença. Todos nós buscamos o nosso caminho, res
peitamos nosso Deus, pedimos clemência, ajuda, proteção e
piedade. Somos iguais, talvez com linguagem diferentes.

Quero registrar que os evangélicos cresceram muito neste
País, porque têm uma linguagem facilmente assimulável e capaci
dade de convencimento. E é por isso que hoje merecem de todos
n6s o mais absoluto respeito. Espero qúe o Pastor Caio Fábio refa
ça o seu conceito divisor, voltando a 'conviver harmoniosamente
com seus irmãos de fé.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ROBERTO VALADÃO (PMDB - ES. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, tinha
muita razão o então Deputado Gastone Righi, aliás brilhante, que
infelizmente não voltou nesta Legislatura.

Há nesta douta Casa como que uma espécie de marginaliza
ção institucionalizada da maioria dos Srs. Deputados na votação
das matérias constantes da Ordem do Dia, excetuadas, obviamen
te, as que a Constituição Federal ou a legislação específica exigem
para a aprovação ou rejeição quorum qualificado, votação nomi
nal ou secreta.

A grande maioria das matérias aqui aportadas - projetos de
leis ordinárias, de resolução, decretos legislativos e medidas provi
sórias - pode ser votada simbolicamente, o que, em verdade, signi
fica usar o já tão desgastado voto de liderança.

Essa votação não expressa, Sr. Presidente, entretanto, a
vontade da maioria. E é por isso flagrante afronta à representação
popular e à própria democracia, na medida em que burla e impõe
presunção absurda de que o voto do líder representa e substitui o
voto dos seus liderados ou da unanimidade da sua bancada.

Pior ainda é presumir, como de fato presume, que a presença
do líder em plenário e a sua manifestação representam a vontade e a
manifestação da totalidade dos componentes da sua bancada.

Alguns chegam ao cúmulo de afirmar que a presunção regi
mental e a praxe adotada nas votações se justificam pela aceitação
tácita do resultado pelo Plenário. Isto porque a qualquer Deputado
assiste direito de pedido de verifcação de votação quando incon
formado com a proclamação do resultado.

Preliminannente, o Deputado precisa ter o apoio de seis
centésimos dos membros da Casa, cerca de trinta Deputados, ou
seu Líder de bancada composta. no mín~"'~, por esse número de
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memQl:os. Isso já não é democrático, nem justo. nem respeitador
da representatividade individual de cada Parlamentar, que isolada
mente não pode manifestar sua vontade sequer para verificar se o
resultado proclamado é o da real maioria dos mandatários do povo
ali presentes.

Tal monstruosidade, estabelecida pelo § 3° do art. 185 do
Regimento Interno, contudo. se esmaece, se amesquinha e se ape
quena diante da violência teratológica do § 4° e seguinte do mes
mo dispositivo.

Ali se estabelece, Sr. Presidente. que durante uma hora,
após qualquer verificação de votação, somente se permitirá nova
verificação a requerimento de um décimo dos Deputados ou de Lí
deres que representam esse número - 52 - devendo esse requeri
mento ser submetido à deliberação do Plenário.

Ora, como houve verificação há menos de uma hora. essa
deliberação do Plenário será por voto simbólico, ou melhor, de li
derança. Portanto. mero engodo para simulação, para burlar a von
tade real da maioria e sufocar a manifestação individual dos votos
dos Parlamentares. Mas como uma falcatrua regimental desse por
te perdurou até hoje, Sr. Presidente, sem reação direta desta Casa?
Primeiro, porque o comodismo faz os burocratas insuflarem os
dignos membros da Mesa e as Lideranças com o argumento de
que só com o voto simbólico ou presumido dos Líderes é possível
deliberações de Plenário, rapidez e cumprimento da pauta, que a
imprensa e a opinião pública exigem do Poder I,egislativo, Esse
silogismo é puro sofisma, as premissas são verdadeiras, mas a
conclusão é errada. Os Deputados comparecem às sessões e que
rem votar - o primeiro semestre desta Legislatura cabalmente esse
fato. O que ocorre, Sr. Presidente, é que, comparecendo e não sen
do ouvidos nem consultados nas deliberações e nas votações, os
Parlamentares se desiludem, desanimam, esmorecem e perdem
motivação para assiduidade. Por que a presença sem participação?
Melhor assistir pela televisão ao espetáculo nem sempre edificante
na atuação do Legislativo.

Se o Deputado pudesse participar, exigindo inclusive voto
individual, teríamos sua presença constante, seu interesse desperto
e sua importância reconhecida.

Daí as modificações ora propostas, que pretendem restabe
lecer o respeito à representação individual e o direito á maior par
ticipação pessoal do Parlamentar nas votações de plenário.

Vale aqui um registro em abono dos colegas que elabora
ram o atual e anterior Regimento Interno.

Em alguma época, impossível agora de se precisar, foi feita
uma confusão interpretativa que perdura até hoje, entre duas figu
ras distintas: a verificação de quorum e a "verificação de vota
ção". A primeira tem lugar quando há dúvidas da existência de
quorum em plenário para abertura de sessão, prosseguimento de
sessão de discussão ou sessão de votação de matérias especiais,
para os quais se exige quorum mínimo. Trata-se, portanto, de afe
rir apenas a presença em plenário de determinado número mínimo
de Parlamentares. Para esta verificação de quorum é que deve
prevalecer a proibição de novo pedido de ..Yerificação dentro do
prazo de uma hora. a contar da última verificação efetuada. Neste
caso, é justa e coneta a presunção de que o número se mantém du
rante pelo menos a hora seguinte.

Mas invocar-se esta pre:unção, para verificação de votação,
é um absurdo! Principalmente quando se trata de matérias ou pro
posituras diferentes. Não há por que presumir-se a mesma votação
em casos dessemelhantes e diversos.

Verificação de votação é processo pelo qual se apura a ma
nifestação da vontade dos Congressistas. Logo é necessário ouvir
se um a um, todos os presentes, para se aferir com exatidão qual é
o veredicto da maioria.

A presente refomla não restabelece na sua integridade o po
der pessoal e isolado de cada Parlanlentar, mantendo a .exigência
de apoiamento , só que agora reduzido para dois centésimos dos
Deputados que compõem a Casa ou de liderança que represente
este número.

Trata-se de um meio-termo. Impediríamos que um único
Parlamentar retardasse, por capricho ou interesse pessoal, o anda
mento das votações. mas estanamos reduzindo o número elevado
de 30 para 10 Parlamentares, como suficientes para o apoio ao re
quenmento.

O SR. CARLOS MOSCONI (PSDB - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs e Srs. Deputados, a bancada do
meu partido, o PSDB, fez hoje uma longa e produtiva reunião com
o Ministro Adib Jatene para discutirmos a CMF. proposta de S.
Ex"para conseguir um aporte de recursos para o Ministério da
Saúde.

O Ministro Adib Jatene infornlOu à bancada sobre a real si
tuação da Saúde no País. de pobreza, de penúria, mostrando as
perdas consideráveis de recursos financiados sofridas pelo setor
nos últimos anos. Nesse penado de quatro anos a perda chegou a
15 bilhões de reais. Essas perdas foram para outros setores da ad
ministração pública. principalmente a Previdência Social, e vão se
acumulando ao longo dos anos, com a diminuição, inclusive bas
tante considerável, dos gastos per capita do setor Saúde com a
população brasileira.

Na visão de S. Ex·. depois de analisar com detalhes ll. situa
ção orçamentária do Brasil no último e neste ano, chegou o Minis
tério da Saúde à única conclusão possível e viável: de que apenas
com a aprovação da CMF nesta Casa o setor Saúde poderá anga
riar recursos para continuar providenciando assistência à saúde da
população brasileira.

Sr. Presidente, depois desta explicação do Ministro Adib Ja
tene, creio que o nosso partido, o PSDB, não tem como ficar con
tra essa proposta. Se esta Casa ficar contra essa proposta, o
Congresso Nacional estará contribuindo para piorar ainda mais o
atendimento à população carente do País.

É necessário que todos entendamos que o Sistema Único de
Saúde ainda não foi implantado definitivamente no Bras]l, mas é
compromisso do Ministro da Saúde a sua implantação. E preciso
que saibamos que, se não aprovarmos a CMF, estaremos agravan
do ainda mais a situação de penúria por que passa grande paJ.te da
população brasileira.

Era o que tinha a dizer.

O SR. WILSON BRAGA (pDT - PB. Pronuncia o seguin
te discurso.) - nome: Fernando de Souza Jr.; idade: 6 anos e 7 me
ses, peso: 5,5kg; altura: 76cm; natural de Santa Rita - Paraíba. Eis
aqui, Sr. Presidente, St"s e Srs. Deputados, um exemplo triste da
realidade em que vive mergulhado o povo do Nordeste, em cores
vivas e profundamente sombrias. Trata-se de uma criança, nascida
em Santa Rita, área de cultivo da cana-de-açúcar e de produção de
açúcar e álcool. Senão vejamos: Fernando de Souza Jr., idade: 6
anos e 7 meses - peso: 5,5kg - altura: 76 em.

O mais grave, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, é que
esse retrato-identidade tão constrangedor e impiedoso, que poderia
ser uma exceção, está se tornando regra na fisionomia social da re
gião, diante da insensibilidade das elites brasileiras, da sua ganân
cia e da sua crueldade de só buscar a concentração da riqueza
nacional, sem atentar contra o crime que estão perpetrando contra
as populações pobres do País.

Esse é o retrato sem retoque do Brasil faminto, de um Nor
deste sem moradia, sem saneamento básico, sem emprego, de um
povo abandonado à própria sorte. Este é o Brasil da desnutrição,
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da mortalidade infantil. onde morrem de fome, todo dia, milhares
de crianças com idade inferior a 5 anos.

O menino.Fernando de Souza Jr. e outros 80 mil que reprodu
zem e multiplicam sua t,ragédia Dfl. Paraiba, deveriam pesar na idade
de 6 anos, pelo menos, 21kg e medir 1,2()on, de acordo com o padriio
ideal es~belecido pela Organizaçâ9 Mundial de Saúde (OMS).

E preciso ter coragem de denunciar aesta Casa que as elites
dirigentes deste imenso e rico País estão cometendo um verdadeiro
genocídio contra o povo brasileiro, em razão da concentração da
renda nacional e a conseqüente distribuição injusta da riqueza do
País, que gera o desemprego, a pobreza. a violência, a desnutrição
e todas as suas nefastas conseqüências, o que está tomando insu
portável a vida neste imenso território.

É quase impossível admitir que as elites dirigentes do País
tenham permitido se estruturar um sistema tão perverso, tão impie
doso e brutal, a ponto de fazer com que algumas regiões. como o
Ní·,deste e a Paraíba. já registrem índices de miséria comparáveis
aos registrados em Ruanda, na África, onde cem em cada mil
crianças morrem antes de atingir o primeiro ano de vida.

Um quinto das famílias brasileiras não tem dinheiro sequer
para adquirir a cesta básica, enquanto há municípios no meu Esta
do, a Paraíba, como Remígio, na região do Brejo, onde o índice de
indigentes chega a 94,7% da sua população.

Esse é o Brasil real. o Brasil faminto, que não aparece nos
vídeos das televisões e quando essa miséria é exposta, as soluções
apresentadas são filantrópicas e superficiais, sem :Se revelar ao
povo as verdadeiras causas do seu empobrecimento, necessaria
mente causado pela dependência econômica do País. às nações ri
cas. ao modelo neoliberal adotado desde o Governo Sarney e.
coincidentemente, a partir da chamada e degradada rede democrá
tica nacional.

Cidadãos brasileiros, diariamente, disputam com urubus e
ratos nos lixões, restos de comida. para não morrerem de inanição.
É inadmissível. Sr. Presidente, que tenhamos deixado o Brasil che
gar a esse grau de deterioração e degradação social, sem que nos
sos governos, como expressão das elites conservadoras, tenham a
menor sensibilidade para encarar de frente tão graves problemas
acumulados ao longo dos anos!

Embora superficiais e aleatórias, as medidas contidas no pr0

grama Comunidade Solidária podem ser úteis, na medida em que se
propõe um inter-relacionamento de ações do Ministério da Saúde e
outros organiSmos do Governo Federal no combate à miséria.

Sr. Presidente, o que mais estarrece é a circunstância de o
Governo. ao invés de promover uma política de desenvolvimento
e de crescimento econômico no País, estimulando a produção, ao
contrário, insiste em rnanter os padrões exigidos pelos interesses
externos e eleva as taxas de juros, aumentando o déficit público e
contemplando o capital estrangeiro especulativo e, ao mesmo tem
po, enfraquecendo a atividade produtiva, elevando as taxas de de
semprego e impondo um modelo recessivo insuportável à indústria
e an empresariado do comércio, que já enfrentam uma crise sem
precedentes.

Seria o caso de perguntar-se aos tecno-burocratas, todos se
guidores dos postulados do Banco Mundial e do Fundo Monetário
Internacional, de que adianta manter sob controle as taxas inflacio
nárias com o preço da bancarrota da indústria nacional e com o
agravamento das condições de vida das classes média e pobre da
popula~obrasileira.

E evidente que a política econômica do Governo nada tem a
ver com os interesses do País, pois contempla, apenas, o grande
capital, os bancos e corporações fmanceiras internacionais, en
quanto o povo brasileiro é submetido a um regime de fome e de
miséria que beira a crueldade.

A fome e a miséria do povo brasileiro não será resolvida
com programa de estabilização econômica, que, simplesmente, ig
nora o sofrimento e )he impõe ainda mais sacrifícios, e nem muito
menQs com programas meramente filantrópicos. O de que precisa
mos é de uma reformulação profunda na sociedade brasileira, que
efetivamente mude as estruturas econômicas, política!! e sOCiais do
País e que seja dirigida: essenciahnente, para um projeto de redis
tribuição da renda nacional, através de uma política de geração de
empregos e aumento de salários. .

Essa refonnulação de estruturas no País deverá começar pela
reforma agrária, através de uma política agdcola voltada não só para
as exportações, mas para a produção em massa de alimentos e o esta
belecimento de minifúndios com assistência técnica, financeira e um
programa pleno de irrigação, que fIXe o homem à terra, reduza o êxo
do urral e possa promover a redução dos preços dos alimentos.

A todo este drama, como os demais problemas de natureza
grave e urgente que afetam as camadas pobres, especialmente as
do Nordeste, a todos eles os governos sempre estiveram ausentes e
omissos nas suas soluções, tanto os de hoje como os de ontem, to
dos indiferentes à sorte do brasileiro considerado indigente.

Com essa denúncia que faço à Nação desejo mostrar que
não fui omisso diante desse quadro social monstruoso que está co
locando em risco a segurança do País e do seu povo e comprome
tendo o futuro e a nossa sobrevivência como nação.

Quero lembrar as palavras de Dom Luciano Mendes de Al
meida, ex-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Bra
sil, quando atribui a pobreza do País e a miséria do seu povo à
distância entre ricos e pobres, resultante da absolutização do di
nheiro, da supervalorização do mercado sob forte influência do
neoliberalismo, e da fuga de capitais para o estrangeiro, entravan
do o desenvolvimento econômico da indústria nacional e inibindo
o processo tecnológico da agricultura brasileira.

Se as elites do Brasil não se aperceberem do abismo que es
tão cavando sob seus próprios pés, mais cedo ou mais tarde have
rão de pagar um preço muito alto por tão criminosa insensibilidade
aos interesses imediatos do País.

Era essa a denúncia e a advertência que queria fazer como
brasileiro no exerdcio do meu dever de cidadão e no cumprimento
de minhas obrigações políticas com o meu Estado, o meu País e o
povo brasileiro.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ CARLOS VJEIRA (Blooo'PFL - Se. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, regis
tro, para que conste dos Anais desta Casa, um fato que considero
extremamente auspicioso ocorrido ontem aqui em Brasília.

ReflIo-me à solenidade de assinatura o que se convencio
nou chamar de "Código de Auto-regulamentação" para a produ
ção, engarrafamento, circulação, estocagem e comercialização de
bebidas carbonatadas acondicionadas em vasilhames de vidro.

O mencionado código foi elaborado e subscrito pela Asso
ciação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT; o Instituto de Me
trologia, Normatização e Qualidade Industral- Inmetro; o Centro
de Tecnologia de Embalagem - CetealItal; a Associação Brasileira
de Embalagem - Abre; a Associação Brasileira de Supermercados
- Abras; a Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania; a Asso
ciação Brasileira das Indústria de Refrigerantes - Abir; o Sindicato
das Indústrias de Cerveja - Sindicerv; o Sindicato das Indústrias
de Bebidas do Estado de São Paulo; a Associação Técnica Brasi
leira das Indústrias Automátiças de Vidro - Abividro; a Associa
ção Paulista de Supermercadôs - Apas; a Federação Nacional das
Associações de Revendedores de Cervejas, Chopp e Refrigerantes
- Fenacer; a Associação das Distribuidoras de Cervejas, Chopp e
Refrigerantes do Estado de São Paulo - Adiscerv; a Associação
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Brasileira das Ditribuidoras Antártica - Abradisa; a Federação Na
cional de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares; a Federação de
Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de São Paulo; a
Promotoria de Justiça de Defesa'dos Direitos do Consumidor do
Ministério Público do DistritO Federal e Territórios; e a Secretaria
de Direito Econômico do Minist~oda Justiça. Muito embora re
conheçam que a quantidade dos incidentes de consumo, envolven
do as bebidas carbonatadas acondicionadas em vasilhames de
vidro não é significativa em relação à quantidade do produto posto
em circulação naquele mesmo tipo de embalagem, e que muitos
desses incidentes decorrem de vícios de seu manuseio, os signatá
rios do mencionado código consideraram importante adotar nor
mas que objetivem a contínua melhoria da qualidade e segurança
oferecidas pelo produto e de infonnar e educar adequadamente o
consumidor e todos os que o manuseiam.

Entre as medidas ali contidas, destaco, por oportuno, as se
guintes:

- Os fabricantes obrigam-se e comprometem-se a obedecer
aos padrões técnicos para a produção de vasilhames que lhes são
requeridos pelos encomendantes, quando não houver normas téc
nicas estabelecidas por entidades oficiais, sempre em consonância
com padrões técnicos mínimos que garantam segurança aos usuá
rios e consumidores;

- Os fabricantes ou engarrafadores, obrigam-se e compro
metem-se, quando das encomendas de vasilhames de vidro às vi
drarias, personalizados ou não, a obedecer e/ou estabelecer
padrões técnicos mínimos para a produção daqueles vasilhames
que garantam segurança aos usuários e consumidores, sempre que
não houver normas técnicas fixadas por entidades oficiais;

- Os transportadores, obrigam-se e comprometem-se a trans
portar vasilhames de vidro, cheios e10u vazio, seguindo padrões
usualmente adotados para esse tipo de embalagem, protegendo ade
quadamente a carga e mantendo veículo em condições de segurança;

Os distribuidores, obrigam-se e comprometem-se transmi
tir orientação interna, (treinamento e comunicação) ao seu corpo
de empregados e/ou preposto sobre o transporte, a condução de
seus veículos e a carga e descarga das embalagens acondicionado
ras de vasilhames de vidro destinadas a transportar e distribuir os
respectivos vasilhames cheios e/ou vazios, seguindo padrões
usualmente adotados para carga e descarga desse tipo de embala
gem, protegendo adequadamente a carga e mantendo o veículo em
condições de segurança;

Os pontos de venda, obrigam-se e comprometem-se a pro
mover adequada estocagem, proteção e exposição à venda, colo
cando tais vasilhames em condições de manuseio que
proporcionem ao consumidor facilidade e segurança; além das ob
rigações acima elencadas, todos os integrantes da cadeia de produ
ção, distribuição e comercialização de bebidas carbonatadas
acondicionadas em vasilhames de vidro, compromtetem-se, ainda,
a elaborar campanhas educativas de esclarecimento ao consumi
dor, considerando os seus direitos básicos enunciados no artigo 6°
do Código e de Defesa do Consumidores nas nonnas subsidiárias
estabelecidas naquele código de autoregulamentação, que deverão
ser desencadeadas, preferencialmente, nos pontos de venda, sem
prejuízo de sua veiculação através da mídia.

Iniciativas com esta, Sr. Presidente, fruto do esforço do se
tor produtivo e de autoridades públicas, objetivando a segurança
do consumidor, devem ser estimuladas, imitadas e enaltecidas. E
já que o assunto é consumidor, gostaria de aproveitar a oportuni
dade para igualmente registrar o início ontem, também em Brasí
lia, do Encontro Nacional dos Procons, no Ministério da Justiça,
sobre o qual farei oportunamente um circunstancioso relato dos te
mas ali debatidos.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. SERAFIM VENZON (pDT - se. Pronuncia, o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs; Deputádós-, o País
vive em crise... Diversas são as razões, mas não existe a menor dú
vida de que a questão primordial é o mau .1r11to da -República tanto,
por parte de políticos e administradores bem como pelo éidadão
pela sua displicência.

Vejam os Senhores que o cuidado que cada um tem com
seus bens particulares é muito diferente quando é de dois ou mais;
imagine quando for de 10, 15, 100 mil, referente a cidades ou 160
milhões quando for de toda a Nação bra'sileira. Cada um imagiÍla
uma organização ideal onde se teriam todas as vantagens imaginá
veis com pouca contrapartida.

A crise do País se refere à falta da verdade de ambos os la
dos. A correção é dificil porque requer que se restabeleça um esta
do de confiança mútua. Cada um, de certa maneira, tende a fugir
das suas obrigações desde atos pequenos, como não jogar papel na
rua, pagar corretamente os impostos, taxas e contribuições, porque
não acredita que os demais cidadãos fariam o mesmo, e, mesmo
que fizessem, não acreditaria que os administradores aplicariam
adequadamente o montante arrecadado.

No que se refere à Previdência Social, precisaremos muito
procurar a verdade. Há os que contribuem com o INSS, como se
estivessem apostado na loteria, ou seja, receber muito mais que a
correspondente contribuição, sem se importar com os que ficam de
fora. Isso é fato tão marcante que a própria Constituição Brasileira
contempla este desejo, que satisfaz principalmente os mais esper
tos e os de melhor condição financeira. O artigo 202 diz que o cál
culo do valor da aposentadoria será feito pela média das últimas
36 contribuições. Por que isso? Qual será a intenção? Simplificar a
conta, porque fazer a média de 3 anos é mais fácil que de 30? Por
não existir, na época, ninguém esperto em computação que fizesse
facilmente a média de todas? Ou seria para não arquivar por muito
tempo o controle das contribuições? Ou seria para beneficiar os
que podem gradativamente aumentar a sua contribuição e chegar
em 10 salários mínimos nos últimos 3 anos?

Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, fiz emenda ao caput
do art. 202 que apresentei à Comissão Especial. Garante a todos
brasileiros, aos 65 anos para homens e 60 para mulheres, a aposen
tadoria de um salário mínimo sem nenhuma comprovação, e todos
os demais, a maioria, receberiam um salário mínimo acrescido de
80% da média ponderada do n(unero de salários-base de todas as
contribuições. Assim o trabalhador que ganha 1 salário, que por
isso contribui sobre 1 salário mínimo, ao se aposentar receberia o
correspondente a 1,8 salários mínimos. O trabalhador que ganha
500 reais, ao se aposentar receberá 1 salário mínimo acrescido de
80% de 500; ou seja, continuará ganhando 500 reais.

Por outro lado, se alguém tem como média de contribuição
10 salários mínimos, ao se aposentar receberia 9 salários m1nimos.
Em resumo: quem contribui com até 5 salários m1nimos leva certa
vantagem, e, entre 5 a 10 salários mínimos, uma pequena desvan
tagem, mas que é bem menor do que acontece hoje. Como de pra
xe é de conhecimento de todos, há os que se aposentam com mais
de 10 salários mínimos e hoje não ganham a metade.

A apFovação do projeto traz uma série de vantagens:
1 - E justo, é verdadeiro; ganhará confonne correspondente

contribuição.
2 - Todos têm direito a, no mínimo, 1 salário. Mas não seria

justo que quem contribui a vida inteira com 1 salário mínimo ao se
aposentar ganhe o mesmo que alguém que nunca contribuiu;

3 - Da fonna que está, é vantajoso não contribuir... E todos
sabem disso. Com a aprovação do projeto, qualquer contribuição
vai contar para o cálculo da média ponderada, podendo até oscilar
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pra mais ou pra menos. Eu imagino que cada contribuinte terá um
cartão magnético para que possa acompanhar o seu perm. E, ao fi
nal, para receber a aposentadoria, será extremamente rápido;

4 - Teremos, por issC?! um grande aumento de número de
contribuintes. Salvll1iamos a Previdência porque passaria a ser ver
dadeira e ter crédito junto ao cidadão.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, condamo os nobres
pares a se somarem à fIleira dos que lutam pela verdade de ambos
os lados. O País terá jeito se houver confiança mútua entre todos e
cada um, a qual só conseguiremos se formos verdadeiros.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO (pPR - AM. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e S~. Deputados, quero fazer um re
gistro do Fórum da Indústria e do Comércio de Materiais de Constru
ção, que foi levado a efeito boje na Comissão de Economia. Indústria
e Comércio da Câmara dos Deputados, a qual tivemos a honra de pre
sidir juntamente com o Vice-Presidente daquela Comissão - aliás o
coordenador daquele fórum - Deputado Mário CavalIazzi.

Este fórum, Sr. Presidente, contou com as ilustres presenças
do Ministro Pedro Malan. da Fazenda; da Ministra Dorthéa Wer
neck, da Indústria. do Comércio e do Turismo; do Presidente do
Banco Central. Gustavo Loyola; do Presidente da Caixa Econômi
ca Federal. Sérgio Cutolo, além de inúmeros representantes da ini
ciativa privada, da área da indústria da construção cívil, inclusive
da construção civil propriamente dita. O referido fórum, Sr. Presi
dente. tratou de propostas de fmanciamento para aquisição de ma
teriais de construção e da cesta básica, para a construção de
moradias, o que existia antigamente. Essa era uma linha de fman
ciamento da própria Caixa Econômica Federal. Esse setor é da
mais alta importância para a economia nacional. Apenas a área da
indústria de materiais de construção emprega 331.700 pessoas.
com um faturamento, no ano passado. da ordem de 11 bilhões 865
milhões de dólares. A contribuição de imposto desse setor chegou
à ordem de 2 bilhões 960 milhões. Sem dúvida alguma. esse é um
dos segmentos mais importantes da nossa economia.

Está de parabéns esta Casa que fez uma espécie de fórum, ob
viamente. com a aquiescência do nobre Vice-Presidente, Deputado
Wilson Campos, e de todos os membros da Comissão de Economia.
Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados. Nosso especiallou
vor ao coordenador desse fórum, Deputado Mário Cavallazzi.

O SR. GERMANO RIGOTIO (PMDB - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e S~. Deputados. aproveito
este momento da sessão para lembrar que o PMDB realiza sua
convenção neste final de semana-- sábado e domingo. Essa será
uma convenção importante e terá dois candidatos: o Deputado
Paes de Andrade e o Deputado Alberto Goldmann. Esses dois co
legas da Casa terão a responsabilidade, um ou outro. de presidir o
PMDB. o maior partido nacional e com a maior representação na
Câmara e no Senado.

Sr. Presidente. aproveito esta oportunidade para deIXar clara
uma questão. Tenho procurado não me envolver na disputa. pela
minha função de Líder do Governo. Esta também tem sido a posi
ção do Presidente Fernando Henrique Cardoso. O própoo Deputa
do Luiz Carlos Santos, Líder do Governo nesta Casa. tem tido a
mesma postura, porque a posição QO Presidente Fernando Hemi
que Card6so é a de não se envolver na disputa do PMDB.·

Aconteceram comentários no sentido de que poderia haver
preferência do Presidente da Repúblic'l por um ou outro candidato.
Isto não é verdade. S. Ex' entende que os dois candidatos são excelen
tes; qualquer um deles poderá ser um grande Presidente do PMDB. e
acima de tudo respeÍia a história e o traballio dos dois candidatos.

Sr. Presidente, é oom destacar essa questão e deixar clara a p0

sição do Presidente Femando Henrique de não envolvimento na dis
puta do PMDB, um partido que tem dado sustentação ao Governo. Ú

preciso acabar com especulações sobre a preferência do Palácio do
Planalto por um ou outro candidato e deixar clara a minha posição.

Acho que o PMDB estará em ótimas mãos tendo o Deputa
do Paes de Andrade ou o Deputado Alberto Goldmann na Presi
dência. principalmente pelas suas histórias, pelo trabalho que-já
realizarll1ll e pelo que representll1ll nesta Casa.Certamente, vão
continuar o trabalho do Deputado Luiz Henrique, que conclui o
seu mandato na Presidência do PMDB deixando uma marca de
realizações, trabalho e dedicação.

Sr. Presidente, S~. Deputadós, estas Convenções do PMDB
do próximo fim de semàlJ.a é muito importante para o futuro do
Partido. e, se Deus quiser, teremos um resultado que significará
um trabalho excelente da futura Executiva, tendo à frente o Depu
tado Paes de Andrade ou o Deputado Alberto Goldmann.

Era o que tinha a dizer.
O SR. SIMÃO SESSIM (pPR - RI. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e 8rs. Deputados, a recém-encerra
da, em Pequim. IV Conferência Mundial da ONU sobre a situação
da mulher promete registrar-se como marco definitivo em nossa
época. Ali se promoveu, em cena oficial. o balanço de uma luta
que já se faz secular, por meio da qual as mulheres vêm reivindi
cando, em todas as partes do mundo. a plena igualdade de direitos
entre os sexos.

Tendo reunido cerca de 50 mil participantes, num histórico
concenso de 180 países, a Conferência teve por objetivo primor
dial a exigência de que se cumprll1ll e aprofundem compromissos
governamentais já assumidos a respeito. Mobilizando a opinião
pública mundial para a causa feminina, mulheres de todo o planeta
estabeleceram plataformas de ação diversas, adequadas à multipli
cidade de contextos sócio-culturais e à realidade de cada país.

É sintomático que temas nodatamente afetos à problemática
feminina sejam hoje objeto de política internacional. Percebe-se.
em primeiro lugar, uma feliz e irreve~ível mudança de mentalida
de. a partir da qual o próprio conceito de democracía vê-se amplia
do em seus limites; agora já se compreende que a verdadeira
democracia é aquela capaz de incorporar, forçosa e explicitamente,
os ínteresses da mulher. O que aí se adianta, e enobrece a um só
tempo toda a humanidade, é a emergência de um novo processo
civilizatório, onde as mulheres podem enfim pensar o mundo e
agir sobre ele em igualdade de condições. Assim. o século que as
sistiu ao ingresso das mulheres na vida econômica e política das
nações encerra-se agora viabilizando tal promessa.

De outra parte. e no que se refere a um aspecto crucial da
questão. verifica-se que a cena mundial contemporânea apresenta
problemas específicos e assustadores, cuja solução envolve de
muito perto a situação da mulher. O imenso contingente de famin
tos dispersos em tooo o mundo, aliado ao fantasma global da su
perpopulação. traz à baila, e sob nova luz, a polêmica questão dos
direitos reprodutivos femimnos. Absorvendo a discussão sobre o
abono, a esterilização e o planejamento familiar. a definição dos
direitos humanos específicos da mulher já inclui o controle absolu
to sobre o próprio corpo. em condições ideais de saúde e educa
ção.. É nesse ponto que a questão da superpopulação adquire
contornos éticos precisos. e se coloca como assunto prioritário de
interesse supranacional.

Tendo em vi.sta o contexto brasileiro, sabe-se que a popula
ção feminina é a que mais padece com nossas desigualdades eco
nônúcas e sociais. Inúmeras estatísticas já comprovam o
predomimo de mulheres na pobre ou mesmo miserável população
compesina nacional. Privadas do acesso elementar à saúde e edu
cação, milhões de brasileiras são excluídas do processo produtivo,
sofrendo aindas as conseqüências de toda espécie de desinforma
ção sanitária e sexual. Vítimas de preconceitos inaceitáveis quanto
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à sua capacidade intelectual, as brasileiras ainda são invariavel
mente discriminadas quando concorrem com o homem no merca
do de trabalho; obrigadas a submeter-se a teste de gravidez antes
da admisllão, terminam. por ganhar em média 40% a menos e por
Q,cupar parcela desproporcional de empregos mal-remunerados. .

O pronunciamento de nossa Primeira-Dama, D Ruth Cardo- .
so, siptetizanço a posição oficia1.do País a respeito do assunto, foi
o resultado de ampla discussão acerca da realidade feminina no
Brasil considerando-se que, de modo geral, as mulheres são víti
mas preferenciais de um quadro econômico injusto e excludente,
concluiu-se por priorizar o combate à pobreza como estratégia bá
sica de equiparação de direitos.

Outra questão dramática a ser priorizada pelas ações gover
namentais brasileiras é a da violência contra a mulher. Sabe-se que
mais de 60% das agressões registradas nas Delegacias de Defesa
da Mulher são praticadas contra esposas ou companheiras. A cada
ano, 300 mil mulheres denunciam violências sofridas em casa, e já
se apurou que um terço das brasileiras sofreram abuso sexual na
infância ou na adolescência.

Esses números aterradores indicam a permanência de um
absurdo desrespeito às mulheres, decorrente de convicções medie
vais, segundo as quais elas não devem ter qualquer poder sobre seus
COlpOS e nem podem desenvolver livremente sua identidade. Infeliz
mente, ainda predominam entre n6s inúmeras distorções acerca da
sexualidade feminina, plenamente visíveis em matérias publicitá
rias grosseiras e de apelo predominantemente sexual.

Sobre esse aspecto, a delegação brasileira foi enfática em aJXllltar
as necessidades de incluir a mídia no debate ~blico sotre os pnblemas
da mulher. A idéia é de que tal parceria possa criar novas estratégias de
comunicação para as reivindicações femininas, de modo a oferecer-lhes o
devido destaque no conjlnto dos pnblemas nacionais.

Por todas essas rawes, é importante que n6s, parlamentares,
estejamos atentos à evolução desse grande projeto, cuja pretensão
extrapola fronteiras e concebe o mundo sob nova ótica. A contri
buição feminina nas diversas atividades sociais deve ser livre, ati
va e sobretudo respeitada, para que a civilização encontre, no
milênio que se aproxima, novos rumos para seu desenvolvimento.
Estejamos, pois, prontos para trabalhar com o Governo em tudo o
que se referir à verdadeira emancipação da mulher brasileira, em
sintonia com o grande movimento internacional. Bem afirmou a
Presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher: ''Este é
o mais oportuno momento para tentarmos a aventura de engajar o
Brasil como um todo, homens e mulheres, na causa das mulheres,
e as mulheres como um todo na causa do Brasil".

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (pPB - SP. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados,
requeiro na forma regimental, a transcriação da matéria em ane
xo, do Jornal Vicentino, semana de 23 a 29 de setembro de
1995.

MATÉRIA A QUE SE REFERE O ORADOR:

Jornal Vicentino

DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ
DEFENDE TRABALHADOR BRASILEIRO

Recentemente o Deputado Arnaldo Faria de Sá, numa de
monstração exemplar, defendeu veementemente o trabalhador bra
sileiro durante pronunciamento feito na Câmara dos Deputados.
Como pauta principal do assunto, a Previdência como um todo"
defendida pelo nQbre deputado sob uma reforma com objetivos
democráticos de forma a não permitir que abusos financeiros con
tinuem a prejudicar o trabalhador e seus direitos adquiridos en
quanto cidadães brasileiros. Leia a íntegra do pronunciamento de
Arnaldo Faria de Sá na última página.

Exemplo a ser seguido:
Deputado Arnaldo Faria de Sá
defende trabalhador brasileiro.

Num pronunci!l1llento contundente na Câmirra dos Deputa~

dos, o Deputado federal Arnaldo Faria de Sá defendeu veemente
mente o trabalhador brasileiro contra a. iniciativa. da. PrevidêÍJ.ciá
Privada que cobra taxas muito elevadas. q~ seus participantes, im
possibilitando-os de participar daquela modalidade.qe previdência
devido à falta de recurSos nécessários nó tocante ap orçamento fa
miliar. Por outro lado, o nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá enal
teceu a Previdência Social que permite, como foi exemplificado,
que o segurado pague mensalmente uma quantia de R$10,OO (dez
reais). Num exercício de democracia plena o nobre deputado pre
tende discutir a Previdência como um todo, não de forma casuísti
ca, a ftm de reformá-la para atingir o objetivo democrático e não
permitir que os abusos fmanceiros por parte da previdência priva
da continuem a prejudicar o trabalhador brasileiro. O nobre depu
tado lembrou a importâcia do direito adquirido para todos os
cidadãos brasileiros sendo necessário tomar atitudes enérgicas
para preservá-los em prol da população que contribui para a Previ
dência Social. Entretanto" o deputado adverte para a chamada
"F6rmula 100", ou seja, a soma de idade e tempo de serviço deve
atingir 100 para que o trabalhador possa se aposentar, o que o no
bre deputado considera um absurdo, pois dificulta muito a aposen
tadoria, e pode prejudicar milhões de brasileiros caso tal fórmula
seja de fato aplicada. Eis a íntegra do excelente discurso proferido
pelo Deputado Arnaldo Faria de Sá:

Sr. Presidente, Srsas e Srs. Deputados, no primeiro semestre
discutiu-se muito a respeito da PEC da Previdência até que se per
cebeu que ela poderia contaminar as outras e a partir de então, re
latou-se a sua tramitação para que as outras pudessem ser
discutidas. Mas agora já se anuncia que será instalada a Comissão
Especial para analisar a PEC da Previdência, porque já está supe
rado o primeiro momento de dificuldade. É uma avaliação simplis
ta, até porque entendemos que nada mudou entre aquele momento
e este. A PEC, simplesmente quer constitucionalizar, retirar da
Constituição a Previdência Social, deixá-la provisoriamente nas
Disposições Transitórias e posteriormente, através de lei defmi.r
quais serão os requisitos e condições para que a pessoa possa fazer
jus à sua aposentadoria:. S6 que desde o início da discussão da
Previdência, o Ministério alertava que estava preparando os estu
dos para trazer a conhecmento público qual seria a mudança básica
na Previdência. Já estamos no final de agosto e até agora não co
nhecemos qual a mudança que se quer na Previdência Social. Efe
tivamente, sem conhecer quais serão as mudanças, realmente todos
ftcam preocupados, assustados, com qual poderá ser a proposta de
mudança. O que temos conhecimento, basicamente, sobre a pro
posta de a emenda constitucional é a retirada do art. 202 da Cons
tituição, que garante as aposentadorias por tempo de serviço e por
idade. O novo art. 202 simplesmente estabelece a chamada previ
dência complementar, a previdência privada. Já fiz, desta tribuna,
uma observação: Por que tem de sair da Constituição a Previdên
cia Social e de ficar na nova ~oposta de emenda constitucional a
Previdência Complementar?: É uma dúvida que certamente nin
guém ainda esclareceu. Quando falamos de Previdência Privada
sabemos que quem vai explorá-la serão os bancos. Na semana pas
sada, com a crise do Banco Econômico acabei ficando assustado.
Será que alguns bancos que venham a explorar a Previdência Pri
vada não poderão ir para o mesmo caminho do EconômiCo? Fico
assustado porque lembrou que algumas empresas de previdência
privada quebraram há algum tempo e foram para o buraco. Os que
fizeram seus planos de previdência privada ftcaram. a ver na-
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vios. O passado não recomenda. Será que o futuro recomendárá?
A partirdo caso do Banco Econômico, fico assustado. O próprio
BàricoEconômico tinhauma previdêricia privadaobrigatória para
todos os funcionários, que era a Fundação dç Seguridade Social do
Banco Econômico S.A.. Será que os funcionários do Banco Eco
nômico que contribuíram para e~Í3; p:t:Cvidência terão garantidos
seus benefícios no futuro? Seráque o plano de previdênciaprivada
obrigatória do BancoEconômico estava preparandoPª-fa lançarno
mercado logo após a edição da lei que garante previdência privada
tambémpoderia ser garantidono futuro? Alguns bancos inclusive
já se anteciparam, lançando planos como o Fundo Privé, de dois
ou três bancos, como o Previ, que é de outro banco, o Brasil-Previ,
que tem o Banco do Brasil como participante e não como principal
acionista, dando a ilusão de que por servendido em suas agências
o referido plano é do Banco do Brasil. Muitos incautos poderão,
lamentavelmente se integrar a esse plano, que não sei se no futuro
não passaráporuma situação como a do BancoEconômico.

Basicamente, a minha preocupação é no sentido de saber
qual a previdência privada que se quer. Porque se quer mudar a
Previdência Social?

Considero até que alguns aspectos da Previdência Social
devem ser discutidos, mas às claras, não de forma como se
apresenta na proposta de emenda constitucional enviada a esta
Casa. Essa PEC, como disse e repito, simplesmente retira uma
norma do texto constitucional para que uma lei venha defmir o
assunto posteriormente. E nessa proposta de emenda constitu
cionais não existe dois detalhes específicos que me preocllpam.
ou seja, o novo art. 201 reitera a pensão por morte, garantida
no atual art. 201 da Constituição. No novo artigo desaparece a
expressão "pensão por morte" do segurado, homem ou mulher.
ao cônjuge o companheiro e dependentes, obedecido o parágra
fo IOdo art. 202.

Outro detalhe me chamou a atenção ao comparar a Proposta
de Emenda Constitucional e o Texto Constitucional atual. Neste o
§ 60 do art. 201 diz o seguinte:

"§ 60
- A gratificação natalina dos aposentados e pensio

nistas terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro de
cada ano."

Isso também soma na proposta do Governo. E por que so
mem a pensão e o 130 salário é uma pergunta que não foi respon
dida. Mas basicamente, a mudança ocorre devido ao aumento da
média de vida das pessoas e à falta de condições para a Previdên
cia, após o ano 2.000 continuar pagando as aposentadorias por ida
de e por tempo de serviço. Portanto ela quer se fundir num único
tipo de aposentadoria mista entre o tempo de serviço e, a partir da
lei, estabelecer qual será a forma de aposentadoria. Na revisão
constitucional ficou explícita a proposta da Fórmula 95, ou seja, a
soma da idade e do tempo de serviço juntos tinha de dar 95 ou en
tão a pcs~oa não teria o direito a qualquer tipo de aposentadoria.
Sabemos que a proposta mudou seus números - não sei se evoluiu
ou involuiu - e agora fala-se na Fórmua 100, ou seja, a soma da
idade e do tempo de serviço juntos deve atingir 100. Em outras pa
lavras, com essa fórmula o indivíduo acabará ficando sem aposen
tadoria. Na verdade, dificilmente alguém alcançará estes limites,
até porque sabemos que o mercado de trabalho é extremamente
impeditivo para as pessoas com mais de 40/45 anos, o que dizer
das pessoas com mais de 50, que não conseguem efetivamente ne
nhuma oportunidade de emprego. Então faço a grande pergunta:
Por que a reforma da Previdência não conseguiu entrar em sua
discussão plena?

Não conseguiu porque na proposta inicial queriam retirar os
chamados direitos adquiridos. Ouvimos constantemente dizer que
a reforma da Previdência não quer tirá-los. Mas fomos atrás e pe-

gamos relatório da Comissão de Constituição e Justiça mais ellpe
cificamente o voto do Deputado Rodr:íges Palma que disp<Je o se
guinte:

''Impede questionar a série de preceitos dos quais se contempla .
ressalva do tipo não se podendo invocar direito adquirido neste caso
(art. ~, item Vil) ou não se admitindo neste caso invocação de direito
adquirido (art. 11) ou vetaria a invocação de direito adquirido (art. 14)
ou ainda não se admitindo nestes casoS' a invocação de'direito adquiri-
do ou de ato juódico perfeito (art. 15)". .'

Isso estava na proposta inicial: não se invocar o direito ad
quirido nem o ato juódico perfeito. Como podemos agora garantir
àqueles futuros aposentados que a tentativa no nascedouro de seu
tirar o direito adquirido não poderá redundar oportunamente quan
do da lei que vier estabelecer a situação das aposentadorias por
tempo de serviço, ou como pensam aqueles téncnicos ligados à
área, numa forma de aposentadoria única onde se acabará o tempo
de serviço e a idade? a pretexto de que situação a Previdência So
cial é difícil?

Há um detalhe que precisa ficar bastante claro: A Previdên
cia hoje está pagando pouco menos de 15 milhões de beneficios e
cerca de 6 milhões desses, são chamados benefícios assistenciais.
não são benefícios previdenciários, mas benefícios que tiveram o
chamado cálculo atuarial, que a pessoa pagou durante um determi
nado tempo para posteriormente ter direito ao mesmo.

