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PRESIDENTE (Lurs Eduardo) - Resposta
ao Deputado Humberto Costa .

JOVAlR ARANTES (Pela ordem) - Anúncio
da apresentação de projeto de lei sobre proibição

, aos locadores, srncicos, administradores ou imo
bHiárias, de cobrança aos locatários e condômi
nos, a título de taxa de condomínio, de valor su-
perior a 10% do respectivo aluguel. .., ..

VI- Ordem do Dia
SANDRA STARUNG (Pela ordem) - Pedi

do de esclarecimentos à Presidência sobre nú
mero regimental para o início do processo de vo-
tação ..

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Resposta
à Deputada Sandra Star1ing. Continuação da vo
tação, em primeiro turno, da Proposta de Emen
da à Constituição nll33-D, de 1995, que modifica
o sistema de previdência social, estabelece nor-
mas de transição e dá outras providências .

HUMBERTO COSTA (Pela ordem) - Con
veniência de suspensão dos trabalhos das Co
missões em razão do início da Ordem do Dia......
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biente da Prefeitura Municipal de Guarulhos, Es- mitida acerca do assunto....................................... 15506
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Atlântica, pelo lançamento do Projeto Observan-
do o Tietê - Fase 11................................................ 15492

ILDEMAR KUSSLER - Combate à prática
do tabagismo no País.. 15492

ARNALDO FARIA DE SÁ - Ofícios de con
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vidores da ativa com os proventos dos inativos.... 15493

WELlNTON FAGUNDES - Rejeição, pelo
Congresso Nacional, de veto presidencial ao pro
jeto de criação da área de livre comércio de Cá-
ceres, Estado do Mato Grosso. '15494

JOSÉ PINOTTl - Efeitos negativos da glo
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apoio do PMDB às propostas de reforma do Es
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Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ANA
JÚLlA, PAULO CORDEIRO, MICHEL TEMER,
AYRTON XEREZ, PAULO CORDEIRO, MARCO
NI PERILLO, HUMBERTO COSTA, PAULO
CORDEIRO, MARIA ELVIRA, ANA JÚLlA, MAR
CONI PERILLO, PAULO CORDEIRO, MARIA
ELVIRA, RICARDO IZAR, MARIA ELVIRA ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do SÉRGIO CARNEIRO ..

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados MAR
CONI PERILLO, ANA JÚLlA, PAULO CORDEI-
RO .

Usou da palavra pela ordem para retifica
ção de voto o Sr. Deputado JOSÉ FRITSCH.......

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados MAR
CONI PERILLO, LUCIANO ZICA, PAULO COR-
DEIRO, LUCIANO ZICA .

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

Aprovação da Subemenda Aglutinativa.
Usaram da palavra pela ordem para regis

tro de voto os Srs. Deputados ELlSEU PADILHA,
ANTONIO KANDIR, GONZAGA PATRIOTA,
ADELSON SALVADOR, CECI CUNHA, PHILE-
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PRESIDENTE (Luís EdUardo} - Retirada MON RODRIGUES, CHICO VIGILANTE, ZÉ GO-
dos Requerimentos de Destaque para Votação MES DA ROCHA................................................... 15524
em Separado nlls 75, 77, 78, 79, 80 e 81 : :. . 15513 PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Prejudicia- .'

Votação da SUbemenda AglutinatiVa nll 20 . Iidade do requerimento de Destaque para Vota-
à Emenda Aglutinativa nll 6, de autoria do Depu~ • ção em Separado nll 82.. 15525
tado Michel Temer :.... 15514 Retirada dos requerimentos de Destaque

Usou dá palavra Pela ordem o Sr. Deputa- para Votação e":l s~para~ nlls 83 e 84 e das Su-
do MIRO TEIXEIRA : ,....... 15514 bemendas Aglutinativas n s 10,22 e 4. 15525

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
do MICHEL TEMER, Relator da matéria.............. 15515 putados SANDRA STARLlNG, MIRO TEIXEIRA,

I .. EDUARDO JORGE, MARISA SERRANO. 15525
Usou da pa avra pela ordem o Sr. Deputa- U d ai I .

do HUMBERTO COSTA......................................... 15515 d SOSU Da p avdra ApeGNa ordem para regIStro
. e voto o r. eputa o ELO QUEIROZ. ....... 15526

Usou da palavra pela ordem ~ ~r. Deputa- PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Requeri-
do MICHEL TEMER, Relator da matena. 15515 t de D t V ta - S do. men o es aque para o çao em epara

U.saram da palavra para orientação das nll 85, do seguinte artigo: "Art. A arrecadação dos
respectivas bancadas os Srs. Deputados MIRO recursos destinados à seguridade social será fei-
TEIXEIRA, HUMBERTO COSTA, ALEXANDRE ta pelo órgão arrecadador da seguridade sociaL". 15526
CARDOSO, JANDIRA FECHALI, GERSON PE- .
RES, SÉRGIO AROUCA, MARCONI PERILLO, Usou da pala~ra pela ordem para encaml-
GEDDEL VIEIRA LIMA, INOCÊNCIO OLIVEIRA, nh~mento da votaçao a Sr!! Deputada JANDIRA
HUMBERTO COSTA, JANDIRA FEGHALI, ALE~ FEGHALI................................................................ 15527
XANDRE CARDOSO, GERSON PERES, MAR- Usou da palavra para orientação da banca-
CONI PERILLO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, MAR- da a SrlI Deputada JANDIRA FEGHALI. 15527
CONI PERILLO, GERSON PERES :....... 15516 Usou da palavra pela ordem para retifica-

Usou da palavra pela ordem a SrA Deputa- ção de voto o Sr. Deputado ZÉ GERARDO.......... 15527
da CIDINHA CAMPOS..; :..... 15518 Usaram da palavra para orientação das

respectivas bancadas os Srs. Deputados HUM
BERTO COSTA, ALEXANDRE CARDOSO, Glo
VANNI QUEIROZ, GERSON PERES, MARCONI
PERILLO. 15527

Usaram da palavra pela ordem para regis
tro dá voto os Srs. Deputados ROBERTO RO-
CHA, CARLOS AIRTON........................................ 15527