Os beneficiários têm direito, indiscutivelmente a esses
benefícios assistenciais como a renda mensal vitalícia, o Funru
ral, não temos que entrar no mérito - mas eles não têm de ser
pagos pela Previdência Social, mas por outra fonte ou até pode
mos criar uma fonte específica para pagamento destes 6 milhõ
es de benefícios. Mas não podem eles continuar saindo do caixa
da Previdência Social, até porque todos'os meses saem do caixa
da Previdência Social 6 milhões para pagamento de salários mí
nimos. No fmal do ano são mais de 70 milhões de salários mi
mimos.

Era o que t~amosa dizer.

O SR. SALATIEL CARVALHO (PPB - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, ocupo a
tribuna hoje para fazer sérias restrições aos cortes que o Governo
Federal impingiu ao orçamento social, alertando que vamos lutar
com unhas e dentes para reparar valores originalmente necessários
ao cumprimento do programa social proposto como meta prioritá
ria da administração Fernando Henrique Cardoso.

Chega a ser degradante a forma de o Poder Executivo tratar
este assunto, como se ele fosse apresentado a um grupo de desco
nhecedores da realidade brasileira.

Depois de muito estardalhaço em tomo do Fundo Nacional
de Assistência Social como solução paliativa do Brasil, vemos que
ele sofreu reduções comprometedoras para sua realização, dimi
nuindo valores já insuficientes para cumprirem a sua função.

A própria imprensa faz questão de ressaltar o fato de que ape
sar de a Secretaria Nacional de Assistência Social haver solicitado
1,8 bilhão de reais para executar os novos programas na área so
cial e para cumprir os seus convênios, ela vai receber apenas 731
milhões - o que demandará drástica redução nos seus programas,
pelo menos em termos matemáticos, de 59,39% ou seja, bem
maís da metade. .

No momento em que o Governo tudo pede e tudo consegue
nesta Casa, em nome do social, acreditamos que pelo menos um
ponto de seu programa deveria ser honrado: a palavra do Presiden
te FHC em campanha, mostrando a mão espalmada, indicando os
pontos nelvrágicos para serem atacados em seu governo.

Ou o gesto foi alterado no simbolismo, após a eleição?
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É q _que nos parece. se levarmos em conta que este corte de
mais de um bilhão de reais representará uma enorme deficiêncIa
nos programas em desenvolvimento na án:.a social. no momento
em que se anuncia os objetivos da Secretaria envolvendo o aumen
to do número de benefíciados para o próximo ano. com elevação
de valores dos convênios e lançamento de três novos programas
sociais.

Como está. a medida deixará de atender mais de 400 mil
crianças de até 6 anos de idade pelos recursos da LBA - um para
doxo e uma incoerência. pois a meta da Secretaria era atingir 2 mi
lhões e 100 mil crianças em 19%.

Claro que isto será impossível, porque o Orçamento consig
na apenas 184 milhões de reais para as creches. ou seja. 471 mi
lhões menos que o necessário.

Estamos no limiar de uma tragicomédia, pois o drama se es
tende de forma ainda mais grosseira nos casos dos deficientes e
idosos, cujos benefícios antecipam, antes mesmo da apreciação do
Orçamento. uma necessidade de suplementação de 160 milhões de
reais.

Posicion:mdo-se desta forma. o Governo nos obriga a uma
profunda reflexão em tomo dos projetos encaminhados a esta
Casa. As denúncias de irregularidades no Fundo Social de Emer
gência são inúmeras. o que nos leva a desconfiar de propostas do
gênero, até por similaridade, e por verificarmos a forma como são
tratados os assuntos importantes da área social.

Repensar o fato é necessário e urgente para evitarmos que
tudo pelo qual hoje passamos se transforme do drama da vida real
em uma verdadeira e macabra tragédia: macabra, sim, porque. em
jogo, na dependência destes recursos, estão muitas vidas. aguar
dando que cumpramos o nosso dever.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, St"s e Srs. Deputados.

O SR. FEU ROSA (pSDB - ES. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, subo hoje a
esta tribuna, na condição primeira de representante do povo ca
pixaba e, como tal, para louvar entusiasticamente a inauguração
do novo Fórum do Município da Serra, no meu Estado do Espí
rito Santo,

Entregue à população no último dia 10 a obra constitui mar
co importante na administração do Prefeito João Batista da Motta.
Importante, porque amplia a capacidade de atendimento, com a
entrada em funcionamento de outras varas de justiça; importante,
porque revigora a sede do Município, onde, a exemplo de cente
nas de cidades de seu porte, a crise fiscal trouxe um acentuado es
vaziamento das atividades locais; importante, porque é fruto da
participação coletiva, havendo contado, inclusive, com a contri
buição fmanceira espontânea de doze dos 21 Vereadores do Mu
nicípio; importante, porque integrará todos os distritos da Serra,
desconstituindo, por absurdas, possíveis tentativas de emancipa
ção; importante, sobretudo, porque o beneficiário maior será o
povo.

A luta pela constroção do Fórum teve início na Câmara Mu
nicipal. Ainda na primeira gestão do Prefeito João Motta, o Legis
lativo aprovava a desapropriação da área do novo juízo da Serra.
Mais tarde, era aprovada a doação do local onde o Tribunal de
Justiça viria a erguer, em defmitivo, o Fórum. Mas isso, como dis
se, era apenas o começo. Depois foi aprovada, junto à Assembléia
Legislativa, emenda autorizativa de alocação de recursos para as
obras, no Orçamento do Estado.

O Legislativo cumpriu, assim, o papel que lhe cabia, de for
ma consciente, voltada exclusivamente para os interesses comuni
tários. Nesse processo, o Vereador Ericson Teixeira Duarte, meu

correligionário. foi incansável e inestimável a ajuda que prestou à
causa. como Presidente da Câmara Municipal.

Prevaleceram a vontade política. a persistência, o amor à
terra. o elevado interesse em vê-la progredir e oferecer a seus fi
lhos as melhores condições para o exercício pleno da cÍdadania.·
Nisso foi particularmente decisiva a ação do insigne Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado, Desembargador Antônio José Feu
Rosa e do Diretor do Fórum da Serra, ilustre Juiz Paulo Roberto
Luppe. Juristas. ambos. da melhor estirpe, cidadãos apaixonados
por suas raízes, apegados ao rincão natal, idealistas. dinâmicos e
realizadores de sonhos - não apenas os seus, mas os das pessoas
em razão de que têm dedicado a vida. o trabalho corajoso, a ale
gria de fazer e de antecipar o amanhã.

Ao cuidar do futuro. o Desembargador Feu Rosa reverencia
o passatlo, quando, neste momento, com sua habilidade de trans
por dificuldades, dá concretude a um desejo ãntigo do povo. Con
tou nesse mister com o Juiz Paulo Luppi, companheiro nos
embates em defesa da comunidade serrana, fíel aos mesmos prin
cípios. que não poderia ter sido mais diligente, mais atuante e mais
persistente, no trabalho de convencimento dos menos sensíveis.

Dotados do mais alto espírito público, ambos os magistra
dos souberam muito bem perceber a necessidade impostergável de
dar início ao processo como forma de promover a melhoria das
condições de vida do cidadão serrano. Afinal, o Município é o pri
meiro do Estado em crescimento econômico; o segundo em arre
cadação; o quarto em densidade demográfica. Não obstante a
condição de cidade hist6rica. a pujança cultural e intelectual é qua
se palpável. A alegria. o entusiasmo e o trabalho fazem dali uma
terra de esperança.

A Justiça é companheira inseparável da democracia, Pressu
posto do desenvolvimento e da eqüidade social, sem ela as institui
ções se enfraquecem; longe dela, a liberdade não passa de falácia e
a economia facilmente declina, em razão da dúvida, da ausência de
serenidade, da desconfiança, da dificuldade de se manterem pac
tos.

A Constituição de 1988 teve, entre incontáveis méritos, o de
assegurar amplo aspecto de direitos e garantias individuais. Desde
então, verifica-se um aume»to constante das demandas ao Judiciá
rio. seja porque nem sempre é obedecida a inviolabilidade de tais
preceitos, seja porque estes acabaram por se refletir nas normas
menores, ensejando sua aplicação muito mais estrita.

Diante desse panorama, a Justiça brasileira encontra-se hoje
às voltas com inúmeros óbices, As carências são enormes: falta
pessoal, faltam recursos orçamentário-fmanceiros, faltam equipa
mentos de infra-estrotura, inclusive espaços físicos quantitativa
mente satisfatórios e qualitativamente adequados. Sobretudo,
precisa-se de tecnologia. Ainda há muito por informatizar e auto
matizar, o que dificulta qualquer projeto de modernização que se
pretenda implantar.

É difícil, em um País com as dimensões do Brasil, com suas
características e limitações, instrumentalizar a Justiça Ela deve ser
rápida, sem ser açodada; frrme, sem ser absolutista; objetiva, ínte
gra, serena e imparcial, sem perder de vista o homem, com sua in
tensa subjetividade, seus valores psicossociais, suas relações com
o mundo exterior. Eis porque julgar é tão difícil e, ao mesmo tem
po, tão fascinante - cada litígio, uma história, cada história, uma
ou mais vidas.

Para exercitar sentimentos tão díspares, para compatibilizar
tão longínquos extremos, não se podem negar aos membros do sis
tema judicial- qualquer que lhes seja a esfera - as mais adequadas
condições físico-materiais, a melhor estrutura, o maior apreço, o
tratamento mais digno.
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Foi o que se buscou com a construção do Fórum na cidade.
Passando a contar co}ll quatro varas criminais, quatro Cíveis, duas
de Família, uIIi<l de Orfãos 'e Sucessões, uma de Fazenda e Regis
tro Público, o contribuinte,· o cidadão da Serra, demandante da
Justiça, muito breve - quase de imediato, eu diria - terá o melhor
retomo possível de cada centavo empregado., E o objetivo fmal, na
forma de seu bem-estar e da confiança nas instituições, será rapi
damente atingido.

Pelo acontecimento, ficam aqui registrados os meus para
béns à Serra, a seu povo trabalhador, às autoridades municipaIS e
estaduais e ao Poder Judiciário do Espírito Santo, que tem de
monstrado tanta combatividade, quando estão em jogo os interes
ses superiores da sociedade.

O SR. CLÁUDIO CAJADO (Bloco PFL - BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, ocu
po esta tribuna para chamar a atenção desta Casa e da mídia para
um pfoblema que nos últimos dias mereceu a citação em todos os
meios de comunicação, a meu ver, de forma errada.

O Ministro da Saúde, Dr. Adib Jatene, vem desenvolvendo
esforços para recuperar a Saúde do País, e, nesse contexto, criou
se uma grande discussão na criação ou não de um imposto voltado
para sua área com intuito de resolver a falta de recursos fmancei
ros.

Agora, criou-se uma grande discussão em tomo de uma
campanha de prevenção à AIDS, e, a meu ver, a IIJJ:dia falhou
quando não aproveitou a discussão gerada em tomo de um apeli
do, dado ao órgão reprodutor masculino, que já tem nome, para fo
calizar o objeto principal da campanha, qual seja, o uso de
preservativo.

A campanha foi criada para abordar um problema que asso
la o mundo inteiro (só no Brasil existem 71 mil casos de AIDS),
responsável pela morte de muitas pessoas.

As campanhas de prevenção contra a AIDS têm que ser fei
tas de forma mais direta e mais simples possível, como foi propos
to pelo Ministro Jatene. Alertar a população da necessidade de se
prevenir contra a AIDS é um dever do Estado; abordar o tema com
simplicidade é imperioso.

Apelidar ou não o órgão masculino é o que menos interessa.
O que se toma imperioso é orientar-se corretamente a população.

O Sr. Ministro tem dado provas da sua competência, e acre
dito que a divulgação desse problema deve ocupar nossos meios
de comunicação ainda mais, encarando de frente esse grande mal,
sem gracinhas ou subterfúgios.

O SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (Blo
cdPFL - MG. Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Sr"s
e Srs. Deputados, em sua última edição, a revista "Exame" trouxe
entre as "maiores e melhores" empresas a Localiza Rent a Caro
Gostaria de deixar registrada neste Plenário a notícia, porque se
trata de um excelente exemplo das vantagens de uma economia
fundada sobre o modelo liberal, em oposição às estatizadas.

De uma pequena agência de aluguel de automóveis no cen
tro de Belo Horizonte, cujo patrimônio se reduzia a 6 "fuscas" usa
dos e fmanciados, além de muita coragem, disposição para
trabalhar em iniciativa empresarial, em apenas 22 anos construiu
se a empresa líder do mercado.

Aqueles seis veículos iniciais hoje são 23.500, espalhados
em 335 agências por todo o território nacional e em oito países es
trangeiros, dando emprego a quase dois mil funcionários e geran
do uma receita anual prevista para 320 milhões de dólares, em
1995.

Ora, Sr"s e Srs. Deputados, somente em uma economia fim
dada sobre os princípios de livre iniciativa, seria possível escrever
tal história de sucesso.

Sua expansão iniciou-se em 1979, !X>m a abertura de filial
em Vitória, no Espírito Santo, e posterionnente no Rio de Janeiro,
Salvador, São Luíz e FortaJeza. Caminhava no sentido contrário ao
da concorrência - que concentrava atividade no Sul e no Sudeste 
decidiudo-se a investir no Nordeste do País: em menos de três

• anos, estava já presente em todas as capitais da Região. O tempo
mostrou o acerto de sua estratégia, e já em 1981 a Localiza passou
a liderar-o mercado.de aluguel de automóveis no Brasil.

Lançou-se então pioneiramente a novos desafios, adotando
o FRANCmSING. Sempre preocupada em crescer e se desenvol
ver, expandiu sua atuação também ao exterior, por boa parte dos
países da América Latina.

Atualmente, a Localiza é a maior frotista particular do País.
Seu planteI de veículos é completamente renovado todos os anos.
Vinte e cinco por cento de seus funcionários possuem curso supe
rior, nas mais diversificadas áreas. Todo esse conjunto de caracte
rísticas fundamentam o seu dinamismo, que não tem encontrado
obstáculos, mesmo ante a crise recessiva que ora ameaça a econo
mia nacional.

Com efeito, tem sido aquela empresa um exemplo, para o
Brasil. Em plena estagnação, quando a maioria dos índices de ati
vidade econômica denunciam retração dos mercados, quando a
maioria dos empresários hesita em investir, quando a indecisão
campeia na mente dos agentes econômicos, alcançou uni cresci
mento da ordem de 60%, em 1994, e estima-se repita a proeza em
1995, comum aumento de 50% em seus negócios.

Tudo isso é resultado do trabalho de um jovem descendente
de imigrantes libaneses, que acreditou na própria capacidade e que
teve coragem de lançar-se aos desafios; um homem graduado em
Administração de Empresas, com especialização em marketing;
um homem que acredita ardorosamente nas vantagens de uma so
ciedade estruturada sobre conceitos simples e universais, tais
como a propriedade privada e o liberalismo econômico; um exem
plo perfeito de SELF MAD MAN, que constroi o próprio futuro,
em lugar agarrar-se em desespero à proteção do Estado, o Dr. Sa
lim Mattar, Presidente da empresa Localiza Rent a Car,a quem
neste momento gostaria de parabenizar e homenagear.

São homens como ele que, com seu trabalho, com sua capa
cidade, com seu esforço, ajudam a constmir um Brasil melhor,
mais dinâmico, mais justo e mais rico.

O SR. RUBEM MEDINA (Bloco/PFL - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o Brasil
ainda não despertou para a dramaticidade das estatísticas sobre de
semprego, o mais grave de todos os problemas mundiais.

Os países do Primeiro Mundo foram os primeiros a consta
tar o desemprego como fenômeno acentuado. Mas os primeiros
diagnósticos foram equivocados, porque a queda do emprego che
gou juntamente com a recessão. Hoje, a economia mundial voltou
a crescer, mas não o emprego.

A recuperação econômica que se verifica em grandes áreas
do mundo é motivada pelo uso intensivo de tecnologia e, portanto,
não comporta o mesmo número de empregos utilizados no passa
do. No Brasil ocorrerá o mesmo: são válidas as previsões de uma
forte recuperação econômica, mas isto não significa que o nível de
emprego se dará na mesma proporção.

O Brasil precisa se comover - e muito - diante da expectati
va de agravamento da crise do emprego, e não esperar que a crise
chegue para, só então, tomar providências. O peso de taxas e im
postos sobre a folha de pagamento no Brasil é um escândalo in
comparável a nível mundial. Quem tolera que cada empregado
receba somente a metade do que seu patrão paga não está vendo o
que está acontecendo em todo o mundo: os empregos estão aca
bando!
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No Brasil existe ainda um outor fator agravante, em face
deste problema. Os empregos que estão sendo eliminados no Pri
meiro Mundo têm como contrapartida a abertura de oportunidades
para novos serviços; através da ·criação de novas pequenas empre
sas. abrindo, assim. bcupação ~os desempregados. Aqui isto tam
bém vem ocorrendo. mas só que em pr01'9rções menores,
principalmente pelo menor nível educacional e técnico da mão-de
obra brasileira.

Está razoavelmente configurada a tendência' de que o
mercado de emprego no mundo sofrerá as conseqüências das
transformações ocorridas no modo de produção. O novo pro
cesso de produção e comercialização requer cada vez menor
número de pessoas para um maior volume operacional! No en
tanto, a criação adicional de renda que resulta deste incremento
de produtividade enseja uma elevação do patamar da qualidade
dos produtos/serviços e da qualidade de vida. Estas novas ne
cessidades, por suas características, exigem a participação de
pequenas empresas, especializadas, dinâmicas, criativas e co
mercialmente agressivas.

Temos que preparar o Brasil e os brasileiros para esta nova
fase. Isto significa que a Educação deverá ocupar prioridade maior
no contexto nacional. Mas não devemos deixar que a realidade se
agrave antes deste futuro chegar. Temos de impedir o desastre que
será o aumento acentuado da taxa de desemprego. E temos de fa
zer com que os salários possam ser aumentados reduzindo os cus
tos das folhas de pagamento, ou seja. a eliminação das chamadas
taxas sociais, que são, na verdade, taxas anti-sociais.

Estamos em meio à maior revolução tecnológica da Histó
ria, com os maiores reflexos no plano social. A estrutura industrial
fez com que milhões de pessoas deixassem o campo e se transfe
rissem para as cidades. Agora a indústria diz a essas pessoas que:
"Desculpem, mas vocês não são mais necessárias, porque apareceu
uma certa máquina que faz as coisas melhores e mais baratas".
Este é o problema que estamos agora enfrentando. Trata-se de uma
emergência.

Para resolver este problema, o Brasil poderá adotar a des
vinculação entre as taxas sociais e as folhas de pagamento, estabe
lecendo um prazo para esta redução gradual, com início imediato!
Para isso, parte das taxas seria cobrada como percentual de fatura
mento e não da folha de pagamento. Qual a diferença? Os chama
dos custos sociais não pesariam mais sobre as empresas que
empregam mais pessoas, cuja folha de pagamento é elevada. O
peso deste custo recairia sobre as empresas de maior faturamento,
fazendo com que as empresas não fossem penalizadas na hora de
criar mais um posto de trabalho.

Por que a meta de desvinculação gradual? Para conferir, na
realização de cada etapa, possíveis necessidades de correções de
rota.

Certamente esta medida teria repercussão sobre a criação de
novos empregos e também sobre a melhoria de salários. Os salá
rios, no Brasil, como se sabe, são inferiores aos de empregados de
mesma classificação em outros países. Mas. por outro lado, em
pregadores pagam o dobro, ou mais, a cada um. Esse absurdo anti
social precisa acabar.

O SR. CANDINHO MATOS (PMDB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, a cida
de de Magé, no Estado do Rio de Janeiro. estará comemorando.
neste 2 de outubro próximo, 138 anos de emancipação político-ad
ministrativa e 430 anos de fundação.

A data não teria maior significado, Sr. Presidente, não fosse
Magé um dos mais progressistas municípios do território flumi
nense.

Historicamente, data dos primeiros tempos coloniais do
Brasil o desbravamento da região hoje sob sua jurisdição. Por .vol
ta de 1565, Simão da Mota edificou naquelas plagas suá ÍnQradia,
localizada no Morro da Piedade, próximo do qual ainda existe Q

porto do mesmo porque, a poucos quilôme\rQs do lÜgar onde está
situada a sede municipal.

Contudo, não são conhecidos os motivos que teriam levado
Simão da Mota àquelas paragens. Certamente, teria recebido algu
ma sesmaria e resolvido explorá-la, já que por ali chegou trazendo,
além de portugueses, muitos escravos.

Pouco tempo, porém, demorou Simão da Mota nas proxími~
dades do Morro da Piedade, transferindo-se. alguns anos depois,
para a localidade de Magepe-Mirim, que deu origem à atual cidade
de Magé.

Na época do devassamento, ainda habitavam as terras que
hoje integram o Município de Magé os índios da tribo dos Timbi
ras, dos quais não existe hoje o menor vestígio.

Sabe-se que, em 18 de janeiro de 1696, recebeu a povoação
o predicamento de freguesia, apesar de a igreja matriz só haver
sido concluída em 1747.

Até aqui, vimos os aspectos históricos. Politicamente, Magé
tem sido testemunha ocular dos fatos, acompanhando o desenvol
vimento nacional, através dos tempos.

Um extenso programa de inaugurações foi elaborado para
comemorar o evento, tendo o Prefeito Ibiracy Pereira enviado con
vites às mais destacadas autoridades do País.

Ao registrar o fato, Sr. Presidente, desejo me contragular
com o povo de Magé, ao ensejo de tão grato acontecimento; em
especial, com o Prefeito Ibiracy Pereira, a quem felicito pela feliz
administração que vem realizando.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sf"s e Srs. Depu
tados.

O SR. FERNANDO LYRA (Bloco/PSB - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, come
morar os 49 anos da Fenaj significa celebrar a convivência. de
quase meio século, com um valoroso colaborador na luta pelo
aprimoramento da democracia brasileira. Muito mais do que de
fender os interesses da categoria que representa, a Federação Na
cional dos Jornalistas vem se destacando pela sua participação
determinante nos momentos importantes de nossa história.

Desde sua criação. no fim dos anos 40, já dava mostras des
te dinamismo. Associou-se a outros sindicatos e federações para
reivindicar a instituição do salário mínimo e engajar-se em várias
campanhas nacionalistas daquela época.

Durante os vinte anos da ditadura militar, sofreu diretamen
te com a censura que em muito prejudicou o trabalho destes pro
fissionais assim como a organização dos seus sindicatos nos
diversos Estados. Mas foi resistindo a estes entraves que a Fenaj
cresceu como uma entidade civil capaz de dar voz aos anseios po
pulares.

A partir de 1975, foi gradativamente associando-se a outros
trabalhadores, à própria sociedade civil e aos partidos de esquerda
para articular os movimentos pela redemocratização do País. Ocu
pou posição de destaque na campanha pela liberdade de expressão
e associação; na Anistia Ampla. Geral e Irrestrita; nas Diretas-Já.
EnflDl, em todo o conjunto de manifestações que levou ao fim do
regime militar e à eleição de Tancredo Neves à Presidência da Re
pública.

Virada esta página da história, a Federação Nacional dos
Jornalistas continuou atenta e atuante, empenhando-se na consoli
dação do regime democrático. Junto à CNBB, OAB, ABI e aos
partidos de esquerda, reivindicou a convocação de uma Assem-
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bléia Nacional Constituinte livre e soberana para elaborar a nova
Constituição.

" Marcou presença junto aos constituintes defendendo a am
pla participação de todos os segmentos da socfedade civil no pro
cesso de elaboração da nova Constituição e lutou pela implantação
de um novo modelo de comunicação social mais democrático.

Nos últimos anos, merece destaque a sua atuação nos movi
mentos que visam ao despertar da cidadania, mas sem deixar de
lado as questões especificas da categoria que representa. Sua parti
cipação na vida política deste País tem sido fundamental para a
construção de uma sociedade mais justa e humana.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CELSO RUSSOMANNO (pSDB - SP. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, tendo
em vista as matérias que o Jornal do Brasil vem apresentando so
bre as irregularidades na fabricação dos modelos Uno Mille Ele
tronic, da Fiat, quanto à desobediência à legislação ambiental do
lhama, confonne relatório da Companhia de Tecnologia de Sanea
mento Ambiental - CETESB, que constatou que estes modelos
são mais potentes do que deveriam ser e mais poluentes, e tendo
em vista o Requerimento de Audiência Pública que o nobre Depu
tado Fernando Gabeim apresentou à Comissão de Defesa do Con
sumidor, Meio Ambiente e Minorias desta Casa, solicitando a
convocação de técnicos do lhama, da Cetesb, representalltes da
Fiat e de Organizações Não-Governamentais, para prestarem de
poimentos, iniciativa que parobenizo de público desta tribuna. ve
nho infonnar que solicitei ao Secretário do Meio Ambiente do
Estado de São Paulo Dr. Fábio Feldmann, responsável pela Ce
tesb, para que envie à Comissão de Defesa do Consumidor cópia
integml do referido relatório para uma prévia análise deste órgão
técnico, paro que possamos tomar as devidas providências de acor
do com o Código de Defesa do Consumidor e a legislação ambien
tal vigente.

Estou oficiando, ainda, ao Departamento de Proteção e De
fesa do Consumidor do Ministério da Justiça para que aplique as
medidas cabíveis.

O SR. VICENTE ANDRÉ GOMES (PDT - PE. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs e Srs. Deputados,
valho-me do. presente espaço reservado paro comunicações para
informar a este douto Plenário que nó próximo dia 2 de outubro
(segunda-feira). a Coordenação Projeto Constituição GRElUnB
fará realizar, no Auditório da Reitoria. a partir de 9h. com encerra
mento previsto paro as 17h. o Simpósio Florestan Fernandes liA
Construção da Democracia", abordando as origens da democracia
e a democracia em países da Europa Centrol.

Trata-se. Sr. Presidente. de evento da mais alta relevância,
não só por sua abordagem contemporânea, mas. principalmente.
considerando-se a participação de representantes oficiais (Embai
xadores) de países europeus, entre os quais: Grécia, Inglaterra,
Bulgária. Eslováquia, Hungria. Polôrua, Romênia e, representando
o Brasil o Ministro da Justiça. Dr. Nelson Jobim.

O Brasil está completando onze anos de democtacia; não
obstante. as condições de vida da população não melhoraram 
pelo contrário, piommlil.

Constantemente vemos associações entre democracia e in
justiça. democracia e, sofrimento etc. É preciso distinguirmos de
mocracia de ,capitalismo. Uma representa um conjunto de
instituições formais que tem o escopo de garantir os direitos fun
damentais. como li~rdade de expressão, de associação e religião:
a outro. está vinculada à economia', interna e externa. da autono
mia ou da dependência. Contudo, esta associação não é exclusiva
do povo brasileiro. Em outros países. principalmente da Europa
Central, a experiência de democracia tem sido entendida como si-

nônimo de vida pior; é o caso da Iugoslávia, da Eslováquia, entre
outros. Todavia, um retomo ao regime estalinista, ao totalitarismo,
tem sido veementemente repudiado. Por outro lado, na Europa
Oriental há bons exemplos de evolução da democracia com suces-
so econômico, como Polônia e Hungria. '

Ainda que a legitimidade do sistema democrático seja baixa
entre nós, dado o descrédito ná.s instituições, competência do Pre
sidente da República e probidade dos representantes do povo, a
manutenção e continuidade da democracia está muito entrelaçada
com o desempenho econômico do Brasil. As democracias não so
brevivem à miséria.

Para sua estabilidade faz-se mister a contemplação do plano
social, reconhecer direitos sociais dos excluídos, sem limitar-se ao
político e jurídico.

Não importa onde quer que seja considerada, a democracia
exige um esforço de construção institucional. Daí por que da im

..portância desse Simpósio, cuja discussão poderá resultar numa
nova interpretação, um novo parodigma para a democracia mun
dial.

O SR. FERNANDO GOMES (PMDB - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs e Srs. Deputados, na sexta-feim,
no Correio Braziliense, o ex-Deputado Federal, hoje Senador da
República pelo Espírito Santo e Líder do Governo, Elcio Alvares.
declarou que os Deputados Federais recebem oito mil reais por
mês. mais dez tnil reais de representação de gabinete, mais verba
de telefone e passagem de avião que os Senadores talvez não rece
bam. Além de não se abater dos oito tnil que ganham, disse ainda
que cada Deputado Federal tem um carro.

Estou em meu terceiro mandato nesta Casa e até hoje nunca
tive um carro dado pela Câmara. Na primeira legislatura havia ca
minhonetes que transportavam os Deputados paro o aeroporto e de
lá para a Câmara, mas hoje já não existem mais. Ou o Deputado
anda em seu próprio carro ou pega um táxi ou uma carona.

Já que o Senador diz que cada Deputado tem um carro, re
queiro à Mesa o meu. Eu o quero. Afinal, se V. Exa diz que temos
carro, é evidente que eu tenha de recebê-lo. Consta-me. sim. que
cada Senador sempre teve carro com motorista, telefone celular 
o meu eu comprei com meu dinheiro; o fax que tenho em meu ga
binete. também. Agora. vejamos se no Senado não há fax. celular
e carro paro cada Senador. S. Ex' vem agora agredir seus colegas
da Câmaro Federal.

Por isso. requeiro que a Mesa infonne aos Deputados e peça
explicação ao Senador EIeio Alvares sobre os carros que temos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Passa-se ao

v - GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Tilden Santiago.
O SR. TlLDEN SANTIAGO (PT - MG. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs e Srs. Deputados. entre
agosto e setembro. a fortnação de dois gmndes conglomerados
multimídia nos Estados Unidos traduziu em tennos práticos o ad
vento da globalização no mercado das telecomunicações. Ao asso
cíar-se ao grupo ABC de televisão. a Walt Disney Corporation se
tomou a maior do mundo em sua área. com faturamento de 16 bi
lhões de dólares no ano passado.

Para enfrentar a concorrência, a CNr-! - um império que in
clui também a TV de filmes TNT - conclum a fusão com o grupo
Time Warner, atingindo faturamento conjunto de 20 bilhões de
dólares no último ano. No Brasil. fenômeno semelhante levou á
aliança entre o Dr. Roberto Marinho, das Organizações Globo, e o
megaempresário austroliano das comunicações, Rupert Murdock;
e a uma associação do, gmpo Abril. proprietário da TVA, com a
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ABClDisney, mais a Hearst Corporation e' a Falcon Cable System,
o que resultará numa megaempresa de entretenimento.

Fatos como esses ganham dimensão especial no momento
em que a (iomissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e m
forplática da Câplara dos Deputados começa a debater o substituti
vo do Deputado Pinheiro Landim ao projeto de nova Lei de
Imprensa, apr.qvado no Senado. O surgimento de gigantescas cor
porações de cOmunicação, acumuÍando um poder brutal de infor
mação e penetração exige, como contrapartida, uma igualmente
ampla responsabilidade com o exercício da libercIade de informar.

A Constituição brasileira garante a liberdade de expressão,
que não pode - em momento algum - ser confundida com falta de
responsabilidade. Toda a vida em comunidade é construída a partir
de controles sociais. E a pretenção de que os meios de comunica
ção devam ser a única atividade livre dos controles democráticos
ignora a presença dominante dos grandes grupos como se fosse
possível estabelecer apenas controle informal do mercado.

Precisamos de uma Lei de Imprensa democrática, mas pre
cisamos aprimorar a responsabilidade social dos veículos de co
municação e dos jornalistas. A Federação Nacional dos Jornalistas
- FENAJ - representando 31 sindicatos, acompanha há três anos
os debates que antecederam a elaboração do projeto de lei de im
prensa em discussão e aponta seis pontos que exigem especial
atenção dos colegas Parlamentares. São pontos que estabelecem
instrumentos democráticos básicos de controle público e defesa
dos cidadãos frente ao poder que os meios de comunicação assu
miram na sociedade contemporânea.

Os pontos defendidos pela Fenaj visam, única e exclusiva
mente, tornar ainda mais democrática a lei ora em esboço. Ao des
crevê-los e defendê-los neste pronunciamento, quero .externar
publicamente meu apoio a esta entidade - que inicia as comemora
ções de seu cinqüentenário - e aos postulados democráticos que
ela, historicamente, defendeu.

A Fenaj considera que o veículo de comunicação deve estar le
galmente impedido de recusar publicidade, desde que esta não contra
rie os dispositivos da ptÓprÍa Lei de Imprensa e da própria
Constituição. Também considera que diante do poder dos meios de
comunicação, todo veículo deve obrigatoriamente manter serviços de
atendimento ao público. As tendências do moderno jornalismo apon
tam para duas formas: a institucionalização de ouvidores gerais 
OMBUDSMAN - e conselhos editoriais paritários.

O terceiro aspecto defendido pela Fenaj visando aperfeiçoar
o texto da nova Lei de Imprensa, ao contrário do que dispõe o re
latório, advoga que não é o jornalista e sim a empresa de comuni
cação a responsável pelos crimes de imprensa. O jornalista,
enquanto autor, é responsável solidário, já que ele segue orientaçõ
es editoriais da empresa em que presta serviço.

Por outro lado, a entidade representativa dos jornalistas bra
sileiros defende que a responsabilidade do jornalista cresce à me
dida que esteja assegurado o seu direito a assinar as matérias que
elabora ou recusar a assiná-las, caso considere que as mudanças
em seu texto tenham comprometido a ética e a verdade. Este dis
positivo constava do projeto original de Lei de Imprensa do Sena
dor José Fogaça, mas foi suprimido no substitutivo do Relator.

A Fenaj também defende que a lei dificulte e coíba a repeti
ção das infrações e ofensas e uma destas formas é a pena moral,
através da qual o veículo fica obrigado a publicar as condenações
a que tenha sofrido, independentemente do direito de resposta. Um
dispositivo importante como este ficou fora do relátorio.

Um último ponto coJisiderado relevante pela Federação Na
cional dos Jornalistas trata das indenizações nos casos de crimes
contra a imagem e a honra. Para a Fenaj as mesmas não podem ser
definidas, em termos monetários, por critérios geográficos, invia-

bilizando o livre arbítrio do juíZo Os critérios de definição das in
denizações devem ser objetivos e de acordo com a extensão do
prejuízo à imagem ou à h.onta do ofendido e de acorao t'lmhém
com a capacidade financeira do ofensor.

A preocupação maior, ao destacar esses seis pontos, {de
defmir responsabilidadés com clareza e dotar a legislação de ins-

.trumentos acessíveis ao recurso de qualquer cida4ão. bnisiieito•.
Este é um momento propício para este debate e,principalmente,
para o País se dotar de uma perfeita legisiação de imprensa e tam
bém de UlÍl novo arcaboúço júridico que vénha a substifuir o velho
Código Brasileiro de Telecomunicações.

A Lei de Imvrensa atualmente em vigor tem quase trinta
anos de existência. E fruto de um período discricionário e de uma
época em que o ser humano ainda nem tinha chegado à lua, a TV
colorida não havia sido inaugurada no Brasil e o Off-Set era ape
nas uma miragem na maioria das gráficas brasileiras.

O País e o mundo evoluíram, pelo menos tecnologicamente
falando. Nossa legislação tem que estar afmada com os novos tem
pos e ser democrática o suficiente para servir a todos os cidadãos
em igualdade de condições.

Não queremos e não devemos ter uma visão deslumbrada
dos avanços tecnológicos conquistados pela humanidade através
da comunidade científica internacional. Isto deve servir de parâ~

metro e nos colocar na vanguarda da discussão dos futuros proble
mas sociais que advirão de um mundo interligado e globalizado
em seus sistemas de comunicação.

Se o domínio das novas tecnologias e a incorporação dos
países do Terceiro Mundo a blocos econômicos hegemonizados
pelas grandes potências acontecerem de forma acrítica, em breve o
mundo terá uma legião de apátridas, ou seja, pessoas dotadas de
uma cidadania e de uma nacionalidade fonnais sem qualquer pos
sibilidade de exercerem livremente seus direitos e garantias indivi
duais.

Esta preocupação, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados,
vem a calhar no momento em que este Congresso Nacional prepa
ra-se para votar em definitivo a nova Lei de Imprensa no País.
Muitos não a querem. Alguns a querem desfigurada, uma espécie
de código penal dos jornalistas, e outros, até que bem intenciona
dos, a defendem como uma minuciosa lei, quase uma mini-Consti
tuição, onde o detalhismo chega a deturpar o essencial.

A Federação Nacional dos Jornalistas, o Fórum Nacional
pela Democratização da Comunicação, o Partido dos Trabalhado
res e este Parlamentar que ora ocupa esta tribuna participaram de
toda a discussão que precedeu estes momentos fInais de feitura
desta lei. Tantas discussões, tantos seminários, tantas audiências
públias e tantas reuniões para a sua concretização não podem cair
por terra. O consenso progressivo deve continuar sendo buscado.

Conclamo, neste sentido, todos os Parlamentares a entrarem
ou a continuarem neste debate. Precisamos dar ao País uma Lei de
Imprensa democrática e pronta para enfrentar os desafIos do setor
de comunicações que faz jornalismo em Real Time, usa o satélite,
a fibra ótica e viaja pela Internet.

Durante o discurso do Sr. Tilden Santiago, o Sr.
Wilson Campos, ]O Secretário, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Wilson Braga, 4° Suplen
te de Secretário.

o SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Concedo a palavra
ao nobre Deputado Marcelo Deda.

O SR. MARCELO DEDA (PT - SE. Pronuncia o ~eguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, na sessão da Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação da última terça-fei
ra, foí apresentado, pelo ilustre Deputado Prisco Viana, o parecer
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sobre a wfonna c~l15tituciona1 relativa ao capítulo da administra
ção pública.

Concluindo pela inconstitucionalidade e inadmissibilidade
de diversos pontos da proposta do Governo, o nobrê Deputado
Prisco acendeu no Ministro Bresser Pereira a chama da revolta e
da indignação por contrariar, a priori, 'os ,seUs anseios de pôr abai
xo o arCdbouço jurídíco-administrativo constitucional.

S. Ex' classificou, num acesso de incontinência verbal, os
que são contrários à refonna entre ''burocratas empedernidos" e
"fisíológicx demonstrando inaceitável desrespeito e desconside
ração aos St:us adversários na arena política e jurldica.

Ora, Sr. Presidente, Sf's e Srs. Deputados, a discussão sobre
a conveniência, mérito e oportunidade dessa reforma não pode ser
travada sem que algumas preliminares e preconcéitos sejam devi
damente considerados, sob pena de a análise do tema ser eivada de
paixão e racíocíníos falaciosos.

O principal ponto a ser abordado diz respeito ao objeto final
da intervenção proposta: o serviço público e seus servidores.

A esse respeito, é necessário compreender e avaliar a gêne
se do problema que causa, hoje. a impressão de que é necessário
flexibilizar a Constituição e a gestão do serviço público.

Em toda a história republicana do Brasil jamais houve uma
intenção firme, contínua e cOl15istente de enfrentar a influência pa
trimonialista, clientelista e fisioiógica que sempre se apropriou do
Estado para satisfazer seus próprios interesses.

O serviço público, suas ,entidades. quadros de pessoal e ór
gãos sempre foram loteados. invadidos e geridos como proprieda
de da classe dominante, que resistiu sempre. e até hoje resiste, às
e~parsas tentativas de profissionalização da gestão, democratiza
ção do processo de fonnulação de políticas e institucionalização
do sistema do mérito.

Nos Estados Unidos, Inglaterra, França e Alemanha este
problema já foi solucionado. pelo menos de maneira satisfatória,
ainda que não definitiva, desde a metade do século passado. Nos
Estados Unidos, que exerceram sobre o Brasil grande influência
até a década de 60 no que diz respeito à Administração Pública, o
histórico Pendleton Act, de 1883, foi fruto de um fato inusitado: o
Presidente Garfield, disposto a implementar refmmas e reduzir os
efeitos do spoils system, foi assassinado por um candidato frustra
do a um emprego público.

No Brasil, a criação do Conselho Federal do Serviço Públi
co. em 1936, e do Dasp, em 1938, pretendeu implementar, através
de reformas legais e constitucionais, as bases para uma administra
ção pública profissionalizada, independente do poder político.
Para tanto. a COl15tituição de 1934 assegurou a estabilidade no ser
viço público, e o concurso foi instituído como fotma exclusiva de
ingresso nos cargos públicos.

Logo a seguir, no entanto, medidas tendentes a "aliviar" as
pressões clientelistas permitiram a contratação, sem concurso, para
funções temporárias (que se tomaram pennanentes) de milhares de
extranumerários.

Ao longo das décadas de 50 e 60, novas tentativas foram
traçadas no sentido de pôr a casa em ordem e elevar a profissiona
lização da administração pública, como o Estatuto dos Servidores
Públicos Civis, de 1952, e a Lei nO 3.780, de 1960, as quais não fo
ram suficientes para impedir a continuidade desde perverso patri
monialismo.

Durante o período autoritário, medidas tendentes à reforma
foram adotadas, mas no sentido de flexibilizar a administração. O
Decreto-Lei nO 200 abriu novamente as comportas para a contrata
ção sem concurso e para a adoção do regime celetista no serviço
público. Dezenas de autarquias e fundações foram criadas, permi
tindo um elevado grau de provimento clientelista de seus empre-

gos. A profissionalização do serviço público foi abandonada 'em
prol do provimento livre de cargos'coriússionados e da contratação
- via empresas estatais, fundações e !!utarquias - de pessoal para a
alta administração. sem concurso e sem critérios transparentes. '

Deste quadro surgiram as chamadas ilhas de excelência e
seus tecnocratas - nunca burocratas no sentido weberiano - des
compromissados com a soc.iedade e s:om o Estado, mas altamente
comprometidos com o Governo, e um inchamento dos quadros da
administração pública por meio dos milhares de postos de trabalho
criados sem aferição do Legislativo e preenchidos também sem
qualquer meio de controle da qualidade de seus ocupantes.

Desse modo, ao abordar o problema, oConstituinte de 1988
tinha à sua frente um quadro complexo, em que era evidente a ne
cessidade de - a partir do texto constitucional - gerar condições
para que o atraso dé décadas fosse superado. Assim, o COl15tituinte
erigiu o concurso público como única e exclusiva fonna de ingres
so. vedou o regime trabalhista e assegurou a todos os ocupantes de
cargos públicos concursados a estabilidade. que somente poderia
ser perdida mediante processo administrativo ou judicial (ou seja,
por culpa do servidor. apurada pelo Estado. assegurado o contradi
tório e ampla defesa). Insistiu-se na Carta de 88 a necessidade de
isonomia, atendendo à Declaração Universal dos Direitos do Ho
mem, segundo a qual deve ser pago salário igual a trabalho igual.

Os COl15tituintes, no entanto. não foram perfeitos: da mes
ma fonna que em 1946 e 1967, asseguraram aos que foram contra
tados sem concurso a estabilidade no serviço público, desde que
tivessem, em 1988. mais de 5 anos de serviço. Este benefício,
aprovado pelo Centrão, apontado á época pelos Constituintes do
Partido dos Trabalhadores, dentre eles o saudado Deputado Flores
tan Fernandes, como um trem da alegria. contemplou, apenas na
União, cerca de 280 mil servidores não-concursados.

Em 1990, foi aprovada a Lei nO 8.112, instituindo o Regime
Jurídico Úníco. estatutário. para os servidores da Uníão. Foram in
diretamente efetivadas, por estaLei, a totalidade dos estabilizados
não concursados. que tiveram seus empregos também transforma
dos em cargos. passando. por força disso. a fazer jus aos direitos de
servidores efetivos. Mesmo os servidores não concursados que, em
1988, tinham menos de 5 anos de serviço, foram incluídos no RJU.

Esta benevolência repetiu-se em muitos Estados e MuniCÍ
pios, onerando as contas públicas e consolidando situações produ
zidas sem qualquer referencial público, mas pela simples
apropriação patrimonialista do serviço público levada a cabo du
rante as décadas de 70 e 80 com base na "flexibilização" viabiliza
da, ainda que com boas intenções, pelo Decreto-Lei nO 200/67. Em
alguns Estados, a generosidade foi ainda maior. vez que cOl15titui
ções Estaduais (Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Distrito
Federal e Rio Grande do Norte) ampliaram a estabilidade extraor
dinária, alcançando empregados de estatais, entre outros, e até ser
vidores que não tinham 5 anos de exercício em 1988 (caso da
Constituição de Santa Catarina). A maior parte destes dispositivos
já foi. no entanto, anulada por decisões do STF em face de sua ma
nifesta e explícita inconstitucionalidade.