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados MI
CHEL TEMER, INOCÊNCIO OLIVEIRA, MAR
CONI PERILLO, HUMBERTO COSTA, WOLNEY
QUEIROZ, MARCONI PERILLO, GERSON PE
RES, ALEXANDRE CARDOSO, MARIA ELVIRA,
HUMBERTO COSTA, MARCONI PERILLO, Glo
VANNI QUEIROZ, MARCONI PERILLO, GER
SON PERES, INOCÊNCIO OLIVEIRA, MARCO
NI PERILLO, HUMBERTO COSTA, MARCONI
PERILLO, MARIA ELVIRA. 15527

Usou da palavra pela ordem para retifica-
ção de voto o Sr. Deputado ALEXANDRE SAN-
TOS........................................................................ 15528

Usou da palavra pela ordem para registro
de voto o Sr. Deputado PAULO BORNHAUSEN.. 15528

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados MAR
CONI PERILLO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, GER
SON PERES, MARIA ELVIRA, GIOVANNI QUEI-
ROZ. 15528
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Usou da palavra pela ordem para regi ;tro Usou da palavra o Sr. Deputado MICHEL TE-
de voto a SrI Deputada YEDA CRUSIUS o., 15529 MER, Relator da matéria. 15538

Usaram da palavra para orientação das Usaram da palavra para orientação das res-
respectivas bancadas os SIS. Deputados MAR- pectivas bancadas os SIS. Deputados HUMBERTO
CONI PERILLO, ALEXANDRE CARDOSO, INo- COSTA, JANDIRA FEGHALI, AYRTON XEREZ,
CÊNCIO OLIVEIRA, HUMBERTO COSTA, LEo- EDINHO ARAúJO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, MAR-
NEL PAVAN, GERSON PERES, MARCONI PE- CONI PERILLO, HUMBERTO COSTA, GERSON
RILLO, SIMARA ELLERY, MARCONI PERILLO.. 15529 PERES, MARCONI PERILLO, INOCÊNCIO OLl-

Usou da palavra pela ordem para retificação VEIRA, ALEXANDRE CARDOSO, HUMBERTO
de voto a Srl' Deputada ELCIONE BARBALHO. ..... 15529 COSTA, WOLNEY QUEIROZ, AYRTON XEREZ. .. 15539

Usaram da palavra para orientação das Usou da palavra pela ordem para retificação
respectivas bancadas os SIS. Deputados MAR- de voto o Sr. Deputado SERAFIM VENZON. .......... 15539
CONI PERILLO, HUMBERTO COSTA, MARIA Usaram da palavra para orientação das res-
ELVIRA, MARCONI PERILLO, PAULO CORDEI- pectivas bancadas os SIS. Deputados INOCÊNCIO
RO, GERSON PERES. 15529 OLIVEIRA, MARCONI PERILLO, WOLNEY QUEI-

Usou da palavra pela ordem para registro ROZ, BENITO GAMA. 15539
de voto o Sr. Deputado ANDRÉ PUCCINELLI. .... 15529 Usou da palavra pela ordem para retificação

Usaram da palavra para orientação das res- de voto o Sr. Deputado ARNALDO MADEIRA......... 15540
pectivas bancadas os SIS. Deputados SÉRGIO USOU da palavra para orientação da bancada
AROUCA, PAULO CORDEIRO, MARCONI PERIL- o Sr. Deputado MARCONI PERILLO. 15540
LO, HUMBERTO COSTA, PAULO CORDEIRO. .... 15529 Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado

Usou da palavra pela ordem para registro JOSÉ ANíBAL....,................................................... 15540
de voto o Sr. Deputado LUIZ HENRIQUE. 15530 Usaram da palavra para orientação das respec-

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerra- tivas bancadas os SIS. Deputados INOCÊNCIO OU-
menta da votação. 15530 VEIRA, JOSÉ ANíBAL, SIMARA ELLERY, GERSON

Rejeição do destaque. Prejudicados os re- PERES, INOCÊNCIO OLIVEIRA, MICHEL TEMER,
querimentos de Destaque para Votação em Se- MARCONI PERILLO, SIMARA ELLERY, MARCONI
parado n2s 86, 87, 88 e 89. 15535 PERILLO, MATHEUS SCHMIDT, SANDRA STAR-

Usou da palavra pela ordem para retificação UNG, SIMARA ELLERY, BENITO GAMA, MARCONI
de voto o Sr. Deputado MELQUlADES NETO...... :. 15535 PERILLO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, MARCONI PE-

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Prejudicado o RILLO, GERSON PERES, SIMARA ELLERY, INO-
requerimento de Destaque para Votação em Sepa- CÊNCIO OLIVEIRA, MARCONI PERILLO, HUM-
rado n2 90, de autoria do Deputado Jair BoIsonaro... 15536 BERTO COSTA 15540

PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Retirada Usou da palavra pela ordem para retificação
dos requerimentos de Destaque para Votação de voto o Sr. Deputado ROBERTO ROCHA. 15541
em Separado nºs 91, 92, 93, 94, 95, 96................ 15536 Usaram da palavra para orientação das res-

Prejudicado o requerimento de Destaque pectivas bancadas os SIS. Deputados MARCONI
para Votação em Separado n2 97......................... 15537 PERILLO, SIMARA ELLERY, INOCÊNCIO OLlVEI-

Retirada dos Requerimentos de Destaque RA, ALEXANDRE CARDOSO, AYRTON XEREZ.... 15541
para Votação em Separado n2s 98, 99. 15537 Usou da palavra pela ordem para retifICaÇão

Requerimento de Destaque para Votação 00 voto o Sr. Deputado JOSÉ MAURícIO............... 15541
em Separado n2 100, da expressão: "observados Usaram da palavra para orientação das res-
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e pectivas bancadas os SIS. Deputados MARCONI
atuarial" na redação dada pela emenda aglutinati~ PERILLO, SIMARA ELLERY, MARCONI PERILLO,
va ao caput do art. 201 da Constituição. 15537 RUBENS COSAC, HUMBERTO COSTA, INOCÊN-

Usou da palavra para encaminhamento da CIO OLIVEIRA, MARCONI PERILLO, JOSÉ ANí-
votação o Sr. Deputado SÉRGIO MIRANDA........ 15537 BAL,.BENITO GAMA. 15541

Usou da palavra pela ordem para registro Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
de voto o Sr. Deputado HAROLDO LIMA. 15537 HUMBERTO COSTA.............................................. 15541

Usaram da palavra para orientação das HÉLIO ROSAS (Pela ordem) - Criação, pela
respectivas bancadas os Srs. Deputados ALE- Casa, de serviço social para atendimento a pedin-
XANDRE CARDOSO, HUMBERTO COSTA, tes nas suas dependências..................................... 15542
MIRO TEIXEIRA, GERSON PERES, AYRTON PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerramen-
XEREZ, EDINHO BEZ,INOCÊNCIO OLIVEIRA.. 15538 to da votação. Manutenção da expressão. 15542
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PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Retirada dos CARLOS ALE~UIA, SIMARA ELLERY, GERSON
Requerimentos ele Destaques para Votação em 8epa- PERES, JOSE CARLOS ALELUIA, MARCONI
rado nOs 101,102 e 103. Requerinento ele Destaque PERILLO, AL~XANDRE CARDOSO, ÇUNHA
para VcJ.ação em Separado n2 104, ele autoria do De- BUENO, ANTONIO AU~ELlANO, JOSE CAR-
putado Cunha Bueno, referente à expressão "i1cIuídos LOS ALELUIA, HUMBER ro COSTA. 15552
os resultantes ele acidentes ele trabalho". 15547 Usou da palavra pela ordem para registro

Usaram da palavra para encaminhamento da de voto o Sr. Deputado MOISÉS L1PNIK.............. 15552
votação os Srs. Deputados ROBERTO JEFFERSON, Usaram da palavra para orientação das
ARUNOO CHINAGLlA, ALEXANDRE CARDOSO. ... 15548 respectivas bancadas os SIS. Deputados MAR-

Usaram da palavra para orientação das respec- CONI PERILLO, JOSÉ CARLOS ALELUIA, CU-
tivas bancadas os SIS. Deputados LEONEL PAVAN, NHA BUENO, GERSON PERES, LEONEL PA-
JANDIRA FEGHALI, GERSON PERES, ANTÔNIO VAN, GEDDEL VIEIRA LIMA. 15552
AURELIANO, MICHEL TEMER, INOCÊNCIO OLl- Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
VEIRA, MARCONI PERILLO, HUMBERTO COSTA, do AGNALDO TIMÓTEO....................................... 15553
OOELMO LEÃo, MARCONI PERILLO, J~DIRA Usaram da palavra para orientação das
FEGHALI, ALEXANDRE CARDOSO, INOCENCIO respectivas bancadas os SIS. Deputados AYR-
OLIVEIRA............................................................... 15549 TON XEREZ, GERSON PERES, HUMBERTO

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Prorrogação, COSTA, ANTÔNIO AURI::L1ANO.......................... 15553
de ofício, da sessão por uma hora. 15551 Usou da palavra pela ~rdem para registro

Usaram da palavra para orientação das res- de voto a srª Deputada SOCORRO GOMES....... 15553
pectivas bancadas os_SIS. Dep~tados LEONEL PA- Usou da palavra pela ordem para retifica-
VAN, ODELMO LEAO, ANTONIO_ AURELIANO, ção de voto o Sr. Deputado JOSÉ CARLOS
HUMBERTO COSTA, ODELMO LEAO. 15551 COUTINHO '" 15553

Usou da palavra pela ordem para r~tificação Usou da palavra para orientação da banca-
de voto o Sr. Deputado CARLOS APOLlNARIO. 15551 da o Sr. Deputado HUMBERTO COSTA '" 15553

Usou da palavra para orientação da bancada AGNALDO TIMÓTEO (Pela ordem) - Pedi-
o Sr. Deputado MARCONI PERILLO. 15551 do de esclarecimentos à Presidência sobre o re-

Usou da palavra pela ordem para retificação cebimento pelos Parlamentares de hora extra. .... 15554
de voto o Sr. Deputado JOSÉ TELES. 15551 PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Resposta

Usaram da palavra para orientação das res- ao Deputado Agnaldo Timóteo. 15554
pectivas bancadas os SIS. Deputados JOSÉ CAR- Usaram da palavra para orientação das
LOS ALELUIA, SIMARA ELLE_RY, ODELMO respectivas bancadas os SIS. Deputados MAR-
LEÃO, HUMBERTO COSTA, ANTONIO AURELlA- CONI PERILLO, SIMARA ELLERY, ÁLVARO
NO.......................................................................... 15551 GAUDÊNCIO NETO.............................................. 15554

Usou da palavra pela ordem para retificação Usaram da palavra pela ordem para regis-
de voto o Sr. Deputado ELlSEU RESENDE. 15551 tro de voto os SIS. Deputados MÁRIO DE OLl-

Usou da palavra para orientação da banca- VEIRA, JOÃO MENDES, JOSÉ MENDONÇA BE-
dao Sr. Deputado LEONEL PAVAN. 15551 ZERRA, MENDONÇA FILHO................................ 15554

Usou da palavra pela ordem para retificação PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerra-
de voto o Sr. Deputado LUIZ MAINARDI............... 15551 mento da votação. Retirada da expressão............ 15554

Usou da palavra pela ordem para registro PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Retirada
de voto o Sr. Deputado HAROLDO SABÓiA......... 15551 dos Requerimentos de Destaque para Votação

Usaram da palavra para orientação das res- em Separado nºs 105 a 118 e 121 e as Emendas
pectivas bancadas os SIS. Deputados HUMBERTO Aglutinativas nºS 11 e 5. 15559
COSTA, GERSON PERES, MARIA ELVIRA. 15551 Prejudicado os requerimentos de Destaque

Usou da palavra pela ordem para retificação para Votação em Separado nºS 119 e 120. 15562
de voto o Sr. Deputado HERÁCLITO FORTES....... 15552 Votação da Subemenda Aglutinativa nQ 17,

Usaram da palavra para orientação das res- de autoria do Deputado EDUARDO JORGE. ....... 15563
pectivas bancadas os SIS. Deputados MARCONI Usou da palavra para encaminhamento da
PERILLO, LEONEL PAVAN. 15552 votação o Sr. Deputado EDUARDO JORGE. 15563

Usou da palavra pela ordem para retificação Usaram da palavra para orientação das res-
de voto o Sr. Deputado SAULO QUEIROZ............ 15552 pectivas bancadas os SIS. Deputados HUMBERTO