Desde 1988. no entanto, apesar da intenção dos Constituin
tes, quase nada foi feito para superar este estado de coisas e permi
tiruma gestão competente e profissional da coisa pública:

a) o concurso de efetivação não foi implementado;
b) os planos de carreira, apesar de algumas tentativas frus

tradas, ainda aguardam solução conceitual adequada para que pos
sam ser organizadas carreiras que atendam ao interesse público e
não apenas aos dos servidores:

c) a isonomia, salvo exceções, não foi implementada, per
manecendo o "caos" e a anarquia na estrutura remuneratória vi
gente nos três poderes;
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d) o princípio da irredutibilidade salarial é grosseiramente
desrespeitado, permitindo-se que a inflação torne irrisórios venci
mentos antes satisfatórios;

e) a estabilidade tomou-se, de garantia para o Estado e para
o servidor no interesse da administração pública, em objeto de
questionamento permanente, pela tolerância das chefias e inaplica
ção dos instrumentos de avaliação de desempenho e apuração de
faltas;

f) proliferam os cargos em comissão de livre provimento,
em todos os escalões da administração, permitindo o loteamento
de órgãos e entidades e sua utilização como moeda de troca políti
ca ou instrumento de cooptação.

Neste contexto, discutir-se a Reforma do Aparelho do Esta
do parece uma tautologia: todos concordam que é necessária; to
dos concordam que a sociedade merece serviços melhores pelos
impostos que paga; todos concordam que é preciso melhorar o de
sempenho, aperfeiçoar a gerência, profissionalizar a "máquina".
cobrar mais do Governo, democratizar os espaços de decisão. O
"como" fazer tudo isso com os recursos disponiveis (humanos,
materiais e fmanceiros) é o que faz com que se busque receitas de
reforma, cuja visão mais simplista pressupõe estarem na mudança
do texto constitucional, já que a Constituição de 88 representaria
um ''retrocesso burocrático" incompatível com a gestão "moderna"
do Estado.

Um dos gargalos mais críticos é a relação entre a despesa
com pessoal e encargos e a receita líquida disponível. Segundo a
Lei Complementar nO 82/95, não podem ser comprometidos mais
do que 60% das receitas líquidas com a folha de pagamento da
União, dos Estados e dos Municípios. Na órbita da União, a situa
ção se encontra sob controle: qualquer que seja o critério adotado,
o comprometimento das receitas nos últimos 5 anos não tem supe
rado50%.

Nos Estados da Federação, alguns dados apontam para uma
situação ainda mais complicada. Segundo dados divulgados pelo
jornal, O Estado de S. Paulo, a quase totalidade dos Estados esta
ria ultrapassando o limite legal, tendo comprometidos de 65% a
90% de suas receitas disponíveis. Mesmo que tais dados estejam
superdimensionados, o quadro é preocupante, à medida que torna
tentadoras certas propostas de promover-se, com autorização cons
titucional, um enxugamento da folha de pagamentos, livrando-se
de excedentes clesidiosos e desmotivados de forma ágil e rápida.

No entanto, creditar às despesas com pessoal e encargos o
caos financeiro da República é, no mínimo, uma simplificação
exagerada, que desconsidera, mesmo, a importância deste gasto no
que diz respeito à presença do Estado na sociedade, uma vez que o
principal investimento público é o investimento feito na prestação
de serviços - que compete, em última análise, aos servidores. Não
há como prestar serviços básicos, como saúde, educação e segu
rança pública, sem médicos, enfermeiras, professores, funcioná
rios administrativos, policiais. Não há como editar normas e
fiscalizar sua aplicação sem funcionários de diversas categorias,
como fiscais, administradores, economistas. Não há, enfim, como
prestar serviços previdenciários sem que funcionários estejam à dis
posição na rede de postos. Não há serviço público sem servidores.

Ao lidarmos com o texto constitucional é sempre necessário
recordarmos que estamos tratando com princípios, regras básicas
da organização do Estado, que devem estar acima da conjuntura.
Sacrificado o princípio, todo o mais se toma sacrificável-nenhum
freio é possível opor à implementação discricionária das novas re-
gras viabilizadas pelas reformas. .

As propostas de emenda constitucional enviadas ao Con
gresso Nacional pelo Governo Fernando Henrique Cardoso parte,
no entanto, da premissa da indispensabilidade de tais reformas em

nível constitucional, para permitir ajustes e a fleXibilização da ges
tão necessárias, segundo o seu diagnóstico, para que se reéupérem
critérios de eficiência e de desempenho ,a administração pública e
se afastem restrições jurídicas que impedem o propalado "avanço".

As medidas propostas pelq Ministro Bresser Pereira têm um
efeito potencial desestruturador sobre a administração públíca,
muito maior do que aparentam, à primeira vista, sem que, essencial
mente, superem quaisquer das causas dos problemas identificados.

A relativização da estabilidade, em especial ao instituir uma
forma de demissão sem justa causa por necessidade de ajuste ou
reestruturação de quadros e redução de despesa, poderia produzir
um volume de demissões da ordem de pelo menos 1 milhão e 100
mil servidores, sem que necessariamente se ataque o problema da
ineficiência do serviço público ou da origem dos quadros atuais
eventúalmente inchados. Em média, os Estados e Municípios da
Federação precisariam reduzir 23% da sua folha de pagamento.
demitiodo cerca de 1 milhão e 100 mil servidores, confonne apontado.

Boa parte do excesso, que reconhecemos existir, poderia ser
reduzida simplesmente pela revisão da aplicação dos dispositivos
constitucionais (art. 19 do Ato das Disposiçõe;; Constitucionais
Transitórias e implantação do Regime Juódico Unico), sem a ne
cessidade de se sacrificar um princípio constitucional que, afasta
do, poderá produzir um novo cicIo de patrimonia!islllo na
administração pública, com a volta das denubadas e do spoils sys
tem caboclo. Fixado o estágio probatório de 5 anos, quem poderá
impedir que Prefeitos e Governadores demitam os servidores con
tratados pelo seu antecessor? Quem poderáitnpedir que chefias
exerçam coação moral irresistível sobre os servidores em estágio
probatório prolongado? Quem impedirá que, demitido um servidor
por necessidade de ajuste (e extinto o seu "cargo), não seja contra
tado, para um emprego - e sem concurso - um correligionário
para a mesma função?

No tocante à adoção do regime trabalhista, além da possibi
lidade de sua adoção discricionária como regime único, o que aca
baria com estabilidade de qualquer espécie no serviço público, é
completamente inadequado à natureza da relação do servidor com
a administração. Como regime de adesão, implica limitações de
parte a parte, reduzindo-se os direitos do cidadão investido no car-.
go, por um lado, em vista do interesse público que lhe compete
atender, enquanto, ao Estado, se limita o poder de demitir e impor,
ao servidor, determinado comportamento, em face dos princípios
da legalidade e da impessoalidade. É uníssona a doutrina ao apon
tar a relação estatutária como a única capaz de atender às necessi
dades do serviço público, onde o interesse público sobreleva-se a
qualquer outro. No regime estatutário não há emprego, mas cargo
público, o que faz enorme diferença à medida que somente ao ocu
pante de cargo são asseguradas garantias como a estabilidade e a
disponibilidade.

Independentemente do regime juódico aplicável aos seus
servidores, não é possível admitir como necessária, no entanto, a
flexibilização das regras de ingresso em cargos ou empregos na
administração pública.

O Sr. Arthur Virgílio - Deputado Marcelo Deda, V. Ex·
me permite um aparte?

O SR. MARCELO DÉDA - Ouço, com prazer, V. Ex·.

O Sr. Arthur Virgílio - Sinto que chega a ser pecaminoso
intervir no seu discurso, pela sua densidade. O melhor mesmo se
ria ouvi-lo e com ele aprender bastante, com certeza; aprender o
que suas idéias tentam emitir à Casa.

O SR. MARCELO DÉDA - E divergir democraticamente,
sem dúvida.
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o Sr. Arthur Virgílio - Sem dúvida. E a divergência aqui fica
até em um ponto menor, porque de fato há divergências, mas sinto
que o momentQ ric.o será o de termos, nos debates e conversas nos
bastidores desta casa, a busca de pontos em comum que nos levem
todos ao porto seguro de um Estado democrátioo desprivatizado, que
slfVa não a cartórios ou a corporações, mas ao.conjunto da sociedade.
Tenho a impressão de que isso nos aproxima.

O SR. MARCELO DEDA - Esse é o objetivo comum,
não tenha dúvida V. Ex"

O Sr. Arthur Virgílio - No mais, Deputado, queria regis
trar algo a respeito de V. Ex" Sou testemunha, nestes poucos me
ses de convivência com V. Ex", da sua seriedade, do seu talento e
da sua capacidade de verbalizar. Aqui, como seu adversário e já
como seu amigo, eu me posiciono, sem dúvida alguma, como um
dos seus maiores admiradores nesta Casa. Muito obrigado.

O SR. MARCELO DEDA - Deputado Arthur VirEílio, eu
é que agradeço a generosidade do amigo e registro que a admira
ção que nutro por V. Ex" também supera os limites das relações
partidárias e invade o campo de amizade pessoal, que tenho a hon
ra de possuir. Incluo-me no rol de seus amigos e admiradores.

Mas continuo tratando da questão da introdução do sistema
de seleção como forma de recrutamento dos servidores do Estado.
O concurso público, como única regra, tem-se mostrado capaz de
assegurar, por um lado, a aferição do mérito na seleção dos candi
datos, e, por outro, a moralidade destes processos seletivos.

A adoção de processos seletivos de títulos, como pretende a
proposta, permitiria invalidar o princípio da impessoalidade, ge
rando condições para seleções totalmente direcionadas, permitindo
privilegiar - de maneira pouco ou nada transparente - candidatos
armados com o responsável pela seleção. Descabe completamente
a afirmação de que o concurso público enrigece a seleção de pes
soal para a administração. Além disso, já é prevista na Constitui
ção de 88 e na legislação ordinária a hipótese de contratação,
mediante processo seletivo simplificado, de pessoal temporário
para atender necessidade de excepcional à interesse público.

O que se constata é que para solucionar os problemas iden
tificados, não há necessidade de mudar a Constituição.

Essa é a tese central, Deputado Arthur Virgílio, que gostaria
de submeter à atenção de V. Ex". Na nossa opinião, para solucio
nar os problemas identificados, não há necessidade de se fazer mu
dança tão ampla na Constituição, quanto a que pretende o Ministro
Bresser. Eventuais excessos remuneratórios - que certamente exis
tem - podem e devem ser resolvidos, e, neste caso, admito que se
falhar a via do Judiciário, ou se não for capaz de resolver a via da
legislação ordinária, precisamos encontrar nesse ponto solução
constitucional para viabilizar o combate que vários Executivos do
País têm feito aos famosos "marajás". Mudanças constitucionais,
portanto, devem merecer esse tipo de tratamento, que terminam
por banalizá-las, já que, del~ se servem como instrumento único
para proceder a reformas que podem ser viabilizadas pela via da
legislação ordinária.

Mesmo a flexibilização da estabilidade para demitir servidores
incompetentes não carece de emenda constitucional: a Constituição
não prevê as situações que pennitem demitir; cliz apenas que o servi
dor poderá ser demitido mediante processo administrativo, assegurada
ampla defesa. Ou seja: cabe à lei ordinária dizer quais as situações de
justa causa para demissão. Já o excesso de despesas verificado não
pode ser resolvido pela via de demissão de servidores: há medidas ad
ministrativas e legais possíveis, a fim de que as administrações esta
duais e municipais se ajustem ao limite imposto pela Constituição
Federal e pela Lei Complementar n° 82.

O principal problema a ser resolvido - e que a emenda
constitucional nada contribui para equacionar - é o absurdo grau

de desprofissionalização da administração. pública, em todas as es
feras de governo. Servidores não preparados para as suas. funções,
defasados tecnicamente, cujos cargos têm perfil atributivo obsole
to. perCebendo retribuições muitas vezes irrisórias, desmotivados e
desvalorizados compõem o perfil médio do funcionalismo público.

A gestão, altamente politizadas e loteada por 'nomeações
onde os critérios da competência e da qualificação são irrelevan
tes, se dá em geral de forma descontínua e descompromissada com
o interesse público que deveria nortear suas ações. Sem gestão
competente, sem dirigentes públicos qualificados e dotados de es
pírito público, nenhuma reforma será efetivamente implementada.

Mudando a Constituição, afastando controles e regras, no
entanto, se estará afastando limites à atuação dos maus administra
dores, sem que, ao mesmo tempo, se assegure qualquer mecanis
mo institucional de democratização da gestão estatal.

Assim, a análise das propostas de emenda constitucional
não pode ser feita de forma desconectada da realidade. O paradig
ma brasileiro de administração pública - fisiologismo. patrimonia
lismo - que a Constituição Federal tentou romper não pode ser
ignorado, sob a vaga justificativa de que o patrimonialismo já foi
superado. Também não pode ser aceita a afirmação de que a admi
nistração burocrática engessou a administração pública" pois nun
ca foi efetivamente implantado o modelo burocrático weberiano
em nosso País: a tecnocracia das décadas de 60 e 70, fruto do regi
me autoritário, está muito longe do perfil caracterlstico da burocra
cia weberiana. Os controles e rigores da Constituição são remédios
mínimos para um quadro que, até o término do processo Consti
tuinte, apontava para a necessidade inadiável de uma reforma efe
tiva, no rumo inverso da que ora é proposta.

Assim, ao contrário de se tentar apontar falsos inimigos
para o Estado, é necessário atacar as causas verdadeiras dos pro
blemas da administração pública, que não estão nos dispositivos
questionados pela proposta do Governo, Antes de tudo, repensar a
Administração Pública e reformar o seu aparelho exige fazer o que
não foi feito. e não repetir erros do passado, notadamente aqueles
que já se mostrara, linhas auxiliares do patrimonialismo, desde
sempre. Antes de criticar os seus opositores, classificando-os im
pensadamente de ''burocratas empedernidos ou fisiológicos", de
veria o Sr. Ministro da Administração procurar conhecer um
pouco mais sobre o seu objeto de intervenção, para não se tormar
um novo João Santana, articulado no discurso, patrimonialismo
nos objetivos e desastrado na prática. Esse perfil não é o do Minis
tro Bresser Pereira, e espero que nunca venha a sê-lo.

O SR. WILSON CAMPOS - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDEN1E (Wilson Campos) - Tem V. Ex" apalavra.
O SR. WILSON CAMPOS (pSDB - PE. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sf"s e Srs. Deputados, minha presença
nesta tribuna será breve. Desejo hipotecar solidariedade a dois
companheiros que estão sendo censurados até por componentes do
Governo. RefIro-me aos Deputados Prisco Viana e Iberê Ferreira.

Com quase 30 anos de mandato, pela Bahia, e conduta ina
tacável Prisco Viana é homem de bem e sobretudo capaz. Não se
pode criticar companheiros como Prisco Viana e Iberê Ferreira, re
lator do Orçamento e Deputado pelo Rio Grande do Norte.

Nós, que participamos da Constituinte, conhecemos esses
dois Parlamentares e não podemos aceitar essas censuras veladas,
de fora para dentro, esses a~~s contra a honra e a capacidade
desses dois companheiros. A Casa tem de repelir isso.

Registro o nosso repúdio a esses ataques e a nossa solidarie
dade aos Deputados Prisco Viana e Iberê Ferreira.

Ao concluir, deixo minha saudação às secretárias pelo tra
balho que desempenham. Às vezes, são até anônimas são anjos de



Setembro de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Sexta-feira 29 24079

muitos gabinetes e presenças que levam ternura àqueles com os
quais trabalham e convivem.

Às secretárias brasileiras, principalmente ás do Congresso
Nacional, deixo antecipadamen~o meu abraço pelo Dia da Secre
tária que decorrerá no próximo sábado, dia 30. Como esta Casa
não funciona aos sábados, queremos testemunhar,o grande apreço
que temos por elas. Portanto, o meu abraço a todas as secretárias
do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Robson Tuma, para uma Comunicação de
Liderança pelo PSL.

O SR. ROBSON TUMA (pSL - SP. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente Wilson Campos, faço minhas as pala
vras de V. Exa na homenagem às Secretárias pelo transcurso do
seu dia, 30 de setembro.

Sr. Presidente, vimos hoje à tribuna falar um pouco sobre o
Banespa, porque acreditamos que tradição e história não se ven
dem de forma como querem fazer.

A história do Banespa revela uma instituição fmanceira per
manentemente voltada para a produção e o trabalho. Não foi de
outra maneira que se construiu a força do nosso Estado, porque es
tes são os atributos fundamentais do povo panlista, que vem assis
tindo pe:tplexo à investida contra seu patrimônio. Os noticiários
são alimentados diariamente com manobras de abutres que preten
dem subjugar o maior estado brasileiro, como se não coubesse a
ele a grandiosa tarefa de ditar os rumos socioeconômicos desta
Nação, ainda que à revelia de alguns.

Pusilânimes, que imagiuam-se príncipes coroados do Brasil
atual, difundem mentiras e asneiras, na tentativa de, através da re
petição sistemática, transformá-las em verdade. É hora, pois, de o
povo de São Paulo se mobilizar na luta contra esses inimigos do
nosso Estado. É necessário responder aos insidiosos ataques dos
arautos da privatização.

Foi o Banespa que financiou 80% das atividades aglÍcolas
no ano passado, serviu como principal suporte para os setores do
comércio e fudústria e foi o sustentáculo da consolidação das mi
cro, pequenas e médias, empresas gerando empregos e impulsio
nandoo progresso do Estado.

Todos sabemos que os bancos privados do Brasil não têm,
tradicionalmente, direcionado os seus investimentos à área social.
Privatizar o Banespa portanto, implica condenar São Paulo e os
seus municípios ao retrocesso e lançá-los à senzala do subdesen
volvimento.

A privatização nos termos como está sendo imposta, consti
tui-se num golpe contra o nosso Estado, à medida em que o Go
vernador paulista é desconsiderado e, por via de conseqüência,
insultados todos os cidadãos de São Paulo.

Uma privatização faria algum sentido se tivesse por exem
plo, a anuência do máximo mandatário paulista e do poder político
estabelecido neste Estado. Jamais por influência de interesses es
tranhos que apenas objetivam prejudicar o Estado que - reitera
mos - é o timoneiro econômico do Brasil e aquele que possui as
chaminés voltadas para o céu, simbolizando a força do trabalho
que engrandece este País inteiro.

Acreditamos pois, que o Banespa é maior que os seus detra
tores. Até porque, a credibilidade do banco estadual permanece in
tacta perante à sua clientela, não obstante pesar-lhe sobre o cabeça
a espada de uma intervenção já descabida e intolerável.

O SR. WIGBERTO TARTUCE - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. WIGBERTO TARTUCE (pPB - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, serei breve. O principal motivo da
nossa intervenção é que acabamos de receber S. Exao Ministro Pe
dro Malan em belíssima audiência pública em três ComissQes -de,s-
ta Casa. '

Sr. Presidente, houve diversas tergiversações a respeito da
economia nacional e o Executivo saiu fortalecido com a presença
do Sr. Ministro nesta Casa. Nós, legítimos representantes da socie
dade brasileira, sentindo-nos à vontade para levar a S. Exa os re
clamos e os anseios 'da sociedade brasileira.

Dentre os assuntos discutidos, Sr. Presidente, um se sobre
pôs aos demais: exatamente o que se refere às altas taxas de juros
praticados no País.

É com muita satisfação que venho a este Plenário registrar
que o Sr. Ministro nos informou que a inflação nos últimos doze
meses é apenas de 16%. Informou-nos também que nossas reser
vas atingiram uma cifra de 47 bilhões de dólares; e que uma pes
quisa indica, no exercício de 1995, diferentemente daquilo que se
pensava, um crescimento da economia na ordem de 5%.

Assim sendo, deixo consignado nesta Casa a satisfação de
ter aqui recebido o Sr. Ministro da Fazenda, e esperamos que ou
tros auxiliares do Executivo possam fazê-lo da mesma forma hu
milde, determinada, como o fez S. Exa atendendo a solicitação de
três Comissões de trabalho desta Casa.

O Governo deve articular-se conosco e motivar homens do
Governo a virem a esta Casa prestar esclarecimentos, quando nos
convier, sobre assunto que se fIZer necessário.

Então, assomo a esta tribuna para, em poucos minutos,
mandar uma mensagem de agradecimento ao Sr. Ministro da Fa
zenda e dizer ao Executivo que homens do Governo talvez possam
imitar o Ministro da Fazenda, vindo aqui prestar os esclarecimen
tos de que esta Casa tanto precisa.

O SR. ARTHUR VIRGíLIO - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Tem V. Exaa pa
lavra.

O SR. ARTHUR VIRGíLIO (pSDB - AM.) - Sr. Presi
dente, quero fazer um relato da posição do PSDB em relação a
certas notícias que correm e que não são benéficas para o equilí
brio das forças que sustentam o Governo nesta Casa.

Em nenhum momento ocorreu ao PSDB intervir direta ou
indiretamente na eleição para a Presidência do PMDB, nem pode
ria ser diferente. Aliás seria até ridículo supor-se que tal pudesse
ocorrer.

Entendemos, como partido aliado ao PMDB, que um parti
do que tem nomes do porte de Alberto Goldman e Paes de Andra
de tem enorme perspectiva de crescer e de servir muito ao País.

A nós interessa um quadro com menos partidos, com parti-
dos fortes e com sustentação efetiva à governabilidade. '

Interessa-nos que esse grande partido se unifique e apoie
cada vez mais com seu prestígio e com a força de seus quadros, as
reformas que estão começando a mudar a face deste País. A nossa
posição não poderia ser outra, a não ser acompanhar à distância o
desenrolar desse quadro que interessa ao Brasil e, por essa via, in
teressa, é claro ao PSDB também.

VI - ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga)

Apresentação de Proposições

Os Senhores Deputados que tenham proposições a apresen
tar poderão fazê-Io.
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APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS SENHORES:
FREIRE JÚNIOR - Projeto de -lei que dispõe sobre a elei

ção presidencial 'motivada por vacância~nos termos do art. 81, § 1°
, da Constituição Federill".

ADELSON SALV:ADOR- Requerimento ao Presidente da
Câmara dos Deputados para registro nos Anais da Casa de voto de
louvor pelo 67° aniversário do jornal A Gazeta de Vitória, Estado
do Espírito Santo~ comemorado no dia 11 de setembro.

MOACYR ANDRADE - Projeto de lei que dispõe sobre os
sorteios da modalidade bingo por entidades desportivas e dá outras
providências.

Projeto de lei que autoriza a compensação de dividas fiscais
e ass'egurao acesso 'de trabalhadores rurais à propriedade de terras
mediante SUa redistribuição.

MATHEUS SCHMIDT - Recurso contra despacho do Pre
sidente da Câmara -dos Deputados quanto à tramitação das propo
sições que alteram o Capitulo do Sistema Tributário.

, JOSÉ CARLOS LACERDA - Projeto de lei que dispõe so
bre proibição de'venda a menores de cigarros e assemelhados.

PAULO GOUVÊA - Projeto de lei que acrescenta parágra
folÍnico ao art. 10 da Lei nO 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que
dispõe'sobre'isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados-
IPI. '

LAURA CARNEIRO - Projeto de lei que dispõe sobre
atendimento preferencial a idosos, gestantes e portadores de defi
ciência p~'ma,rcação de consultas e exames complementares no
Sistema Unico de Saúde.

INÁCIO ARRUDA E OUTROS - Requerimento ao Presi
dente da Câmara dos Deputados para tramitação em regime de ur
gênciapara o Projeto de Lei Complementar nO 202. do Senado
Federal (PLS nO' 162/89) que' cÍispõe sobre a tributação de grandes
fottul1as, rtos'tern1os do art. 153, VIl, da Constituição Federal.

MATHEUS SCHMIDT E OUTROS - Proposta de emenda
à Constituição qiIe dá nova redação ao art. 93, inciso VI.

. JORGE ANDERS - Prbjeto de lei que dispõe sobre a obri
gatoriedade da instalação pelas fábricas e montadoras de sistema
antiassalto emveiculos automotores tipo táxi..

NILSON GIBSON - Requerimento ao Presidente da Câma
ra dos Deputaaos para que determine} Proéuradoria Parlamentar
da Casa providências quanto a conteúdo da reportagem publicada
pelo jornal O Globo, no dia 22 de setembro próximo passado.

TELMO KIRST - Requerimento ao Presidente da Câmara
dós Deputados de audiência da Comissão de Viação e Transportes
para o'Projeto deLei n° 320, de 1995.

SILAS' BRASILEIRO - Projeto de lei que dispõe sobre a
validade?a multa aplicada no trânsito.

. REGIS OLIVEIRA - Projeto de lei que altera a redação do
art. 181 do Código Civil e dá outras providências.

Projeto dê lei que institui o Dia Nacional do Notário e do
Registrador. .

Projeto de lei que altera os arts. 149 e 194 da Lei n° 8.069.
de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adol~scente, e
dá.outras providências;

MAURÍCIO REQlJ.IÀO - Projeto de lei qÍJe dispõem sobre
a obrigatonedade de divulgação dos indices de evasão e rePetência
dos estabelecimentos de ensino fundamental e ,médio.

FEU ROSA - Projeto de lei que dispõe sobre a tipificação
como contravenção penal, nos casos que especifica, a prática do
trote estudantil. e dá.~utras providências.

AUGUSTO NARDES - Requerimento ao Presidente da
Câmara dos Deputados de criação de Conússão Externa com a fi
nalidade de acompanhar as providências a serem tomadas pelo Po
der Executivo, no sentido de destinar os bens imóveis rurais que

não estão sendo utilizados para as atividades-fim da administração
pública federal para o Programa Nacional de Reforma Agrária.

GILNEY VIANA - Projéto de lei que altera'o § 1° do art.
52 do Código de Defesa do Consumidor.

NELSON MARCHEZAN - Indicação ao Podei Executivo,
por intermédio do Ministério da Saúde, de aposição do símbolo in
ternacional do celiaco nos produtos que n%o contenham glúten.

ALDO ARANTES E OUTROS - Projeto de lei que acres
centa artigo à Lei 8.159, de 8 de janeiro'de 1991, dispondo sobre a
administração de arquivos públicos federais relacionadqs à repres
são politica.

PHILEMON RODRIGUES E OUTROS'':' Proposta de
emenda à Constituição que institui o imposto sobre apublicidade e
a propaganda. .

. O SR. LUIZ CARLOS SANTOS - Sr. 'Presidente, peço a
palavra pela Liderança do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Concedo a palavra
ao nobre Deputado Luiz Carlos Santos, para uma Comunicação de
Liderança. .

O SR. LUIZ CARLOS SANTOS (PMDB' - SP.. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, hoje, na
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação' e no plenário,
ocorreram criticas em relação a uma declaraçãoqrie 6 Presidente
Ferriando Henrique Cardoso teria féito. O texto que tenho comigo
tem uIna; manchete que çliz que o Presidente cobra critérios na es
colha dos Relatores. Só que a matéria não atribui a' declaração ao
Presidente. e sim a Lideres govemanistas que tenam dito que o
Presidente tem esse pensamento a respeito da escolha de Relatores
na Comissão de Constituição e'Justiçae de Redação.

Almocei com o Presidente dà república e quero expliGar que
S. Ex· não fez e não fazia essa declaração. Mais ainda, S. Ex· dei
xou claro o respeito que tem pela comissão, piutieularmente pelo
relator, Deputado Prisco Viana, 'que tem o respeito de todos nós
que cumpriu seu papel - embora possamos discordar - de acordo
com sua convicção e é um dos mais 'atuantes Deputados da Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação. 'Posso falar porque
faço parte dela. O Presidente só quis que eu expressasse o respeito
que tem pela figura do Deputado Prisco Viana, que, segundo S.
Ex· foÍ um grande cõmpanhéiro solidário na sua campanha rumo à
Presidência da RepúbliCa. Poi1.anto, é uma tempestade em copo d'
água um equivoco que faço questão de desmentir, em nome do
Presidente da República.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Concedo a palavra
ao nobre Deputado Gilney Viana, pela ordem.

O SR. GILNEY VIANA (Pf - MT. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, permita-me usar o tempo da Liderança do
PT para expressar nossa compreensão pela atitude da Liderança do
Governo em vir ao plenário da Câmara esclarecer uma noticia,
veiculada pela grande imprensa, de que o Sr. Presidente da Repú
blica teria feito um juizo de valor a respeito da escolha de relatores
de emendas constitucionais, especialmente no âmbito da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação.

É importante que esse episódio seja dado como esclarecido
porque levantado em plenário pelo Deputado José Genoíno, do
nosso partido. que suscitou uma discussão que resultou justamente
nesse esclarecimento. Nós do partido dos Trabalhadores, embora
na Oposição. queremos discutir a questão de forma justa. cqrreta e
honesta em que nossos pontos de vista sejam bastante claros. E
queremos também que os pontos de vista do Governo e da Lide
rança do Governo sejam claros, para que ó debate de idéias seja
feito em seu conteúdo e não apenas em aspectos formais.

Agradecemos a intervenção ao Sr. Lider do Governo; está
aquI a posição do Governo.
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Gostaríamos também de registrar que estamos remetendo à
Mesa um projeto de lei que altera o § 10 do art. 52 do C6digo de
Defesa do Cons)lmidor, estabelecendo que as multas pelo inadim
plemento das obrigações contratuais não sejam mais de dez, màs
apenas de 1% porque em épocas de inflação baixa 10% é algo es-.
tairecedor, que não corresponde à nova realidade da situação fi
nanceira do P.aís.

'Gostariá que V. Ex· Sr. l'Í:esidente, levasse esse projeto à
tranri~ão. .'

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - V. Ex· será atendido.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Antes de passar

mos às Comunicações Parlamentares, concedo a palavra, como Lí
der do PCdoB, /lO Deputado Aldo Rebelo, para uma Comunicação
de Liderança.

O SR. ALDO REBELO (PCdoB - SP. Sem revisão do
orador.) Sr. Presidente, Sr&s e Srs. Deputados, desejo, informar a
esta Casa que, na tarde de ontem, a bancada do Partido Comunista
do Brasil teve a.satisfação de receber o Exmo Sr. Ministro da Saú
de, Dr. Adib Jatene, que fez longa e brilhante exposição sobre a si
tuação da saúde pública em nosso País.

Como se sabe, o Partido Comunista do Brasil faz oposição
ao Governo do Présidente Fernando Henrique Cardoso e não abdi
ca - nem tem razão para fazê-lo - dessa posição. No entanto, a
nossa bancada foi sensibilizada pela atitude desse Ministro que faz
peregrinação por esta Casa e pelos gabinetes do Ministério da Fa
zenda, levantando o véu do quadro dramático da saúde no Brasil.

Segundo informou S. Ex· à bancada do PCdoB o nosso País
gasta com saúde, por ano, a irris6ria quantia de 124 d6lares por
habitante, enquanto. os Estados Unidos gastam 2.762 d6lares; o
Canadá, 1.945d6lares e a França .1.869 d6lares,

Recebemos ainda informações a respeito do grau de devas
tação e degradação em que se encontra o sistema público de saúde
em nosso País, da necessidade de novos recursos para o setor sob
pena de a população mais pobre, mais carente mais marginalizada,
ser submetida e um verdadeiro genocídio por conta da ausência de
quaisquer condições de o Estado brasileiro oferecer a assegurar ao
povo brasileiro as condições mínimas de saúde.

A bancada do PCdoB fez várias ponderações ao Ministro da
Saúde sobre a sua proposta de criação de um novo imposto para a
saúde, mas foi sensibilizada pela exposição de S. Ex·.

Sr. Presidente, concluo este meu pronunciamento, fazendo
esta denúncia: ou medidas urgentes são tomadas para impedir que
o sistema de saúde pública do Brasil se desagregue completamen
te, ou o povo brasileiro sofrerá ainda mais as conseqüências da ir
responsabilidade do Governo Federal, particularmente dos
membros da chamada equipe econômica, que pensam apenas em
pagar os juros dos banqueiros internacionais e da dívida pública
brasileira.

S6 o Estado de São Paulo aumenta sua dívida, a cada mês
em 1 bilhão de d6lares, enquanto crianças morrem por falta de as
sistência médica no Brasil!

Era o que tinha a dizer.

O Sr. Wilson Braga, 4° Suplente de Secretário,
deixa a cadeira da presidência que é ocupada pelo Sr.
Ronaldo Perim, ]O Vice-Presidente.

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

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

O SR. ALDO ARANTES (FCdoB - GO. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr&s e Srs. Deputados, o Gover
no anunciou, ontem à tarde, a demissão do Presidente do Incra. A

imprensa de hoje fala que o fato se deve à pressão dos sem-terra,
da Igreja Católica, da Contag e dos sindicatos rurais;

A demi~são. do Sr. Brazílio de·Araújo Neto, no ~ntamp;.está

na raiz da indecisão, na morosidade governamental'na ~~cuçãoda
reforma agrária.e do ~guçamento das tenSões sociais no campo.

. Brazílio, nomeado pelo Ministro e banqueiro José EduardQ de An
drade Vieira, disse à imprensa que nunca foi da.UDR, mas admítiu.
estar mais ligado à direita do que à tradi~q ,do Incra.

A direita, a que se referiu o ex-Presidente .:Qra.zWo, foi a que
fundou a UDR, e a tradíção dO Jnera que ele condeI!Jl, São as tenta
tivas limitadas e às vezes boicotadas .de realizar tímidos projetos
de assentamento e reforma agrária.

Pelo relatório do Jnera divulgado recentemente, até o dia 20
deste mês haviam sido assentadas 17,768 famílias. Isto representa
apenas 44% dos 40 mil previstos para esta ano, e vejam que já es
tamos no [mal de setembro, quando, pela média, o Governo já de
veria ter feito 30 mil assentamentos.

Presenciamos também na mídia uma campanha contra a luta
dos trabalhadores sem-terra. Eu e meu Partido sempre defendemos
a reforma agrária. É uma luta em defesa da sobrevivência destas
famílias e da democratização da propriedade. Os sem-terra não es
tão sós. D. Jaime O1emmello, Presidente em exercício da CNBB,
afIrmou na Folha de S. Paulo, de hoje, que defende em alguns ca
sos as invasões de terras, por considerá-las justas.

A reforma agrária é a forma de combater os conflitos no
campo e retirar da exclusão social 4,8 milhões de brasileiros e evi
tar massacres como o de Cornmbiara, em Rondônia, onde foram
mortos vários trabalhadores e ainda há 23 desaparecidos. Os con
flitos no campo atingem a média de 400 por ano, e a Comissão
Pastoral da Terra fala em uma média anual de 26 mortos. Não há
16gica que explique que um país de 850 milhões de hectares pos
sua no interior de seus latifundios e empresas rurais 166 milhões
de hectares de áreas improdutivas.

Esta terra daria para assentar todas as famílias que precisam
de espaço para trabalhar, desafogar as cidades, aumentar a produ
ção, combater a fome e fazer justiça social.

A temperatura no campo sobe. O latifúndio ameaça se ar
mar. Os trabalhadores não agüentam mais tanta espera e angástia.
A reforma agrária é uma necessidade inadiável dos trabalhadores,
da democracia e do País.

Desejo sinceramente que as mudanças operadas no coman
do do Incra venham a acelerar o processo de assentamento das fa
mílias de sem-terra no campo. Acho que o Presidente Fernando
Henrique Cardoso chamou mais para si esta responsabilidade. A
sociedade aguarda e deseja que o lado social do Governo e socio
16gico do Presidente seja de fato colocado em prática.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Vai-se passar ao
horário de

vn-CO~CAÇÕESPARLAMENTARES
Tem a palavra o Sr. Philemon Rodrigues, pelo Bloco Parla

mentar (pFL/PTB)

O SR. PHILEMON RODRIGUES (Bloco/PTB - MG.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, nobres colegàs
Deputados, estamos atentos às várias idéias e propostas sobre as
quais se voltam as atenções gerais da Casa, em tomo da reforma
tributária, que se apresenta como uma das temáticas de maiores re
percussões e importância para a desejada mudança estrutural pro
funda do Estado e da Federação brasileira.

Urge repensar as fontes de custeio e, em especial, os crité
rios de repartição das receitas tributárias. Como pari p8S8lJ é im
perioso rever o plano da distribuição das competências dos
encargos e responsabilidades próprios da União, dos Estados e dos
Municípios.
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A esse fIm faz-se imprescindível uma adequada e inadiável
descentralização federativa, que venha aproximar o Poder Público
da população, a Administração dos administrados, o Governo dos
cidadãos, transferindo cada vez máis da União para os Estados e
Municípios a execução das políticas públicas, dos planos, projetos
e programas governamentais. _

O assunto é tanto mais instigante e polêmiCo porque a rede
fmição do sistema tributário nacional não pode ser alvo de pro
crastinações, de paliativos ou remendos, se objetivamos o controle
permanente e eficaz da inflação, o equilíbrio estável das contas pú
blicas, a geração de recursos orçamentários indispensáveis a que o
Estado, nas suas três esferas, possa responder ao nível de aspira
ção da sociedade, que anseia pelo acesso aos frutos do desenvolvi
mento e à justiça social, ou para atender às necessidades da
população quanto aos selViços públicos essenciais, à melhoria das
condições de vida de milhões de patrícios colocados à margem dos
beneficios e conquistas do progresso social, econômico e tecnoló
gico. Nesta oportunidade, como contribuição aos estudos sobre o
novo modelo preconizado para a ordem tributária, quero anunciar
que estou oferecendo à apreciação dos eminentes colegas proposta
de emenda à Constituição para viabilizar a institucionalização de
imposto federal específIco, que se juntará aos impostos listados no
art. 153, e deverá incidir sobre a publicidade e a propaganda, mas
concomitantemente excluindo o referido fato imponível do campo
de incidência do ICMS e do ISS.

A obrigação tributária do IPP terá por objeto a veiculação
de anúncios, publicidade ou propaganda de natureza comercial, re
lativos a produtos, bens e selViços, através da imprensa, do rádio e
da televisão.

O novo tributo deverá ser seletivo, em função da essenciali
dadedo produto, bem ou selViço, na forma da lei; e obrigará soli
dariamente tanto o anunciante ou contratante, a agência de
publicidade e o veículo de mídia.

A proposta prevê que as fontes assim obtidas serão partilha
das entre as três esferas da Federação reselVando-se à União qua
renta por cento e, aos Estados e Municípios, sessenta por cento,
distribuídos em partes iguais, que lhes serão destinados através
dos correspondentes Fundos de Participação, obedecendo aos mes
mos critérios em vigor para o repasse e a entrega dos montantes
alocados a esses Fundos.

Oportuno mencionar que, obviamente, as atividades de mí
dia ou o produto delas resultantes - a publicidade e a propaganda
- , em relação a outras modalidades ou veículos (como os out·
doors, os anúncios de natureza não comercial etc.), continuarão
sujeitas aos tributos estaduais e municipais, confonne o caso
(ICMS, ISS) segundo as normas constitucionais e a legislação in
fraconstitucional vigente.

Ainda segundo expressa previsão da proposta como norma
de transição, a atual imposição tributária do ICMSIISS permanece
rá em vigor enquanto não editada a necessária lei ordinária que
virá regular o imposto em foco.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados a veiculação de anún
cios, publicidade ou propaganda de natureza comercial através dos
meios de comunicação de massa constitui uma das atividades eco
nômicas mais pujantes e de reflexos imensos sobre a sociedade
como um todo, envolvendo fabricantes ou produtores e comer
ciantes, as agências, os profissionais publicitários e os próprios
veículos - a imprensa, o rádio e a televisão - além do Poder Públi
co, que comparece através das receitas fiscais, segundo a discrimi
nação constitucional de competências e rendas.

São prestações de selViços que contam aos milhares os con
tratos fonnalizados anualmente, através dos classificados ou das

páginas dos jornais, do agenciamento de espaços altam~nte dis
pendiosos e disputados no tempo disponíve~ da progra.mação das
emissoras de rádio e televisão.

Todas essa movimentação envolve recursos da ordenfdI? bi~

lhões de reais, segundo os dados disponíveis, e contribuem para
gerar outros bilhões ao incentivarem e promoverem a aquisição de
mercadorias e selViços, a expansão do consumo numa sQCiedade e
numa época marcadas por níve~s crescentes e sempre insatisfeitos
de aspiração pela posse dos bens e melhores padrões de vida e de
conforto pessoal.

Apenas para que se tenha idéia da' pujança econômica dó
setor, é suficiente registrar que, em 1994, o mercado publicitário
teve crescimento recorde, o melhor desempenho da década, no
qual as verbas dos anunciantes saltaram 31,8% em relação ano an
terior e atingiram US$6,6 bilhões (dados divulgados na Folha de
S. Paulo,15-3-95, p. 2-1), superando as expectativas de movimen
tação de US$4,2 bilhões, previstas em novembro de 1994 (cf.
Examel23, pág. 125).

Para este ano, prosseguia nítida a tendência de crescimento
dos investimentos em marketing cuja taxa alcançou 88% no qüin
qüênio 1990-1994, desafiando as instabilidades da economia bra
sileira. Somente no primeiro trimestre de 1995, a publicidade
faturou 41% mais do que no mesmo penodo de 1994, chegando a
US$I,7 bilhão, embora o setor seja considerado o tennômetro da
economia - se esta cresce, as empresas anunciam mais; se entra
em recessão, as verbas são logo cortadas.

Nesse contexto, é inquestionável que a propaganda comer
cial deve integrar os bens, os produtos ou mercadorias e os selVi
ços postos à disposição do público consumidor, como também é
inegável a co-responsabilidade dos anunciantes das agências de
publicidade e dos veículos pela divulgação e fomento do consu
mismo, em larga escala, direcionando os recursos da população
para a compra de determinadas mercadorias ou a preferência por
marcas e fabricantes.

Os imensos e sofisticados recursos técnicos modernos de
que se valem as empresas especializadas e os profIssionais de
marketing detenninam, e até criam, um condicionante psicológi
co que leva o público a uma opção pelo consumo, em lugar da
poupança ou do investimento em atividades rentáveis ou de fmali
dades produtivas.

Não encaramos semelhante processo ou o fenômeno social
que o acompanha como prejudicial à sociedade, dado que são ine
gáveis seus efeitos mutliplicadores no campo econômico, já se ten
do erigido como um fato indissociável da vida moderna. Mas é
imperativo que dita atividade seja convocada a contribuir, de for
ma mais concreta, na medida de suas próprias potencialidades,
para a realização de políticas públicas, de ações, projetos e progra
mas governamentais, em favor da população em geral, máxime da
queles segmentos afastados dos benefícios do desenvolvimento e
da sociedade de consumo.

Dentre estas políticas e iniciativas governamentais, advoga
mos inclusive a desatinação de maiores dotações àquelas que te
nham por objeto a fIscalização e o controle de qualidade dos
produtos ou a defesa do consumidor.

Assim deve ser porque, se a publicidade de maneira geral
integra o produto ou selViço veiculado pela mídia, se ela se afIgura
responsável preponderante pela formação e dinâmica do mercado
consumidor - e ditas premissas queremos crer que sejam incontro
versas e inarredáveis -, também deve concorrer para gerar os re
cursos necessários à garantia de que tais produtos, bens ou
selViços consumidos estejam à altura dos padrões de qualidade a
que tem direito a população, ou para preselVar o adquirente ou
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consumidor contrll; as ações de empresas que visam ao lucro fácil e
aos efeitos nefastos da publicidade enganosa.

Sob outra.ótica, é indispensável que a generalidade dos Es
tados e Municípios tenha possibilidade:de participar dos resultados
dessa atividade econômica, cujos frutos hoje se c:oncentram sobre
tudo nas capitais e, dentre e'Stas, noRio de Janeiro-e, em São Paulo,
onde se encontram sediadas as maiores empresas de publiCidade, e
se realiza a quase totalidade dos vídeos e gravações comerciais uti
lizadas pelas emissoras ou redes de televisão e rádio, e se produ
zem os anúncios divulgados nos grandes órgãos de imprensa, de
circulação nacional.

A tanto, a instituição do imposto federal sobre a publicidade
e a propaganda, mediante alíquotas convenientemente mensura
das, afastando-se tanto a eventual incidência do ICMS quanto a do
pouco significante imposto municipal sobre serviços, que hoje
contempla dita atividade, propiciará arrecadação tributária em vo
lume considerável, a ser rateado entre a União e todos os Estados e
Municípios.

Geram-,se, por essa forma, novas fontes necessárias à con
cretização das políticas compensatórias em favor das camadas
mais desfavorecidas e de baixo poder aquisitivo, bem como à im
plementação de medidas saneadoras no campo das relações de
consumo, benefício dos vários ~.egmentos sociais.

Criam-se'os meios indispensáveis a uma ação conjugada da
União, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios, sendo
certo que a utilização do mecanismo dos Fundos de Participação
para a distribuição das rendas advindas do tributo em teIa-, -além
de realizar a democratização dos recursos, propiciará a todos os
entes federativos' concorrer aos resultados da imposição tributária,
que hoje privilegiam uns poucos.

Na concepção da proposta, corrige-se a situação
atual, em que, embora a propaganda através dos grandes

veículos e redes de mídia alcancem praticamente todos os pontos
do território nacional, apenas gera recursos tributários em favor
das Unidades ou das municipalidades nas quais estejam sediadas
as agências publicitárias, os órgãos da imprensa e as empresas de
rádio e televisão.

Esta a contribuição que ora tenho a honra de submeter ao
elevado descortino dos ilustres pares, conftando em que a propos
ta, tal como concebida e fOlTIlUlada, merecerá amplo debate e fmal
inserção na nova arquitetura que se ergue para a ordem constitu
cional tributária do País. Sr. Presidente, para se ter idéia do volu
me que a imprensa, os meios de comunicações arrecadam durante
o ano e o mínimo que pagam de imposto sobre esses consumos,
quero citar o que acontece em Brasília. Aqui o imposto sobre esses
serviços é de apenas 5% do volume transferido para as redes de te
levisão, rádios e jornais.

Portanto, se meu projeto tiver um feliz fmal, será. uma ma
neira de fazer justiça aos Estados e Municípios que recebem as
propagandas por meio dos rádios, dos jomais e das televisões.

Era o que tinha a dizer.

VIII - HOMENAGEM:

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) _ Esgotada a lista
de oradores inscritos para as Comunicações Parlamentares, passa
se à prorrogação da sessão, destinada a homenagem ao 49° aniver
sário de fundação da PENAI.

Esta Presidência determina a suspensão dos trabalhos por
cinco minutos para que os Srs. convidados possam ter tempo de
acomodarem-se no recinto desta Casa.

O SR. PRESIDEN1E (Ronaldo Perim)- Estáreaberta a sessão.
A prorrogação da presente sessão tem como fmalidade ho

menagear o 49° aniversário de fundação da Federação Nacional

dos Jornalistas - PENA!, por proposição do Deputado Tilde~ S;m-
tiago. '

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Srs. Deputados,
St's Parlamentares, Sr. Presidente dá FENAI, jornalista Américo
Antunes; Primeiro Vice-Presidente, Everaldo Gouveia; Segundo
Vice-presidente. Carlos Alberto Almeida; Secretário Geral, Sérgio'
Mutilo; Primeira Secretária, Regina Deliberai; Primeiro Tesourei
ro, Paulo Motter; Segundo Tesourei.io. Rosine Barreira; Srs. Visi
tantes.

, Em qualquer das atividades humanas 'que se podem exercer
no mundo moderno, poucos profissionais assumem tão completa
mente a defesa da liberdade e da plenitude democrática quanto o
jornalista. Frustradas essas duas aspirações, torna-se impraticável
o próprio jornalismo, pois não há imprensa livre sem que se pres
suponha o primado da justiça e do direito. Nas páginas dos jornais,
nos flagrantes da tevê e nos noticiosos do rádio, relatam os jorna
listas os acontecimentos que assinalam a trajetória de um povo, o
passado de uma nação: são eles os historiadores do dia-a-dia, os
observadores do cotidiano, os narradores das ações que. aparente
mente sem valor, depois se mostrarão com importância decisiva.
Ao homenagear a Federação Nacional dos Jornalistas (PENAI)
pelos 49 anos de fundação, a Câmara dos Deputados reconhece no
jomalista brasileiro a notável contribuição com que marca presen
ça na vida nacional, como testemunhas e personagens dos episó
dios mais signiftcativos do nosso tempo.

Na verdade, a história do Brasil confunde-se com a história
de sua imprensa, desde que, em 1808, saiu às ruas o primeiro jor
nal a circular no País, A Gazeta do Rio de Janeiro. A partir de
então, passaram os jornalistas não apenas a acompanhar o proces
so político, o desenvolvimento econômi~ e as mudanças sociais,
mas a participar ativamente deles': Dão por outro Ín~tivo, hoplens
públicos como José Bonifácio, Martim Francisco, Cipriano Barata,
Líbero Badaró, Evaristo da Veiga, José do Patrocínio, Rodolfo
Dantas, Alcino Guanabara, Joaquim Nabuco e Rui Barbosa nota
bilizaram-se também como jornalistas. Nas páginas de'Os Sertões,
obra monumental da literatura brasileira, o talento do escritor Eu
clides da Cunha ombreia com a sua vocação de repórter. E o ~"fíima

lista Machado de Assis, que escreveu crônicas primorosas como O
Velho Senado, não é menor do que o romancista genial de Dom
Casmurro. .

Se mergulhamos tão profundamente no pas~~do, é para tra
zer à memória nomes que enriquecem a imprensa brasileira, e que
transmitiram às novas gerações de jornalistas o exemplo e a heran
ça de competência profissional, di inteireza moral e da dignidade
política que os fIzeram grandes. Não é de agora, portanto, a força
com que a atividade jornalística repercute na sociedade brasileira.
Curioso observar que, se antes os jornalistas protagonizavam açõ
es isoladas, em que sobressaíam pelo mérito individual, pouco a
pouco, simultaneamente à evolução social, desenvolveram a noção
de classe, a consciência da profissão que os faz dignos da confum
ça e do respeito da opinião pública. A par dos diretores que cons
tam no expediente e nos créditos das empresas de comunicação, a
maioria dos proftssionais da imprensa destaca-se hoje coletiva
mente, de sorte ao brilho pessoal junta-se o valor que têm como
grupo, no desempenho do papel em que todos se distinguem pelo
trabalho com que contribuem para o aperfeiçoamento das institui
ções sociais.

Significativamente, esse novo conceito decorre do processo
de organização sindical, que levaria, em 1946, a que se criasse a
Federação Nacional dos Jornalistas. Não por coincidência, nasceu
a PENAI quando assistíamos à redemocratização do País, após
quinze anos em que se impusera ao povo brasileiro o gosto amargo
da opressão e do autoritarismo. Não nos esqueçamos de que foi
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justame);lte um trabalho jornalístico - o célebre depoimento de
José Américo de Almeida ao repórter Carlos Lacerda - que furou
o bloqueio da. censura à imprensa. Com o fIm do Estado Novo,
surgem partidos políticos, convocam-se os eleitores àS umas e ins
tala-se a Assembléia Nacional que nos daria uma nova Constitui
ção. Em outras palavras: recupera-se a cidadania, assegurada pelo
cumprimento dos direitos humanos e pela volta à plenitude demo
crática. Nas colunas dos jornais, nas ondas do rádio e, pouco de
pois, nos programas da tevê, o povo seguia com atenção as
novidades do cotidiano político, pois que dos jornalistas se espera,
antes de qualquer obrigação, o estabelecimento da verdade, pelo
respeito à opinião pública e pelo compromisso com os interesses
maiores que afetam a Nação.

Fosse outra atitude dos que trabalham com a infonnação, cer
tamente não tenamos sobrevivido às ocorrências que, faz poucos
anos, puseram à prova a solidez e a segurança das nossas instituições
democráticas. Hoje, como ontem, aplica-se o conceito de Rui Barbosa
sobre o mister a que também se dedicava: "A imprensa é a vista da
nação. Por ela é que a nação acompanha o que lhe passa ao perto e ao
longe, enxerg.l o que lhe malfazem, devassa o que lhe ocultam e tra
mam, colhe o que lhe sonegam, ou roubam, percebe onde lhe alve
jam, ou nodoam, mede o que lhe cerceiam, ou destroem, vela pelo
que lhe interessa, e se acautela do que a ameaça."

Esse o sentimento com que a Câmara dos Deputados regis
tra o quadragésimo nono aniversário da Federação Nacional dos
Jornalistas (FENAI), na certeza de que seguirá lutando por uma
imprensa livre, democrática e independente, expressão fIel dos
nossos ideais e patrimônio de todo o povo brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perima) - Convido a fazer
o uso da palavra, como primeiro orador inscrito, o ilustre Deputa
do Tilden Santiago, autor da proposição.

O SR. TILDEN SANTIAGO (PT -MG. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados, Sr. Presi
dente da FENAJ, Américo Antunes, demais companheiros e
colegas da direção da Federação e dos 31 sindicatos espalhados
pelo nosso País, senhoras e senhores, no último dia 20 de setem
bro a Federação Nacional dos Jornalistas ProfIssionais, FENAJ,
completou 49 anos - entra no seu cinqüentenário. Contar sua his
tória é fazer uma longa reportagem sobre a luta pela liberdade de
expressão, pela liberdade e pelo respeito aos direitos dos trabalha
dores e pela democracia.

Quando a FENAJ foi criada, os jornalistas estavam organi
zados em apenas cinco Estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas
Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul. Sua hist6ria começa com a to
tal integração dos jornalistas com as federações e os sindicatos de
outras categorias de trabalhadores.

Destaque especial pode ser dado à enérgica atuação política
da FENAJ em favor da instituição do salário mínimo e das campa
nhas nacionalistas no final da década de 40 a início da década de
50. O comando da campanha nacional em defesa do salário míni
mo deu tanto prestígio à FENAJ que, em 1954, o Presidente da en
tidade foi indicado, pelo conjunto das entida~s de trabalhadores,
para assumir o Ministério do Trabalho e, mais tarde, para uma
vaga no Tribunal Superior do Trabalho. As duas indicações foram
recusadas por sua diretoria.

O restante da década de 50 encontrou a FENAJ comprometi
da com as causas específIcas da categoria, apresentando proposiçõ
es que aperfeiçoavam e regulamentavam direitos profIssionais, mas
também com as causas mais amplas da classe trabalhadora, da sua
organização e em defesa e aperfeiçoamento do regime democrático.

Junto com os sindicatos dos jornalistas e dos bancários de
São Paulo, a FENAJ é fundadora do Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos Socioeconômicos - DIEESE.

O regime mili~ar, instalado em 1964, mãrcou um dos pio
res anos da história da imprensa brasileira e tambéni dá FE
NAJ. Através de intervenções. a ditadura desarticulou a
organização sindical dos jornalistas, abriu espaço· para o pele
guismo, censurou o rádio, a televisão, os jornais e revistas; ma
tou e censurou profissionais: Entre todas as categorias' de
trabalhadores, a dos jornalistas foi uma das que mais vidas per
deu durante o regime de exceção. Estão mortos e desaparecidos
até hoje um total de doze jornalistas.

Mas os militares não foram os únicos responsáveis pelo que
aconteceu na FENAJ e nos sindicatos. Muitos jornalistas aprovei
taram o regime militar para derrubar diretorias democraticamente
eleitas pela categoria e se instalar no Poder para cblaborar com o
Governo. Com isto, perderam-se anos preciosos da década de 60, e
só a partir de 1970 os congressos e conferências de jornalistas re
tomam, ainda que timidamente, os temas da censura. anistia e li
berdade democrática.

É em 1975, com o assassinato do jornalista Wladimir Her
zong nas instalações do II Exército e a criação do semanário "Mo
vimento", que a categoria começa a avançar em busca de espaço
para denunciar o que se passava no País. No 16° Congresso, em
1976, é proposta a. criação de comitês de luta pela liberdade de im
prensa nas redações, a adição de material fotográfico sobre a defe
sa da liberdade e a intensificação da participação dos jornalistas na
vida sindical, além de inserção dos jornalistas no movimento glo
bal da classe trabalhadora e demais setores organizados da socie
dadecivil.

Em 1978, no 17° Congresso, a categoria decide que os sin
dicatos devem formar comissões de liberdade de imprensa e pro- .
põe a revogação de todos os atos de exceção; liberdade de
expressão e associação; eleição livre, direta e secreta para a esco
lha dos governantes; anistia de todos os punidos, cassados, presos,
seguidos e condenados ao exílio por atividade política. Pede, ain
da, a convocação de uma Assembléia Geral Constituinte livre e so
berana.

Na 13" Conferência Nacional, em 1979, os jornalistas já
podem comemorar a conquista da anistia, embora parcial, a re
vogação do AI-5 e o recüo da censura oficial, mas decidem lu-'
tar ao lado da sociedade brasileira em busca da liberdade de
organização.

Em 1981, a Conferência Nacional institui o Dia Nacional de
Repúdio às Leis de Exceção, especialmente a Lei de Segurança
Nacional e a Lei de Imprensa. Encabeçando esses movimentos, os
jornalistas começam uma integração de fato com os demais traba
lhadores que tinham igualmente sua situação patrulhada pelo Esta
do. Esse movimento vai desaguar na eleição direta da própria
FENAJ - a primeira federação a adotar as diretas em sua própria
estrutura e romper com o verticalismo do modelo sindical brasilei
ro - no Movimento das 'Diretas Já", no f!Dl do regime militar e na
Constituinte.

A luta pela democratização da comunicação já é parte da
hist6ria da FENAJ. A própria hist6ria da luta pela democratização
da comunicação confunde-se com a trajetória da FENAJ. Esta his
tória registra etapas importantes: a articulação da Frente Nacional
de Luta por Políticas Democráticas de Comunicação, em 1984, a
mobilização em tomo da proposta de democratização dos meios de
comunicação na Assembléia Nacional Constituinte e a criação do
Fórum nacional pela Democratização da Comunicação.

Na Assembléia Constituinte a FENAJ, trabalhando intensa
mente com outros segmentos organizados da sociedade, logrou a
inscrição na Lei Magna do Capítulo da Comunicação Social. En
tretanto, apesar disso, o balanço não é muito positivo, já que os
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dispositivos que sinalizam em direção à democratização da comu
nica" 10 ficaram na dependência da legislação.ordinária.

O caso ,mais gritante é o do Conselho de Comunicação So-
".1 que, depois de' quase sete an0S de vigência da nova Constitui

ção, ainda não foi instalado, apesar. de possuir lei específica
sancionada, o que coloca o Congresso na desconfortável situação
de não cumprir legislação por ele mesmo criada.

Além disso, o princípio constitucional de que "os meios de
comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto
de monopólio ou oligopólio" só terá eficácia quando forem defIni
dos em lei mecanismos efetivos para coibir esta prática.

Da mesma forma, a legislação precisa ser atualizada para
obrigar o Exeeutivo a respeitar o princípio da "complementarieda
de dos sistemas privado, público e estatal", ao serem feitas novas
concessões.

Dando continuidade à sua luta pela democratização'da co
mucicação, a FENAJ, integrando o Fórum Nacional pela Demo
cratização da Comunicação, participou ativamente das
negociações patrocinadas pelo Congresso, que incluíram repre
sentantes do empresariado, na elaboração da Lei da Cabodifusão,
que contém inúmeros avanços em favor da sociedade civil, embo
ra não contenha impedimento à concentração de propriedade das
empresas do setor, o que permanece como prejuízo à causa da de
mocracia na mídia, um desafio a ser equacionado em lutas futuras.

Esta é uma parte da história da FENAJ. Seu egmpromisso
de luta engloba a defesa de transformações estruturais da socieda
de, incluindo a reforma agrária, a defesa da soberania nacional, a
sustentação do patrimônio público a ser democratizado, para atuar
em favor do conjunto da sociedade, impedindo a deformação gri
tante da privatização do Estado. Entidade filiada à Central Única
dos Trabalhadores que, juntamente com a ABI, OAB, a CNBB e
diversas outras organizações, compôs o leque fundamental de ação
para conquistar o impeachment do Presidente conupto, a FENAJ
hoje segue em sua trajetória pela aprovação de uma lei de impren
sa para a sociedade e não para os jornalistas.

Após 49 anos quando o mundo assiste desconcertante ao
veloz incremento de novas tecnologias de comunicação, a FENAJ
alerta para a necessidade de que seja preservado o interesse públi
co, através da instituição de lei e de procedimentos que permitam a
sociedade e não aos jornalistas tomar em suas mãos a tarefa de
disciplinar, em sintonia com os valores democráticos e humanis
tas, a atuação dos meios de comunicação. Isso porque permanece
cada vez mais convencida de que sem a democratização dos meios
de comunicação não haverá verdadeira democracia no País.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO - V. Exa. me concede um
aparte?

O SR. TlLDEN SANTIAGO - Ouço, com prazer, o nobre
Deputado Arthur Vigílio.

O Sr. Arthur Virgílio - Aproveito seu discurso brilhante,
denso como sempre, e para reforçar a homenagem, que será bri
lhantemente feita de maneira mais extensa pelo PSDB, com meu
aparte de tucano, à FENAJ pelos seus 50 anos e aos jornalistas que
lutaram pelas liberdades democráticas neste País. Não houve uma
só vez em que a liberdade tenha fornecido no Brasil que não hou
vesse ocorrido o desabamento de uma clave pesada sobre a liber
dade de imprensa. Toda a vez em que a liberdade raiou, tivemos,
junto com estudantes, com trabalhadores, com democratas de vá
rios rnatizes, mais uma vez, o dedo do jornalista. lembramo-nos
daquele acontecimento histórico que foi o grande furo de reporta
gem com José Américo de Almeida, quando caía o regime ditato
rial de 37, em 1945. Homenagear a FENAJ significa reafirmarmos
nosso apego à democracia. Lembro que a Casa está trabalhando 
sei que vai sair um bom trabalho - na lei de imprensa, que haverá

de ser democrática, boa para o País, aberta, haverá de representar
muito bem os anseios dos jornalistas. Vejo um grande çasamento
entre esses anseios de liberdade e a nação, que não vai realizar
projeto econômico nem social se não fundar esses projetos, cada
vez mais, em amplas taxas de liberdade. Liberdade tem a ver com
imprensa, que, sem dúvida, é o tema do seu brilhante discurso. V.
Exa. tem todo um passado - e sei que terá um futuro - de lutas
pela democracia, pelas maiorias populares, por esse povo, por este
País. Muito Obrigado.

O SR. TlLDEN SANTIAGO - Agradeço ao Deputado
Arthur Virgílio o seu aparte, que vem engrandecer a nossa home
nagem à FENAJ e aos jornalistas brasileiros.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Marcelo Déda.
O Sr. Marcelo Deda - Primeiro, cumprimento V. Ex", De

putado que desempenha, com grande competência, a tarefa de rep
resentar o nosso partido. Autor da propositura que pretende
homenagear a Fenaj, V. Ex" desempenha, com êxito, o seu papel,
até porque tem extrema identidade com essa instituição e com o
movimento sindical dos jornalistas. Atrevo-me a aparteá-Io para
também oferecer minha solidariedade a V. Ex" pelas suas palavras
e minhas homenagens à Fenaj. Sem dúvida nenhuma, o papel que
os jornalistas brasileiros desempenharam ao longo da história des
te País é de extrema significação. A democracia brasileira é deve
dora do papel que os jornalistas sempre tiveram, especialmente os
jornalistas que se organizaram em seus sindicatos e na sua Federa
ção, não apenas para defender os seus interesses corporativos, mas
sobretudo para elevar o debate político no País e trazer, de forma
muito permanente, a luta pela democracia, pela justiça social e
pela liberdade. Portanto, meus cumprimentos a V. Ex" e à Fenaj.

O SR. TlLDEN SANTIAGO - Obrigado, Deputado Mar
celo Deda, por suas palavras, que tanto enriquecem o nosso pro
nunciamento e a nossa homenagem.

Gostaria de terminar o meu pronunciamento dizendo ao
Presidente, aos Srs. Deputados, às Sr"s Deputadas e aos colegas
jornalistas que foi com alegria e orgulho que fIZ esta proposição. E
a fIZ por razões que emanam da razão, como Parlamentar, como
homem público que reconhece e constata o papel e a grandeza dos
jornalistas brasileiros. Fiz também por razões que emanam do co
ração, como jornalista que passou dezesseis anos no fundo das re
dações e os últimos anos ensinando Comunicação e Jornalismo na
Universidade Federal de Minas Gerais.

Este fato que se dá neste Plenário é muito importante. Não é
apenas a Câmara que homenageia a Fenaj, porque esta Casa é o sím
bolo do povo brasileiro, e a Fenaj é o símbolo dos jornalistas brasilei
ros. Portanto, este ato neste Plenário deve ser entendido como uma
homenagem do povo brasileiro aos jornalistas deste País.

Nossos votos são de que a Fenaj e os nossos sindicatos con
tinuem a marcar a sua presença em dois leitos, como entidade sin
dical, na luta e na defesa dos interesses econômicos, dos salários e
das condições de trabalho dos milhares de jornalistas brasileiros,
dos editores, repórteres, diagramadores, revisores, repórteres foto
gráficos, enfim, de todos aqueles que compõem a equipe de elabora
ção dos nossos jornais escritos, televisivos e dos rádios. Espero que a
Fenaj continue a deixar sua marca não apenas na luta dos jornalistas,
mas também no conjunto dos trabalhadores. Que seja uma entidade
sindical como sempre foi: aberta para os demais colegas trabalhadores
e marcada pela combatividade e não pelo peleguismo.

Gostaria de dizer também que no segundo leito as presenças
da Fenaj e dos sindicatos continúarão ser marcantes, como entida
de que participa da sociedade civil.

Todos os sindicatos vêem a dimensão da luta política, mas o
Sindicato dos Jornalistas, pelo tipo de trabalho que desenvolve,
tem uma vocação especial para a luta democrática em favor da li-
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berdade. O nosso objeto de trabalho, a informação, é marcado pe
las idéias libertárias e pela liberdade. E a Fenaj, como lembrou o
Pre.sidente em seu pronunciamento, ~ceu sob os ares democráti
coS do póScguerra, qu!U?:do o mundo todo respirava liberdade.

Que á}"enaj co~~e' a·ser uma entidaáe cujo trabalho seja
marcado peIa defesa dos"interesses democráticos e populares, até
porque a' grande maioria 'dos jorrialista,s .são verdadeiros operários
e trabalhadores de gravata e paletó: Essa identidade dos jornalistas
com os interesses populares vem da própria vivência dos mesmos.

Que a Fenaj cóntinue a' participar .dos grandes fatos que
marcaram a Nação, como a anistia, as "Diretas Já" e o impeach.
ment de Collor. Que ela diariamente participe da luta contra a vio
lência, denunciando e publicando o que se passa no País em
relação a esse tema. •

Parabéns à Fenaj, aos sindicatos aos milhares de jornalistas
que exercem o dever de informar, saciando a sede de informação
do povo, que tem esse direito.

A Fenaj, os sindicatos e os jornalistas continuarão a~escre

ver a história cotidiana do nosso povo, e o farão na medida em que
diariamente mostrarão imagens, noticiarão no rádio algo que diga
respeito ao desenvolvimento econômico, às vicissitudes do nosso
povo e a à história política do País.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Antes de passar
a palavra ao próximo orador inscrito, o nobre Deputado Augusto
Viveiros, que irá homenagear a entidade em nome do Bloco
PFIJPfB, convido o ilustre Deputado Tilden Santiago, autor da
proposição, para presidir a sessão a partir deste momento, como
uma forma de homenagem da Mesa Diretora da Casa. (palmas.)

Com a palavra o Deputado Augusto Viveiros.
O SR. AUGUSTO VIVEIROS (BlocdPFL - RN. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, colegas Parlamentares,
minhas senhoras e meus senhores, por indicação do Partido da
Frente Liberal e do Partido Trabalhistas Brasileiro, coube-me a
honra de saudar os 49 anos da Federação Nacional dos Jornalistas
em nome das duas bancadas na Câmara Federal, representando
130 companheiros.

Que direi eu, um estreante Deputado do Rio Grande do
Norte, depois de ouvir e aplaudir as valorosas e definitivas pala
vras de meus colegas Parlamentares, nesta noite de homenagens.
de comemorações e de festas?

O que posso dizer direi em poucas e curtas palavras, clara e
concisamente, como ensinam os manuais jornalísticos.

Direi do orgulho de todos nós, brasileiros, pelo privilégio
de possuirmos uma imprensa livre, competente, destacada e abso
lutamente engajada na preservação e no aperfeiçoamento da nossa
democracia.

Guardiã da liberdade, protetora da sociedade, intérprete fiel
e permanente da opinião pública, a imprensa brasileira tem sido
fundamental, diria mesmo imprescindível, para quem sonha e luta
por um país forte, justo e viável.

E não é de hoje que temos o privilégio de contarmos com a
defesa permanente dos nossos direitos e das nossas conquistas,
através da palavra frrme, fundamental, dos jornalistas.

Poderíamos mergulhar no tempo, voltando ao início do sé
culo dezenpve, exatos 187·anos passados, quando Hipólito José da
Costa fundou o Correio Braziliense - dando o primeiro e definiti
vo passo para a institucionalização da nossa imprensa.

A partirdaí, a semente lançada além-mar, em pleno fog lon
drino, germinou e se espalhou por todo o país - fazendo nascer e
crescer uma imprensa sempre presente e atuante nos principais
acontecimentos da nossa história.

Basta recorrermos à nossa memória, revendo o passado lon
gínquo ou recente, para constatarmos que em todas as oportunida-

des importantes e decisivas da vida brasileira coube à imprensa,
conseqüentemente aos seus jornÇllistas, a responsabilidade maior
em defesa do Brasil e do seu póvo.

Foi assim em 1822, na nossa data maior, quando o jovem e
irrequieto Pedro Primeiro, já ciente ~ pressões cada vez mais
crescentes rumo à independência brasileira, pressões que tomà
vam corpo e importância- graças aos jornalistas da-éP'?Ca, verdadei
ros intérpretes dos clamores das ruàs, desatou os laços com
Portugal e declarou-nos um País autônomo, soberano e dono do
seu próprio destino.

Assim também em.•.l888, quaJ;ldo a Princesa Isàbel, acuada
pelo movimento aboliciónista nascido na imprensa e defendido
por alguns dos mais destacados jornalistas da época, viu-se obriga
da a libertar os nossos escravos sob o risco de perder a coroa e o
poder.

Assim ainda em 1889, no nascimento da República, uma
luta de idéias que se travava e se acentuava com vigor-nas páginas
da nossa imprensa, sabiamente encampada pelo marechal Deodoro
da Fonseca ao derradeiro sinal de vitória.

Mais recentemente, nos duros e confusos anos do regime
militar, nem a censura prévia, burra, conseguiu calar os nossos
bravos jornalistas, porque o silêncio imposto transformou-se no
mais eloqüente grito de liberdade "Os Lusíadas"', de Camões, e as
receitas gastronômicas de Dona Benta, significando em O Estado
de S. Paulo a nossa heróica e democrática resistência.

Ainda há pouco, no início dos anos 80, o grito das diretas já
tomou fôlego nas redações dos jornais, ganhou força nas manifes
tações de ruas, contagiou toda a população e reinaugurou o Brasil
que nós queríamos.

São situações que provam e mostram a importância funda
mental da imprensa brasileira em todos os quadrantes da nossa his
tória e da Fenaj, nos seus 49 anos; os jornalistas de valor
entrincheirando-se nas redações em defesa do nosso País e da nos
sagente.

Então eu pergunto, minhas senhoras e meus senhores, de
pois de uma breve retrospectiva de algumas das principais páginas
da história, o que seria de nós, o que seria do Brasil, se a imprensa
não confrontasse as opiniões, não analisasse as idéias, não expres
sasse livremente os conceitos e as verdades que informam e for
mam a consciência individual e coletiva de um povo.

Eu pergunto e respondo: não seríamos nada, e certamente
nem estaríamos aqui, no Parlamento brasileiro, contando e fazendo
história.

A imprensa, minhas senhoras e meus senhores (e eu falo
aqui particularmente na nossa imprensa, na imprensa livre e inde
pendente que temos a felicidade de possuir), é a responsável
maior, direta e indiretamente, pela jovem e promissora democracia
brasileira.

Homenageá-la, portanto, saudando os 49 anos da Federação
Nacional dos Jornalistas, é um dever que eu cumpro com muito
orgulho. (palmas.)

Durante o dÍ3curso do Sr. Augusto Viveiros, o Sr.
Rom/do Perim, ]O Vice-Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Ti/den Santiago, §
2° do artigo 18do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (filden Santiago) - Temos a, honra
de passar a palavra ao nobre Deputado Freir~ Júnior, que falará em
nome do PMDB.

O SR. FREIRE JÚNIOR (PMDB .::.. tO. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, ilustre Deputado Tilden Santiago, que,
numa justa e merecida homenagem da Mesa Diretora da Câmara
dos Deputados, na pessoa do Deputado Ronaldo Perim, passa a di-
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rigir esta sessão de homenagem à Fedel"l!ção Nacional dos Jorna
listas, como autor que é do requerimento para sua realização, Sr"s
e Srs. Deputados, Sr. Presidente da PENAJ, Sr"s e Srs. Jornalistas,
sindiéalistas e autoridades aqui presentes, comemoramos hoje os
49 anos de existência da Fenaj. Embora uma entidade quase des
conhecida, ou pouco conhecida, para a grande maioria da popula·
ção brasileira, saoomos n6s, cidadãos, engajados na militância
polítÍlla, na fusca constante e incansável do exercício pleno da ci
dadania, a importância que tem essa federação não s6 hoje, mas
tainbém constantemente, ao longo de sua existência. .

Sabemos o quanto foi importante o seu trabalho, a sua exis
tência e a sua detenninação na luta diuturna em defesa dos direitos
individuais do ser humano, na defesa intransigente, valente, cora
josa, que beirava a irresponsabilidade, desses princípios inerentes
ao cidadão, ao brasileiro, enfrentando um regime militar discricio
nário. Já disse aqui o nobre Deputado Tilden Santiago: nenhuma
outra categoria neste País, profissional ou não, perdeu tantos mili
tantes quanto os jornalistas ao longo dessa luta, que hoje é reco
nhecida por todos.

Foi juntamente com a OAB, Sr. Presidente. Ordem dos Ad
vogados do Brasil - e a Fenaj que se iniciou o movimento que
acabou culminando com a deposição de um Presidente da Repú
blica, através de um processo de impeachment.

Tantas e quantas foram as lutas da Fenaj! Quero aqui, nobre
Deputado Tilden Santiago, em nome do meu partido, o PMDB, di
zer que, na sua trincheira de luta e também de resistência à ditadu
ra militar, ao regime discricionário, a FENAJ e a OAB somaram a
tantos outros segmentos da sociedade organizada desta Nação, que
em tantas oportunidades se viu aviltada, na defesa do exercício
maior da cidadania plena. O PMDB deu a mim esta missão, e a de
sempenho com honra, com humildade e também com muito orgu
lho, de poder, em nome do meu partido, estar aqui para juntar,
nossas homenagens aos outros partidos políticos com repre
sentação nesta Casa e também a V. Ex"., Tilden Santiago a quem o
parabenizo pela iniciativa.

O Sr. Domingos Leonelli - Permite-me V. Ex" um aparte,
nobre Deputado Freire Júnior?

O SR. FREIRE JÚNIOR - Com prazer, nobre Deputado.
O Sr. Domingos Leonelli - Deputado Freire Júnior, creio

que o seu partido, o velho MDB, o alto PMDB é realmente teste
munha histórica da luta desta parte da imprensa de que o Brasil
pode se orgulhar: os profissionais da imprensa, os jornalistas. Peço
licença para participar de seu pronunciamento nesta sessão muito
bem presidida pelo nosso companheiro, Deputado Tilden Santia
go, com a presença de jornalistas tão importantes: o Presidente da
FENAJ, os meus companheiros da Bahia que aqui estão e os jor
nalistas presentes de todo o País. A Fenaj é o lado da imprensa do
qual o Brasil pode se orgulhar inteiramente. Eu não me associaria
a uma homenagem ret6rica à imprensa, por que no conjunto da
imprensa brasileira temos motivos de orgulho, mas também de
grande vergonha e sofrimento para o nosso povo. Não foram raras
as vezes em que parte do capital investido nessa imprensa voltou
se contra nosso povo; não foi pouca a vergonha que sentimos du
rante os anos da ditadura com as mortes, com as violências
acontecendo aos olhos de todas as nações, menos aos olhos do
povo, que não tinha acesso a imprensa, à grande imprensa, que
conviveu com a violência, com a tortura, com a violência contra o
nosso povo e contra a democracia. Sr. Presidente, nobre Deputado
Freire Júnior, esta entidade que esta Casa homenageia hoje, por
iniciativa do Deputado T~den Santiago, renova-se na luta essen
cial para conquistar a liberdade de imprensa, que é um bem de
todo o povo e não apenas dos jornalistas, dos profissionais de im
prensa, é um bem da sociedade. A Casa se associa a essa luta para

transfozmar essa liberdade de infozmação em algo efetivo, no di
reito de o povo ser bem informado, no direito de o povo ter a in
formação que muitas vezes os meios de comuniéação negam a
esse mesmo povo; Corremos" o riséo de a nossa d~mocracÚl·sofrer
profundo ferimento com o monopólio dos .meios de comunicação.
Isto representa úm risco até para a ·governabilidade de cidades e

. Estados, onde a imprensa, em vez de prestar serviços à comUnida
de, à sociedade, presta serviços a grupos econômico's,políticos;
particulares. Quem vive um drama como esse compreende o papel
essencial.da Fenaj. Estaentidade esteve e.m Salvador,em Congres
so memorável, e testemunhou a violência da grande imprensa con
tra um Governo democrático. A Fenaj está aqui, hoje, colaborando
com a nossa Comissão, para que tenhamos uma lei de imprensa
que garanta aos jornalistas o direito de bem informar, mas princi
palmente garanta aos cidadãos o direito de ser bem e livremente
informados. Quero associar-me a esta homenagem com esta visão
parcial, uma visão que não é o elogio puro e simples, completo e
redondo, mas é o elogio à luta que, a meu ver, continua

O SR. FREIRE JÚNIOR - Deputado Domingos Leonelli,
agradeço a V. Ex" o seu aparte que engrandece o nosso discurso numa
homenagem simples, que queremos fazê-la bonita e importante, como
reconhecimento desta Casa à Federação Nacional dos Jomalistas.

A Sr" Teima de Souza - Permite-me V. Ex" um aparte.
O SR. FREIRE JÚNIOR - Com prazer.
A SI"" Teima de Souza - Srs. Jornalistas, eu, que interrom

pi meu curso de jornalismo no quarto ano, por ter entrado para as
lides políticas, em 1982, quando me tomei Vereadora, em Santos,
representando a única cadeira feminina, gostaria de fazer juntar as
minhas palavras às do agora Presidente desta sessão, meu compa
nheiro, Deputado Tilden Santiago, às de V. Ex", Deputado Freire
Júnior, e às do Deputado Domingos Leonelli. Tivemos pais cassa
dos, que sofreram todas as agruras numa cidade onde, com toda
certeza, a palavra escrita - no início do século, a palavra escrita
era feita através de mime6grafo -, a expressão livre do povo de
Santos, da baixada Santista, era impossível. Falo para os descend
entes de uma categoria, os quais muito fIzeram neste País, em to
dos os movimentos de independência - seja a Abolição, seja a
República - para garantir a livre expressão. A política maior, De
putado Domingos Leonelli, Srs. Deputados presentes, é, com toda
certeza, a possibilidade de se expressar aquilo que se pensa, aquilo
que se deseja e, principalmente, de não se subtrair os sonhos e as
utopias. Tenho a certeza de que poderei estar dando a minha con
tribuição com a palavra oral nesta Casa, mas os senhores, com a
caneta na mão, no quotidiano das redações, onde toda sorte de in
certezas e principalmente de pressões ocorrem são, com certeza
maior, resistência que n6s, nesta Casa, esperamos para fora dela.
Se aqui os fatos acontecem, as senhoras e os senhores nos assegu
ram a continuidade deles pelas palavras que fazem brotar das sua~

penas e principalmente dos seus corações e de suas cabeças. E
uma longa trajetória. Não serei eu, aqui, a expressá-la de maneira
melhor do que os oradores que me antecederam. Mas, falando
como mulher, como uma quase jornalista, quero deixar o meu pro
fundo agradecimento por toda essa luta que tem feito dessa profis
são um marco político maior na caminhada do nosso País. Outros
momentos dificeis com certeza acontecerão, mas, juntos, havere
mos, cada vez mais, de reescrever democraticamente as páginas de
nossa hist6ria Meus parabéns à Fenaj e principalmente às minhas
companheiras mulheres, que ainda não são a grande maioria, mas
que representam força substancial numa caminhada que não será
delas nem deles, mas de todos n6s. Muito obrigada, Sr. Presidente,
muito obrigada, Deputado I;reire Júnior.

O SR. FREIRE JUNIOR - Nobre Deputada Telma de
Souza, após um aparte brilhante como este, que engrandece o nos-
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so pronunciamento, ficou-nos a impressão de que a categoria per
deu muito quandoy. Ex" desistiu de Concluir o curso de jornalis
mo.

Sr. Presidante, Sr"s e Srs. Deputados, em todas as lutas que
culminaram com o restabelecimento ili:> Estado de Diréito. inega
velmente a Federação Nacional de Jornalistas m1!TCOU sua presen
ça, e o faz novamente agota, comSetls 29' sindicatos e quase' 30
mil filiados em todo o Brasil.

Agora esta Casa discute - ou continua a discutir - uma
nova lei de imprensa, que todos julgamos imprescindível e indis
pensável para regular as relações entre a sociedade e a imprensa.

Muitos dos problemas desgastantes enfrentados pela FE
NAl, durante quase meio século de existência - na realidade, 49
anos -, como a jornada de trabalho e os salários quase sempre ina
dequados, ainda hoje não foram resolvidos, porque os próprios do
nos das emissoras ou dos jornais - da mídia - negam esses direitos
ou se demonstram insensíveis às questões aqui abordadas.

Sr. Presidente, encerro minhas palavras parabenizando V.
Ex" pela iniciativa desta homenagem justa e merecida à FENAJ.
Na pessoa de seu Presidente, quero transmitir, em nome do
PMDB, os nossos reconhecimentos à luta, à tenacidade e ao valor
de toda a Federação, que representa aqui os sindicatos espalhados
por todo o País, em torno de 30 mil associados confiantes no tra
balho digno e honrado que essa entidade representa em todo o
Brasil.

O SR. PRESIDENTE (filden Santiago) - Agradeço ao
Deputado Freire Júnior e aparteantes.

O SR. PRESIDENTE (filden Santiago) - Dando continui
dade à sessão, tenho a hora de conceder a palavra ao nobre Depu
tado Feu Rosa, que falará em nome do PSDB.

O SR. FEU ROSA (pSDB - ES. Semrevisão do orador.)
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados; Sr. Presidente da FENAJ,
Jornalista Américo Antunes; Srs. Jornalistas: 10 Vice-Presidente
Everaldo Gouveia; 20 Vice Carlos Alberto Almeida; Secretário
Geral Sérgio Murilo; I" Secretária Regina Deliberai; 10 Tesoureiro
Paulino Motter; 20 Tesoureiro Rosine Barreira; SI"s e Srs. Jornalis
tas presentes nesta sessão, meus senhores e minhas senhoras, dese
jo congratular-me em nome do Líder de nossa bancada nesta
Câmara dos Deputados, José Amoal, e de nosso partido, o PSDB,
com todos os responsáveis pelo grandioso trabalho desenvolvido
ao longo dos quarenta e nove anos de lutas da Federação Nacional
dos Jornalistas Profissionais (FENAI). Com efeito, trata-se de uma
história de relevantes conquistas em beneficio da completa afiIma
ção do papel desempenhado pela imprensa na sociedade brasileira.
Assim, muito da atual liberdade de expressão, da consciência ética
profissional, do direito de informar e do próprio respeito devido ao
destinatário da notícia foi necessário plantar, construir, e defender
por intermédio da FENAJ, não sem sacrificios, exigindo empenho
e atenção permanente.

Ao mesmo tempo em que se parabeniza a nova diretoria da
FENAJ, eleita em julho pelo sufrágio direto dos profissionais de
imprensa de todo o País, cabe fazer votos de que a entidade consi
ga dar cumprimento aos objetivos propostos para essa gestão.
Além do apoio e reconhecimento indispensáveis da categoria, per
cebe-se, realmente, disposição, competência e coragem suficientes
para se proceder a grandes realizações, aguardadas, sem dúvida,
com muito interesse. Este é o caso, por exemplo, da realização de
uma ampla retrospectiva do jornalismo brasileiro desde a década
de 50, justamente por abranger um período no qual a imprensa, no
Brasil e nos demais países, experimentou profundas transformaçõ
es, tomando-se, portanto, capaz de assimilar crescente influência e
participação no acompanhamento dos acontecimentos.

Como parte do projeto do cinqüentenário da FENAJ, o pro
grama de atividades. previstas para o período entre setembro.deste
ano e setembro de 1996, compreende áinda- além do lançamentsJ
da griffe FENAJ e da edição antecip~da da tradicional agenda FE
NAJ - realizar trabalhos de âmbito nacional referentes a: quem é
proprietário de quê nos meios de comunicação nacional; perfil dos
jornalistas brasileiros; pesquisa sobre a saúde do jornalista, e ou
tros tópicos relevantes, resultando na reunião de um volume ex
pressivo de material a ser apresentadO em seminários, exPosições,
livros, outras publicações e vídeos.

Ao se preparar para a organização das atividades que virã;o
marcar as celebrações do seu qüinquagésimo aniversário, a FE
NAJ comprova desde já a dimensão e a eficiência alcançadas.
Quanto aos jornalistas, têm seguramente justos motivos de orgulho
por pertencerem a uma entidade que. ademais, soube demonstrar
capacidade para manter a firmeza, a resistência e a união da classe
jornalística contra a opressão e, com isso, conseguir superar até os
prÓprÍos erros cometidos durante os sombrios anos em que vive
mos sob um regime severo de exceção.

Sobretudo, a FENAJ logrou aglutinar as forças e energias
suficientes para se conservar em sintonia com as lutas da socieda
de civil, em defesa da democracia e da justiça.

Teve que assumir, por diversas vezes, a responsabilidade
pela luta corajosa contra a censura, a repressão e até a tortura, de
saparecimento e a morte de jornalistas. Esteve ao lado de todos os
movimentos democráticos realizados em favor da anistia, das elei
ções diretas, da convocação da Assembléia Nacional Constituinte,
da valorização ética da política, pelo fortalecimento da cidadania,
sempre atuando contra as diversas formas de exclusão social e
econômica.

O enganjamento em diversas frentes de luta, além das ques
tões profissionais e sindicais, permitiu, então, numerosas e impor
tantes vitórias, não só dos Inilhares de filiados da Federação
Nacional dos Jornalistas Profissionais da sociedade brasileira.

Mais que justa, portanto, a presente homenagem requerida
pelo Deputado Tilden Santiago, nosso Presidente - mui justamente
conduzido à Presidência dos Trabalhos pelo 10 Vice-Presidente da
Mesa, Deputado Ronaldo Perim. E aproveito a oportunidade para
reiterar a confiança na continuada fidelidade ao espírito com que
foi fundada a FENAJ, em 1946, e à forma como vem sendo conso
lidada sua presença na vida nacional, preservando-se a união de
propósitos, a dedicação ao trabalho e o imprescindível respeito à
verdade.

O SR. PRESIDENTE (filden Santiago) - Tenho a honra
de conceder a palavra ao nobre Deputado Aldo Rebelo, que falará
em nome do Partido Comunista do Brasil.

O SR. ALDO REBELLO (pcdoB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, estimado companheiro e jornalista Til
den Santiago; Sr. Presidente da Federação Nacional dos Jornalis
tas, estimado amigo e companheiro Américo Antunes; Sr"s e Srs.
Deputados; companheiras e companheiros dirigentes sindicais da
Federação e de sindicatos de jornalistas, recebam, em nome do
Partido Comunista do Brasil, o mais caloroso abraço pela passa
gem do 490 aniversário da entidade maior dos jornalistas brasilei
ros.

O Partido Comunista do Brasil saúda nesta data, por inter
médio de todos vocês, o jornalismo e os jornalistas enquanto insti
tuições que, no seio das suas contradições, têm contribuído para
que a humanidade possa descortinar um horizonte mais generoso
de liberdade e de direitos.