Usaram da palavra para orientação das COSTA, AlEXANDRE CARDOSO, MIRO TEIXEI-
respectivas bancadas os SIS. Deputados JOSÉ RA, JANDIRA FEGHALI, GERSON PERES, MAR-
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CONI PERILLO, MICHEL TEMER, INOCÊNCIO
OLIVEIRA, HUMBERTO COSTA,' MARCONI PE
RILLO, ODELMO LEÃO, INOCÊNCIO OLIVEIRA,
MARCONI PERILLO, ALEXANDRE CARDOSO,
ODELMO LEÃO, HUMBERTO COSTA, MARCO
NI PERILLO, MICHEL TEMER, INOCÊNCIO OLl-

o VEIRA, CECI CUNHA, ODELMP LEÃO, CECI
CUNHA......................................................... 15563

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do EDSON EZEQUIEL.......................................... 15565

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados CECI CU
NHA, RUBENS COSAC, AYRTON XEREZ, INO
CÊNCIO OLIVEIRA, ODELMO LEÃO, WOLNEY
QUEIROZ, HUMBERTO COSTA, RUBENS CO
SAC, WOLNEY QUEIROZ, AYRTON XEREZ,
JAIR MENEGUELLI. 15565

Usou da palavra pela ordem para registro
de voto o Sr. Deputado OSMÂNIO PEREIRA. ..... 15566

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados RUBENS
COSAC, MARCONI PERILLO, JAIR MENEGUEL
LI, MARCONI PERILLO, JAIR MENEGUELLI, INO
CÊNCIO OLIVEIRA, RUBENS COSAC, ANTÔNIO
AURELIANO, MARCONI PERILLO, RUBENS CO
SAC, INOCÊNCIO OLIVEIRA, RUBENS COSAC,
JAIR MENEGUELLI, CECI CUNHA, RUBENS co
SAC, JAIR MENEGUELLI, CECI CUNHA, PEDRO
VALADARES, RUBENS· COSAC, GIOVANNI
QUEIROZ, ANTÔNIO AURELIANO, INOCÊNCIO
OLIVEIRA, BENITO GAMA, RUBENS COSAC,
AYRTON XEREZ, RUBENS COSAC, HUMBERTO
COSTA, CECI CUNHA, INOCÊNCIO OLIVEIRA,
RUBENS COSAC, MARCONI PERILLO. 15566

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do JAIR MENEGUELLI.................... 15568

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerra-
mento da votação. ...............•....... ................•... ..•... 15568

Usou da palavra pela ordem para retifica-
ção de voto o Sr. Deputado FEU ROSA. 15568

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Rejeição
da emenda. Prejudicados a Emenda Aglutinativa
n2 1 e os Requerimentos de Destaque para Vota-
ção em Separado n2 122 e 123....... 15573

HUMBERTO COSTA (Pela ordem) - Pedi
do de esclarecimentos à Presidência sobre a pre
judicialidade do Requerimento de Destaque para
Votação em Separado n2 123. 15575

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Resposta
ao Deputado Humberto Costa............................... 15575

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do EDUARDO JORGE. 15575

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do GERSON PERES. 15575

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Prejudica
dos os requerimentos de Destaque para Votação
em Separado n% 125, 126, 127, 128, 124, 130,
131,132 e m~tido o n2 123.................................. 15575

R~tirada do requerimento de Destaque
para Votação em Separado n2 129. 15575

-Requerimento de Destaque para Votação
em Separado n2 123, de expressão "anos de Tra
balho", constante do inciso I do § ]!1 do art. 201,
na redação dada,pelo art. 62 do Substitutivo do
Relator à PEC n2 33-CI95........................... 15575

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
putados MIRO TEIXEIRA, HUMBERTO COSTA.. 15575

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados JAIR
MENEGUELLJ JANDlRA FEGHALJ, ALEXAN
DRE CARDOSO, GERSON PERES, MIRO TEI
XEIRA, MARCONI PERILI:..O, MICHEL TEMER,
INOCÊNCIO OLIVEIRA, HUMBERTO COSTA,
GIOVANNI QUEIROZ, MARCONI PERILLO,
JANDIRA FEGHALI, JAIR MENEGUELLI, GER
SON PERES, INOCÊNCIO OLIVEIRA, GIO
VANNI QUEIROZ, JAIR MENEGUELLI, ALE
XANDRE CARDOSO, RUBENS COSAC, MAR
CONI PERILLO, HUMBERTO COSTA, ODEL
MO LEÃO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, ALEXAN
DRE CARDOSO, HUMBERTO COSTA, RU
BENS COSAC, JANDIRA FEGHALI, ANTÔNIO
AURELIANO, HI,JMBERTO COSTA, MARIA EL
VIRA, HUMBERTO COSTA, ANTÔNIO AURE
LIANO, GIOVANNI QUEIROZ, RUBENS CO
SAC, HUMBERTO COSTA, AYRTON XEREZ,
MARCONI PERILLO, JAIR MENEGUELLI,
ODELMO LEÃO. ....•..•........•.......................•.•........ 15575

Usou da palavra pela ordem a S~ Deputa-
da SANDRA STARLlNG..... 15578

. Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os SI'S. Deputados MAR
CONI PERILLO, ODELMO LEÃO, INOCÊNCIO
OLIVEIRA. .•........ 15f,78

Usaram da palavra pela ordem os SI'S. Depu-
tados MARCONI PERILLO, SANDRA STARLlNG.. 15578

Usou da palavra para orientação da banca-
da o Sr. Deputado ODELMO LEÃO. 15579

Usaram da palavra pela ordem os SI'S. De-
putados GIOVANNI QUEIROZ, MARCONI PE-
RILLO, ODELMO LEÃO, GIOVANNI QUEIROZ... 15579

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os SI'S. Deputados ANTONIO
AURELIANO, GIOVANNI QUEIROZ, INOCÊNCIO
OLIVEIRA, SANDRA STARLlNG, AYRTON XE-
REZ, GIOVANNI QUEIROZ, MARCONI PERILLO.. 15579