O jornalismo moderno, na verdade, iniciou a sua trajetória
com os eventos da Revolução Francesa de 1789. Os acontecimen
tos que marcaram e marcam até hoje a história da humanidade, a
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pena dos jornalistas que se engajaram num episódio tão grandioso
para a história dós povos deixaram registradas as profundas trans
fonpações ideológicàs, políticas, sociais e comportamentais que o
mundo passou a coIihecer a partir da Revolução Francesa.

O jornalismo moderno, enquanto crônica do cotidiano e re- '
gistro permanente dos acontecimentos em todos os planos da vida
social passa a ter, a partir do final do século XVIII, uma importân
cia cada vez maior no desenvolvimento e na vida da humanidade e
dos povos. Evidentemente, as forças, as classes sociais, as corren
tes políticas e ideológicas, cada uma por si, fizeram do jornalismo
um instrumento, de um lado, pela manutenção da ordem e, de ou
tro, pela sua alteração, pela sua mudança, pela sua transformação.

No surgimento do socialismo o jornalismo tem também
uma presença destacada e marcante, a partir dos seus fundadores.
Jornalistas por excelência, Marx e Angels fizeram, através da
Nova Gazeta Renana, no fmal da década de 40, um exemplo
maior do jornalismo avançado, verdadeiro, comprometido em
transferir para o papel o principal meio da época, a imagem mais
ajustada, mais verdadeira dos dramas sociais da Alemanha, da Eu
ropa e do mundo naquele período.

Em nosso País também o jornalismo não deixava de dar
grande contribuição às aspirações do nosso povo por uma vida
melhor. No enfrentamento da monarquia centralizadora, a pena
dos jornalistas foi um instrumento importante, usado pelas cama
das mais avançadas da sociedade brasileira para espalhar pelo nos
so território um pouco do vigor das lutas sociais do velho mundo.

Seria incorreto, senhoras e senhores jornalistas, deixar de
registrar, nesta homenagem, a figura de Cipriano Barata, jornalista
por excelência, jornalista da liberdade, jornalista contra o poder,
que pagou nos cárceres, como muitos pagaram recentemente, a
honradez de não se dobrar diante dos poderosos do dia.

Mais recentemente, na onda que varreu o nazismo e o fas
cismo da face do planeta, organizaram-se, em todo o mundo, enti
dades de caráter semelhante ao da PENAI, quando as ordens de
Hitler, que se julgava imbatível- como muitos se julgam hoje - e
detentores da verdade absoluta e do fim da história foram batidas
nos ventos de liberdade que sopraram no mundo, organizou-se
também no Brasil a Federação Nacional dos Jornalistas. Foi, desde
o primeiro momento, representante e intérprete da luta pela liber
dade de imprensa e de fenômeno contrário ao senso comum de
que a opinião pública é necessariamente a opinião publicada; dife
rente do senso comum que circula nos editoriais dos grandes jor
nalões conservadores, segundo o qual o que importa é a versão,
não tem muito significado o fato.

Pois bem. Quando as forças conservadoras, as correntes
obscurantistas, circunstancialmente em 1964, abateram sobre o
nosso País com o regime militar de exceção, os jornalistas estavam
entre os primeiros a sofrer as conseqüências da ditadura que se
instalava. Resistiram, pagaram o preço da resistência, até com o
próprio sangue, como Vladimir Herzog e outros. Mas não deixa
ram de resistir em momento algum, mesmo quando parte de suas
entidades esteve ocupada por representantes do peleguismo e do
oficialismo individual e coletivamente. E, fat.endo oposição, os
jornalistas resistiram.

Tive a honra e o orgulho de participar do congresso que deu
início à virada da luta pela democracia nas entidades dos jornalis
tas brasileiros coincidentemente na minha cidade de origem, Ma
ceió, em 1978, entre os quais estavam Perseu Abramo, Audálio
Dantas, Armando Rollemberg, que iniciavam o jornalismo naque
le período e lá estavam representando Brasília. O Congresso dos
jornalistas levantou a bandeira da anistia.

Em seguida, em outubro de 1978, se não me engano, reali
zamos em São Paulo o I Congresso Nacional pela Liberdade de

Imprensa. A partir daí, os jornalistas brasileiros deram sua grande
contribuição à conquis~ da anistia, até terminar cóm a derrocada
do regime militar.

Vivemos outros tempos nos dias atuais, não sei se tão ,me
lhores que os mais recentes. Há quem diga que sim, há quem duvi_,
de e há quem diga que não. Com a economia globalizada,
infelizmente a imprensa no mundo'passa por um processo de con~

centração e - tenho impressão - de restrição de opiniões publica
das cada vez maior.

Creio que nos cabe, portanto, prosseguir na luta em defesa'
da liberdade de imprensa. Parte dessa luta realiza-se no âmbito do
Congresso Nacional. Registro apenas parte dela, e uma parte limi
tada. Entre outros, ao lado de figuras destacadas como o compa
nheiro Tilden Santiago, vamos procurar dar a nossa contribuição,
para que o Congresso Nacional possa legislar por um jornalismo e
por um"sistema de comunicação que atenda aos anseios de demo
cratização profunda e verdadeira da sociedade brasileira, que é a
luta e o pleito maior dos jornalistas do meu País.

Parabéns, e continuem com essa batalha.
O SR. PRESIDENTE (Tilden Santiago) - Concedo a pala

vra ao nobre Deputado Gilney Viana, pelo PT; mineiro, mas eleito
pelo povo mato-grossense.

O SR. GILNEY VIANA (PT - MT. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente Tilden Santiago, companheiro de partido,
~s Minas Gerais, em primeiro lugar, permito-me parabenizá-lo,
pela iniciativa do requerimento desta sessão solene em homena
gem ao 49° aniversário da Federação Nacional dos Jornalistas.

Em segundo lugar, em nome do Partido dos Trabalhadores.
parabenizo a PENAI pelo seu aniversário e também pela sua histó
ria de luta. E o faço nomeando o jornalista Americo Antunes - se
me permite a jornalista Regina Deliberai, da Diretoria do Mato
Grosso, nosso Estado por adoção. Todas as categoiias de trabalha
dores contribuem com suas atividades produtivas e com suas rela
ções sociais para construção da história de um povo. E seria
duvidoso, senão pernicioso, dizer que uma tenha contribuído mais
que outras. Mas, sem dúvida, a que deixa registrada sua própria
trajetória profissional, sua visão de mundo e sua participação na
história, é a dos jornalistas pelas próprias circunstâncias, meios e
modos profissionais com que exerçam a sua função.

E um privilégio da categoria poder constituir a sua própria
memória, exercendo sua própria profissão. Isso também lhe põe
sobre os ombros uma responsabilidade a mais com relação às ou
tras categorias de trabalhadores, porque quando nós outros quere
mos reconstituir a história, n6s fazemos pelas fontes registradas.
Isso é uma característica. Todo período histórico já conta com al
guns milênios, desde o Código de Hamurabi, ou talvez até um
pouco antes dos registros. E é interessante que hoje, na academia,
procura-se reconstruir a história, ou se fazer uma leitura ou releitu
ra da história por meio de registros, às vezes prosaicos, às vezes
mais elaborados, como o são os registros jornalísticos. .

Existe uma corrente, renovadora por sinal, que procura fa
zer a reconstrução da história através dessas fontes. A fonte dos re
gistros jornalísticos, na verdade, constitui-se em fonte primária da
reconstrução da história. É interessante ressaltar que o jornalista,
ao escrever no seu cotidiano, talvez não tenha a percepção de que,
ao longo do tempo, o que é mero registro do cotidiano passa a ser
fonte primária da história.

Em certo sentido, os jornalistas, como outras categorias de
trabalhadores, fazem história, s6 que esta categoria em especial faz
história registrando história.

Gostaria de assinalar, neste particular, que quando nós ou
tros, especialmente os partidos, resolvemos ações de trabalhado
res, que por força da luta social estão subalternos a outras classes
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sociais no ordenamento jurídico e político, na escala do poder, às
vezes precisamos garimpar nas notícias jornalísticas nos quais está
o papel histórico dos trabalhadores nos fatos t;elatados. Neste pon
to, chamo a a~nção dos companheiros da FENAJ e de toda a cate
goria agui represenUl(Ia.. '

As vezes, o modo sutil de c6locl;U' o contraditório da luta so
cial, dos pontos de vista diversos e, às vezes adversos, constitui o
modo pelo qual se registra a presença dos que são oprimidos, que
são excluídos e dos que não podem falar da tribuna do Congresso.

Não vou refazer todo o périplo acerca do papel do jornalis
mo em nossa história, pois outros oradores certamente já o fizeram
com brilhantismo, mas falarei sobre um dado contemporâneo, do
noticiário das últimas semanas. Alguns brasileiros tentam reconsti
tuir fatos acontecidos nas décadas de 60 e 70, durante o regime
militar. E faço parte desse gropo de brasileiros que procuram re
constituir esses fatos. Temos lutado, ao longo dos anos, para re
constituir essa história. Se observannos, perceberemos que as
fontes que conseguimos para isso ou são documentos oficiais ou
são notícias, especialmente as dos jornais. E delas fazemos uma
releitura à procura de um sinal, de uma indicação de que a história
não aconteceu exatamente como o noticiário oficial, ou a maioria
dos noticiários retratou.

Analisando esses noticiários, percebe-se a sutileza dos que
têm compreensão do seu papel histórico no trabalho cotidiano,
pois muitas vezes ainda que se tenha de seguir um certo alinha
mento editorial por força de circunstâncias, de contrato de traba
lho, às vezes de coerção, os jomalistas deixam um' sinal, uma
pista, através da qual entendemos aqui e ali tem uma versão e pos
sivelmente existe uma outra versão. E nós estamos reconstituindo
a história do regime militar com essas pistas deixadas pelos jorna
listas.

Falo particularmente da história da resistência, não da anna
da, mas da resistência política, parlamentar, cultural e ideológica
ao regime militar, que foi não apenas noticiada pelos jornalistas,
mas eles próprios foram em grande medida elementos da resistên
cia. Ali observamos que a história foi feita no cotidiano para tal
vez possibilitar uma leitura 25, 30 anos depois. Desta forma
podemos falar "este jornalista, este jornal, esta notícia foi funda
mental para a história", embora nem sempre tenhamos percepção
disso quando escrevemos.

Para terminar, Sr. Presidente, companheiros jornalistas, di
ria que a Fenaj também ensina, dá exemplo no terreno sindical. Se
elogiamos o papel dos jornalistas na conquista da democracia e a
defesa de valores democráticos, que têm de ser constantes, deve
mos assinalar também que a Fenaj dá um exemplo de democrati
zação do sindicalismo. Particularmente, enquanto entidade
nacional, estabelece eleição direta para sua diretoria. exemplo que
até hoje, parece-me, as outras federações ainda não seguiram, às
vezes submetidas aos padrões da CLT.

Também na escala da luta sindical, a Fenaj tem exemplo e
dá exemplo a ser seguido. É nesta conjuntura em que as liberdades
democráticas estão asseguradas, o exercício do jornalismo não so
fre de uma coerção policial ou o poder não lhe coage abertamente
em que as circunstâncias são apenas contratuais ou as limitações
que os próprios proprietários, sócios ou jornais em si têm pela sua
sobrevivência, ou de como são organizados economicamente, a
Fenaj também luta pela democratização dos meios de comunica
ção, porque não se trata apenas de lutar contra o arbítrio institucio
nalizado, trata-se também de lutar para que os meios de
comunicação sirvam à população, à maioria, e não expressem ne
cessariamente o poder oligárquico apenas de um pequeno gropo
de proprietários. E não diria apenas na questão da propriedade,
como também na possibilidade de que sua regulamentação propor-

cione a que órgãos de imprensa, não apenas jornais, mas outras
formas de coinunicação sejam amplamente acessíveis a gropos
econômicos menores, como organizações da sociedade ,civil, in
clusive sindicatos.

Nesse sentido é fundamental lutarmos pela democratização
das comunicações no Brasil, como já o fizeram os Srs. Deputados
Tilden Santiago, lIma Passoni e outros Parlamentares 'na Legisla
tura anterior e agora.

Em nome do Partido dos Trabalhadores saúdo a Fenaj e al
mejo que ela não envelheça aos quarenta e nove anos. Essa idade
para urna federação, para um sindicato que tem perspectivas histó
ricas é apenas um passo numa longa caminhada. Parabéns à Fenaj!

O SR. PRESIDENTE (Tilden Santiago) - Concedo a pala
vra ao Sr. Valdemar Costa Neto, pelo Bloco Parlamentar
PLIPSD/PSC.

O SR. VALDEMAR COSTA NETO (BlocoIPL - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Depu
tados, no dia 20 de setembro de 1946, criava-se, na cidade do Rio
de Janeiro, a Federação Nacional dos Jornalistas (penaj), época em
que somente no Rio, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande
do Sul funcionavam entidades representativas dos profissionais da
imprensa. No correr destes 49 anos, poucas organizações lutaram
tanto e tão obstinadamente pela normalidade institucional, pela
consolidação democrática, pelo exercício dos direitos humanos e
da cidadania plena como a que congrega os jornalistas. Quando a
Câmara dos Deputados homenageia a Fenaj pelo quadragésimo
nono aniversário de fundação, a Liderança do Bloco PLIPSCIPSD
associa-se a todos os que, no Brasil'inteiro, destacam o relevante
papel do jornal, do rádio e da televisão no empenho comum por
um futuro melhor.

Hoje, 31 sindicatos e mais de 25 mil filiados aprovam a rep
resentatividade com que a Federação dos jornalistas marca presen
ça no cotidiano nacional. Há 49 anos, porém, a realidade era outra:
trabalhava-se na imprensa mais por vocação do que por especiali
zação, mais por fascínio do que pelo valor da carreira. Vivia-se a
época do chamado "jornalismo boêmio", em que uma atmosfera de
romantismo e de aventura tornava atraentes as redações dos jor
nais e os microfones das rádios. Alguns dos maiores jornalistas
brasileiros - grandes repórteres, admiráveis redatores - não tinham
a consciência da profissão, o sentimento de que constituíram uma
classe de trabalhadores: escreviam para o público porque esse era
o destino, sabiam fazê-Io sem que ninguém lhes tivesse ensinado.

Nasceu a Fenaj com o fume propósito de inaugurar nm
novo tempo - e jornada de trabalho, regulamentação profissional,
organização de sindicatos transfonnaram-se logo em bandeiras de
luta, idéias que começaram a tomar corpo em todos os Estados do
País. A campanha. porém, não se limitava aos interesses jornalísti
cos: o movimento nacional pela instituição do salário mínimo con
tou, na década de 50, com o apoio decisivo da Fenaj. Entende-se,
assim, o gesto com que, em 1954, representantes dos trabalhadores
sugeriram o nome do presidente da Federação dos Jornalistas para
o Ministério do Trabalho. Um ano depois, uniu-se a Fenaj aos jor
nalistas e aos bancários de São Paulo para a criação do Departa
mento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o
Dieese, merecedor da confiança e do respeito da sociedade pela
competência com que analisa os indicadores da economia nacio
nal.

Ao longo da ditadura instituída pelo golpe de 64, a Federa
ção Nacional dos Jornalistas manifestou-se corajosamente contra a
censura, contra a intolerância, éóntra a repressão que punham a
descoberto a natureza ilegítima dos governos militares. Entre os
brasileiros que sofreram na carne a dor da violência e da tortura,
contam-se os nomes de 12 jornalistas, mortos ou desaparecidos em
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uma das passagens mais infames da nossa história. Com a redemo
cratização do País, destacou-se a Fenaj em todos os movimentos
que surgiram para dar voz ao povo, como expressão autêntica da
opinião pública: o clamor pela aiústia, pelas "diretas-já", pela con
vocação, em 1987; da Assembléia Nacional Constituinte e, porúl
timo, o Movimento pela Ética pa Política, que culminou com o
processo de impeachment do Presidente da Rêpública.

Muitos são os grandes nomes da imprensa brasileira que,
dignos da confiança dos colegas, participaram da diretoria da Fe
naj. Se não podemos recordá-los todos, lembre-se, aqui, a figura
inesquecível de Freitas Nobre, eleito presidente em 1952. Jornalis
ta excepcional e advogado brilhante. Freitas Nobre foi, também,
um grande Deputado que honra e prestigia a memória desta Casa.
Sentado à máquina de escrever, atuando na Justiça ou ocupando a
tribuna da Câmara, Freiras Nobre impunha-se à admiração dos
companheiros e ao respeito da sociedade pela inteireza moral, pela
honradez profissional, pela compostura com que defendia as suas
idéias e pela retidão com que se mantinha fiel aos seus princípios.
Hoje, quando o jornalista Américo César Antunes se empossa para
novo mandato à frente da diretoria da Fenaj, o exemplo de Freitas
Nobre continua vivo, mercê do valor profissional com que engran
deceu a nossa imprensa.

No instante mesmo em que comemora o 490 aniversário, a
Federação Nacional dos Jornalistas lança o projeto "50 anos de Fe
naj - 50 anos de Jornalismo", que orientará o seu desempenho nos
próximos doze meses. Assim, a entidade completará meio sécu
lo apresentando à sociedade a mais completa e profunda pes
quisa já realizada sobre os meios de comunicação no País, a
fim de que, conhecendo mais e melhor os profissionais da im
prensa, possam os brasileiros saber mais sobre si próprios, nes
tes tempos em que o exercício do poder é reservado aos
detentores da informação.

Recebam, todos os que integram a Federação Nacional dos
Jomalistas, a homenagem da Liderança do Bloco PLIPSCIPSD pe
los 49 anos de existência, na certeza de que a Fenaj não desanima
rá da luta em favor de um Brasil onde prevaleçam a justiça, a
liberdade e a democracia com que sempre sonhamos.

O SR. PRESIDENTE (filden Santiago) - Antes de fazer o
encerramento formal da sessão, gostaria de dizer que, conforme
me foi lembrado pelo mestre do cerimonial, há permissão para
aplansos na sessão solene. Então, vamos aplaudir todos os que
aqui se pronunciaram, abonando tudo o que foi dito em homena
gem à Fenaj, aos sindicatos e aos jornalistas. (pabnas.)

Assim como o Deputado Arthur Virgílio e o Presidente que
me precedeu, gostaria de ressaltar a figura de José Américo de Al
meida e seu papel como jornalista, ao anunciar os caminhos de li
berdade que surgiram após a ditadura Vargas, dando um furo de
reportagem. Na oportunidade, o então repórter de O Globo, no
Rio de Janeiro, Edgar da Mata Machado, sentiu ciúme pelo fato de
José Américo ter se antecipado a ele nesse anúncio. Passou, então,
a trabalhar, com bastante afinco e, pouco depois, também dava um
furo, anunciando a candidatura do Brigadeiro Eduardo Gomes,
que consolidava o processo de democratização do País. Assim,
gostaria de lembrar a figura do nosso colega, jornalista Edgar da
Mata Machado, que exerceu depois os mandatos de Deputado e
Senador e, também, a do companheiro Vladimir Herzog e os vinte
anos de sua morte.

Agradeço aos Deputados, aos jornalistas, ao Presidente da
Fenaj, Américo Antunes, ao 10 Vice-Presidente, Everaldo Gou
véia, ao 20 Vice-Presidente, Carlos Alberto Almeida, ao Secretá
rio-Geral, Sérgio Murilo, à I" Secretária, Regina Deliberai, ao 10
Tesoureiro, Paulino Motter, ao 20 Tesoureiro, Rosine Barreira, e

aos demais componentes da Direção da Fenaj, repTP.l;Cntando os
jornalis,tas brasileiros, a presença. ' ,

E uma honra para esta Casa ter presentes em seu'plenário os
jornalistas do nosso País, categoria pela qual tem um sentim~nto

de gratidão em virtude do papel que exerce cOllÍ seu trabalho, in
formando à Nação. Nós, políticos, temos ésse reconhecimento pe~
los que são QS trabalhadores da noticia, espalhados pelas rádios,
televisões e jornais.

Sabemos que a Fenaj e os nossos sindicatos continuarão a
sua tarefa, diuturna, não só de defender os interesses da classe,
mas de lutar pela liberdade de imprensa, de expressão e pela'de
mocracia em nosso País. E essa responsabilidade se expressa de
maneira mais forte nas longas reuniões de diretoria - eu delas par
ticipei e sei como são longas, até em fms de semana - e nos con
gressos, onde as idéias correm um pouco mais e se ampliam.
Sabemos que a Fenaj continuará desempenhando o seu papel.

Em nome da Casa e no do Legislativo brasileiro, deixamos
o nosso agradecimento aos senhores pela presença e pelo trabalho
que realizam com tanto armco. (palmas.)

IX - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (filden Santiago) - Nada mais ha
vendo a tratar, vou encerrar a Sessão.

O SR. PRESIDENTE (filden Santiago)
COMPARECEM MAIS OS SENHORES:

Paraná

Padre Roque - PT; Paulo Bernardo - PT; Renato Johnsson
PPB; Ricardo Barros - Bloco - PFL; Ricardo Gomyde 

PCdoB; Valdomiro Meger - PPB; Vilson Santini - Bloco - PTB;
Werner Wanderer - Bloco - PFL.

Santa Catarina

Edinho Bez - PMDB; Edison Andrino - PMDB; Hugo
Biehl- PPB; João Pízzolatti - PPB; José Carlos Vieira - Bloco
PFL; José Fritsch - PT; Leonel Pavan - PDT; Luiz Henrique 
PMDB.

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Amapá

Raquel Capiberibe - Bloco - PSB.

Pará

Vic Pires Franco - Bloco - PFL.

Amazonas

Alzira Éwerton - PPB.

Rondônia

Emerson Olavo Pires - PSDB.

Acre

Célia Mendes - PPB; Francisco Diógenes - Bloco -
PFL.

Tocantins

Darci Coelho - Bloco - PFL; Osvaldo Reis - PPB.

Maranhão

César Bandeira - Bloco - PFL; Davi Alves Silva - Bloco
- PMN; Domingos Dutra - PT; Eliseu Moura - Bloco - PFL;
José Carlos Sabóia - Bloco - PSB;Mauro Fecury - Bloco 
PFL.
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Nº- 88-A195 (SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR) - Altera a
Lei nº- 8.457, de 4 de setembro de 1992, e dá outras

.providências.
Prazo -12 dia: 29-9-95
Último dia: 5-10-95

Ceará

pêrnambuco

Mato Grosso

Augustinho Freitas - PPB.

Distrito Federal

,J~éL~ares- PPB..

Rio Grande do Norte

Laire Rosadb -: PMD-B

-2

PROJETO DE RESOLUÇÃONQ.55, DE 1995
(DO SR. INÁCIO ARRUDA)

Altera o inciso 11 dQ,srtigo 68 do Regimentà Interno,
Elias Murad - PSDB; Hugo R~,W;1esd~ Cunha - Bloco - e dá outras providências.

PFL; Lael Varella - Bloco - PFL; NiJmano Miranda - Pf; Panlo Prazo para apresentação de emendas (artigo 216, §
Heslander - Bloco - PfB; Sílvio Abreu - PDT. ~1Q. do Regimento Interno):

Rio de Janeiro Prazo - 22 dia: 28-9-95
Jorge Wilson - PMDB; José Carlos Coutinho - S/P; José Último dia: 3-9-95

Egydio - Bloco - PL; Roberto Jefferson - Bloco - PTB. '
11 - Recursos

São Paulo
Fausto Martello - PPB; Franco Montoro _ PSDB; João 1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE COMI8-

Mellão Neto- Bloco- PFL. SÃO - ART. 24,11 PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE
RECURSO: ART. 58, § 1Q.INTERPOSIÇÃO DE RECUR
SO: ART. 58, § 3º- combinado com ART. 132, § 2º-

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS:

PROJETO DE LEI

José Jorge - Bloco - PFL; Osvaldo Coelho - Bloco PFL;
Sérgio Guerra - Bloco - PSB.

Minas Gerais

Osório Adriano - Bloco - PFL.

Goiás

João Natal- PMDB; Sandro Mabel- PMDB.

Paraná

Paulo Cordeiro - Bloco - PfB.

Santa Catarina

Rivaldo Macari - PMDB.

Rio Grande do Sul

Ezídio Pinheiro - PSDB; Hugo Lagranha - Bloco - PTB.

o SR. PRESIDENTE (Tilden Santiago) - Encerro a
Sessão, convocando outra para amanhã, sexta-feira, dia 29. às 9
horas.

RELAÇÃODOS DEPUTADOS INSCRITOS
NO GRANDE EXPEDIENTE DO MÊS DE SETEMBRO

Data Dia Hora Nome
29 6ª-feira 10:00 Laura Carneiro

10:25 Régis de Oliveira

10:50 Adelson Salvador

11 :15 Heráclito Fortes

11 :40 Hermes Parcianello

12:05 Chicd Vigilante

12:30 Renan Kurtz
12:55 Pinheiro Landim
13:20

AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE EMENDAS OU RECURSOS
l-Emendas

1

PR~,ETO DE RE$OLUÇ~O N~ 54, DE 19~9
(DO SR. INÁCIO ARRUDA)

Altera o artigo 32 do Regimento Interno.
Prazo para apresentação de emendas (artigo 216, §

1Q. do Regimento Inlerno):
Prazo -1º- dia: 29-9-95
Último dia: 5-10-95

RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCRITOS PARA O
GRANDE EXPEDIENTE DO MÊS DE OUTUBRO
Data Dia Hora Nome
2 2ª-feira 15:00 .Álvaro Gaudêncio Neto

15:25 Itamar Serpa
15:50 Paes Landim
16:15 Saulo Queiroz
16:40 Herculano Anghinetti
17:05 IIdemar Kussler
17:30 Ubiratan Aguiar
17:55 Feu Rosa
18:20
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3 3-ª-feira 15:00 Hugo BiehL 18 4Lfeira 15:00 Haroldo Uma
15:25 Eduardo Jorge 15:25 Ivandro Cunha Uma.

4 4ª-feira 15:00 Felix Mendonça
19 SLfeira 15:00 Marisa Serrano

15:25 Waldir Dias
15:25 Ivan Valente

5 5ª-feira 15:00 Hélio Rosas
20' 6i-feira 10:00 Sérgio Miranda

15:25 Lidia Quinan 10:25 João Coser
6 6ª-feira 1-0:00 Euripedes Miranda 10:50 Paulo Bérrià!do

10:25 Leonel Pavan 11 :15 Tálvane Albuquerque
10:50 Manoel Castro 11 :40 Nícias Ribeiro
11 :15 José Genoíno 12:05 Efraim Morais
11 :40 Domingos Dutra 12:30 Elias Abrahão
12:05 Paulo Rocha 12:55 Mário Cavallazzi
12:30 Luiz Fernando 13:20 Marcelo Barbieri
12:55 Marta Suplicy 23 2ª-feira 15:00 Nilson Gibson
13:20 Davi Alves Silva 15:25 Pedro Wilson

9 2ª-feira 15:00 José Carlos Vieira 15:50 Jarbas Lima
15:25 Nair Xavier Lobo 16:15 Eliseu Moura
15:50 José Chaves 16:40 SalatieJ Carvalho
16:15 Jurandyr Paixão 17:05 Benedito Domingos
16:40 José Pimentel 17:30 Anivaldo Vale
17:05 Jofran Frejat 17:55 Carlos Nelson
17:30 Saraiva Felipe 18:20 Raimundo Bezerra
17:55 Gervásio Oliveira 24 3Lfeira 15:00 Darcísio Perondi18:20 Sérgio Carneiro

15:25 Edson EzequielWelson Gasparini10 3ª-feira 15:00
25 4ª-feira 15:00 Luiz Durão,

15:25 César Bandeira
15:25 Luiz Buaiz

11 4ª-feira 15:00
26 SLfeira 15:00 José Machado

15:25 Vicente Cascione
15:25 Márcio Reinaldo Moreira

13 6ª-feira 10:00 Marconi Perillo 27 6ª-feira 10:00 Ubaldo Corrêa
10:25 Expedito Júnior 10:25 Udson Bandeira
10:50 Eliseu Resende 10:50 Luciano Castro
11 :15 Benedito de Lira 11 :15 Paulo Bauer
11 :40 Sandra Starling 11 :40 Roberto Rocha
12:05 Tuga Angerami 12:05 Carlos Magno
12:30 Mauri Sérgio 12:30 Carlos Mosconi
12:55 Beto Lelis 12:55 Coriolano Sales
13:20 Pegro Corrêa 13:20 Mendonça ,Filho

16 2ª-feira 15:00 Sarney Filho 30 2ª-feira 15:00 João Maia
15:25 Confúcio Moura 15:25 José Aldemir
15:50 Salomão Cruz 15:50 Humberto Costa
16:15 Zaire Rezende 16:15 Miguel Rossetto
16:40 Roberto Valarlão 16:40 Osvaldo Reis
17:05 Ricardo Heráclito 17:05 Elcione Barbalho
17:30 Remi Trinta 17:30 Gonzaga Mota
17:55 Fernando Ferro 17:55 Ricardo Gomyde
18:20 Gilvan Freire 18:20 Silvernani Santos

17 3Lfeira 15:00 Edson Silva 31 3ª-feira 15:00 Wilson Branco
15:25 Adylson Motta 15:25 Paulo Gouvea
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ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

Setembro de 1995

I - COMISSÕES PERMANENTES:

COMISSÃO DE AGRICULTURA EpOLíTICA"RURAL

Sala 116, Bloco das Lideranças

A V I S O N° 24195

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início: 25/09/95
Horário: 9 às 12 h e 14 às 18 h

Prazo: 5 Sessões
Decurso: 38 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 6.023/90 - do Sr. Telmo Kirst - que "Isenta do Imposto sobre
Produtos Industrializados as máquinas e implementos agrícolas adquiridos por
pequenos e médios agricultores".
RELATOR: Deputado ANTONIO AURELIANO

2 - PROJETO DE LEI N° 882/95 - do Sr. Ezídio Pinheiro - que "Cria o Programa de
Habitação Rural".
RELATOR: Deputado ELIAS MURAD

3 - PROJETO DE LEI N° 898/95 - do Sr. Alcides Modesto e outros 4 - que "Estabelece a
elevação das alíquotas do imposto de importação de produtos agrícolas com
excedentes de estoques no País".
RELATOR: Deputado CARLOS MELLES

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Sala 13-T, Anexo 11

A V I S O N° 18195

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 26/09/95 Prazo.: 5 Sessões
Horário.: 09:00 às 12:00 e de 14:00 às 18:00 Decurso: 38 Sessão

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO.
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1 - PROJETO DE LEI N° 298/95 - do Sr. Paulo Gouvêa - que "dispõe sobre a
classificação indicativa de diversões e espetáculos públicos, programas de rádio e
televisão e filmes oferecidos para venda ou locação, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOÃO IENSEN

A V I S O N° 19í9G

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 28/09/95 Prazo.: 5 Sessões
Horário.: 09:00 às 12:00 e de 14:00 às 18:00 Decurso: 1.- Sessão

1.. PROJETO DE LEI N° 641/95 - do Sr. Edinho Araújo - que "acrescenta parágrafo ao
artigo 73 da Lei nO 5.988, de 14 de setembro de 1973, que regula os direitos autorais e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES FERREIRA

2 - PROJETO DE LEI N° 645-A/95 - do Sr. Padre Roque - que "regulamenta o artigo 221
da Constituição Federal, estabelecendo percentual mínimo da programação diária das
emissoras de televisão a ser destinado a programas com finalidades educativas,
artísticas e culturais e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MILTON TEMER

3 - PROJETO DE LEI N° 880/95 - do Sr. José Fortunati - que "estabelece em 05 (cinco)
horas diárias a jornada de trabalho dos produtores de rádio".
RELATOR: Deputado PINHEIRO LANDIM

4 - PROJETO DE LEI N° 879/95 - do Sr. José Fortunati - que "estabelece o direito de
formação de rede em rádio e televisão por parte dos partidos políticos que não façam
parte do governo, em resposta aos pronunciamentos do Presidente da República ou
qualquer outra autoridade do Governo Federal".
RELATOR: Deputado WAGNER ROSSI

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO EJUSTiÇA EDE
REDAÇÃO

Sala T-09, Anexo"

A V I S O N° 37/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 22.09.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18:30 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 5- Sessão
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A - Da Análise da Constitucionalidade e Jt,'''idicidade (Art.54)

1 - PROJETO DE. LEI N° 4.252/93 - do Sr. José Thomaz Nonô. - que "dispõe sobre o
exeréício da. profissão de Árbitro de Futebol, cria os Conselhos Federal e Regionais
de Arbitragem de Futebol e dá outras providências".
RELATOR Deputado NILSON GIBSON

A V I S O N° 38/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 25.09.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18:30 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 4a Sessão

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

1 - -PROJETO PE LEI N° 465/95 - do Sr. Vic Pires Franco - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de indicação do número telefônico e do endereço do PROCON, por
parte dos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços".
RELATOR Deputado NICIAS RIBEIRO

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE EMINORIAS

A V I S O N° 43/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.:25/09/95
Horário.:9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso:4a Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 910/95 - da Sra. Rita Camata - que" dispõe sobre a interrupção
no fornecimento de água por falta de pagamento. e dá outras providências."
RELATORA :Deputada Laura Carneiro

2 - PROJETO DE LEI N° 905/95 - do Sr. Max Rosenmann - que" dispõe sobre o processo
de abate de animais destinados ao consumo e dá outras providências."
RELATORDeputado Chicão Brígido

3 - PROJETO DE LEI N° 2.405/91 .- do Sr.Luciano Pizzatto - que" dispõe sobre a
instituição do Selo Verde, destinado a atestar a qualidade dos produtos elou suas
origens quanto aos cuidados para o conservação do meio ambiente."
RELATORDeputado Pimentel Gomes

4 - PROJETO DE LEI N° 4.751/94 - do Sr.Luciano Pizzatto - que" cria o Pàrque Nacional
de Saint-Hilarie/Lange e dá outras providências."
RELATORDeputado Valdir Colatto
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A V I S O N° 44/95

Sexta-feira 29 24097

RECEBIMENTO: D~ EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início. :28/09/95
Horário.: 9 às 12H e 14 às 18"ti

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 1- Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 633/95 - da sra. Veda Crusius - que" dá nova redação ao caput
do artigo 9° da Lei n° 8.723, de 28 de outubro de 1993, I que dispõe sobre a redução
de emissão de poluentes por veículos automotores e dá outras providências"'.
RELATOR: Deputado Albérico Filho

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

Sala T-15 - Anexo 11

A V I S O N° 19/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUilVO

Início.:26/09/95
Horário.:9 às 12h e 14 às 18:30

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 2- Sessão

A PROPOSIÇÃOABAIXO ~OMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
'DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 4.259/93 - do Poder Executivo - (Mensagem nO 743/95) que
"dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ THOMAZ NONO

A V I S O N° 20/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.29/09/95
Horário. 9 às 12 h e 14 às 18:30

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 1- Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 945/95 - do Sr Salomão Cruz - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade da existência prévia de levantamento geológico para a definição de
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areas de que tratam do inciso 111, do parágrafo 1°, do artigo 91, inciso 111, do parágrafo
1°, do artigo 225; e Oartigo 321, da Constituição Federa., e dá ·outras.providências".
..RELATOR: Deputado ANTONIO FEIJÃO .

2 - 'PROJETODE LEI N° 4.910/95 - do Sr. Jair Bolsonaro - que "institui.o serviço militar
, obrigatório .para 'os. Concludentes de curso de terceiro grau realizado,·na rede de

ensino público federal"
RELATOR: Deputado ARNALDO MADEIRA

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

Sala 112 - Bloco das Lideranças

A V I S O N° 16/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início: 26/09/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo: 5 Sessões
Decurso: 38 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 5.788/90 - do Senado Federal (PLS nO 181/89) - que
"estabelece diretrizes gerais da Política Urbana e dá outras providências". (Apensos
os Projetos de Lei nOs 2.191/89 ( 2.587/89, 2.937/89, 3.045/89, 3.296/89, 3.896/89,
4.004/89, 4.019/89, 4.024/89, 4.285/89, 4.310/89), 6.119/90, 273/91, 1.882/91,
856/91, 3.624/93, 3.880/93, 3.818/93)
RELATOR: Deputado LUIS ROBERTO PONTE:

2 - PROJETO DE LEI N° 881/95 - do Sr. José Fortunati - que "altera o artigo 9° da Lei nO
7.256, de 27 de novêmbro de 1984, que estabelece normas integrantes do Estatuto da
Microempresa".
RELATOR: Deputado SEVERINO CAVALCANTI

A V I S O N° 17/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início: 26/09/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo: 5 Sessões
Decurso: 38 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTÉ RECE.BERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO. . ,

1 - SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR AO PROJETO DE LEI N° 2..417/91 
do Sr. ~pckson Pereira - que "dispõe sobre as atividades, o registro e o funci0namento
das agências de turismo e dá outras providências"
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO~ CULTURA E
DESPORTO

A V I S O N° 68/95

Sexta-feira 29 24099

RECEBIMJ:NTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 22/09/95
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 48 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 1.208/91 - do Sr. Cunha Bueno - que "permite a dedução
integral das despesas com instrução, no cálculo do imposto de renda das pessoas
físicas". Apensos os PLs nOs 1.759/91, 1.953/91, 2.289/91, 4.834/94, 458/95, 776/95,
838/95.
RELATOR: Deputado Ubaldino Júnior

A V I S O N° 69/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 26/09/95
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 28 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 715-A/91 - do Sr. Ary Kara José - que "torna obrigatório o
exame médico para os alunos das escolas oficiais de 1~ grau".
RELATORA: Deputada Lidia Quinan

A V I S O N° 70/95

RECEBIMENTO DE DESTAQUES

Início.: 28/09/95
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo.: 2 Sessões
Decurso: 18 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ DESTAQUES APRESENTADOS POR MEM
BROS DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 773/95 - do Sr. Marconi Perillo - que "dispõe sobre a criação dE
Conselho Social junto às Universidades Federais e dá outras providências".
RELATo.R: Deputado Ubiratan Aguiar
PARECER: contrário
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A V I S O N° 71/95

Setembro de 1995

RECEBIMENTO DE. EMENDAS Ao-SUBSTITUTIVO

Início.: 28/09/95 ,
Horário.: 9h às 12h e 14h às·18h30

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 18 SEiSsão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR MélABROS
DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 506/95 - do Sr. Remi Trinta - que "dispõe sobre a inclusão
obrigatória de Educação Sexual no currículo da escola fundamental.
RELATORA: Deputada Maria Elvira

A V I S O N° 72/95

RECEBIMENTO DE DESTAQUES

Início.: 29/09/95
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo.: 2 Sessões
Etecurso: -

A PRÕPOSIÇÃO AaAlXO SOMENTE RECEBERÁ DESTAQUES APRESENTADOS POR MEM
BROS DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 770/95 - da sra Vanessa Felipe - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de as instituições privadas de educação, beneficiárias de isenção de
impostos, terem em seus conselhos fiscais representante do corpo discente".
RELATOR: Deputado Maurício Requião
PARECER: favorável

COMISSÃO DE FINANÇAS ETRIBUTAÇÃ9

Sala T-12, Anexo 11

A V I S O N° 22/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 26/09/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 38 Sessão

A· MÉRITO:

1 - PROJETO DE LEI N° 4.082-A/93 - do Sr. Paulo Paim - que "institui o índice de
Reajuste do Salário Mínimo - IRSM, como indexador oficial".
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA
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2 - PROJETO DE LEI N° 4.242-A/93 - do Sr. Luciano Pizzatto - que "isenta do imp.Gsto
sobre produtos industrializados e do imposto de importação as armas adquiridas por
policiais, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN

3 - PROJETO DE LEI N° 300-A/95 - do Sr. Cunha Lima - que "dispõe sobre benefícios
fiscais na área do Imposto sobre a Rehda concedidos a pessoas jurídicas que
empreguem trabalhadores com idade superior a 35 (trinta e cinco anos)".
RELATOR: Deputado CELSO DANIEL

4 - PROJETO DE LEI N° 826/95 - do Sr. Jorge Anders - que "dispõe sobre o julgamento
das contas dos responsáveis por bens, dinheiros a valores públicos".
RELATOR: Deputado Luís ROBERTO PONTE

5 - PROJETO DE LEI N° 874/95 - do Sr. Francisco Dornelles - que "altera a tabela para
cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos percebidos por pessoas
físicas".
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT

6 - PROJETO DE LEI N° 893/95 - do Sr. Roberto Campos e outro (ém aperisó:o'P~ nO
894/95) - que "modifica o artigo 88 da Lei nO 7.450, de 23 de dezembro de 1985, que
altera a legislação tributária federal e dá outras providências".
RELATOR: Deputado DELFIM NETTO

7 - PROJETO DE LEI N° 896/95 - da Sra. Alzira Ewerton - que "acresCenta parágrafo ao
artigo 100 do Decreto-lei n° 73, de 21 de novembro de 1966, que dispõe' sobre o
Sistema Nacional de Seguros Privados, regula as operaçõ~s d~ ,segyros.e fess~guros

e dá outras providências".
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCiAl EFAMíLIA'
Sala 107 A - Anexo 11

A V I S O N° 28/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 22/9/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 58 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 2.681-AJ92 - do Sr. Sérgio Arouca - que "estabelece os direitos
dos usuários dos serviços de saúde e dá outras providências". (Apenso: PL nO
364/95).
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT

2 - PROJETO DE LEI N° 3.060/92 - do Sr. Luciano Pizzatto - que "proíbe a destruição ou
abandono intencional de alimentos de bens de consumo perecíveis a curto prazo".
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO



24102 Sexta-feira 29 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Setembro de 1995

3 - PROJETO DE LEI N° 432-A/95 - da sra Marta Suplicy - qu~ "dispõe sobre a proibição
de fabricação, impoctação e comercialização de seringas reutilizáveis em todo o
te"rritório..nacional', e dá outras providências".
RÉLÃTOR D'eputa90 LAIRE ROSADO

"

4 - PROJETO DE LEI N°791/95 - do Sr. Humberto Costa - que "dispõe sobre, o acesso de
pacientes portadores de HIV-AIDS ao Sistema Único' de Saúde - SUS, e dá outras
providências".
RELATORA: Deputada MARTA SUPLlCY

5 - PROJETO DE LEI N° 792/95 - do Sr. Humberto Costa - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de motéis, hotéis, pousadas, pensões e congêneres colocarem à
disposição de seus usuários preservativos e material educativo (cartazes, folders,
panfletos e outros) sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis - AIDS em suas
dependências".
RELATORA: Deputada RITA CAMATA

6 - PROJETO DE LEI N° 798/95 - do Sr. Carlos Cardinal- que "dá nova redação ao artigo
132 da Lei nO 8.069, de 13 de julho de 1990, que "dispõe sobre o Estatuto da Criança
e do Adolescente".
RELATORA: Deputada CÉLIA MENDES

7 - PROJETO DE LEI N° 806/95 - do Senado Federal (PLS nO 70/95) - que "autoriza o
Poder Executivo a conceder pensões especiais a Maria Cecília Bevilacqua de Paiva e
Maria Teresa Bevilacqua de Paiva, netas do jurista brasileiro Clovis Bevilacqua".

, RELATOR: Deputado AYRES DA CUNHA

8 - PROJETO DE LEI N° 828/95 - dos Srs. Márcio Reinaldo Moreira e Antônio do Valle 
que "dispõe sobre a complementação da aposentadoria do pessoal da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA e do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística -IBGE, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ

9 - PROJETO DE LEI N° 831/95 - do Sr. Cunha Bueno - que "acrescenta parágrafos ao
artigo 49 da Lei nO 6.435, de 15 de julho de 1977, que "dispõe sobre as entidades de
previdência privada, e dá outras providências".
RELATORA: Deputada ALCIONE ATHAYDE

10 - PROJETO DE LEI N° 842/95 - do Sr. Vic Pires Franco - que "dispõe sobre a proibição
de venda de cigarro e de todas as formas de produtos derivados de tabaco para
menores de 18 (dezoito) anos de idade".
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT

11 - PROJETO DE LEI N° 872/95 - do Sr. Nelson Trad - que "altera dispositivos da Lei nO
8.069, de 13 de julho de 1990, que "dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências", relativas à adoção internacional';.
RELATORA: Deputada RITA CAMATA
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12 - PROJETO DE LEI N° 883/95 - do Sr. Ezídio Pinheiro - que "dá nova redação ao
parágrafo 3° e acrescenta. novo parágrafo ao artigo 20 da Lei nO 8.742, de 7 de
dezembro de 1993, que "dispõe sobre a organização da.Assisfência Social e dá outras
providências"
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES

13 - PROJETO DE LEI N° 885/95 - da sra. Maria Elvira - que "institui o-Programa Nacional
de Mutirões Habitacionais com Mulheres".
RELATORA: Deputada MARTA SUPLlCY

14 - PROJETO DE LEI N° 908/95 - do Sr. José Thomaz Nonô - que "dispõe sobre
compensação financeira entre sistemas de previdência social diversos".
RELATOR: Deputado LAIRE ROSADO

A V I S O N° 29/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 22/9/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 5- Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 1.567/91 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre o horário
bancário para atendimento externo e para pagamento de benefícios da Previdência
Social".
RELATOR: Deputado JOSÉ AUGUSTO

A V I S O N° 30/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 29/9/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso:

1 - PROJETO DE LEI N° 914/95 - do Poder Executivo (MSC n° 931/95) - que "dá nova
redação ao "capuf' do artigo 231 da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT

2 - PROJETO DE LEI N° 918/95 - do Sr. Lindberg Farias - que "dispõe sobre proteção ao
trabalhador portador do vírus HIV e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AYRES DA CUNHA
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3 - PROJETO DE LEI N° 922/95 - do Sr. Osvaldo Biolchi - que "destina a renda líquida de
um teste do concurso denominado SUPER-SENA à Fedecação das Miseriêórc;lias do
Brasil e determina outras providências".
RELATOR: Deputado José PINOTII

4 - PROJETO DE LEI N° 944/95 - do Sr. Agnelo Queiroz - que "regulamenta os Planos e
Seguros de Saúde edá~utras providências".
RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES

5 - PROJETO DE LEI N° 947/95 - do Sr. Paulo Paim - que "altera o artigo 12 da Lei n°
8.212, bem como os artigos 11 e 55 da lei nO 8.213, ambas de 24 de julho de 1991,
para exigir contribuição para a Seguridade Social, quando da averbação de tempo de
serviÇO relativo ao exercício de mandijto eletivo".
RELATOR: Deputado TUGA ANGERAMI

C'OMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃ~,
ESERVIÇO PUBLICO

Sala 14-T - Anexo 11

A V I S O N° 29/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO
Início: 25/09/95
Horário: 9 às 12h e14 às 18h

Prazo: 5 Sessões
Decurso: 4- sessão

A PROPO~IÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

1 - "pROJETO DE LEI N°, 654/95 - do Sr. José Fortunati - que "modifica a redação do
parágrafo 1° do artig0895 da Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA

A V I S O N° 30/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO
Início: 27/09/95 ..
Horário: 9 às 12h,e14 às 1Bh

Prazo: 5 Sessões
Decurso: 2- sessão

A PROPÓSIÇÁO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
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1 - PROJETO DE LEI N~ 1.495/91 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe ~obre a fixação
de piso salarial para os motoristas profissionais" .
RELATOR: Deputado CHICO VIGILANTE

AV I S O N° .31/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início: 29109/95
Horário: 9'às 12h e 14 às 18h

Prazo: 5 Sessões
Decurso: -

1 - PROJETO DE LEI N° 4.879/90 - do Sr. Augusto Carvalho - que "dispõe sobre a
proibição das atividades de locação de mão-de-obra e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA

2 - PROJETO DE LEI N° 2.974/92 - do Sr. Francisco Dornelles - que "dá nova redação ao
artigo 215 da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, dispondo sobre o direito do
d,ependente à remuneração do funcionário falecido, nas condições que menciona e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado WIGBERTO TARTUCE (avocado)

3 - PROJETO DE LEI N° 4.164/93 - do Sr. Murilo Pinheiro - que dá nova redação ao
inciso li, do artigo 27, da Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991, que "dispõe sobre os
Planos de Benefícios da Previdênda Social, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOÃO MELLÃO NETO

4 - PROJETO DE LEI N° 4.564/94 - do Sr. Paulo Paim - que "dispõe sobre a
aposentadoria especial dos trabalhadores que exercem atividades em curtumes,
fábrica' de calçados, fábricas de cola ou que manuseiem cola para fabricação de
produtos".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL

5 - PROJETO DE LEI N° 4.774/94 - do Sr. Paulo Paim - que "concede ao trabalhador
avulso os benefícios do vale-transporte e do auxílio-alimentação".
RELATOR: Deputado ROBERTO FRANÇA .

6 - PROJETO DE LEI N° 4.847194 - do Sr. Waldomiro Fioravante - que "institui aos
trabalhadores que exerçam a função de motorista a percepção do adicional de
periculosidade e direito à aposentadoria especial".
RELATOR: Deputado AYRTON XEREZ

7 - PROJETO DE LEI N° 359/95 - do Sr. Feu Rosa - que "determina que os órgãos da
Administração Pública Direta e Indireta divulguem, por intermédio do programa
radiofônico ''Voz do Brasil", todas as liberações de recursos para os Estados e
Municípi·os". :
RELATOR: Deputado CHICO VIGILANTE
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8 - ,pROJE10 DE LEI "No 742/95 - do Sr'. Nelson Marchezan - que "dispõe sobre o
parcelàmento de débitos com a Previdência Social e o FGTS, mediante:retenção de
parcela do Funçio Qe.Participação ,dos Municípios".
RELATOR: Dep"utadõ' USHITARÓ KAMIA

9 - PROJETO DE LEI N° 759/95 - do Sr. Paulo Paim"- que "dispõe sobre a organização. -- ~.

da Polícia Ferroviária Federal e dá outras providências".
RELATOR: Deputado UBALDO CORR~A

10 - PROJETO DE LEI N° 766/95 - do Sr. Milton Mendes - que "autoriza o Poder: 'Executivo
a doar 127 (cento e vinte e sete) lotes, bem como respectivas benfeitorias, situados no
Município de Imbituba, Estado de Santa Catarina".
RELATOR: Deputado VALDOMIRO MEGER

11 - PROJETO DE LEI N° 767/95 - do Sr. Milton Temer - que acrescen~a dispositivo à Lei
nO 6.321, de 14 de abril de 1976, que "dispõe sobre a dedução, do lucrotriputável
para fins de imposto sobre a renda ·das pessoas jurídicas, do dobro das· d~spesas
realizadas em programas de alimentação do trabalhador".
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI

12 - PROJETO DE LEI N° 780/95 - do Sr:Luciano Zica - que "torna obrigatório o.çl,Jrso de
direção defensiva, de primeiros socorros e de relações humanas aos condutores de
transporte rodoviário de cargas e passageiros, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JORGE WILSON

13 - PROJETO DE LEI N° 799/95 - da Sra. Maria Elvira - que "regulamenta o exercício da
profissão de Decorador, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOÃO MELLÃO NETO

14 - PROJETO DE LEI N° 801/95 - do Sr. Jorge Anders - que "dispõe sobre a proibição de
cobrança de juros, multa e correçêo monetária incidentes sobre tarifas de água,
energia elétrica e telefone de funcionários públicos, servidores, empregados,
aposentados e pensionistas que tenham vencimentos, proventos e benefícios em
atraso e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PAULO PAIM

15 - PROJETO DE LEI N° 813/95 - do Sr. Chico Vigilante - que "veda a exigência de carta
de fiança aos candidatos a empregos regidos pela CLr'.
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA

16 - PROJETO DE LEI N° 821/95 - do Sr. Renato Johnsson - que "regulamenta a Emenda
Constitucional nO 8, de 15 de agosto de 1995, e institui a política de exploração dos
serviços públicos de telecomunicações".
RELATOR: Deputado PAULO PAIM

17 - PROJETO DE LEI N° 823/95 - do Sr. Murilo Pinheiro - que "dá nova redação ao
parágrafo 1°, do artigo 381, da Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL
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18 - PROJE;TO DE LEI N° 847/95 - do Sr. IIdemar Kussler - que "dispõe sobre a destinação
dós produtos e subprodutos florestais e dos equipamentos relacionados às infrações à
legislaçã·o floresfal apreendidos pela fiscalização do IBAMA e·órgãos conveniodos".
RELATOR: Deputado COSTA FERREIRA

19 - PROJETO DE LEI N° 851/95 - do Sr. José C~rlos Lacerda - que "dispõe sobre exames
periciais na Justiça do Trabalho". .
RELATOR: Deputado BENEDITO GUIMARÃES

20 - PROJETO DE LEI N° 854195 - do Sr. Alexandre Ceranto - que "dispõe sobre a
responsabilidade solidária dos contabilistas de empresas".•
RELATOR: Deputado USHITARO KAMIA

21 - PROJETO DE LEI N° 856/95 - do Sr. Ronaldo Perim - que altera a Lei nO 5.811, de 11
deoLltubro de 1972, que "dispõe sobre o regime de trabalho dos empregados nas
atividades que especifica".
RELATOR: Deputado MIGUEL ROSSETTO

22 - PROJETO DE LEI N° 857/95 - do Sr. Sandro Mabel- que "dispõe sobre o trabalhp por
temporada nas localidades turísticas".
RELATOR: Deputado WIGBERTO TARTUCE (avocado)

23 - PROJETO DE LEI N° 862195 - do Sr. Marcelo Barbieri - que modifica a redação dos
artigos 2° e 3° do Decreto-lei nO 972, de 17 de outubro de 1969, que "dispõe sobre a
profissão de jornalista e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA

24 - PROJETO DE LEI N° 875/95 - do Sr. Francisco Dornelles - que "estabelece normas
para a defesa do contribuinte".
RELATOR: Deputado JOSÉ THOMAZ NONO

25 - PROJETO DE LEI N° 878/95 - do Sr. José Fortunati - que "dispõe sobre medidas
disciplinares no local de trabalho".
RELATOR: Deputado BENEDITO GUIMARÃES

26 - PROJETO DE LEI N° 895/95 - do Sr. lindberg Farias - que "dispõe sobre a inclusão
de parágrafo único no inciso IV do artigo 8° da Lei nO 8.906, de 4 de julho de 1994 
Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil".
RELATOR: Deputado SILVIO ABREU

27 - PROJETO DE LEI N° 897/95 - do Sr. João Fassarella - que "acrescenta parágrafo
único ao artigo 154 do Decreto-lei nO 5.452, de 1° de maio de 1943 - Consolidação das
Leis do Trabalho - para responsabilizar solidariamente pelo cumprimento das normas
de segurança e medicina do trabalho as empresas contratantes de prestadoras de
serviços".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
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28 - PROJETO DE LEI N° 915/95 - do Sr. Miguel Rossetto - que "altera o Decretq-Iei n°
5.45~" de 1° de maio.de·1943, qU9 instituí a Consolidação das Leis d,o Trabalho'\
Ri;~TOR:.o.eputado.~IRE REZENDE.

29 - PROJETO DE LEI,~0'?923l9~ ~-çlo Sr. Bonifácio de Andrada - que "regulamenta o custo
e o pagamento de serviços gráficos oficiais quando organ!zados em autarquias,
empresas públicas ou sociedade de economia mista".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA

30 - PROJETO DE LEI N° 936/95 - do Sr. Waldomiro Fioravante - que "estipula o direito do
vínculo empregatício aos empregados que laboram em atividades relacionadas com
jogos de azar".
RELATOR: Deputado FERNANDO LYRA

COMISSÃO DE VIAÇÃO ETRANSPORTES

Sala 135-A - Anexo 11

A V I S O N° 22/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 22/09/95
Horário.: 9 às 12 e 14 às 18h

Prazo.: 5 sessões
Decurso: 58 sessão

, '

1- PROJETO DE LEI N° 466-A/95 - do Sr. Vic Pires Franco - que "determina a prestação
dos serviços concedidos de transporte rodoviário de passageiros e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado PAULO GOUV~A

2 - PROJETO DE LEI N° 892195 - do Sr. Jorge Anders - que "dispõe sobre a
responsabilidade dos órgãos cometidos do emplacamento, transferência e
regularização de veículos automotores e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MAURO FECURY

A V I S O N° 23/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 28/09/95
Horário.: 9 às 12 e 14 às 18h

Prazo.: 5 sessões
Decurso: 18 sessão

1 - PROJETO Df: LEI N° 919/95 - do Sr. Lindberg Farias - que "suprime o campo "ANO
DE FABRICAÇÃO" no Certificado de Registro e Licenciamento de veícúiê> e dá outras
providências". .
RELATOR: Deputado PAULO FEIJÓ
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2 - PROJETO DE LEI N° 941/95 - do Sr. Carlos Cardinal- que "dá nova redação. ao artigo
80 da Lei nO 5.108, de 21 de setembro de 1966 - Código Nacional de Trânsito".
RELAT.OR: D~putado LEONEL PAVAN

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS:

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 2/95-Emissão Medidas Provisórias

Salas 131 C/135C - Anexo 11

AVISO N° 01/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Instalada em: 19/09/95

Horário: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo: 1OSessões

Decurso: 88 Sessão

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 2/95 - do Sr. Roberto Magalhães 
qu~ "dá nova redação ao artigo 62 da Constituição Federal". (Emissão de' Medida
Provisória).

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 48-A/95-Resseguro

Salas 131 C/135C - Anexo 11

AVISO N° 01/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Instalada em: 27/09/95
Horário: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo: 10 Sessões
Decurso: 28 Sessão

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 48-A/95 - do Sr. Cunha Bueno e
outros - que "acrescenta ao inciso li, do art. 192, da Constituição Federal, a
expressão "resseguro" após a palavra "seguro".
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COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 175·A/95·Sistema Tributário Nacional

Salas 131C/135C - Anexo 11

AVISO N° 01/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Instalada em: 26/09/95

Horário: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo: 10 Sessões

Decurso: 38 Sessão

1 '- PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 175-AJ95 - do Poder Executivo
(Mensagem nO 888/95) - que "altera o Capítulo do Sistema Tributário Nacional".

111 - COMISSÕES MISTAS:

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS
, -

PUBLlCOS E FISCALIZAÇAO
Sala 115-8 - Anexo'll

A V I S O N° 09/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 26/09/95
Horário.:9 às 12hs e 14 às 18hs.

Prazo.:08 dias
Decurso: 4° dia

1 - PROJETO DE LEI N° 40/95-CN. " Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Senado Federal, crédito suplementar no valor de R$
2.440.000,00, para os fins que especifica."

2 - PROJETO DE LEI N° 41/95-CN. ". Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento
Fiscal da União, em favor doMinistério da Justiça, crédito suplementar no valor de R$
158.108,00; 'para os'fins que esPecifica."

3 - PROJETO DE LEI N° 42195-CN." Altoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento
Fiscal da· União, em favor dos Ministérios do Meio Ambiente, dos recursos Hí'dricos e
da Amazônia Legal e do Planejamento e Orçamento, crédito suplementar no valor de
R4 27.121.130,00, para os fins que especifica."
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4 - PROJETO DE LEI N° 43/95-CN." Altera a redação da Lei nO 8.995, de 24 de fevereiro
de 1995, que autoriza o Ministério dos Transportes, por intermédio da Companhia
-Brasileira de Trens urbanos - CBTU, a transferir à Companhia Fluminense de Trens
Urbanos - FLUMITRENS, r~rsos para pagamento de pessoaL"

5 - .PROJETO DE LEI N° 44/95-CN. " Autoriza o .Poder Executivo a abrir ao Orçam~nto:
Fiscal da União, em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no valor
de R$ 50.147.378,00, para os fins que especifica."

(Encerra-se a &s.são às 18 horas e 25 minutos.)

ATO DA PRESIDÊNCIA

o Presidente da Câmara dos Deputados, no uso de suas atri
buições e tendo em vista o disposto no art. 38, do Regimento In
terno, decide designar os Senhores DePItados CUNHA BUENO
(PPB-SP), ALBERTO GOLDMAN (PMDB-SP), MAX ROSEN
MANN (s/PART-PR),e RUBENS MEDINA (pFL-RJ) para repre
sentarem a Câmara dos Deputados nas comemorações do Yon
Kipur, importante data da comunidade judaica, nos dias 3, 4 e 5
de outubro de 1995,emSãoPaulo.

Brasília, 28 de setembro de 1995. - Luís Eduardo, Presi
dente..

ATOS DO PRESIDENTE

O Presidente da Câmara dos DePItados, no uso das atribui
ções que llie confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, resolve exonerar, de acordo com o
art. 35, item I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ALE
XIS SALES DE PAULA E SOUZA, ocupante de cargo da Cate
goria Funcional de Técnico Legislativo - atribuição Adjunto
Parlamentar, Padrão 30, ponto nO 4920, do cargo de Assessor Téc
nico, CNE-7, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputaçlos,
que exerce na Assessoria Técnica da Diretoria-Geral.

Câmara dos Deputados, 28 de setembro de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que llie confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, resolve dispensar, de acordo com
o art. 35, parágrafo único. inciso I, da Lei n° 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, MARIA DO AMPARO FERREIRA SANTIA
GO, ocupante de cargo de Categoria Funcional de Técnico
Legislativo - atribuição Assistente AdministIativo, Padrão 30,
ponto n° 4398, da Função Comissionada de Assessor Técnico, FC
7, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que exerce
no Gabinete do Primeiro Secretário.

Câmara dos Deputados, 28 de setembro de 1995. - L1Ús
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que llie confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 6° da Lei nO 8.112, de 11
de dezembro de 1990, resolve nomear, na forma dos artigos ~,

item I, e 10 da citada Lei n° 8.112, combinados com o art. 28 da
Resolução nO 30, de 13 de novembro de 1990, KEILA DE SOU
ZA PEREIRA para exercer cargo da Categoria Funcional de Ana
lista Legislativo - atribuição Taquígrafo Legislativo, Padrão 36,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, transformado
pelo Ato da Mesa nO 95, de 1° de dezembro de 1993, em vaga de
corrente da exoneração de Rodrigo Costa de Sousa Lima, confor
me Ato do Presidente publicado no Diário do Congresso
Nacional, de 14 de outubro de 1992.

Câmara dos Deputados, 28 de setembro de 1995. - L1Ús
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que llie confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de
II de dezembro de 1990, observado o disposto no artigo 4° da Lei
nO 5.901, de 9 de jullio de 1973, resolve nomear, na forma do arti-

go 9°, item n, da Lei n° 8.112, citada, MARCELO SOARES DA
srrsA para exercer, na Assessoria Técnica da Diretoria-Geral, o
cargo do Assessor Técnico. CNE-7, do Quadro Permanente da Câ
mara dos Deputados, transformado pelo artigo 1° da Resolução nO
43, de 30 de junho de 1973, combinado com o artigo 3° do Ato da
Mesa nO 47. de 7 de outubro de 1992.

Câmara dos Deputado, 28 de setembro de 1995. - L1Ús
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados. no uso das atribui
ções que llie confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de 11
de dezembro de 1990, resolve nomear, na forma dos artigos ~,

item, e 10 da citada Lei nO 8.112, combinados com o artigo 28 da
Resolução nO 30, de 13 de novembro de 1990, MÁRCIA LUÍSA,
SlMIONATTO para exercer cargo da Categoria Funcional de
Analista Legislativo - atribuição Taquígrafo Legislativo, Padrão
36. do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, transforma
do pelo Ato da Mesa nO 95, de 1° de dezembro de 1993, em vaga
decorrente da aposentadoria de Iraídes Milliomem da Silva, con
forme Ato do Presidente PIblicado no Diário Oficial da União de
4 de março de 1993.

Câmara dos Deputados, 28 de setembro de 1995. - L1ÚS
Eduardo, Presidente.
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. O ~si~nte ~ Câmara dos D~putados, no uso das atribui
çõeg que ibe cqnfere o artigo 1°, item I. alínea a, do Ato da Mesa
nO 205. de 28 de jqnho de 1990. e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11
de dezembI'Q de 1990. resolve· nomear,: na f011na dos artigos ~,

item I. elO da. citada Lei nO 8.112•. combinados como artigo 28 da
Resolução nO 30. de 13" de novembro !ie. 1990, MAR1NA BOA
VENTURA RODRIGUES 15m. exercer cargo da Categoria Fun
cional de. .Analista 4gislativo atribuição Taquígrafo
Legislativo•. Padriio 36. do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados, transformado pelo ato da Mesa nO 95. de l° de dezembro
de 1993. em vaga decorrente da aposentadoria de Jorge Honda.
conforme Ato· do .Presidente publicado no Diário Oficial da
União,de 30 de março de 1993.

.Câmara 'dos Deputados, 28 de setembro de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

Q. Presidçntç da Câmara dos Deputados. no uso das atribui
ções que.lhe confere o artigo'l°. item I. alínea a, do Ato da Mesa
n° 205. de 28 de junho de 1990. e o artigo 6° da Lei n° 8.112. de 11 .
de deZe~bro qe' 1990. reSolve nomear. na forma dos artigos~,

item I, e 1Q da plta$,Lei Íl° 8.112, combinados como artigo 28 da
Resolução. nO 30. de 13 Qe novembrO de 1990. SABA CORDEI
RO DE MONfEIRO CHAQJ\S fILHA para exercer cargo da Ca
tegoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição Taquígrafo
Legislativo, Padriio 36, do Quadro Permanente da Câmara dosDe-,
putados, transfopnado pelo Ato da Mesa n° 95. de 1° de dezembro
de' 1993,' em vaga ,decorrente da exoneração de Maria lvete Perei
ra., confonne Ato do Presidente publicado nO Diário do COIigres
50 Nacional de14de CAltubro de 1992.. . - ,

. ' Cãinara dos Deputados, 28 de setembro de 1995. ~ LUís'
Eduár~o; Presitlente.

O Presidente da Câmiu'a dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe c!JIDere o artigo' 1°, item I, alinea 11, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 ,de jJnho~ 19"90, e o artigo 60 da Lei n° 8.112;de 11

de dezembro de 1990, resolve nomear, ~,f<mna dos artigos !)Ó,
item I, e'l'O da citada Lei n° ~tI12, combinados com o artigo 28 da
Re~liJção n° 30, de 13 de novembro de 1990, SHEILA TruSSI
parae~e~cárgo da Categoria FunCional de Analista Legislativo
- attihJição Taquígrafo legislativo, Padrão'~6, do Quadro Peimà
nente da Câmara dos DepItados, transfomíado, pelo Ato 4&, Mesa
n° 95;de 1° de dezembro de 1993, em vaga decorrente da apo5!'n
tadoria de Uyai'a Mendes de Oliveira, confonne Ato do Presidente
publlcadô nO Diário Ofidal da União de 23 de maIÇO de 1993.

Câmara dos DepItados, 28 de setembro de 1995. - Luís
Eduard~,Presidente.

O Presidente da Câmara dos DepItados, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea 11, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112. de 11
de dezembro de 1990, resolve designar por acesso. na forma do ar
tigo 9°, item II, da Lei n° 8.112, de 1990, combinado com o artigo
13 da Resolução nO 21, de 1992, ALEXIS SALES DE PAULA E
SOUZA, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico
Legislativo, - atril:nição Adjunto Parlamentar, Padrão 30. ponto nO
4920, para exercer a partir de 29 de setembro de corrente ano, no
Gabinete do Primeiro Secretário, a função comissionada de Asses
sor Técnico, FC-07. do Quadro Permanente da Câmara dos Depu
tados. transformada pelo artigo 3° da Resolução nO 12, de 27 de

abril de 1983, combinado com o artigo 5:; da Resolução nO 2.1. de
4 de novembro de 1992. .

Câmara dos DepItados, 28 de setembro de 1995. Luís
Eduardo, Presidente. .
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bre e.t•• d..cn.t:~~tivo~, oPr.ildent.. pr••t.ou inforJU,çõe. "compl!.
mantar•• , • n...4i4~ que' ia '.endO parqunt.do.' Ea' ••quid.a,o pre.ide!!.

t. co1oc;;o~ .. di.cu••ão • votação o•••lanc.t•• Contibaia refere!!.

t •• ~o. ~••• 4e março. abril/95, relatado., &JIbo.,pe1o Cona.lh.!
ro Deput.do Milaon Gib.o~t)>>.la'aprovaçio. -Co'locada .. votaçio,e!.

•• matéria foi aprovada '~r unania14ade. b' .equida, o Pr••idente

..pr•••ntou ua proj.to d. "aol~çio qu. 'coriaolida noraaa para conce!.
aio d. _pré.t1JlO. do I,c .~. ~.~••••óciadó•• O Projeto foi. col~
cada .. ~i.cu••io, a.quido de votação, tendo aido· aprovado .por un!,

niaidade. A ...oi.u;io reêeiM~ ó nilJlilro' 05/!5-IPC. que .eri public~
da i parte. Ea ••quid•• o oepU~.do 'ul.r. Itibeiro propo. a .x~in;io

da Cartei~a d~ rlnanci..entó dé Auto.óY.~~Uq.riU .l.~.r ~o
. '. ;, I~'

do. emprér.tim,o. con.iclho1dn.. elll ",lha para ~$ ~40.,OOl) ou U$ ·,ft.OOO T!:-

lIi•• Dla..C" que •••• rM"ldalídadr. dt" elftl)ri.t.ilftO oferece JIla{or garantia

para o IPC. 0. Pre.idcnlr colocou • ~ropo.ta eM diacu••io c o Cana,!
lho aUger1u a criação de uma comi ".ao par. examinar a pror.ollta. O

presidente, i'm.diatamcnt~ cr'iou .. cOIIi ••io, con.titu,lda pelo. Co!!.
.elheiro. Euler Ribe'iro, lManoel Ca.tro .• Mareio Forta•• EM .e'luida,
o Pr•• id.nt.e prope5a a criaçio de 1m Cc.lti d•. ~v.liaçi" d~ c~ecUto

cow. o fim d. ex••inar o. ,cada.tro. do. a••ociado. que.. habilit!.
r •• ao financi...nto d. v.Iculo, quando d..... cad••t.ro.... con.t.ar

alquaa re.t?lçio t!~ conc.it.o de cr'dlt.o. O Co"n••lho .provou a p r 2

po.ta e o comitê de A~ali.ação 'de cridito foi ériado. O Presid.nte I
foi autorizado a de51.gnar seus membro. e a· elas encamJ..nhar; lllll
qu.stões cabívei•. Em !l:eguída, o Presidente =olocou i d1.sp?lIiçio dos
senhores Conselheiros, para exame e aprovaçao, todos os processos

deferir:!0. por ele ad-referendum do Conselho, num total de 688 pr!2!
cea.os, sendo 37-4 de Auxilia-Doença, 266 de, Inscriçio de' segurados
Facultat1.vos, 01 de AuxíliO-Funeral. 01 ped1.do de exclusÃo de peE

sionista e 01 de Averbação de Mandato. Todo. esse. processos foram li
examinados e ao final, aprovado. por unanimidade. O PreSldente de
terminou .. tran.crição des.es proce••oa no final da At.. de•••• tr!:

b ..lho•• Continuando, o D.putado Manoel Ca.era di••e que go.t.ria de

examinar com eu:i..dado •••• que.tio da previdincia • ••••• beneficio.
que o IPC oferece ao. seu. a••ociadoa. Dia•• Q"u•• P8••o..lment.,acha
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e •••s b.n.t!etai ba.tante frigeia. Di••• que unto merecia i
uaa reuniio lliipectaimente para tratar lobre ele. Sugeriu, inclusive, i
convidar~~izãdu'no AUW1.to para oterftcar lubllídioe i IàliJúltr!'

cio do In.titúto. O O'P... Eul.r Rib,lro. corrobOrando CICIl" pr.o~up.çio

ao Deputado ·M.lnoel .ca.tro, IUqerlu que o IPC ••tud...... pOI-;ibl1!
dada de criar ••u. próprio plano d••aúde .. O Pniaidente intormou que

já ••ti adotando q••tõ•• n•• t •••ntido, atravé. da Secretaria do

Mlniltirio da Saúde. Em ••quida, o Deputado ••dro Correia luçariu

.-.durece,r .. idéia .o~r... po••ibilidade do IPC ad81niltr.r OI 1m.§.

vail funcionai. da Ciaara. Di••• que .. viabilizaçÃo d•••a pa••ib!.

lidad., aUMntaria conlliderave1.Jlente .. receita do Inatituto.Conti
nu.ndo, o Pr••idant. eoslt1n1cou~ .atava fazendo qe.tõe. no ••ntI
do d. c.l.bra~ convinio eDII a r.da hotaleira, no ••ntido c5a auf.rir
da.conto•••peeiat. para parl...ntar.. 1 ••quradol do IPC. Di... que

• principio ••••• d••cont.o. qirav..... torno dIi 35'~ u taritu da
baleio. que ••••• ent.ndimento. ji pr~.rav.... ~lacio AOII hotii.
MIJcaoud 'lua, o:cw. 'lua, N1.k)wy 'lua, ••••••• sio PMl10 • cc. o Rio
IntarNle1cnal, no 1.10 de Janeiro. Di••• que ~ conviní.oe..nio r.,ult!.
v....~ c... pua o IPC. Continu.ndo, apele o:t'18~ do Sr.Px!.

aidanta ......,m a ....,..1dada cllI CICI\tar (XII -.u _iallzado na ira gue
ela1, financ.ira • pr.vic!.nc1irl., o cona.lho Deliberativo REFERE!

DOU a contratação do Doutor JOLIO LO'ES LIMA. a partir da 06~.a1.)
de abril da 1"5, opOrtunida4... que autorizou, tambi.,. contr!.

taçio da ua advOCJa~ para pr••t..r a.aiatineia ticnie. .apecializ!.
da no p.t~ocinio alou dal••• 4. cau••• judiei.ia • adaini.trativu,
b-. co.o na a••i.t,inci. profl••ional n. ir•• d. 119illaçio pr.v!
danciir!•• ContorllCt d.tl.ra~n.çio do Pr••idlnt.., todo. o. procI.!.
la' aprovado. nalta, r.união p..... • ..r tr.n.c~1tal contar.- tItu
10a a ~",,\,\raçio a!9Utn;aa~ JlmdlJa-ooa,lI~ -<:?S/95; 7"/95. 6U1J,5-:

HI/9~. 731/'5. 73'1'5. ,77319~. 727195. 767/95. H6195. 73~/95.

714/95. 751/'5. 735195, 725195. 670195. 1791'5. 165/95. 7U195.

711/95. 7U/95. 734/95, 7'l195, 7331.95. 1701'5. 713/95, 772/95.

724/95, ?'5/",· 7~'1'5; ?~'j!JS, 7'8/95, 753/'-.5, 131/95, 70119',

754/95. 726195, 730195'.' 705/95. 697195,. 690195, 7131.95. 706/95.

694/95. "tl95. 715195.' 696195, 619195.. 704/95.,723/95.' 582195,

719/95. 70'/95. 611195,' 716/95. 474/95, 611195. 711/95. 633195.

700/95. 197195. 104/95. 740/95. 106/95, 190/95. 113195, 719/95.

805/95. 705/95, 6Si/95" 7&5/95. 195195. 10'/95, 736195, 121/95.

828/95. 125195, 110195. 7"'/95. 807195. 114"5. U6I95, 123195,

816/95. 79f/95 , 791195., 10,0195, 794195, 1171;5, 111195, 820195.

842195. 710195, 101"5. 136195, I3U95, 847195, ;45/'5; ;49/95.

793/95, 841195, 844/95. 840/95. 8-37/95, 1,66195, 11'195, ;29/95.

831/95. U1195. 153/95, 863"5. 861/95. ~64/95, 119195. 160/95.

87./95. 167195. 165/95, ,6·79/95. 833195. "'195. 190/95. 111195.

110195. 115/95, 816195. 903/95, 177/95. 900/95. 195195. 893/95.

891195. 197/95. 906195. IU/95. 111/95. 905195. 1"/95. 194/95.

923/95. 932/95. 920195. '01/95. 'Ol/95. 'U/95. 1"195, 817/95.

915/95, 924195. '14195. 950195. 966/95. 9U/95, 951/95, 1000/95.

95l/95. 967195. '11/'5, .1001/95.91'/95, 977/95. 976/95. 904/95.

1014/95. '40"5. 951/95. 1017/95. 90.7195, ?U/95, 961/95. 969/95.

990/95. 953195, 151/95. 1010"5, 92l/95. ,9~3195. 939195, 1016195.

978195, 1065/95. 1071/95. 10'0/95. 101~/95. 103l/95. 1015/95.

1022/n. 0'62195. 1073/n, 1027/95. 102t195. 1171/95. 1053195',

0172/n. 1026195. 1136/n. 0,.,'95. 1021/n. 1101/95, 1031/95.

0964/". 11371'5. 1176/,'5. 1001/95. ou.i". 10611", 1154/95.

1074/95. 10'01'5, O'U/95. 1021195. 1007/95. 0'16195, 1054/95.

19721'5. 1015/95, 1121/95. 1175/95. 11101'5. 11Si/95. 1141/95.

lU'/95 , U15/n. 1114/95. 1155/n. 1211/95. 11"195, 1212/95,

1145195. 1210/95. 1121/'5, U17/95. 1103/95. 0935/95, 1192195.

1025"5. 1221/95, 1211/95. 1216195, ,1127/n. 1125/95, 1193"5.

1140/95, 1107/95. 1167/95, ll29/", 11'11". 1124/". 1181/95.

1104/'5, 1105195, 1106/n. 1092195, 1241"5, 1241/95. 1157/95.

1113"5, uU/n. 112'/n. lHI/". 0154/n. 1262/95. 1232/95.

121!"'" 1296195, 1213/95. 123f/95. 1295i95 , 12631:95. 1214/95.

; 1217195, 1314/95, 1241/95.

'1285/95. 1301195. 1311195.

! 1327/95. 1338/95. 124U95.

11314195, 1325/95. 1341195.

11342195. 1351/95. 1313/95.

/1461195. 1431/95. 1432195,

1428195. 1393195. 1379195.

1400/95. 1365/95. 1434195.

1494195. 1!64/95. 1459195,

1474/95, l.4~,/r.,5, )"~~/IIS,

1435195. 1463/95. 1344195.

1317195.

1289/95.

1376195.

1236/95.

1374/95,

1420/95.

1411195.

1317/95.

UI9/~5.

1496/95,

1440/95,

1300/95.

1330/95.

1315195.

1325195,

1339/95,

1421/95,

1399195,

1450195.

1483195.

1433/95.

1458/95.

1240195.

1251/95.

1343195.

1278/95.

1417195.

1456195.

1373/95.

1469195,

1427/95,

J 467195,

1438/95.

1288/95. ,;

1341195 'li,'1328/95,

1388/95.

13.97/95.,'
1396195.

1423195

1456/95, I
U37/95.<.:b.
1481/95.~;

1514/9S, I

11484195. 1491/95. 1473/95. 1449195. 1482195. 1414/!!.5'", 1485195.

1442195. 1487195. 1439/95., 1422195. 1509/95. 146D/95. 1486195.

1508/95, bl lIequeri_nto de 'aneão. 824/95. 869/95. 710195,732195,

856/95. 720195. 393/95" 821195. 802195. 389/9~. 839195, 0173195,.

808195. 721195. 1853/95. 191195, 122/95. 17419'5. 622/95. 0?10/95.,

937195. 1039195. 963195. 925195, '11/95, 901/95, 1041/95. 90tl95.

991195. a 1040/95: cl _ato C....do. 1062/95: 41 _ido de bel..

.io d. Panaioni.ta: 898/951 e. Aaslllo-Doanç. Indef.rldcu 130/957

fI lIaquaraanto da Pen.ão Inclatuido. 1003/95: 91 A....ll1_runaral.

'673/95: hl Af..at_nto ~rádo. '12/95: 1/ Avarb.oeãocll ","""ato.

168/95, jl Intaqr..l1.ação c&rincM' 759/95. 875/95, 741195.979/95.

926195, 1002195. 927195. 1006195, 275195. 286195. 145195 a 215/95'

/tI Inacdção da Sagurado Pa""ltaUyo. 1331195, 1131195. 1219195,

1217/95. 1185195. 1196195. 1270/95, 1099/95. 1191195, '1234/95.

1304/95, 1346/95. 1113195. 12'4195, 1233/95, 130'/95. 1310195,

1186195. 1178/95. 1201/95. 1231195, 1221/95. 1267/95. ,U45/95.

1235195, ~308/95. 1305/95, 1114195, 1322/95, 1299195, 1207/95.

2161195, 1292195. 127U95. lU8/95. lU0/95. 1111195, 1329195,

131'/95. 1336195. U93/95. 1259195. 1340/95. li13195. 1163195.

1272/95, 0948195. 1311195. 0457/95, U54195. 1141195, 1303/95,

1135/95, 1225/95. 1139195. 1320"5. 1251/95. 10'0/95, 1204/95.

1312195. 1286195, 1143195, 1306"5. 12"/95, 1102/95, 1244/95.

1173195. 1224/95. 1310/95, 1205/95. 12U/95, 10";95. 1321195.

1011/95. 0944/95, 1332/95, 1261195. U36/95, 1112/95. 1237195 ,

1202/95. 1271195. 150'/95, 1274/95. 12'0/95. 13501'5, 0991195,

1177195, 1169/95, 1172/95, 1243/95. 12'1/95. 1170195. 1324/95,

1059/95. 10'5/95. 1401/,95, 1063/95. 101&195. 1153/'5., 0"3/95

0946/95, 1011/95. o95,i95. 1095/95, 1017/95. 0931/;5.' 1141195:

07"/95. 1150/95, 10"195, 0717/95, 1034/95. 1017/95. '0127/95.

1151/95. 0617/95. 1164/95. 1100/95. 1023/95. 10IÚ95.' 072.195.

1045/95. 0314195. 0755/95. 1012195. 0511/'5. 1161195. 115t195.

1061195. 0960/95. 0134/55, 0945/95. 0"7/95. 0973/95, 0"6"5.

0961/95, 1051195. 0722/95, 017&195, 10U/95. lIO'I'5. 1075/95.

1035/95. 1083/95. 0995195. 1115/95. 0717195, 1020195. 0992195,

1046195, 1463/95. 1494/95, 'lI"/95. 1089195, 0509195. 1115195,

0974/95. 1044/95. 1019/95, 07751'5. 0103/'5. 100tl95, ' 1051195,

11521". 0'33/95. 0714195. 0401/95, 0111195. 0'47195. 1049195.

10il/95. 0949195. 0"4/'5. 0955/95. 1132/95. 0934/'5, 07,74/95,

1024/95. 1033195, 0970195. 1101/95. 1134195. 1047"5: 0542/95,

1147/95. 1071/95. 0150"5. 1056/95, 0"4195. 1117195. 1111/95.

UOI/". 0'2'/95. 1290195. 0954/95.' 07U/95, 0742/95, 1043/'5.

1067/". 1077"5. 1094/95. 1050/95, 0170195, lI74/". 0113/95.

,0161/'5. 1520"5. 0972/95, 0.'~6/95. 1119195, 11'01'5. 0752/95~

1011/95, 1030/95, 0711"5. lOH/95, 0756/95. 1055/95. l11l195.

1&05195. 1037/95, 1120195; 1211"5. 0'21195. 0'''/95. 1166195.

1179195. ll17/95, 04'43/95. 0";'''5, 0993/95, 1019195. 1131195,

1133/95. 0957195. 1041/95. 1012195. 0141"5. 1051195. 0'30/95.

1158195, '1105/95. 07&0"5. 0624/95, 1122"5. 1144/95. 1042195.

0"2/95. 1213195, 1076195, 1123/'5. 095G195. 1052/95, 147&"5.

1203/95. 1226/95, 1005/95, 091'195. 0'71/95. 0701/ts, Onl/95.

0975"5. 1214"5. 1036/95 • 1411195 • • a4...la havando .. traur.

toi encerrada un io ia traze tn:ta ainut:08. C, para
conatar, eu , JtAYMUIfOO UUAJIO, lecr~
tirio, l.vrai. a p ••nte Ata d.poia 4e lida, diaeut.lda, vot~

d•••provad., ••ri a••in.da pelo Senhor Pr••idante • pe10I hllbroa
do 19ri910 Con••lho D.lib.r.t~
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COMISSÕES
ATASDASCONUSsQES

CONUSSÃQ DE ÂGRICULTURAE POLíTICA RURAL

50" Legislatura _18 Sessão L~islativ~Termo de Reunião

Aos vintes e oito dias do íDê.s?de sétembrõ,de mil novécen
tos e noventa e cinco, deixou de reunir-se a Comissão de Agricul
tura e Política Rural, tendo em vista a realização de Sessão
Extraordinária da Câmara dos Deputados convocada para as nove
horas. E para constar, eu, Moizes Lobo da Cunha (Secretário), la
vrei o presente Termo que irá à publicação.

CONUSSÃO DE TRABALHO, DE ADNUNISTRAÇÃO
E SERVIÇO PÚBLICO

36" Reunião (Ordinária), realizada em 27 de setembro de 1995

N0 dia 27. de setembro de 1995, às 10 horas e 40 minutos,
no plenário .12, Anexo 11, da Câmara dos Deputados, reuniu-se a
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, sob a
presidência do Deputado Wigberto Tartuce, Presidente; presentes
os Deputados José Pimentel, Vice-Presidente; Sérgio Barcelos,
Miguel Rossetto, Ayrton Xerez, José Carlos Aleluia Osvaldo Bio
lchi, Agnelo Queiroz, Costa Ferreira, Paulo Rocha, Sandro Máool,
Wilson Brnga, Wilson Cunha, Waldir Dias, Maria Laura, Jair Me
neguelli, Jair Bolsonaro, Sylvio Lopes, Inocêncio Oliveira e Paulo
Paim. Deixaram de registrar suas presenças os Deputaóos Chi
co Vigilante, Fernando Lyra, Ildemar Kussler, João Mellão
Neto, MáréiaMarinho, Marcos Medrado, Michel Temer, Ro
berto França, Valdomiro Meger, Zaire Rezende e Zila Bezerra.
Expediente: Havendo número regimental, o Presidente submeteu à
apreciação do plenário a ata da 35" Reunião Ordinária, realizada
em 20 de Setembro, que foi aprovada. A seguir, declarou prejudi
cados os Projetos de Lei n° 2.400/91- do Sr. José Carlos Coutinho
~ que "considera penosa a atividade profissional dos trabalhll;dores
que especifica, e n° 1.682/91- do Sr. José Carlos Coutinho -que
dispõe sobre aposentadoria especial aos conferentes e consertado
res de carga, conforme o artigo 164, I, do Regimento Interno.
Dando continuidade, lembrou aos presentes que, no dia seguinte,
às 11 horas, no plenário 9, a Comissão participaria de audiência
pública conjunta com as Comissões de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias; de Finanças e Tributação; de Fiscali
zação e Controle; e Especial do Sistema Financeiro, para ouvir o
Ministro da Fazenda, Dr. Pedro Malan, sobre a reforma econômica
do Governo. Inf01D10U ao plenário ter recebido e encaminhadO à
Mesa para ser numerada a Proposta de Fiscalização e Controle, de
autoria do Deputado Cunha Bueno, propondo que a Comissão de
Trabalho fiscalizasse, com o auxílio do Tribunal de Contas da
União e de empresa de auditoria independente, a gestão e a situa
ção do FGTS. A seguir, convidou o Deputado Miguel Rossetto a
prestar informações sobre o Seminário Emprego Brasil- O Desa
fio do Final do Século". dj} iniciativa da Subcomissão de Política
de Emprego, a ser realizado no dia 5 de outubro, no plenário 12. O
Presidente fez um apelo aos presentes para que comparecessem ao
evento, como forma de demonstrar a preocupação da 'Comissão
com um tema tão angustiante como o do desemprego. A Deputada
Maria Laura solicitou fos~ incluído no Seminário Internacional
da Reforma do Estado debate sobre a reforma administrativa. O
Presidente acatou a sugestão e aproveitou a oportunidade para in
formar que o Seminário seria patrocinado pela Anfip - Associa
ção Nacional dos Fiscais de Contribuição Previdenciária. Quando
o Presidente anunciou a ordem do dia, o Deputado Paulo Paim pe
diu verificação de quorum. Encerramento: Ficando constatada a
inexistência de número regimental para a deliberação, o Presidente

encerrou·os trabal)lOs às 11 horas e 5 minutos, antes convocando
reunião ordinária para o dia 4 de outubro, às 9 horas e 30 minutos.
E para constar, eu, Talit~ Yeda de AJmeida, Secretária, lavrei a
presente.Ata que, depois de lida e aprovada, !jerá assinada pelo
Presidente'e encai:llinhada à publicação no Diário do Congresso
Nacional. . .

DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS

CONUSSÃO DE ECONOMIA, 1NDiJ:8TRIA E COMÉRCIO

O Deputado PAUDERNEY AVELINO, Presidente da Co
missão de Economia, Indústria e Comércio, fez a, seguinte

Distribuição nO 9195

Em 21·9-95
Ao Deputado ANTÔNIO DO VALLE:
Projeto de Lei nO 793/95 - do Sr. Sam~y filho - que "cria o

Banco de Apoio à Pequena Empresa - BAPE".
Ao Deputado CUNHA LIMA: .
Projeto de Lei nO 4.841194 -do Sr. Fábio Feldmann - que

"determina a utilização de Embalagem Especial de Proteção à
Criança - EEPC em medicamentos e produtos químicos de uso
doméstico que apresentem potencial de risco à saúde".

, Ao Deputado ENNALDO RIBEIRO:
Projeto de Lei nO 867/95 - do Sr. Paulo Lima - que "dispõe

sob o r~gime de profissionais e de empresas e entidades fiscaliza
doras d(\exercício de proftssões e dá outras providências".

Ad'Qeputado HERCULANO ANGHINE1TI:
Projetó de Lei n° 4.169/93 - do Sr. Virmondes Cruvinel

,que "dispõe sobre a utilização de gás liquefeito de petróleo GLP,
como combustível, nos veíCulos automotores 'destinados a serviços
em propriedade~rurais de agricultura aJ.i.mentar".

Projeto' de Lei nO 855/95 - do Sr. Vic Pires Franco - que
"dispõe sobre a inclusão de um estojo de primeiros socorros como
equipamento obrigatório para os veículo~ automotores novos de
fabricação nacional".

Ao Deputado JAIME MARTINS:
Projeto de Lei nO 765/95 - do Sr. Júlio Redecker - que

"acrescenta parágrafo ao art. 71 do Decreto-Lei nO 37, de 18 de no
vembro de 1966, que "dispõe sobre o Imposto de Importação, reor
ganiza os serviços aduaneiros e dá outras providências".

Ao Deputado JOÃO PIZZOLATTI:
Projeto de Lei n° 4.112/93- do Sr. Luciano Pizzatto- que ''tor

nam obrigatória a compensação pelo consumo de carbono por parte
das empresas que espeçifica e dá outras providências".

Ao Deputado JÚUO REDECKER:
Projeto de Lei nO 907/95 - do Sr. Laprovita Vieira - que ''regu

lamenta o artigo 178 da Constituição Federal e seu parágrafo único,
no que diz respeito a ordenação do transporte aquático' '.

Ao Deputado LUIZMAINARDJ:
Projeto de Lei n° 797/95 - do Sr. José Fortunati - que "estabe

lece limites máximos para os níveis sonoros e de calor internos nos
veículos de transportes coletivo".

Ao Deputado MÁRIo CAVALLAZZI:
Projeto de Lei nO 2.836192 - do Sr Luciano Pizzatto - que "dis

põe so1xe a instituição de Comissão Intema de Meio Ambiente".
Ao Deputado SEVERINO CAVALCANIT:
Projeto de Lei n° 1.207-A/91 - do Sr. Nelson Marquezelli

que "altera o parágrafo 4° do art. 4°~Lein° 7.678, de 8 de novembro
de. 1988, dando maiores possibilidades de correção do mosto em. fer
mentação".

Sala da Comissão, 21 de setembro de 1995. - Anamélia Ri·
beiro Correia de Araújo, Secretária.
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Distribuição nO 10195

Em,26-9-95
Ao Deputado LUIZ ROBERTO PONTE:
Ao Deputac:lo Luiz RoQetlG.Ponte:
Projeto de l-ei n° 5.7;88/90 - do 'Senado Federal (pLS nO

181/89) - que esta~lece dire~es gerais da Política Urbana e dá
outras providências. (Apensos os Projetos de Lei n"s 2.191189
(2.587/89, 2.937/89, 3.045/89, 3.296/89, 3.896/89, 4.004/89,
4.019/89, 4.024189, 4.285/89, 4310/89, 6.119190, 273/91,
1.882/91,856/91,3.624193,3.880/93,3.818193.

Relator: Deputado LUÍS ROBERTO PONIE:
Ao Deputado SEVERlNO CAVALCAN11:
Projetos de Lei n° 881195 - do Sr. José Fortunati - que alte

ra o artigo ~ da Lei nO 7.256, de novembro de 1984, que estabele
ce normas integrantes do Estatuto da Microempresa".

Sala da Comissão, 26 de setembro de 1995. - Anamélia
Ribeiro Correia de Araújo, Secretaria.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

O Deputado CONZAGA MOTTA, Presidente da Comissão
de Finanças e Tributação, fez a se~in~ .

Distribuição n°'40195

Em 27·9-95
Ao Deputado MAX ROSENMANN
Projeto de Lei Complementar n° 1191 - do Senado Federal

(pLS 161/89- que defme os serviços de qualquer natureza sujeitos
ao imposto de competência dos municípios, previstos no inciso IV
do art. 156 da Constituição, e estabelece suas alíquota.s máximas".

Sala da Comissão, 27 de setembro de 1995•. - Maria Linda
Magalhães, Secretária. , . '

O Deputado ROBERTO JEFFERSON, Presidente da Co
missão de Seguridade Social e Família, fez a seguinte

Distribuição nO 20195

Em 28-9-95
Ao Deputado AYRES DA CUNHA:

. Projeto de Lei n° 918/95 - do Sr. Lindberg Farias - que dis
põe sobre proteção ao trabalhador portador do vírus HIV e dá ou
tras providências.

Ao Deputado FERNANDO GONÇALVES
Projeto de Lei nO 944195 - do Sr. Agnelo Queiroz - que

regulamenta os Planos e Seguros de Saúde e dá outras provi
dências.

Ao Deputado FEU ROSA:
Projeto de Lei nO 903/95 - do Sr. Jorge Anders - que altera

dispositivo da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe so
bre a proteção da criança e do adolescente".

Ao Deputado JOFRAN FREJAT:
Projeto de Lei n° 914195 - do Poder Executivo (MSC

n° 931195) que dá nova redação no caput do artigo 231 da
Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e dá outras provi
dências.

Ao Deputado JOSÉ PINOTI1:
Projeto de Lei n° 922195 - do Sr. Osvaldo Biolchi - que

destina a renda líquida de um teste do concurso denominado su
per-sena à Federação das Misericórdias do Brasil e determina ou
tras providências.

Ao Deputado lUGA ANGERAMI:
Projeto de Lei nO 947/95 - do Sr. Paulo Paim - que altera o

art. 12 da Lei nO 8.212, bem como os arts. 11 e 55 da Lei n° 8.213,
ambas de 24 de julho de 1991, para exigir contribuição para a Se-

guridade Social, quando da averbação de tempo de serviço ao
exercício de mandato eletivo".

Sala da Comissão, 28 de setembro de 1995• ....: Miriam Ma-
ria Bragança Santos, Secretária. . .

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇO PúBLICO, "

O Deputado WIGBERTO TARlUCE, Presidente da Co
missão de TrablJ.1ho, de Administração e Serviço Público, fez a se
guinte

Distribuição nO 30195

Em 27·9-95
Ao Deputado ALMINO AFONSO:
Projeto de Decreto Legislativo nO 164195 - da Comissão de

Relações Exteriores (Mensagem nO 344/91) - qu~ '.'aprova o texto
da Convenção Internacional nO 171, da Organização Internacional
do Trabalho, relativa ao Trabalho Noturno."

Ao Deputado PAULO BERNARDO:
Projeto de Lei Complementar nO 48195 - do Sr. Luciano

, Zicca - que "dispõe sobre equipamentos de segnrariçá pâra edifi
cações destinadas a estabelecimentos bancários, e dá outras provi-
dências." ' . . ,

Ao Deputado PAULO MOURÃO:
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei nO 170-B,87 - que

"altera a redação dos incisos I e 11 do art. 2°, o. caput <:lo'art. 3°, o
inciso VI do art. 4° e o parágrafo único do art. 6° da Lei n° 7.377,
de 30 de setembro de 1985."

Ao Deputado PAULO ROCHA:
Projeto de Lei Complementar nO 169/93 - do Sr. Valdir

Ganzer - que altera dispositivos da Lei Complementar nO 67, de 13
'de junho de 1991, que "dispõe sobre a composição do Conselho
Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento da Amazô
'nia- (SUDAM)".

Ao Deputado SÍLVIO ABREU:
Emenda do Senado ao Projeto de Lei nO 3578-D/93 - que

''transforma ecm càigos no Quadro de Pessoal ao Conselho da
Justiça Federal."

Ao Deputado WIGBERTO TARTUCE (avocado)
Projeto de Lei Complementar nO 26/95 - do Sr. Augusto

Carvalho - que "estabelece a Região Metropolitana de Brasília e
disciplina o respectivo Sistema Administrativo Metropolitano."

Sala da Comissão, 27 de setembro de 1995. - Talita Veda
de Almeida, Secretária.

REDISTRffiUIÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRffiUTAÇÃO

O Deputado GONZAGA MOTTA, Presidente da Comissão
de Finanças e Tributação, fez a seguinte

Redistribuição n° 11195

Em 27-9-95
Ao Deputado PEDRO NOVAIS:
Projeto de Lei nO 2.417/89 - da SI'" Rita Camata - que "dis

põe sobre a concessão de benefício fiscal às pessoas juridicas, nas
condições que menciona."

Sala da Comissão, 27 de setembro de 1995. - Maria Linda
Magalhães Secretária.



Em 27-9-95
Ao Deputado AGNELq.Ql$lRQZ:
Projeto de Lern° 4.439-N94- doS,SIS. Roberto Magalhães

e Elias Murad - que "exclui do conceito de relação empregatícia o
trabalho prestado como terapêutica ocupacional para recuperação
de usuãrios de drogas".

Ao Deputado AYRTON XEREZ: ,
Projeto de Lei nO 647/95 - do Sr. Laprovita Vieira - que

"dispõe sobre o controle da execução orçamentária da União quan
to à realização física do programa de trabalho".

Ao Deputado ILDEMAR KUSSLER:
Projeto de Lei nO 395195 - do Sr. José Carlos Coutinho 

que "acrescenta dispositivo ao artigo 389 da Consolidação das
Leis do Trabalho".

Ao Deputado JOSÉ PIMENI'EL:
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COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO Projeto de Lei n° 677/95 - do.Sr. João Coser - (pL nO
E SERVIÇO PÚBLICO 678195, apensado) - ql1e "altera o artigo.l92 da Consolidação das

O Deputado WIGBERTO TARTUCE, Presidente da Co- Leis do Trabafuo~ CLT, para vincular à remuneração do ti'abalha
DÍissãõ de Trabalho. de Administração e'Setviço Público, fez a se- dor os percentuais devidos por insalubridade".

-i Ao Deputado LUCIANO CASTRO:
guinte Projeto de'Lei n° 4.690-N94 -: do Sr. Jair Bolsonaro - que

Redistdbuição n° 81'95 ''restabelece o benelIcip da. Lei nO 8.237, de 30 de setembro de
1991, aos selVidores militares".

Ao Deputado'SANDRO MABEL: .
Projeto de Lei nO 15-N95 - do Sr. Nilson Gibson -'que "es

tabelece o dever das entidades e associações de classe de editar pu
blicações que contenham'informações relativas a seus associados".

Sala da Comissão, 27 de setembro de 1995. - Talita Veda
de Almeida, Secretária.

Redistribuição nO 9195

Em 28-9-95
Ao Deputado JAIR MENEGUELLJ.:
Projeto de Lei nO 542/95 - do Sr. Cunha Bueno e Outros 

que "dispõe sobre a aquisição, por trabalhadores, de ações das em
presas a serem desestatizadas".

Sala da Comissão, 28 de setembro de 1995. - Talita Veda
de Almeida, Secretária.
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lVag&
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Augusto Canralho
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Carlos Alberto
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Heráclito Fortes
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Welson Gasparini (PSDB)

PSDB

PPB
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COMISSÃO DE CQtNCIA E TEC~OLOGIA,
COMUNICAÇAO E INFORMATICA

Presidente: Marcelo Barbieri (PMDB)
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Titulares
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Edinho Araújo
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
João Natal
Jorge Wilson
José Luiz Clerot
Luiz Carlos Santos

Nestor Duarte
Nicias Ribeiro
Udson Bandeira

Almino Affonso

Adylson Motta
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
Marconi Perillo
Prisco Viana
Talvane Albuquerque
Valdenor Guedes



PSBJPMN
Gervásio Oliveira João Colaço

Secretário: Aurenilton Annuna de Almeida
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Sala 3, Anexo n, Plenário 13
Telefones: 318-6930 a 6935

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Nilmário Miranda (P1)
1° Vice-Presidente: Hélio Bicudo (P1)
2° Vice-Presidente: Ubaldino Junior (PSB)
3° Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)

Titulares Suplentes
PFIJPTB

PUPSDIPSC

COMISSÃO DE ECO~OMIA,
INDUSTRIA E COMERCIO

Presidente: Pauderney Avelino (PPR)
1° Vice-Presidente: Mário Cavallazzi (PPR)
2° Vice-Presidente: MaIcelo Teixeira (pMDB)

Titulares Suplentes
PFIJPTB

B.Sá(pSDB)
GilneyV~
José Machado

Sérgio Carneiro

Robson Tuma (PSL)

Álvaro Gaudêncio Neto
Benedito de Lira
Fátima Pelaes
Marilu Guimarães
Theodorico Ferraço
Vilmar Rocha

Elcione Barbalho
Gilvan Freire .
Paes de Andrade
Rita Camata
Roberto Valadão

PT

PDT

PMDB

PPB

Domingos Dutra
Ivan Valente

Marta Suplicy

Itamar Serpa (PSDB)

Elton Rohnelt

Antônio Geraldo
Jair Siqueira

José Rocha
Severino Cavalcanti

2 Vagas

Agnelo Queiroz (PCdoB)
João Thome Mestrinho

Nilton Baiano
Rubens Cosac

1 Vaga

Betinho Rosado
João Ribeiro
José Múcio Monteiro
Luiz Braga .
Roberto Fontes
Rubem Medina
Severino Cavalcanti

Antônio do ValIe
Dilso Sperafico
Enivaldo Ribeiro (PPB)
Nair Xavier Lobo
Paulo Ritzel
Raimundo Bezerra

Júlio Redecker
Laprovita Vieira
Mário Cavallazzi
Pauderney Avelino
Renato Johnsson

Herculano Anghinetti
José Am'bal
Nelson Otoch
Vittorio Mediolli

João Fassarella
Luiz Mainardi
Wagner Salustiano (PPB)

PMDB

PPB

PSDB

PT

Carlos da Carbrás
Carlos Melles

Félix Mendonça
Hugo Rodrigues da Cunha

Jaime Martins
Roberto Brant (PSDB)

Roberto Pessoa

Gonzaga Mola
Jurandyr Paixão

Luis Roberto Ponte
Maria Elvira

Ricardo Rique
Sandro Mabel

Affonso Camargo (PFL)
Alzira Ewerton

Dilceu Sperafico
Fausto Martello

José Janene

Antônio Kandir
Domingos Leonelli

Fernaudo Torres
José de Abreu

José Machado
Luciano Zica

Miguel Rosseto

Fernando Gabeira (PV)
Francisco Silva
Laura Carneiro
Zé Gomes da Rocha (PSD)
1 vaga

Fernando Ferro (P1)
Maria Valadão

Marta Suplicy (P1)
Valdomiro Meger
Wigberto Tartuce

PDT
Cunha Lima (PSDB) Fernando Zuppo
Magno Bacelar (S/P) Vicente André Gomes

PUPSDIPSC

PSBJPMN
Ubaldino Júnior Adelson Salvador

Secretário: Terezinha de Lisieux Franco Miranda
Local: Sala 8, Anexo n
Telefones: 318-6887

PRP
Adhemar de Barros Filho (pPÍ3) João Pizzolatti (PPB)

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Reunião: quarta-feira-1Oh
Local: Plenário, Sala 112 - Bloco das Lideranças
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Severiano Alves (pDT)
1° Vice-Presidente: Fernando Zuppo (PDT)
2° Vice-Presidente: Marisa Serrano (pMDB)
3° Vice-Presidente: Paulo Lima (PFL)

PSDB
FlávioArns
lldemar Kussler
José Am'bal

PT
Hélio Bicudo
Nilmário Miranda

PDT

Fernando Lopes
José Carlos Coutinho (S/Part.)

PUPSDIPSC
Expedito Júnior

Domingos Leonelli
Sebastião Madeira

Tuga Angerami

Domingos Dutra
Pedro Wilson

Cidinha Campos
Sérgio Carneiro

Robson Tuma (PSL)

Francisco Horta

Ricardo Heráclio

Aldo Rebelo

PSBJPMN

PCdoB

1 Vaga

Bosco França

Aldo Arantes



PPB

PFLIPTB

Augusto Nardes
Eurico Miranda
Mário de Oliveira
Nelson Marchezan
Ricardo Gomyde (PCdoB)

PSDB

Titulares

Carlos Alberto
EXPedito Júnior (PL)
LindbergFarias (pCdaB)
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima
Ricardo Barros

Elias Abrahão
Lídia Quinan
Maria Elvira
Marisa Serrano
Maurício Requião

Suplentes

Jairo Carneiro
.José Jorge

Osvaldo Coelho
Paes Landim

Roberto Jefferson
Vicente Cascione

PMDh
Fernando Gonçalves (PTB)

Ivandro Cunha Lima
José Luiz Clerot

Rita Camata
Simara Ellery

B.Sá (PSDB)
Cleonâncio Fonseca

José Linhatés
Paulo Bauer

Ronivon Santiago (PSD)

Hermes Parcianello
Homero Oguido
Luís Roberto Ponte
Pedro Novais -

BasilioVillani
Delfnn Netto.
Flávio Derzi
Francisco Dornelles
Paulo Mourão (PSDB)
Sérgio Naya

Antônio Kandir
Marcia Fortes
Saulo Queiroz (PFL)
Silvio Torres
Yeda Crusius

.-
Celso Daniel
Conceição Tavares
Fernando Torres (PSDB)
Jose Fortunati

PPB

p'sDB

PT

Pinheiro Landim
3 Vagas

Anivaldo Vale
Márcio Reinaldo Moreira

NanSouza
Roberto Campos

Roberto Silva
Waldir Dias .

Antonio Feijão
Arnaldo Madeira
Danilo de Castro

Jorge Anders
Luiz Carlos Hauly

José Augusto
José Coimbra (PTB)

Marcelo Deda
Nedson Micheleti

Alexandre Santos
FlávioArns
Ubiratan Aguiar

PT

Márcia Marinho
Osmânio Pereira

Vicente Arruda

PDT
Márcia Cibilis Viana
Max Rosenmann (S./P)

PL/PSDIPSC

Enio Bacci
Eunpedes Miranda

Jurandyr Paixão (pMDB)

Esther Grossi
Pedro Wilson

PDT
Fernando Zuppo
Severiano Alves

PL/PSDIPSC
Álvaro Valle

João Fassarella
Padre Roque

Luiz Durão
Wolney Queiroz

Luiz Buaiz

Eujácio Simões
João Colaço (PSB)

José Chaves (S/P)

Francisco Horta
Luiz Piauhylino (PSDB)

PSBJPMN
Sérgio Guerra

PCdoB
Sérgio Miranda

PSBJPMN
Ubaldino Júnior Adelson Salvador

Secretária: Célia Maria de Oliveira
Reunião: quartas-feiras - 10h
Telefones: 318-6900169051701117012

COMISSÃO DE Fl1liANÇAS
E TRIBUTAÇAO

Presidente: Gonzaga Mota (pMDB)
1° Vice-Presidente: Mussa Demes (PFL)
2° Vice-Presidente: Márcio Fortes (pSDB)
3° Vice-Presidente: Max Rosenmann (SI P)

Titulares Suplentes
PF.LI.PTB

PV
João Pizzolatti (PPR) José Carlos Lacerda (PPR)

Secretária: Maria Linda Magalhães
Reunião: quartas-feiras - lOh
Local: Plenário, Sala 5
Telefones: 3l8-696Q16989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Firmo de Castro (PSDB)
1° Vice-Presidente: Lima Netto (PFL)
2° Vice-Presidente: Fenando Diniz (PMDB)
3° Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)

Titulares Suplentes
PF.LI.PTBAugusto Viveiros

Benito Gama
Felix Mendonça
Jaime Fernandes
José Carlos Vieira
Manoel Castro
Mussa Demes
Osório Ac4iano
Roberto Brant (PSDB)

Edinho Bez'
Geddel Vieira Lima
Germano Rigotto
Gonzaga Mata

PMDB

Adauto Pereira
Alexandre Ceranto

Efraim Morais
Hugo Lagranha

João Mellão Neto
João Mendes
Mauro Lopes

Roberto Magalhães
Wilson Cunha

Anibal Gomes
Antônio do Valle

João Ahneida
Paulo Ritzel

Álvaro Gaudêncio Neto
Augusto Carvalho (PPS)
Efraim Morais
Heráclito Fortes
Jaime Martins
João Mendes
Lima Netto
Marilu Guimarães
Maurício Najar
Pedro Correa

Adelson Ribeiro (PSDB)
Confúcio Moura

PMDB

Antônio dos Santos
Carlos Magno

José Tude
Mussa Demes

Ney Lopes
Osório Adriano

Paulo Heslander
Sarney Filho

Ursicino Queiroz
Vic Pires Franco

Carlos Apolinário
Freire Júnior



Rivaldo Macari

PSBlPMN
Bosco França José Carlos Sabóia

Secretária: Valda D. S. Lobo
Reunião: quartas-feiras - lOh
Local: Plenário, Sala 15-B
Telefones: 318-694416946

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
Presidente: Franco I\1ontoro (PSDB)
1°Vice-Presidente: Atila Lins (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Cardinal (pDT)
3° Vice-Presidente: Haroldo Lima (PCdoB)

Titulares Suplentes

Fernando Diniz
Fernando Gomes
José Priante
Luiz Fernando (PSDB)
NelsonTrad (PTB)
Olavo Calheiros
Ricardo RlqÍle

PPB
Luciano Castro',
Márcio Reinaldo Moreira
Moacyr Àndrade.
Osvaldo Reis
Ricardo Izar
2 Vagas

PSDB
Antonio Balhmann
Arnaldo Madeira
Artbur Virgílio
Emerson Olavo Pires
Finno de Castro
Jayme Santana

PT
Arlindo Chinaglia
Jaques Wagner
Paulo Bernardo
Waldomiro Fioravante

PDT
Fernando Lopes
Giovanni Queiroz
José Carlos Coutinho (S/P)

PLlPSDIPSC
Maurício Campos
Valdemar Costa Neto

Hélio Rosas
Luiz Carlos Santos
. Pedro Novais

Roberto Rocha
3 Vagas

Basílio Villani
Carlos Camurça

Delfnn Netto
Flávio Derzi

Pauderney Avelino
Simão Sessim

1 Vaga

Alexandre Santos
Cipriano Correia

José Aníbal
Roberto Santos

Vittorio Mediolli
Yeda Crusius

Ana Júlia
Chico Vigilante

José Genoíno
Luiz Gushiken

Cidinha Campos
Coriolano Sales

Renan Kurtz

Eujácio Simões
Welinton Fagundes

Carlos Camurça,
Fausto Martello
José Tude (PTB)
Salatiel Carvalho ,
Sergio Barcellos (pFL)

Adroaldo Streck
Luciano Zica (PT)
Sylvio Lopes ' ,

Chico Ferramenta
Fernando Ferro

Aírton Dipp
José Maurício

Elton Robnelt

PPB
Benedito Guimilrães

EdsOn Queirpz
Júlio Redecker

Marcos MedradO'
Nelson Marquezelli (PTB)

PSDB
Fi,wJ.o de Castro

.Márcio.For.tes.
Marinha R!lUpp

PT
AdãoPretto

Milton Mendes

PDT
Antônio Joaquim

José Carlos Coutinho (S/P)

PLlPSDIPSC
Zé Gomes da Rocha

Presidente: Eliseu Resende (PFL)
1°Vice-Presidente: Paulo Titan (pMDB)
2° Vice-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)
3° Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PSC)

Titulares Suplentes
PFllPTB

PFllPTB
Antônio Deno Benito Gama
Aroldo Cedraz Paulo Cordeiro
Átila Lins Paulo Gouvea
Ciro Nogueira Pedrinho Abrão
José Rezende (PPB) Roberto Fontes
Leur Lomanto Theodorico Ferraço

PMDB
Genésio Bernardino Adelson Ribeiro (PSDB)
José Thomaz Nonô AryKara
Luiz Henrique Freire Junior
Paes de Andrade Rubens Cosac
Robério Araújo (PSDB) 1 Vaga

PPB
Costa Ferreira Adylson Motta
Cunha Bueno Jofran Frejat
Paulo Bauer Salatiel Carvalho
Pedro Valadares Wagner Salustiano

PSDB
Aécio Neves Jayme Santana
FeuRosa Koyu Iha
Franco Montoro Régis de Oliveira (PFL)

PT
Luiz Gushiken Conceição Tavares
Sandra Starling Eduardo Jorge

PDT
Carlos Cardinal Airton Dipp' .1

Edinho Bez
Marcelo Barbieri

Zila Bezerra
2 Vagas

Abelardo Lupion
Jnão Iensen
Lima Netto

Paulo Bornhausen
Salomão Cruz

Werner Wanderer

Antônio Feijão (PSDB)
Aracely da Paula
Eliseu Resende
José Santana de Vasconcellos
Moisés Lipnik
Murilo Pinheiro

PMDB
Francisco Diogenes (PFL)
Jorge Tadeu Mudalen
Marcos Lima
PauloTitan

José Carlos Sabóia

PSBIPMN
Marquinho Chedid (PSD)

PCdoB
Sérgio Miranda 1 Vaga

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo
Reunião: quinta-feira-lOh
Local: Plenário 9, Sala 961
Telefone: 318-6888

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA



PCdoB

Haroldo Lima Ricardo Gomyde

Secretária: Andréa Maura Versiani de Miranda
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - lOh
Local: Plenário. Sala 2
Telefones: 318-6993 a 6996

COMISSÃO DE SEGÇRIDADE
SOCIAL E FAMILIA

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
1°Vice-Presidente: Mauri Sérgio (pMDB)
2° Vice-Presidente: Iberê Ferreira (PFL)
3° Vice-Presidente: Sebastião Madeira (PSDB)

Titulares Suplentes
PFlJPTB

Alexandre Ceranto Álvaro Gaudêncio Neto
Carlos Magno Antônio Joaquim Araújo
Ceci Cunha (PSDB) Augusto Viveiros
Fernando Gonçalves Duílio Pisaneschi
Iberê Ferreira Fernando Gomes (pMDB)
Jair Soares Inocêncio Oliveira
Jonival Lucas Márcia Marinho (pSDl;3)
José Coimbra Paulo Paim (PT)
Roberto Jefferson Vilmar Rocha
Ursicino Queiroz 1 Vaga

PMDB

O1icão Brigido André Puccinelli
Elcione Barbalho Armando Abílio
Euler Ribeiro Armando Costa
José Pinotti Confúcio Moura
Laíre Rosado Darcísio Perondi
Mauri Sérgio José Aldemir
Rita Camata Lídia Quinan
Rubens Cosac Olavo Calheiros
Saraiva Felipe Remi Trinta

PPB

Alcione Athayde Agnaldo Timóteo
Arnaldo Faria de Sá Eurico Miranda
Ayres da Cunha (PFL) Laura Carneiro
Célia Mendes Moacyr Andrade
Fátima Pelaes (PFL) Pimentel Gomes (PSDB)
Jofran Frejat Romel Anízio
José Linhares Talvane Albuquerque

PSDB

Arnon Bezerra Eduardo Barbosa
Carlos Mosconi Elias Murad
Cipriano Correia E:zídio Pinheiro
Osmânio Pereira Feu Rosa
Sebastião Madeira Jovair Arantes
Tuga Angerami Robério Araujo

PT
Eduardo Jorge Arlindo Chinaglia
Humberto Costa Gilney Viana
José Augusto José Fritsch
Marta Suplicy José Pimentel

PCdoB-

Jandira Feghali Agndo Queiroz

Secretária: Míriam Maria Bragança Santos
Renião: quartas-feiras - lOh
Local: Plenário, Sala 9
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

Presidente: Wigberto Tartuce (PP)
1°Vice-Presidente: Marcos Medrado (PP)
2° Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
3° Vice-Presidente: Zila Bezerra (PMDB)

Titulares Suplentes
PFlJPTB

RenanKurtz

De Velasco

Us11itaro Kamia

PLlPSD~C

PSBJPMN

José Mauricio

Álvaro Valie

Ricardo Heráclio

PDT

Cidinha Campos
Serafim Venzon
Vicente André Gomes

PLlPSD/PSC

Luiz Buaiz
Nilton Baiano (PMDB)

PsBJPMN

Luiz Piauhylino (PSDB)
Sérgio Arouca (PPS)

Inocêncio Oliveira
João Mellão Neto
José Carlos Aleluia
José Pimentel (PT)
Paulo Paim (PT)
Paulo Rocha (PT)

PMDB
AytonXerez (pSDB)
Michel Temer
Sandro Mabel
Wilson Cunha (PFL)
Zaire Rezende
Zila Bezerra

PPB

Jair Bolsonaro
Miguel Rossetto (PT)
Valdomiro Meger
Waldir Dias
Wigberto Tartude

PSDB
lldemar Kussler
Márcia Marinho
Roberto Franca

Chico Vigilante
Jair Meneguelli
Maria Laura

PDT

Wilson Braga
1 Vaga

PLlPSD/PSC

Marcos Medrado (PP)

Fernando Zuppo
Wilson Bragà

I Vaga

José Egydio
Pedro Canedo

Alexandre Cardoso
Beto Lelis

Jair Siqueira
Luiz Moreira

Manoel Castro
Osvaldo Biolchi
Sergio Barcellos

1 Vaga

João Natal
Jorge Wilson

José Thomaz Nonô
Sylvio Lopes (PSDB)

Ubaldo Correa
1 Vaga

Benedito Guimarães
Costa Ferreira

Luciano Castro
Paulo Mourão (PSDB)

I Vaga

Almino Affonso
Tuga Angerami
Ubiratan Aguiar

José Fortunati
Paulo Bernardo

1 Vaga

Coriolano Sales
Sílvio Abreu

1 Vaga



PSBIPMN PP

PCdoB
Agnelo Queiroz . Aldo Rebelo

Secretária: Talita ) eda de Almeida
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - lOh
Local: Plenário, Sala 11
Telefones: 318-6987/6990/700417007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Moreira Franco (PMDB)
I°Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
2° Vice-Presidente: Philemon Rodrigues (PTB)
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)

Titulares Suplentes

Fernando Zuppo
Matheus Schmidt
Serafim Venzon

José Chaves (SIP)

Augustinh6 Í'reitas
2 Vagas

PDT

PlJPSD/PSC
José Carlos Lacerda (PPR) Corauci Sobrinho (PFL)
José Egydio Francisco Rodrigues

PSB/PMN
Candinho Mattos (PMDB)

PCdoB

Dolores Nunes (PSDB)
Francisco Silva
João Maia (PSDB)

I Antônio Joaquim
Edson Ezequiel
LeonelPavan

Ushitaro KamiaFernando.J.,yra

PFLIPTB Paulo Gouvêa (PFL) Jandira Feghali

Alceste Almeida Arolde de Oliveira Secretário: Rui Ornar Prudêncio da Silva
Chico da Princesa Cláudio Cajado Reunião: quartas-feiras - lOh
Duílio Pisaneschi Eliseu Resende Local: Plenário, Sala 11
Hilário Coimbra Iberê Ferreira Telefones: 318-6973 a 6976
Jairo Azi . Jaime Fernandes

COMISSÃO DE DEFESA NACIONALLael Varella Jç>sé Santana de Vasconcellos
Mauro Fecury Luís Barbosa Presidente: Maurício Campos (PL)
Mauro Lopes Rodrigues Palma 1° Vice-Presidente: Elton Rohnelt (pSC)
Philemon Rodrigues Rubem Medina 2° Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
Theodorico Ferraço 1 Vaga 3° Vice-Presidente: Marquinho Chedid (PSD)

PMDB Titulares Suplentes
Alberto Goldmann Luiz Henrique PFLIPTB
Alberto Silva Marcelo Teixeira Davi Alves Silva (PMN) Abehirdo Lupion
Antônio Brasil Mauri Sérgio Jaime Martins Carlos Magno
Barbosa Neto Nestor Duarte Luciano Pizzatto Júlio César
Carlos Nelson Nicias Ribeiro Moises Lipnik Maluly Netto
Darcísio Perondi Olavio Rocba (PSDB) Paulo Heslander Paulo Cordeiro
Henrique Eduardo Alves Raimundo Bezerra Werner Wanderer Roberto Jefferson
Moreira Franco Usbitaro Kamia (PSB)
Newton Cardoso 2 Vagas PMDB

PPB Elton Robnelt (PSC) Euler Ribeiro

Antônio Jorge Affonso'Camargo (PFL) Hélio Rosas Luiz Henrique
João Thomé Mestrinbo Marcelo Biirbieri

Benedito Guimarães Augustinho Freitas José Pinotti Noel de Oliveira
Dolores Nunes (PSDB) Eurico Miranda José Thomaz Nonô Pinheiro Landim
Francisco Silva Felipe Mendes
João Maia (PSDB) José Teles PPB
Simão Sessim 2 Vagas Arnaldo Faria de Sá Anivaldo Vale
TeImo Kirst Jair Bolsonaro Augusto Nardes

PSDB Marquinho Chedid (PSD) Luciano Castro

Eduardo Mascarenhas
Pauderney Avelino Valdenor Guedes

Jorge Anders I Vaga 1 Vaga
Jovair Arantes João Leão
Leônidas Cristino Sebastião Madeira PSDB
Marinha Raupp Vanessa Felippe Antônio Feijão Antônio Aureliimo
Mario Negromonte Zé Gerardo Arnaldo Madeira Celso Russomanno
Paulo Feijó 1 Vagas Nelson Otocb Firmo de Castro

PT PT
Carlos Santana Alcides Modesto José Genoíno Hélio Bicudo
Hugo Lagranha (PTB) Jaques Wagner Paulo Delgado José Fortunati
João Coser João Paulo

PPRTeIma de Souza Paulo Delgado

PPR
Arnaldo Faria de Sá Anivaldo Vale
Jair Bolsonaro Augusto Nardes

Antônio Jorge Affonso Camargo (PFL) Pauderney Avelino Luciano Castro
Benedito Guimarães Eurico Miranda PP
Simão Sessim Felipe Mendes

Marquinho Chedid (PSD) Valdenor GuedesTeImo Kirst José Teles
1 Vaga 1 Vaga



PSBIPMN'

Francisco Rodrigues (PSD) 1 Vaga

Secretário: Tércio Mendonça Vilar
Reunião: quartas-feiras - 9h
Local: Plenário, Sala 19
Telefones: 318-6998 a 318-7001

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

PFIlPTB

Titulares

Presidente: Eraldo Trindade (PPR)
1° Vice-Presidente: Carlos Airton (PPB)
2° Vice-PIesidente: César Bandeira (PFL)
3° Vice-Presidente: Nedson Micheleti (PT)

Carlos Alberto Antonio dos Santos
Corauci Sobrinho Antonio Ueno
João Iensen Osório Adriano
Luiz Braga Vilson Santini

PMDB

Hermes Parcianello Confiício Moura
Pedro Novais Pinheiro Landim
1 Vaga 1 Vaga

PPB

Eraldo Trindade Agnaldo Timóteo
Wagner Salustiano Francisco Silva
Wigberto Tartuce Gerson Peres
1 Vaga 1 Vaga

PSDB

Celso Russomanno Emerson Olavo Pires
Eduardo Mascarenhas Feu Rosa

PT
Chico Vigilante Luiz Mainardi
Paulo Rocha Sandra Starling

PDT

Antônio Joaquim Carlos Cardinal

PLlPSDIPSC

De Velasco . Welington Fagundes

PSBIPMN

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR A

ARRECADAÇÃO E DESTINAÇÃO DE VERBA
REFERENTE A DIREITOS AUTORAIS, ,

PRlNCIfALMENTE NO,QUE SE REFERE A
A-TUAÇAO DQ ESCRITORIO CElffRAL DE
ARRECADAÇAO E DISTRIBUIÇAO - ECAD

Proposição: REQ-5195 . Autor: Eraldo Trindade
Presidente: Hermes Parcianello (pMDB)
1° Vice-Presidente: Carlos Alberto (PFL)
2° Vice-Presidente: Paulo Rocha (PT)
3° Vice-Presidente: Eduardo Mascarenhas (PSDB)
Relator: Eraldo Trindade (PPB)

Titulares Suplentes
PFIlPTB

Ubaldino Júnior Nilson Gibson

Secretária: Fátima Moreira
Local: Anexo li, Mezanino, Sala 139-B
Telefone: 318-7057

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉR)TO
DESTINADA A INVESTIGARA SITUAÇAO

DOS BINGOS NO BRASIL

Suplentes

. Airton Dipp
Matheus Schmidt

Expedito Júnior

Fernando Lopes
1 vaga

Carlos Santana
Celso Daniel

Humberto Costa

Ceci Cunha
Leônidas Cristino

Mário Negro monte

Alberto Silva
Antônio Brasil
Carlos Nelson

Cassio Cunha Lima
Homero Oguido

Antônio Jorge (PPR)
Davi Alves Silva (pMN)
José Mendonça Bezerra

José Rocha
1 Vaga

PT

PPB

PDT

Célia Mendes
Nelson Meurer

Osvaldo Reis
Prisco Viana

Welson Gasparini (PSDB)

PSDB

PMDB

PDT

,
. PIlPSDIPSC

Maurício Caínpõs

Antônio Joaquim
Eurípedes Miranda

Albérico Cordeiro
Carlos da Carbrás
César Bandeira
Eliseu Moura
Rogério Silva (PPR)

Annando Abílio
Edison Andrino
Noel de Oliveira
Simara Ellery
Wilson Cignachi

Carlos Airton
Eraldo Trindade
Felipe Mendes
NanSouza
VadãoGomes

Antônio Carlos Pannunzio
João Leão
Zé Gerardo

João Paulo
Nedson Micheleti
Nilmário Miranda

Odelmo Leão (PP)
Silvio Abreu

Proposição: REQ-2195 Pram: 26-5-95 à 23-10-95
Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
10 Vice-Presidente: Ricardo Gomyde (PCdoB)
2° Vice-Presidente: Vicente André Gomes (pD1)
30Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
Relator: Eurico Miranda (PPB)

Titulares Suplentes
PFIlPTB

PLlPSDIPSC

Welinton Fagundes

PSBIPMN

Gonzaga Patriota

Secretário: Estevam dos Santos Silva
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 17
Telefone: 318-7071

I Vaga

1 Vaga

4 Vagas 4 Vagas



PMDB
3 Vagas 3 Vagas

P~~

Arnaldo Faria de Sá Cunha Bueno
Eurico Miranda Marcos Medrado
Nelson Meurer" Wagner Salustiano
1 vaga 1 vaga

PSDB
Nelson Otoch Jovair Arantes
Zulaiê Cobra Salvador Zimbaldi

PT
Carlos Santana João Fassarella
Padre Roque Pedro Wilson

PDT

Vicente André Gomes Severiano Alves

PLlPSD/PSC

Marquinho Chedid Roland Lavigne

PCdoB

Ricardo Gomyde Lindberg Farias

Secretária: Maria Auxiliadora Montenegro
Local: SelViço de CPI - Sala 139, Anexo n
Telefone: 318-7056

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITo
DESTINADA A INVESTIGARDENÍJNCIAS DE

IRREGULARIDADES NAS ENTIDADES
DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

Proposição: REQ-l/95 Autor: Freire Júnior

Presidente: Manoel Castro (PFL)
1° Vice-Presidente: João Mellão Neto (PFL)
3° Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Freire Júnior (pMDB)

Titulares Suplentes
PFUPTB

Heráclito Fortes Álvaro Gaudêncio Neto
João Mellão Neto Fernando Gonçalves
José Coimbra Maluly Netto
Manoel Castro Mauro Lopes

PMDB
Freire Júnior Henrique Eduardo Alves
Geddel Vieira Lima Noel de Oliveira
Jorge Wilson Zaire Rezende

PPB
Arnaldo Faria de Sá Célia Mendes
José Linhares Edson Queiroz
Simão Sessim Moacyr Andrade
1 Vaga 1 Vaga

PSDB
Luiz Piauhylino Ceci Cunha
FeuRosa Jorge Anders

PT
José Pimentel Fernando Ferro
Paulo Bernardo Luiz Gushiken

PDT
Cidinha Campos Vicente André Gomes

PLlPSD/PSC
Pedro Canedo Luiz Buaiz

PSBJPMN

Alexandre Cardoso ~ Vaga

Secretário: Regina Maria Veiga Brandão
Local: SelViço de CPI - Sala 139
Telefone: 318-7055

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQuÉRITo

PA~s=l=G~~fE
FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS

Proposição: REQ-3195 Autpr: Paulo Mourão

Presidente: Barbosa Neto (pMDB)
1° Vice-Presidente: José Pinotti (pMDB)
2° Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Moacyr Andrade (PPB)
Relator: Ayres da Cunha (PFL)

Titulares Suplentes
PFIJPTB

Ayres da Cunha Aroldo Cedraz
Fernando Gonçalves Duilio Pisaneschi
Jaime Martins Pedro Corrêa
José Rocha Vrsicmo Queiroz

PMDB

Aníbal Gomes Chicão Brígido
Barbosa Neto Jorge Tadeu Mudalen
José Pinotti Saraiva Felipe

PPB

Moacyr Andrade Basílio Villani
SalatieI CalValho Célia Mendes
Waldir Dias Jofran Frejat

PSDB
Elias Murad Rommel Feij6
Jovair Arantes Tuga Angerami

PT
Arlindo Chinaglia Eduardo Jorge
José Augusto Humberto Costa

PDT
Seraftm Venzon Itamar Serpa (PSDB)

PLlPSD/PSC

Pedro Canedo José Egydio

PSBJPMN
Alexandre Cardoso 1 Vaga

Secretário: Carmen Guimarães Amaral
Local: SelViço de CPI - Anexo n- Sala 139-B
Telefone: 318-7054

COMISSÃO ESPECIAL
DES'lJNADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
POUTICAS, DEVENDQ PROPOJ{, DENTRE

ESTAS, A ATUAUZAÇAO DO CODIGO ELEI
TORAL E MODIFICAÇ(>ES NA LEGISLAÇÃO

ELEITORAL..,PARTIDARIA, INÇLUSIVE AS
NECESSARIASA~TERAÇOESNA

CONSTITUIÇAO FEDERAL
Presidente: Mendonça Filho (PFL)
I° Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
2° Vice-Presidente: Jayme Santana (PSDB)
3° Vice-Presidente: Alzira Ewerton (PPR)
Relator: João Almeida (pMDB)



Titulares
PFLIPTB

Araceiy de Paula
BoÍlifácio de Andrada
José SantaJia de Vascoriéellos
MendonçaHIho
Corauci Sobrinho
Paulo Gouvea
Vicente Cascione

PMDB·
João Almeida
Nicias Ribeiro
Olavo Calheiros
Roberto Valadão
Ubaldo Correa
Marcelo Barbieri

PPB
Alzira Ewerton
Jarbas Lima
José Janene
Prisco Viana
Romel Anízio

PSDB
Jayme SantaJia
Roberto Santos
Feu Rosa
Silvio Torres

PT
João Paulo
Paulo Delgado
Sandra Starling

PDT

Suplentes

Iberê Ferreira
Paes Landim

Pedrinho Abrão
Ricardo Barros
Roberto Pessoa

Rodrigues Palma
Vilmar Rocha

Barbosa Neto
Chicão Brígido
Marisa Serrano

Maurício Requião
Tetê Bezerra

Wilson ·Branco

Arnaldo Faria de Sá
Cunha Bueno
José Linhares
Osvaldo Reis
Ricardo Izar

Cipriano Correia
Aécio Neves

Paulo Feijó
Zé Gerardo

José Genoino
Padre Roque

Waldomiro Fioravante

Carlos Magno
Cirá Nogueira
Cláudio Cajado
José Rezende
Paulo Lima

Candinho Mattos
Homero Oguido
Ivo Mainardi
Maria Elvira
Sandro Mabel
Silas Brasileiro