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem) - Ne
cessidade de participação da autora do destaque
no processo de votação. 15580
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Usaram da palavra pela ordem os Srs. De- Apresentaram proposições os Srs. Deputa-
putados MARCONI PERILLO, MICHEL TEMER, dos MIGUEL ROSSETTO; CUNHA BUENO; CO-
INOC~NCIO OLIVEIRA, EDUARDO JORGE, RAUCI SOBRINHO; CHIGÃO BR[GICO; FER-
INOC~NCIO OLIVEIRA, EDUARDO JORGE.•...•• 15580 NANDO ZUPPO; RIVALDO MACARI; CONFÚ-

Usaram da palavra para orientação das CIO MOURA; MARIA VALADÃO; ALDO REBE-
respectivas bancadas os Srs. Deputados MAR- LO; ARLINDO CHINAGLlA E OUTROS; INÁCIO
CONI PERILLO, PADRE ROQUE......................... 15580 ARRUDA; JOVAIR ARANTES; AUGUSTO CAR-

Usaram da palavra pela ordem os SIS. Deputa- VALHO; JÚLIO REDECKER; EDSON SOARES

dos TARC[SIO PERONDI, INOC~NCIO OUVElRA. •• 15580 E OUTROS; JOSÉ JORGE; PADRE ROQUE;

Usaram da palavra para orientação das
WELlNTON FAGUNDES; FEU ROSA E OU-
TROS; JOSÉ FORTUNATI; L1NDBERG FARIAS;

respectivas bancadas os Srs. Deputados ODEL- WOLNEY QUEIROZ; PEDRINHO ABRÃO E OU-
MO LEÃO, MICHEL TEMER MARCONI PERIL- TROS; JURANDYR PAIXÃO; AGNELO QUEI-
LO, ALOYSIO NUNES FERREIRA, AIRTON XE- ROZ E OUTROS; LUIZ MAINARDI E OUTROS;
REZ, HUMBERTO COSTA, JANDIRA FEGHALI. 15580 PEDRO WiLSON................................................... 15587

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- VII- Encerramento
do FERNANDO FERRO.........................•.•••.......... 15581 3 - ATOS DO PRESIDENTE

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Realização a) Exoneração: Antônio José de Barros Garva-
de sessão extraordinária para continuação da va- lho Melo Mourão, Cleise Marize Guimarães Rocha ... 15612
tação da reforma da Previdência Social. •••.•......•.• 15581 b) Nomeação: Samuel Pereira dos Santos. 15612

Usou da palavra para orientação da banca- 4 - REDAÇÃO FINAL
da a srª Deputada SANDRA STARLlNG.............. , 15581 PDL n2 114-B/89; Substitutivo da Câmara

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- dos Deputados ao PL n2 4.204-B/93 e PL N2
do PAULO ROCHA.....................................•.•••..••: 15581 5.071-0190 ............................................................. 15612

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerra- COMISSÕES
mento da votação. Rejeição do destaque.......•••••• 15581 5 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

JOSÉ ANíBAL (Pela ordem) - Satisfação da a) Comissão de Finanças e Tributação, n2
Casa peli'i confirmação do Deputado Antonio Kandir' 14, em 29-5-96 .................~.................................... 15614
como novo Ministro do Planejamento e Orçamento. 15586 6-MESA

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- 7 - LíDERES E VICE-LíDERES
do ANTONIO KANDIR....................................•..•••• 15586 8 - COMISSÕES-

Ata da 88! Sessão, Solene, M~tutina,
em 29 de maio de 1996

Presidência dos Srs.: Ronaldo Perim, 1º Vice-Presidente; Sl1vio Abreu,
§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno.

1- ABERTURA DA SESSÃO
(10 horas e 30 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Ha
vendo número regimental.

Está aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

o Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.

11- LEITURA DA ATA

O SR. PAULO DELGADO, servindo corno Z2
Secretário, procede à leitura da ata da sessão ante
cedente, a qual é, sem observações aprovada

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

A SRA. MARIA ELVIRA, servindo como 111 Se
cretário procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE
(Não há expediente a ser lido)



o SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Esta
sessão solene tem como objetivo homenagear a As
sociação Comercial de Juiz de Fora pelo transcurso
dos cem anos de sua fundação. O autor do requeri
mento é o ilustre Deputado Sílvio Abreu.

Convido a compor a Mesa o Sr. Nilton Ramos
da Silva, Presidente da I Associação Comercial de
Juiz de Fora.

Temos a honra de registrar as presenças dos
Srs. José Nilton Fagundes, Amauri Dalamura, Luiz
Antônio Stephan, Odonne Vilar Turola, Gerson Ro
drigues de Oliveira, todos Diretores da Associação
Comercial de Juiz de Fora. Registramos ainda as
presenças dos Srs. Maurílio Bemardes, Repre
sentante do Governo de Minas Gerais em Brasília,
Luiz Geraldo Soranço, Presidente do Centro Indus
trial de Juiz de Fora e Jaime Cardoso, Superinten
dente do Centro Industrial de Juiz de Fora.

Convido a fazer uso da palavra, como primeiro
orador, o ilustre Deputado Sílvio Abreu, autor da pro
posição, que também falará em nome do seu parti
do, o PDT.

O SR. SílVIO ABREU (PDT - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente desta sessão sole
ne, Deputado Ronaldo Perim, Sr. Nilton- Ramos da
Silva, Presidente da Associação Comercial de Juiz
de Fora; Srs. José Nilton Fagundes, Amauri Dalamu
ra, Luiz Antônio Stephan, Odonne Vilar Turola, Ger
son Rodrigues de Oliveira, caríssimos Diretores da
Associação Comercial de Juiz de Fora; Srs. Luiz Ge
raldo Soranço, ilustre Presidente do Centro Industrial
de Juiz de Fora; Jaime Cardoso, Superintendente do
Centro Industrial de Juiz de Fora; Maurílio Bernar
des, representante do Governo do Estado de Minas
Gerais, que nos honram com suas pres~nças; srªs e
Srs. Deputados, sinto-me privilegiado por haver nas
cido em Juiz de Fora no momento em que se come
morava o centenário daquela velha terra, do Morro
da Boiada à própria cidade de Juiz de Fora, emanci
pada no ano de 1850. Pouco depois, já em 1896,
precisamente no dia 12 de julho, lá já se instalava
esta associação comercial que hoje aqui homena
geamos, no momento em que se concretizam inú
meras comemorações referentes aos cem anos de
bela, profícua, fecunda e laboriosa existência.

Aquela associação, quando lá se constituiu,
surgiu pela iniciativa de homens ilustres da época
que laboravam no âmbito do Município de Juiz de
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O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Finda Fora e de sua própria região. Lá, preocuparam-se te-
a leitura do expediente, passa-se à nazmente com o setor produtivo local e regional e

IV _ HOMENAGEM entenderam - como ho!e muitos ainda.entende'!1
que para que os negóCios fosse produtIVOS, realiza
dores, construtivos, no âmbito dos empreendimentos
mercantis que lá se desenvolviam, tornava-se funda
mentai e imprescindível que se unissem em torno de
um organismo próprio, capaz de congregar todos os
setores e segmentos daqueles que empreendiam,
militavam e construíam o setor do mercantilismo em
presarial.

Do dia 12 de julho de 1896 até hoje a Associa
ção Comercial, nesta data homenageada no Con
gresso Nacional, passou a representar, pelos seus
gestos, providências e atos, uma série de infindáveis
benefícios, colocados à disposição não apenas do
setor produtivo regional, mas sobretudo da alavan
cagem dos sentimentos comunitários e dos interes
ses maiores da própria cidade de Juiz de Fora.

O Corpo de Bombeiros Voluntário, surgido pou
co depois da criação da Associação Comercial, foi
uma das iniciativas desse importante organismo. Na
década de 40, a cidade foi afligida, sacudida e ator
mentada por uma grande enchente do Rio Paraibu
na, antes da retificação de seu próprio leito. Naquele
momento, a cidade, aterrorizada pela invasão das
águas, que deixou seqüelas entristecedoras, rece
beu apoio, solidariedade e benefícios, muitos deles
decorrentes desse importante organismo, que já se
agigantava pela forma de operacionalizar suas pró
prias atividades. Ele defendia seus associados con
tra aqueles que, de forma ilegal, injusta, indevida e
inadequada, numa tentativa de lesar o próprio Fisco,
se apresentavam com suas barracas e bancas pelas
ruas da cidade para infelicitar e aviltar o próprio co
mércio regular de Juiz de Fora.

Muitos ilustres juiz-foranos presidiram e dirigi
ram a Associação Comercial da cidade no decorrer
de décadas, fazendo com que essa importante enti
dade cumprisse rigorosamente, e com infindável fi
delidade, todos os seus misteres, estatutários e regi
mentais, a que sempre se dedicou.

Hoje, sabiamente dirigida, chefiada pela batuta
timoneira, sempre objetiva, presente e construtiva
deste bravo, grande e querido juiz-forano Nilton Ra
mos da Silva, a Associação Comercial tem o privilé
gio de completar o seu centenário.

Tive o privilégio de ter nascido em Juiz de Fora
quando se celebrava o centenário daquela cidade. E
hoje tenho uma dupla felicidade: ter sido o autor do
requerimento para a realização desta sessão e ter
tido o privilégio de envolver a Câmara dos Deputa-
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dos nesta celebração que enaltece os 100 anos da nacionais, que aqui comparecem e pagam - e muito
Associação Comercial, o que representa uma gran- pouco - por elas. E se pagam muito pouco é porque
de festividade para todos os mineiros. nossos empresários as vendem a qualquer preço

Percebo que também nesta hora difícil e tor- para sua própria salvação.
mentosa vivenciada pelo País inteiro, sobretudo pelo Este, portanto, é um momento preocupante.
setor produtivo nacional, á Associação Comercial de Tenho acompanhado, para minha alegria e satisfa-
Juiz de Fora se faz presente, como sempre aconte- ção, para a satisfação das convicções nacionalistas
ceu. Ela, permanentemente, age em defesa não e das próprias convicções daqueles que defendem e
apenas do empresariado juiz-forano, dos comercian- se empenham pela reconquista dos padrões de justi-
tes da minha terra, mas de todo o setor produtivoça social, a presença sempre firme, desassombrada
que lá se localiza. Na realidade, defende todo o se- e permanente da Associação Comercial de Juiz de
tor produtivo das Minas Gerais e do próprio Brasil. Fora, como disse há pouco, não apenas na defesa

Nosso País está hoje em situação difícil, espe- daqueles que lhes são associados, mas, sobretudo
cialmente o setor produtivo e empresarial. Agora e principalmente, na defesa de uma política econô-
mesmo, vemos diante de nossos olhos empresas mica mais justa, viável, equânime e afeta aos justos
privadas há muito existentes em nosso território viti- anseios, clamores e infindáveis postulações de todo
madas pela política econômica do Govemo Federal, o setor produtivo não apenas juiz-forano, mas minei-
que tem sido cruel, perversa e injusta, levando, em ro e nacional. É a batuta de Nilton Ramos da Silva,
conseqüência de seus próprios atos, vários segmen- de todos os seus ilustres diretores, homens vividos e
tos produtivos do País às mais lamentáveis falên- experientes, dedicados ao setor produtivo local, que
cias, concordatas e inadimplências. também sentem, experimentam, muitas vezes na

Os juros são clamorosos e impiedosos, os própria carne, a dilaceração vinda daquela lâmina
mais perversos de que se tem conhecimento em impiedosa, cruel e perversa da política econômica
todo o mundo civilizado. Isso não pode continuar. tristemente imposta ao nosso País.
Essa tem sido, meus amigos de Juiz de Fora, a obra Para recuperar o setor produtivo poderemos
de resistência empreendida diuturnamente desta demorar muitas décadas. Enquanto isso, o País per-
mesma tribuna da qual tenho a honra de lhes falar. manecerá entregue ao desemprego, à dilaceração
Não é possível fechar empresas, torná-Ias inadim- econômica e a t09a a sorte de injustiças. Por isso,
plentes e conduzi-Ias às raias da tristeza falimentar. também, a Associação Comercial de Juiz de Fora
Em contrapartida, como conseqüência imediata e fa- deve receber, nesta manhã memorável, da Câmara
tal; firmemente, e de forma cruel, ocorre a elevação dos Deputados os mais ardorosos parabéns pelo
abrupta e assustadora das taxas de desemprego, seu longo e infindável passado de lutas, de glórias,
consideradas uma das maiores já experimentadas de atividades, de grandes e justas atribuições cons-
pelo País. trutivas da justiça social e da justiça empresarial.