Agnaldo Timóteo
Gerson Peres
Ricardo Izar
Silvernani Santos
l'yaga

Jovair Arantes
Arthur Virgílio Neto
Nelson Otoch
Zulaiê Cobra

Carlos Santana
João Fassarella
José Fortunati

Fernando Lopes
Matheus Schmidt

Antonio Joaquim Araújo
Carlos da Carbrás

.Efraim Morais
Hilário Coimbra

Mauro Fecury

PMDB
AmôalGomes

Jorge Tadeu Mudalen
José Aldemir

Noel de Oliveira
Pinheiro Landim
Wilson Cigna'chi

PPB
Eurico Miranda

José Carlos Lacerda
Marcos Medrado

Nelson Meurer
Wagner Salustiano

PSDB
Alexandre Santos

Domingos Leonelli
Marinha Raupp

1 Vaga

PT
Hélio Bicudo
José Augusto
Pedro Wilson

PDT
Ênio Bacci

Wolney Queiroz

PI.JPSD/PSC
Pedro Canedo

Gonzaga Patriota

Adauto Pereira
B'enedito de Lira

Hugo Rodrigues da Cunha
Pedrinho Abrão

PSBIPMN
Marquinho Chedid

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
I° Vice-Presidente: Carlos Melles (PFL)
2° Vice-Presidente: Saulo Queiro'z (PFL)
3° Vice-Presidente: Roberto Balestra (PPB)
Relator: Valdir Colatto (PMDB)

Titulares Suplentes
PFIJPTB

PCdoB
SérgIO Miranda Aldo Arantes

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Serv. Com. Esp. Anexo 11 - Salas 124-A/152-A - Ala
Nova
Telefones: 318-6874/706617067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A ESTUDAR ALTERNATIVAS

PAJU A ATUAUZAÇÃO ~ONETÁRI,A DOS
DEBITOS NAS OPERAÇOES DE CREDITO

RURAL, DESTI~ADAS A CUSTEIO,
COMERCIALIZAÇAO E INVESTIMENTO

Abelardo Lupion
Carlos Melles
José Rocha
Nelson MarquezelliAdauto Pereira

Alceste Almeida

José Carlos Sabóia

Ênio Bacci
Eurípedes Miranda

PI.JPSD/PSC Nilson Gibson

Fernando Lyra

Coriolano Sales
Matheus Schmidt

Albérico Cordeiro
Aracely de Paula

Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid

PSBIPMN

PCdoB
Aldo Arantes Haroldo Lima

Secretário: BIUnilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: Serv. Com. Especiais: Anexo II - Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-7067 / 706617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER

~OBRE TODAS AS PROPOSIÇÕES, EM
TRAMITEN~TA CASA,REFERF~TES AOS

JOGOS E A REGULAMENTAÇAO DOS
CASSINOS NO BRASIL

Presidente: Homero Oguido (PMDB)
1° Vice-Presidente: Silas Brasileiro (pMDB)
2° Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB}
3° Vice-Presidente: Ricardo Izar (PPB)
Relator: Aracely de Paula (PFL)

Titulares Suplentes
PFLlPTB



Beto Lélis Adelson Salvador

Secretária: Rejane S. Marques
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo n- Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE

LEI, EM TRÁMITE NESTA ÇASA,
QUE VERSAM SOBRE MATERIAS

RELATIVAS AO SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL,

REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Presidente: Gonzaga Mota (PMDB)
1°Vice-Presidente: Edinho Bez (pMDB)
2° Vice-Presidente: Antônio Kandir (PSDB)
3° Vice-Presidente: Mussa Demes (PFL)
Relator: Benito Gama (PFL)

Titulares Suplentes
PFLIPTB

PMDB

.André Puccinelli "Fernando Gomes
Nair Xavier Lobo Edinho Araújo
Valdir Colatto Silas Brasileiro

PPB

Rugõ Biehl Augusto Nardes
Roberto Balestra Dilceu Sperafico
Romel Anízio Paulo Mourão (PSDB)
1 Vaga 1 Vaga

PSDB

Antonio Aureliano Amon Bezerra
Saulo Queiroz Ezídio Pinheiro

Pr
2 Vagas 2 Vagas

PDT

Carlos Cardinal Odílio Baldinotti

PLlPSDJPSC
Roland Lavigne Zé Gomes da Rocha

PSBIPMN

Benito Gama
Félix Mendonça
Mussa Demes
Ney Lopes
Paes Landim
Saulo Queiroz
Theodorico Ferraço

Edinho Bez
Gonzaga Mota
José Thomaz Nonô
Jurandyr Paixão
Luís Roberto Ponte
Silas Brasileiro

Anivaldo Vale
Basílio Villani
Francisco Dornelles
José Janene
Valdomiro Meger

PMDB

PPB

Alexandre Ceranto
Augusto Viveiros

Efraim Morais
Moisés Lipnik

Osório Adriano
Pedrinho Abrão
Roberto Pessoa

Antônio do Valle
Marcos Lima
Paulo Ritzel

3 Vagas

Cunha Bueno
Laprovita Vieira

Luciano Castro
Márcio Reinaldo Moreira

Roberto Campos

PSDB

Antônio Kandir Aritônio Feijão
Ayrton Xerez Fernando Torres
Firmo de Castro Herculano Anghinettj
Luiz Carlos Hauly Márcio Fbrte's

Pr
José'Fortunati Ana Júlia
José Pimentel Conceição 'Tavares
Nedson Micheleti Paulo Bernardo

PDT

Coriolano Sales Márcia Cibilis VIana
Fernando Lopes 1 Vaga

PLlPSDJPSC

Francisco Horta Eujácio Simões

PSBIPMN

Sérgio Guerra Ricardo Reráclio

PCdoB

Ségio Miranda 1Vaga

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo n- Sala 120-B - Ala Nova
Telefone: 318-7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI N° 4.376193, DOAPODER EXE-
CUTIVO, QUE "REGULA A FALENCIA, CO~

CORDATA PREVENTIVA E A RECUPERAÇAO
DAS El\;.fPRESAS QUE EXERCEM ATIVIDADE
ECONOMlCA REGIDA PELAS LEIS COMER-

CIAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL nO 4.376193 Autor: Poder Executivo

Presidente: José Luiz Clerot (pMDB)
1°Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
2° Vice-Presidente: Régis de Oliveira (PFL)
3° Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPR)

Titulares Suplentes
PFLIPTB

Augusto Viveiros Benito Gama
Osvaldo Biolchi Hugo Rodrigues da Cunha
Raul Belém José Jorge
Severino Cavalcanti Luiz Barbosa

PMDB
Dilso Sperafico Fernando Diniz
Jorge Tadeu Mudalen Gilvan Freire
José Luiz Clerot Oscar Goldoni

PPB

Ibrahim Abi-Ackel Adhemar de Barros Filho
Jarbas Lima Adylson Motta
Valdomiro Meger Raimundo Santos
1 Vaga 1 Vaga

PSDB
Régis de Oliveira Herculano Anghinetti
Vittorio Medioli Nelson Otoch

Pr
Milton Mendes Miguel Rossetto
Sandra Starling Waldomiro Fioravante



PDT PLlPSDIPSC
Euripe~sMiranda '.

De VeJasco
PLlPSDIPSC

Fernando Lopes

Fràncisco Rodrigues

Roland Lavigne

Fernando Gabeira (PV)

PSDIPMN'

José Egydio

Raqu~lCapiberibe

Aldo Arantes A ldÇ> Rebelo
Lindberg Farias

PCdoB

1 Vaga

Secretário: Rejane S. Marques
Local: Servo de Com.. Esp.- Anexo II Salas 131-ClI35-C-Ala
Nova
Telefones: 318-70611706517052

COMISSÃO ESPECIAL

PARA DAR PARECER AO PROJETO DE LEI
N° 4.591, DE 1994, E SEUS ~PENSÀDOS,

QUE DISPÕEM SQBRE A POLITICA NA,ÇIONAL
DE DROGAS E DAO OUTRAS PROVIDENCIAS

Proposição: PL nO 4.591194 Autor: Senado Federal

Alexatidre Ceranto Antonio Geraldo
Fernando Gonçalves Arolde de Oliveira
Luiz Moreira Benedito de Lira
Maluly Netto Betinho Rosado
Paulo Cordeiro Eliseu Resende
Pedro Corrêa João Iensen
Ursicino Queiróz Pbilemom Rodrigues

PMDB

Edinho Araújo André Puccinelli
Euler Ribeiro Luiz Femando (PSDB)
Laíre Rosado Nicias Ribeiro
Remi Trinta 3 Vagas
Wagner Rossi
Zaire Rezende

PPB

Antonio Jorge Carlos Airton
Laura Carneiro Carlos Carnurça
Maria Valadão Felipe Mendes
Valdenor Guedes Rogério Silva
Wagner Salustiano Valdomiro Meger

PSDB

Elias Murad B.Sá
Sebastião Madeira Eduardo Barbosa
Tuga Angerarni Eduardo Mascarenhas
Vanessa Felippe Jovair Arantes

PT
Eduardo Jorge Arlindo Chinaglia
Esther Grossi Gilney Viana
Marta Suplicy Humberto Costa

PDT

Antônio Joaquim 2 Vagas
Euripides Miranda

PSBIPMN

Beto Lélis Bosto França

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Servo Com. Esp. - Anexo II - Salas 131-C/135-C- Pav.
Sup.
Telefone: 706317066

Presidente: José Rocha (PFL)
1° Vice-Presidente: Júlio César (PFL)
2° Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
3° Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (pPB)
Relator: Nicias Ribeiro (PMDB)

Titulares Suplentes
PFIJPTB

Freire Júnior
Pinheiro Landim

1 vaga

Luiz Durão

Elton Robnelt

Marconi Perillo
Moacyr Andrade

2 Vagas

Alcides Modesto
José Pimentel

Albérico Cordeiro
Aroldo Cedraz

Betinho Rosado
Luiz Braga

Antônio Aureliano
Robério Araújo

PT

PDT

PPB

PSDB

PMDB

PLlPSDIPSC

André Puccinelli
Cássio Cunha Lima
Nicias Ribeiro

José Rocba
José Tude
Júlio César
Roberto Pessoa

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo ll-Salas 131-CI135-Ç - Ala
Nova
Telefone:318-70651706617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBUCOS FEJ)ERAIS DE IRRIGAÇÃO E
RECURSOS mnRICOS E APRESENTAR

PROPOSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,
NO SENTIDO DE VIABIliZAR A

EXECUÇÃO DOS MESMOS

Ivan Valente
Domingos Dutra

Amon Bezerra
João Leão

Sílvio Abreu

Enivaldo Ribeiro
Felipe Mendes
Sérgio Naya
1 Vaga

Augusto Farias

Suplentes
PFIJPTB

Titulares

Presidente: Laíre Rosado (pMDB)
1° Vice-Presidente: Elias Murad (pSDm
2° Vice-Presidente: Remi Trinta (pMDB)
3° Vice-Presidente: Alexandre Ceranto (PFL)
Relator: Ursicino Queiroz (PFL)



COMISSÃO ESPECIAL
. DESTINi\DAA, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)

SESSÕES, PRQ,FEJUR :t;»ARE<:;:t:;R A PROPOSTA
DE El\1ENDA A.CONSTITUIÇAO N°_155-A; PE

1993, QUE" ALTERA A REDAÇAO DO '
PARAGRAFO 1° DO ARTIGO 53 DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL"
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposição: PEC-0155193 Autora: Cidinha Campos
Presidente: Vicente Cascione (PTB)
I° Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (pMDB)
2° Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
3° Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares Suplentes
BLOCO PFl1PTB

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PJ{AZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, P~OFERIRPAREÇER A PROPOSTA

DE EMENDA A CONSTITUIÇAQ N° .133, DE 1992~,

. QUE "ACRESCENTA PARAGRAFO AO
ARTIGO 231 D,t\ CONSTI~ÇÃO Fl}DERAL"
(DEMARCAÇAO DAS TERRAS INDIGENAS)

Proposição: PEC-0133192 Autor: Nicias Ribeiro

Presidente: Antônio Brasil (pMDB)
I° Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
2° Vice-Presidente: Roberto Araújo (PSDB)
3° Vice-Presidente: Domingos Dutra (PT)
Relator: Salomão Cruz (PFL)

Titulares Suplentes

BLOCO PLlPSDIPSC
Francisco Rodrigues De Velasco

BLOCO PSBIPMN
Beto Lélis Adelson Salvador

PCdoB
Aldo Arantes Haroldo Lima

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais-Anexo TI-Sala 120-B - Ala
Nova
Telefones: 318-687417052

Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

Secretária: Edla Calheiros
Local: Serv. Especiais - Anexo II - Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-7066/7067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QU~TA)

SESSÕES, PROFERIR PARECERA
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 169, DE 1993, QUE"ALTERA O INCISO IV

DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
CONSTITUICÃO FEDERAL,

J!;; PREVÊ RECÇRSÚS ORÇAMENTÁRIOS
A NIVEL DA UNIAQ, ~TADOS E MQNIcÍPIos
PARA l\fANUTENCAO DO SISTEMA UNICO DE

SAUDE, COM Ó FINANCIAMENTO DAS
REDES PÚBUCAS FILANTRÓPICAS

E CONVENIADAS"
Proposição: PEC-0169J93 Autores: Eduardo Jorge

e Waldir Pires

Adauto Pereira
Antônio Geraldo
JairoAzi
Theodorico Fen'aço
Severino Cavalcanti
Vicente Cascione
Wilson Cunha

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
José Luiz Clerot
Luiz Fernando
Udson Bandeira

Costa Ferreira
Dolores Nunes (PSDB)
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Danilo de Castro
Régis de Oliveira
Robério Araújo
Vicente Arruda

Domingos Dutra
Hélio Bicudo
Marcelo Deda

Cidinha Campos
Silvio Abreu

Aroldo Cedraz
Jaime Fernandes

Luiz Braga
Philemon Rodrigues

Salomão Cruz
José Tude

Ursicino Queiroz
PMDB

Edinho Araujo
João Natal

Jorge Wilson
José Priante

Nicias Ribeiro
Wagner Rossi

PPB
Adylson Motta

Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque
Welson Gasparini (PSDB)

PSDB
Ezídio Pinheiro

João Leão
Jorge Anders

Saulo Queiroz (PFL)

PT
Fernando Ferro

José Machado
Pedro Wilson

PDT
Magno Bacelar (S/P)

RenanKurtz

Alceste Almeida
Carlos da Carbrás
Salomão Cruz
Vic Pires Franco

Antônio Brasil
Confúcio Moura
João Thomé Mestrinho

Carlos Airton
Jair Bolsonaro
Valdenor Guedes
I Vaga

Robério Araújo
Tuga Angerami

Domingos Dutra
Gilney Viana

Antônio Joaquim

Elton Rohnelt

PFl1PTB

PMDB

PPB

PSDB

PT

PDT

PLlPSDIPSC

PSBJPMN

• Átila Lins
Hilário Coimbra

João Ribeiro
Murilo Pinheiro

Luiz Fernando
O1ávio Rocha

Udson Bandeira

Benedito Guimarães
Carlos Camurça
Luciano Castro

I Vaga

João Maia
Sebastião Madeira

Ivan Valente
Marta Suplicy

Giovanni Queiroz

Expedito Júnior



Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
1°Vice-Presidente: Ursicino Queiroz (PFL)
2° Vice-Ptesidente: Carlos Mosconi (PSDB)
3° Vire-Presidente: Fernando Gomes (pMDB)
Relator: Darcísió.Perondi (pMDB)

"Titúlares" Suplentes
PFIJPTB

Presidente:" Deputado Carlos Alberto (PFL)
1°Vice-Presidente: Deputado Paulo Titan (pMDB)
2° Vice-Presidente: Deputado Anivaldo Vale" (PPR)
"30 Vice-Presidente: Deputa<;1a Ana Júlia {.PT)
Relatora: Deputada Elcione Barbalho (pMDB)

TitiJlâres Suplentes
PFIJPTB

Ayres da Cunha
Carlos Magno
Fernando Gonçalves
Jair Soares
JairoAzi
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

Annando Abílio
Confúcio Moura
Darcísio Perondi
Fernando Gomes
José Pinotti
Saraiva Felipe

Adylson Motta
Jofran Frejat
José Linhares
Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)

Carlos Mosconi
Ceci Cunha
Jovair Arantes
Osmânio Pereira

PMDB

PPB

PSDB

Alexandre Ceranto
Duílio Pisaneschi

Fátima Pelaes
José Coimbra
Luiz Moreira
Maluly Netto
Pedro Corrêa

Elcione Barbalho
Rita Camata

AmôalGomes
3 Vagas

Alcione Athayde
Antônio Jorge

Enivaldo Ribeiro
Fausto Martello

Talvane Albuquerque

B.Sá
Pimentel Gomes
Roberto Araújo

Sebastião Madeira

Carlos Alberto
Carlos da Carbrás
Eliseu Moura
Hilário Coimbra

Elcione Barbalho
O1ávio Rocha (pSDB
Paulo Titan

Anivaldo Vale
Benedito Guimarães
Raimundo Santos
1 Vaga

Antônio Feijão
Arthur Virgílio

Ana Júlia
Paulo Rocha

Wolney Queiroz

Francisco Rodrigues

PMDB

PPB

PSDB

PT

PDT

PLlPSDIPSC

Hugo Lagranha
Jaime Fernandes

Mauro Fecury
Roberto Pessoa

Cássio Cunha Lima
Euler Ribeiro

1 Vaga

Edson Queiroz
Gerson Peres

Luciano Castro
1 Vaga

Aécio Neves
Roberto França

Adão Pretto
Alcides Modesto

Wilson Braga

Ronivon Santiago

PCdoB
Agnelo Queiroz Jandira Feghali

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais - Anexo TI - Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE "
40 (QU~NTA) SESSÕES, PROFERIR,

PARECER A PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIÇÃO N° 84, DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

42 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)

Proposição: PEC-0084I91 Autor: Nicias Ribeiro

PSBIPMN
Adelson Salvador Beto Lélis

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo II - Sala 10 - Mezanino
Telefones: 318-7066/7067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PRQFERIR. PARECliX A PROPOSTA
DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N° 46, DE 1991,

QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA POUCIAL"

Proposição: PEC-46191 Autor: Dep. Hélio Bicudo
Presidente: Deputado Augusto Viveiros (PFL)
1°Vice-Presidente: Deputado José Rezende (pPB)
2° Vice-Presidente: Deputado lldemar Kussler (PSDB)
3° Vice-Presidente: Deputado Fausto Martello (PPB)
Relator: Deputado Hélio Rosas (pMDB)

Titulares Suplentes

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Serafun Venzon
Vicente André Gomes

Luiz Buaiz

Alexandre Cardoso

PT

PDT

PI.JPSDIPSC

PSBIPMN

Arlindo Chinaglia
José Fritsch

Marta Suplicy

Giovanni Queiroz
Wilson Braga

Pedro Canedo

Ubaldino Júnior

Abelardo Lupion
Augusto Viveiros
Carlos Magno
José Rezende (PPB)
Lael Varella
Theodorico Ferraço
I Vagas

Euler Ribeiro

PFIJPTB
Davi Alves Silva (PMN)

Efraim Morais
José Borba
José Rocha

Maluly Netto
Murilo Pinheiro
Paulo Heslander

PMDB
Aloysio Nunes Ferreira



PBdoB

Ricardo Gomyde Lindberg Farias

Secretária: Ângela Mancuso
Serviço de Comissões Especiais: Anexo 11 - Salas 13l-Cl135-C
Ala Nova
Telefones: 318-7066/706717052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROJrERIRPAREC~A PROPOSTA

DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N° 96·A DE
1992, QUE INTRODUZ MODIFICAÇQES NA

ESTRUTURA DO PODERJUDICIARIO
Proposição: PEC-96192 Autor: Hélio Bicudo e Outros

Presidente: Wagner Rossi (pMDB)
1° Vice-Presidente: Roberto Valadão (pMDB)
2° Vice-Presidente: Vago
3° Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPR)
Relator: Jairo Carneiro (PFL)

Titulares Suplentes
PFUPTB

EJcioóe Barbalho
Rita Camata

I Vagas

. Jonival Lucas
José Mendonça Bezerra

Ricardo Barros
'TheQdorico Ferraço

PMDB

Marcos Lima
3 Vagas

PPB

Marconi Perillo
Nelsçm, Marcl1ezan

Renato Johnsson
Ricardo Izar

Roberto 8alestra

PSDB
Ayrton Xerez

Danilo de Castro
Eduardo Mascarenhas

Edson Soares

PT
Humberto Costa

Nedson Micheleti
Pedro Wilson

PDT
Coriolano Sales

Matheus Schmidt
PIJPSDIPSC

Francisco Rodrigues

PSBJPMN
Gonzaga Patriota

PCdoB

Haroldo Lima

Darci Coelho
Francisco Diógenes
Paes Landim .
Paulo Heslander

AryKara
João Thomé Mestrinhó
Roberto Valadão

Costa Ferreira
Edson Queiroz
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
Prisco Viana

José Carlos Sabóia

Almino Affonso
Ildemar Kussler
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

Luiz Mainardi
Marcelo Deda
Milton Mendes

José Luiz Clerot
Roberto Valadão
Wagner Rossi

De Velasco

Aldo Arantes

Secretária: Marlene Nassif
Local: Anexo 11 - Salas 13l-C/135-C - Ala Nova
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° l~-A,DE 1994, QUE "ACRESCENTA
PARAGRAFOS 6° E 7° AO ARTIGO 8" DO

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, DISPONDO SOBRE

ANISTIA QUJ\NTO ÀS PUNIÇÕES APVCADAS,
ATRAVES DE ATOS DE EXCEÇAO,

A SERVIDORES MIliTARES".
Proposição: PEC-188J94 Autor: Zaire Rezende
Presidente: Ary Kara (pMDB)
1° Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
2° Vice-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
3° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Darci Coelho (PFL)

Titulares Suplentes
PFUPTB

Ênio Bacci
Silvio Abreu

Domingos Dutra
Marta Suplicy

Milton Mendes

José Egydio

Alctone Athayde
Jarbas Lima

Júlio Redecker
Marcos Mêdrado

Rogério Silva

Ivo Mainardi
Pinheiro Landim

3 Vagas

Adelson Salvador

Antônio d9s Santos
Atila Lins

Benedito de Lira
João Iensen

Leur Lomanto
Paes Landim

Philemon Rodrigues
1 Vaga

Magno Bacelar (S/P)
Silvio Abreu

Herculano Anghinetti
Mário Negromonte

Nélson Otoch
Sebastião Madeira

Euripedes Miranda
Wilson Braga

PT

PUPSDIPSC

GOnzagd Patriota

PPB

PSDB

PSBJPMN

PDT

Hélio Bicudo
José Fortunati
Nilmário Miranda

Fausto Martello
Jair Bolsonaro
Laprovita Vieira
Valdomiro Meger
Welson Gasparini (PSDB)

Bonifácio de Andrada
Cláudio Cajado
Corauci Sobrinho
Jair Siqueira
Jairo Carneiro
Mauricio Najar
Vicente Cascione

De Velasco

Freire Júnior
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
1 Vaga

FeuRosa
Ildemar Kussler
Régis de Oliveira
Sylvio Lopes

PMDB iPPB

AryKara
Gilvan Freire

Elias Abrahão
Luiz Fernando

Augusto Nardes
Jair Bolsonaro

Anivaldo Vale
. Arnaldo Faria de Sá



Marcos Medrado
1 Vaga

PSDB

Sylvio Lopes .
Tuga Angerami

Gilney Viana
José Pimentel

PDT

Renato Johnsson Jair Meneguelli Humberto Costa
1 Vaga José Augusto 'PauloPaim

PDT

~Feu.Rosa
Wilson Braga Silvio'Abreu

RoBerto Brant Eurlpedes Miranda Cidinbá Campos

PlIPSDIPSC

.Pedro Wilson Luiz Buaiz Pedro Can~do

PSBIPMN

Alexandre Cardoso Ubaldino Júnior

PCdoB

Jandira Feghali Agnelo Queiroz

Secretário: BI11nilde Liviero Carvalho de MOraes
Loeal: Serv. Com. Esp.: Anexo lI-Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-7066/706717052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA ACONSTITUIÇÃO N° 163-A, DE

1995, QUE"ALTERA OS ARTS. 71 E 72 DO ATO
DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRAN

SITÓRIAS, INTRODUZIDAS PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL DE REVISÃO~o 1, DE 1994

(FUNDO SOCIAL DE EMERGENCIA)"
Proposição: PEC-163195 Autor: Poder Executivo

Presidente: Pedro Novais (pMDB)
I° Vice-Presidente: Paulo Ritzel (pMDB)
2° Vice-Presidente: Márcio Fortes (pSDB)
3° Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PPB)
Relator: Ney Lopes (PFL)

Titulares Suplentes
PFIJPTB

Ubaldino Júnior Raquel Capiberibe

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Esp. Anexo TI - Salas 131a 135C- Ala Nova
Telefones: 318-7061/706517052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE

EMENDA ACONSTITUIÇÃO N° 33-A, DE 1995,
QUE "MODIFICA O SISTEMA DE

PREVIDÊNCIA SOCIA!-, EST.t\BELECE
NORMAS DE TRANS)ÇAO E DA OUTRAS

PROVIDENCIAS" •
Proposição: PEC-33195 Autor: Poder Executivo

Presidente: Jair Soares (PFL)
1° Vice-Presidente: Fátima Pelaes (PFL)
2° Vice-Presidente: Pimentel Gomes (pSDB)
3° Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Euler Ribeiro (pMDB)

Titulares Suplentes
PFIJPTB Antonio dos Santos

Augusto Viveiros Álvaro Gaudêncio Neto Benedito de Lira

César Bandeira Duílio Pisaneschi Jaime Martins
Fátima Pelaes Fernando Gonçalves José Coimbra
Jair Siqueira Manoel Castro José Jorge
Jair Soares José Carlos Vieira Ney Lopes

Roberto Jefferson Roberto Fontes Rodrigues Palma
Vicente Cascione Vic Pires Franco

PMDB Albérico Filho
Euler Ribeiro Darcísio Perondi Fernando Diniz
José Aldemir Henrique Eduardo Alves Gonzaga Mota
Lídia Quinan Maun Sérgio Antonio do Valle
Marisa Serrano Olavo Calheiros Paulo Ritzel
Remi Trinta 2 Vagas Pedro Novais
Rita Camata

PPB Anivaldo Vale

Arnaldo Faria de Sá Célia Mendes
Francisco Silva

Laprovita Vieira Pedro Valadares
Rogério Silva

Mário Cavallazzi Valdenor Guedes
Talvane Albuquerque

Prisco Viana 2 Vagas
Wagner Salustiano

Renato Johnsson

PSDB Adroaldo Streck
Antônio Kandir Carlos Mosconi Antônio Kandir
Eduardo Mascarenhas Arnaldo Madeira Márcio Fortes
Marcia Marinho Feu Rosa Roberto Brant
Pimentel Gomes Osmânio Pereira

PT I Padre Roque
Eduardo Jorge Arlindo Chinaglia Paulo Bernardo

Eurlpedes Miranda

Eujácio Simões
PLlPSDIPSC

PSBIPMN

Silvio Abreu

Expedito Júnior

Augusto Viveiros
Efraim Morais

Heráclito Fortes
Hugo Lagranha

José Borba
Paulo Lima

Vilmar Rocha

PMDB
AmôalGomes

Hélio Rosas
Hermes Parcianello

Ricardo Rique
2 Vagas

PPB
Alzira Ewerton

NanSouza
Silvemani Santos

2 Vagas

PSDB

Firmo de CastrQ
João Leão

Roberto Araújo
Yeda Crosius

João Fassatella
José Machado



PSDB

Antônio Carlos Pannunzio Antônio Balhann
B. Sá Cleonâncio Fonseca (PSDB)

PT

TeIma de Souza Sandra Starling

PDT

Fernando Zuppo AirtonDipp
RenanKurtz Fernando Lopes

PLlPSDIPSC

EujácioSimões Expedito Júnior

PSBlPMN

Alexandre Cardoso Sérgio Guerra

PCdoB

Inácio Arruda Sérgio Miranda

Secretário (a): Rejane S. Marques
Local: Servo Com. Esp.: AnexoII-Salas 131-C1135-C-AlaNova
Telefones: 318-70611706517052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUAllliNTA)

SESSÕES, PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 2.A, DE 1995, QUE"DÁ NOV~REDAÇÃO

AO ARTIGO 62 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL"
(EMISSÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA)

Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
I° Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
2° Vice-Presidente: B. Sá (PSDB) .
3° Vice-Presidente: A<lylson Molta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (pMDB)

Titulares Suplentes
PFUPTB

José Carlos Sab6ia Alexandre Cardoso

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Locál: Servo Com. Esp. - AnexoII-Salas 131-C/135-C- Ala
Nova '
Telefone: 318-70671706617052

Ênio Bacci

Sandra Starling

Expedito Júnior

PSBJPMN

PDT

, PLlPSDIPSG

Milton Temer

Coriolano Sales

Eujácio Simões

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A ACOMPANHAR OS PROCEDI·
MENTOS RELATIVOS À DEMARCAÇÃO DAS

TERRAS INDÍGENAS E AS QUESTÕES '
DECORRENTES DESTE PROCESSO

Benedito GuiInariies (PPB)
Carlos Airton (PPB)
Gilney Viana (PT)
Marinha Raupp (PSDB)
Nan Souza (PPB)
Salomão Cruz (PFL)
Sarney Filho (PFL)
Sílas Bmsileiro (pMDB)

Secretária: Edla Bispo
Serviço de Comissões Especiais: Anexo II - Sala 13-C - Ala
Nova
Telefones: 318-7066/706517052

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS

OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL
Coordenador: Deputado Carlos Alberto (PFL)
Albérico Cordeiro (PTB)
Márcio Fortes (PSDB)
Ivo Mainardi (pMDB)
Carlos Alberto (PFL)
Cunha Bueno (PPB)
Fernando Ferro (PT)
Aroldo Cedraz (PFL)
Simam Ellery (pMDB)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Serviço de Comissões Especiais - Anexo II- Salas 131-C/135
C-Ala Nova
Telefones: 318-706517061

Flávio Derzi
Jarbas Lima

2 Vagas

Armando Costa
Moreira Franco

1 Vaga

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado

Jair Siqueira
Nelson Marquezelli

PPB

PMDB

Adylson Molta
Márcio Reinaldo Moreira
Prisco Viana
1 Vaga

Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz Clerot
Pedro Novais

Átila Lins
Jairo Carneiro .
Paulo Heslander
Saulo Queiroz

Hélio Bicudo Marcelo Déda



, Ao.

DIARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

PREÇO DE ASSINATURA

SEMESTRAL

Assinatura si o porte R$31,00

Porte do Correio , R$ 60,00

Assinaturaclporte R$ 91,00 (cada)

. Valor do número avulso R$ 0,30

Os pedidos devemser acompaIihados de cheque pagável em Brasília, Nota de Empenho ou OrdemdePagameuto
pela Caixa Econômica Federal- Agência 1386- PAB-CEGRAF, conta corrente nO 920001-2 elou pelo Banco do Brasil
..:. Agência 0452-9 - CENTRAL, conta corrente n° 5556020414, a favor do

~

CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL

Praça dos Três Poderes - Brasília - DF
CEP: 70160-900

Maiores informações pelos Telefones (061) 311-3738 e 311-3728 na Supervisão de Assinaturas e Distribuição de
Publicações - Coordenação de Atendimento ao Usuário.



REGIMENTO INTERNO - SENADO FEDERAL (RS 10,00)

Edição especial de 1995.

Resolução na 93, de 1970. Texto consolidado, com as alterações adotadas pelas Resoluções
nOs 51,58 e 63, de 1989, e 1,9,17 e 52, de 1990.

REGIMENTO COMUM (CONGRESSO' NACIONAL) (R$ 5,00)

Edição de 1995.

Resolução na 1170 CN com alterações posteriores.

REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA NoS 1, 10, 12, 17,22,82 A 84, 88A 108, 110 A
127. (R$ 12,50 o volume)

Publicação trimestral de artigos jurídicos e técnico-legislativos com circulação ini.nterropta desde
1964.

SENADO & CONGRESSO (RS 5,00)

Edição de 1995.

Proposições Legislativas, Tramitação, 1995.

Outros títulos

ESTUDOS DA INTEGRAÇÃO (R$ 5,00 o volume)

1 fi Volume: Defesa da concorrência no Mercosul - Proícssor Werter Faria; 2· Volume: A
Defesa contra as práticas desleais na Europa - Um exemplo a seguir? - Professor Wcrter Faria; 3°
Volume: O regime comum. de origem no Mercosul; 4° Volume: ZPEs brasileiras - A necessidade de
mudanças no contexto do Mercosul; 5"Volume: Disciplina da concorrênciade controle das concentra·
ções de empresas no Mercosul; 6· Volume: Os efeitos do artigo 98 do Código Tributário Nacional e o
Processo de Integração do Mercosul; 7· Volume: Oestabelecimento de uma política comum. de prote
ção do meio ambiente - sua necessidade num mercado comum.; 8· Volume: Hannonizaçio Legislativa
no Mercosul.

LEI DE EXECUÇÃO PENAL E LEGISLAÇÃO CORRELATA (RS 10,00>"

Lei na 7.210, de 11 de julho de 1984. Código Penal e Código de Processo Penal. Lei das
Contravenções Penais, de Prevençlo e Repressão ao Tráfico llicito de Entorpecentes e sobre Crimes
Hediondos. Resoluções da ONU sobre prevenção do delito e tra.tamento dos reclusos.

OBRA SOCIAL E POLíTICA DE ALBERTO PASQUALINI (RS 25,00)

Edição de 1994.4 volumes.

LEGISLAÇÃO ELEITORAL E PARTIDÁRIA (RS 12,00)

lO- edição atualizada, 1994.

Código Eleitoral. Lei de Inelegebilidade. Lei Orgânica dos Partidos Políticos. EleiÇÕC5 de
1994. Legislação correlata. Calcndârfo eleitoral.

Pedidolà
SublCCretaria de Ediç6el Técna - Senado FederaL Praça dOi T:ris Pode.... VIa N-2, Vaidade de
Apoio m CEP 7816S-900. Bruília-DF. nlefoncJ: (061) 311-4258 c 321·7333. '&la: (061) 13S7



Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal

COMPACT DISK

CD/ROM

- Normas jurídicas de hierarquia superior (leis, decretos, decretos-Ieis etc.) com base no Banco de
Dados "NJUT - Normas Jurídicas", de forma referencial contendo texto integral da Constituição,
disponível no Sistema de Informação do Congresso Nacional- SICON, do Prodasen.

- O acervo inclui, além de 3.988 documentos anteriores a 1946, dados informativos da legislação
posterior àquele ano provenientes das seguintes fontes:

- Diário Oficial da União (a partir de 1808)

- Diário OFiciai da União (acervo micrográfico do período 1930/1954)

...,. Diário do Congresso I - Câmara (a partir de 1888)

- Diário do Congresso 11 - Senado (a partir de 1888)

- Diário da Justiça (a partir de 1925)

:.... Tr.imestralrtJente será editada uma nova versão do CD-ROM NJUT com dados atualizados.

- O pedido deverá ser acompanhado de cheque nominal à Subsecretaria de Edições Técnicas ou
vale póstal remetido à agência APT Senado. ' ,

Valor unitário: R$ 65,00
Despesas postais: R$ 5,00



Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal
REVISTA dE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA

n2 126 . abril/junho - 1995

Leia neste número:
Uma visão critica do Direito - André Franco Montoro
Processo orçamentário federal: problemas, causas e indicativos de solução - Osvaldo Maldonado Sanches
Expropriação dos bens utilizados para fins de tráfico ilícito de entorpecentes - Edilson Pereira Nobre Júnior
Ministério Público do Trabalho: prerrogativas do ofício são comunicáveis à sua atuação como parte? 
José·Pitas
Barreira legal nos sistemás eleitorais proporcionais - Ricardo Rodrigues
A imunidade dos fundos de pensão e o mercado de capitais - Arnold Wald
Pena sem prisão: prestação de serviços à comunídade - Fernando da Costa Tourinho Neto
O recurso especial e as decisões interlocutórias desafiadoras por agravo de instrumento - Demócrito
Ramos Reinaldo
Consulta e parecer - René Ariel Dottí
A exoneração tributária dos aposentados e pensionistas - Oswaldo Othon de Pontes Saraiva Filho
Evolução do Direito Constitucional brasileiro e o controle de constitucionalidade da lei - Gilmar Ferreiral
Mendes
Considerações acerca da constitucionalidade na expedição de medidas provisórias versando matéria
orçamentária pública (Nota técnica n° 1/95) - Robison Gonçalves de Castro
Requisitos par Minístro e Conselheiro de Tribunal de Contas - Jorge misses Jacoby Fenandes
Os principios inrormadores do contrato de compra e venda internacional na Convenção de Viena de
1980 - Judith Martins-Costa
A defesa da concorrência no Mercosul- José MatiasPereira
Ônus sucumbenciais. Situações controvertidas. - Élio Wanderley de Siqueira Filho
Das Disposições Constitucionais Transitórias (uma redução teórica) - Ivo Dantas
Notas sobre a exegese do artigo 102, I, n, da Constituição Federal- Antônio Vital Ramos de Vasconcelos
O civilista Amoldo Wald - Fernando Whitaker da Cunha
Derecho penalcono. teccnología soc~al (Notas sobre las contradicciones deI sistem penal) - Juan Marcos
Rivero'Smchez
Da codificação à lei civil brasileira - Fernado Braga
O direito eleitoral português - Jorge Miranda
Licitação: pontos polêmicos - Toslúo Mukai
A intervenção do Estado brasileiro e a política oligárquica na república velha - Maria Elizabeth Guima
rães Teixeira Rocha
Biblioteca e constituição - Sueli Angelica do Amaral
O princípio da responsabilidade objetiva do Estado e a teoria do risco administrativo - Heleno Taveira
Torres
A legitimação do Parlamento para função fiscal":' Iris Eliete Teixeira Neves de Pinho Tavares
Liderança: uma nova visio - Tânia Mara Botelho
Agamennon Magalhães. O estadista do social, o administrador. o pensamento político - Jarbas Maranhão
Da Jurisprudência como ciência compreensiva. A dialética do compreender mediante o interpretar
Miracy Barbosa de Sousa Gustin

ASSINATURA DA REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGll.ATIVA
Números 125 a 128: R$ 50,00

Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edições Técnicas
do Senado Federal ou de vale postal remetido à agência APT-Senado. Neste valor já estão
incluídos os preços postais referentes à remessa através da ECT.
Nome: .
Endereço: .
Cidade: UF: Telefone: Fax: Telex: .
Data: Assinatura: .



Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal
REVISTA dE INFORMAÇÃO LEGISLA.TIVA

ni 127 . julho/setembro - 1995

Leia neste número:
Direitos e garantias fundamentais - Josaphat Marinho
A introdução da LeI Mercatoria no Brasil e a criação de uma nO~'a dogmática - Amoldo Wald
Justiça Mihtar: por que sim e por que não') Competência - Álvaro Lazzarini
A Constituição e a educação brasileira- Edivaldo M. Boaventura
A funçào judicante do Poder Legislativo no Brasil- Paulo Lopo Saraiva
Direito à moradia - Sérgio Sérvulo da Cunha
Dos efeitos da falência decretada no estrangeiro - Edilson Pereira Nobre Júnior
Apropriação indébita em matéria tributária - Carlos Alberto da Costa Diu
A incidência da Cofins sobre o faturamento de empresas de incorporação de venda de imóveis - Oswaldo
Othon de Pontes Saraiva Filho
A união estávél e a Lei n2 8.971, de 29 de dezembro de 1994 - Otto Eduardo VlZeu Gil
Defesa de direitos coletivos e defesa coletiva de direitos - Teori Albino Zavascki
Re~isão do decênio da Reforma Penal (1985-1995). Considerações sobre a "Execução Provisória da
Sentença Penal" - Mauricio Kuehne
A contribuiçào da Justiça Eleitoral para o aperfeiçoamento da democracia - José Augusto Delgado
Uma leitura juridica da prostituição infantil - Josiane Rose Petry Veronese
Contratação direta: dispensa de licitação com base no art. 24, inc. VIII;da Lei ni 8.666/93 - Jorge Ulisses J.
Fernandes'
Empresa agrária e estabelecimento agrário - Fábio Maria de-Mattia
Neoliberalismo e desadministrativização - GIadston Mamede
Prestação de contlU - instrumento de transparência da AdminUti-açiO .:. Flávio Sátiro Femandes
Regimes de concorrência e políticas de concorrência na América Latina: o caso do Mercosul- José Matias
Pereira
A evolução jurisprudencial dos sistemas regionais intemaciooais de proteção lIOI direitos humanos - Jete
Jane Fiorati .
Contribuições sociais: a certidão positiva de débito com efeito de negativa em face do.§.. 3Q do art. 195 da
Constituição Federal- Fabiana de Menezes Soares
Invalidação "ex officio" dos atos administrativos pelo juiz - José Américo A. Costa
A discricionariedade administrativa e o controle judicial de seus limites -' AmandinoTeixeira Nunes Júnior'
O contrato com cláusula de risco para exploração de petróleo no Brasil- Tbadeu Andrade da Cunha
A Corte Internacional de Justiça e o caso Estados Unidos - Nicarágua - Fredys Orlando Sorto
Lei sobre o Tribunal Constitucional Federal Alémão. (Lei do Tribunal Constitucional Federal) - Luís
AfonsoHeck
IX Congresso Latino-Americano de Direito Romano (Jalapa-México). Romanismo e ~digenismo dos juris
tas latino-americanos - Sílvio Meira
A Responsabilidade do Estado-.Juiz - Rogério Màrinbo Leite Chaves .
Da correção monetária dos débitos judiciais trabalhistas - José Pitas

ASSINATURA DA REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGILATIVA
Números 125 a 128: R$ 50,00

Os pedidos deverão ser acompanhados de' cheque nominal. à Subsecretaria de Edições
Técnicas do Senado Federal ou de vale postal remetido à agência APT-Senado. Neste valor
já estão incluídos os preços postais referentes á remessa através da ECT.

Nome: .
Endereço: .
Cidade: UF: Telefone: Fax: Telex: .
Data: Assinatura: : .



Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal

Novas publicações

CANUDOS E OUTROS TEMAS (R$ 10,00)

Euclides da Cunha.

Edição de 1994 comemorativa dos 90 anos de publicação de Os Sertões.

CONSTITUIÇÃO DE 1988 (R$ 5,00)
Edição atualizada em 1995 contendo as Emendas Constitucionais e as EmaOOas Constitucionais de

Revisão.

CONSTITUTION DELA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL / CONSTITUITION
OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL (R$ 5,00)

Tradução para o francês de Jacques V111emain e Jean-François Cleaver (Tradutor do Senado
Federal).da edição atualizada em 1994, contendo as Emendas Constitucionais e as Emendas Constituci
onais de Revisão.

. ,Tradução para o inglês de Istvan Vajda, Patrícia de Queiroz Carvalho Zirnbres e Vanira
Tavares de Souza, tradutores dos Senado Federal, da edição atualizada em 1994, contendo as Emendas
Constituci~nais e as Emendas Constitucionais de Revisão.

E.STATUT.o DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (R$ 5,00)

Edição de 1995.

Lei nO 8.069 e as alterações da Lei n° 8.242 e Legislação Correlata.

GUIÃ DAS ELEIÇÕES DE 1994 (R$ 3,00)

'Edição de 1994.

Comentários à Lei nO 8.713/93 e informações complementares.

LEGISLAÇÃO INDIGENISTA (RS 5,00)

Edição de 1993.

Coletânea de textos jurícicos e legislação correlata relativos aos direitos indigenas.

LICITAÇÕES, CONCESSÕES E PERMISSÕES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (RS 5,(0)

Edição de 1995.

~is 8.666/93, 8.883/94, 8.987/95, texto da Constituição federal sobre matéria e Legislação
Complementar.

RELATORIA DA REVISÃO CONSTITUCIONAL (R$ 45,00 a coleção)

Edição de 1994.

Série com 03 volumes - Pareceres produzidos (histórico)

REGIME JURÍDICO Dds SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E LEGISLAÇÃO
CdMPLEMENTAR (R$ 5,00)

.Edição de 1995.

Dispõe sobre o regime jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das
fundações públicas federais e Legislação Complementar.

Pedidos à
Subsecretaria de Edições Técnicas - Senado Federal. Praça dos Três Poderes, Via N-2, Unidade de
Apoio DI. CEP 70165-900. Brasilia-DF. Telefones: (061) 311-4258 e 321-7333. Telex: (061) 1357



EDIÇÃO DE HOJE: 136 PÁGINAS