Tudo isso significa um recrudescimento das di- mas deve hoje, nesta oportunidade, receber também
ficuldades, dos clamores, da miséria e, principal- o nosso abraço efusivo pela obra do presente, pela
mente, para nossa tristeza, das injustiças sociais. obra atual, pela obra da construção de dias melho-

Temos tido notícia, por levantamentos realizá- res que todos queremos para este País e que têm
dos por setores especializados da imprensa nacio- sido ansiosamente reivindicados, clamorosamente de-
nal, da clamorosa e aterrorizante desnacionalização sejados pela Associação Comercial de Juiz de Fora.
das empresas, devido à defasagem cambial e à taxa Presidente Nilton Ramos, leve, em meu nome
assustadora e perversa dos juros impostos ao País. pessoal- e estou certo de que também em nome da

Essas empresas, no momento em que cami- Câmara dos Deputados, em nome do meu partido, o
nham para uma situação de insolvência, concordata, PDT, Partido Democrático Trabalhista, - a todos os
falência e encerramento de atividades, como obra seus diretores, a todos os seus associados a força
derradeira de um clamor por sua própria sobrevivên- de uma palavra que não terá fim enquanto neste
cia e coexistência com a incompatibilidade dos dias País não forem obtidos dias melhores, dias de cons-
atuais, preferem entregar-se a grupos econômicos trução da justiça social que se torna cada vez mais
exteriores, para preservar - quem sabe? - pelo me- imprescindível.
nos sua tradição produtiva. Leve, Presidente Nilton Ramos, aquela palavra

Está ocorrendo presentemente transferência firme e inarredável de que num futuro muito breve o
em massa de empresas nacionais para grupos inter- amanhã será nosso.
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Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Ao

mesmo tempo em que tenho o prazer de convidar o
próximo orador inscrito, o Ilustre Deputado EJiseu
Resende, que irá pronunciar-se pelo Bloco Parla
mentar PFL/PTB, solicito ao ilustre Deputado SOvio
Abreu, autor da proposição,'a gentileza de nos subs
tituir por alguns minutos na Presidência desta ses
são, pois temos de receber, para honra nossa e da
Casa, o Sr. Embaixador da China, que se encontra
em nosso gabinete. -

Tem a palavra o ilustre Deputado Eliseu Re
sende.

O SR. EUSEU RESENDE - (BlocolPFL - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr4s e Srs.
Deputados, Sr. Nilton Ramos da Silva, Presidente da
Associação Comercial de Juiz de Fora, senhores
membros da direção superior da associação, em
nome do meu partido e do Bloco PFLlPTB, venho
associar-me às homenagens que esta Casa presta,
por feliz proposição do eminent~ Deputado SOvio
Abreu, à Associação Comercial de Juiz de Fora, que
comemorará, no próximo dia 12 de julho, 100 anos
de existência.

Tive oportunidade de ler alguns registros e
pude verificar que naquele dia 12 de julho, numa loja
ou num salão da Rua Halfeld, os industriais, comer
ciantes e empresários daquela época em Juiz de
Fora se reuniram para reclamar dos preços que es
tavam sendo cobrados pela Estrada de Ferro Cen
trai do Brasil. Também, como diz o nobre Deputado
SOvio Abreu, reclamaram contra os marchantes ou
os turcos, hoje chamados camelOs, que in"adiam as
ruas de Juiz de Fora numa disputa desleal com o c0

mércio local. E essa história, contada ao longo de
100 anos, é uma história intimamente ligada à pró
pria história de Juiz de Fora. •

A cidade de Juiz de Fora, a -Manchester minei
ra- do princípio do século, teve um perfodo luzídio
no seu progresso e desenvolvimento e tem marcas
expressivas com relação a eventos importantes nes
te País.

Há um ciclo helicoidal da história, que diz que
os fatos se repetem e se transformam numa hélice
ao longo do eixo dos tempos. Parece que estamos
voltando a um tempo antigo, e hoje nós estamos
vendo, no Brasil, falar-se em privatização, em con
cessões de serviços públicos ao setor privado. Lem
bramo-nos de que, no tempo do Império, há 100
anos, exatamente naqueles primórdios da República
- e até mesmo antes - D. Pedro 11 e a Princesa Isa
bel acharam que deviam mudar a solução dos pro-

blemas da infra-estrutura naCional através desse
processo de concessão e de privatização.

Nós nos lembramos de que a velha União-In
dústria, a primeira estrada macadamizada do Brasil,
em direção a Juiz de Fora, foi concedida por D. Pe
dro 11 ao Barão de mauá, e nós tivemos o primeiro
evento expressivo rodoviário da história deste País.

Temos também, em Juiz de Fora, a primeira
usina hidrelétrica construída no Brasil. E, naquela ci
dade, temos aquilo que está muito ligado à minha
vida pessoal e à minha formação. Ali, até pouco tem
po atrás, existia a matriz do Banco de Crédito Real
de Minas Gerais, cuja carta patente fora assinada
por Dom Pedro 11, e; durante décadas, constituiu-se
no maior estabeJecime{1to de crédito deste País.
Lembro-me de que era contínuo do Banco de Crédi
to Real. Pegava o Vera Cruz em Belo Horizonte e
chegava em Juiz de Fora às 4 h da madrugada. En
tão, dirigia-me ao Palace Hotel, na esquina da Rua
Alfeld com a Avenida Getúlio Vargas, para às 10h da
manhã ir à matriz do banco - era só atravessar a rua
- e despachar com o Dr. João Tavares Correa Beral
do, Presidente do banco, que tinha sido, alguns
anos atrás, Governador do Estado de Minas Gerais.
E ali recebia, do Presidente e dos seus assessores,
muitos conhecidos em Juiz de Fora, como Murilo
Borges de matos, Galileu Mazolli, José Brandão,
José Tostes e Alvarenga Filho. Esses homens da
vam-me as instruções de como construir os prédios
e as instalações das agências do Banco de Crédito
Real de Minas Gerais em todo o Brasil. Havia uma
história para ser contada em Juiz de Fora. Era a
"Manchester mineira", era o progresso de Juiz de
Fora.

O tempo passou, mas a minha vida continuou
ligada a Juiz de Fora. Depois, passei a construir es
tradas. Lembro-me de que eu, como Diretor-Geral
do DNER, e o ex-Presidente da República, Itamar
Franco, quando foi Prefeito de Juiz de Fora pela pri
meira vez, desviamos a BR-03, naquela época, BR
040 hoje, do seu percurso ao longo da Avenida Ge
túlio Vargas, porque o tráfego do Rio de Janeiro a
Belo Horizonte passava dentro da cidade. Foram
construídos, então, o contorno rodoviário de Juiz de
Fora e o acesso à Universidade Federal de Juiz de
Fora.

Mais tarde, como Ministro dos Transportes, fui
muito criticado no Rio de Janeiro. Diziam: "Aquele
Ministro mineiro está transportando a Central do
Brasil para Juiz de Fora, sendo que em Minas Ge
rais já existe a SR-II". Foi quando criamos a SR-III,
em Juiz de Fora, para comandar todo o sistema fer-
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roviário de bitola larga no Brasil. Construimos, ali, transferênCia do setorpúbHco para ,o setor privado
uma edificação com controle automático de tráfico. de uma atiyidade econ~miC<;l. .
Lembro-me da alegria do povo de Juiz de Fora E, finalmente, surgem asnotícias auspiciosas e
quando o Mergulhão foi inaugurado e, finalmente, os evento's primeiros ,da, instalação ,da Meréedes-
conseguimos duplicar a rodovia em que Barão de Benz em Juiz de Fora, para que ocorra àli um surto
Mauá havia investido no passado, entre Juiz de Fora industrial extr~mamente relevante. Em Juiz de Fora
e Rio de Janeiro. Uma via expressa. serão fabricados veícul,os a .serem exportados para

No centro da cidade de Juiz de Fora, num pro- o mundo inteiro, através do Porto de Sepetiba. Há
nunciamento, disse: "Agora, sim, o Rio de Janeiro uma equação montada pela Mercedes-Benz. Tlve-
está integrado à região metropolitana de Juiz de mos oportuoidade de cOllversar com o Presidente da
Fora. E o juiz-forano poderá levantar um pouco mais Mercedes-Benz Internacional, na sua visita ao Bra-
cedo, ir à praia de Copacabana, e ainda voltar para s\l, e pudemos perceber a grandeza do seu projeto e
casa na hora do almoço. do seu empreendimento.

São eventos que ligam a história de Juiz de Portanto, repito que no ciclo helicoidal da histó-
Fora. E ao descrever esse ciclo helicoidal da histó- ria novos tempos sorriem para Juiz de Fora, que vol-
ria, parece-me que nele novos tempos sorriem para tará a ter seu soerguimento industrial e que voltará a
Juiz de Fora. Talvez tenhamos agora um novo soer- ser a "Manchester mineira". Isso é muito bom para
guimento industrial e comercial na cidade. Quanta Minas Gerais e para o Brasil. Neste, momehto, au-
coisa promissora está ali acontecendo! A própria es- mentam as., responsabilidades da Associação Co-
trada Rio-Juiz de Fora está sendo dada em conces- mercial, que tem cem anos de história para contar, a
são ao setor privado, mediante cobrança de pedá- fim de que a partir de agora, em novas décadas e
gio, para que continue sendo uma estrada com ca- até mesmo em novos séculos, possa continuar de-
racterísticas técnicas perfeitas; para dar conforto, senvolvendo seu trabalho e para que Juiz de Fora,
segurança e economicidade a seu usuário. cujos horizontes sorriem de forma mais ampla, pos-

Está-se desenvolvendo um movimento no setor sa continuar sendo - e será fortemente - o foco pro-
ferroviário brasileiro - talvez o mais importante - pulsor do desenvolvimento nacional. (Palmas.)
para salvar as ferrovias do Brasil. No segundo se- Durante o discurso do Sr. Eliseu Re-
mestre deste ano vamos ter um leilão para conces- sende, o Sr. Ronaldo Perim, 12 Vice-Presi-
são do sistema de bitola larga do setor privado, po- dente, deixa a cadeira da presidência, que é
dendo haver até entidades públicas que queiram ocupada pelo Sr. Sflvio Abreu, § 22 do art.
exercer as tarefas de arrendamento e operação fer- 18 do Regimento Interno.
roviária do sistema. A Rede Ferroviária Federal, infe-
lizmente, não tem condições, hoje, para pagar pes- O SR. PRESIDENTE (Sílvio Abreu) - Tenho a
soai e muito menos para renovar a sua frota de loco- honra de conceder a palavra à ilustre Deputada Ma-
motivas e vagões. Esse é um processo que vai res- ria Elvira, que falará pelo Bloco, Parlamentar
suscitar o sistema ferroviário brasileiro, e acredita- PMDB/PSD/PSUPMNIPSC:
mos que, associado à expansão do Porto de Sepeti- A SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB - MG.
ba, trará para a Zona da Mata, particularmente para Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, eminente
Juiz de Fora, horizontes extremamente promissores Deputado Sílvio Abreu, Presidente do PDT; quero
para seu desenvolvimento e seu progresso. cumprimentá-lo pela iniciativa desta sessão, que nos

Lá está a Siderúrgica Mendes Júnior, iniciativa parece profundamente oportuna, porque o centená-
do velho José Mendes Júnior, com quem convivi du- rio de qualquer entidade sempre é uma data de pro-
rante longos anos, agora operada pela Companhia funda reflexão, de avaliação, e de grande júbilo. O
Siderúrgica Belgo-Mineira, uma companhia com tra- centenário de qualquer idéia, de qualquer proposta,
dição siderúrgica no Brasil e na Europa Central e de qualquer entidade; é algo extremamente impor-
que, sem dúvida, trará sólida sustentação ao desen- tante, porque marca a passagem de várias gerações
volvimento siderúrgico de Juiz de Fora, preservando de muito trabalho, e esse é o caso, sem dúvida, da
a Mendes Júnior ali instalada e promovendo a sua Associação Comercial e Industrial de Juiz de Fora.
expansão industrial. A privatização do sistema de bi- Quero começar minha fala saudando o Dr. NiI-
tola larga na região da Zona da Mata, no triângulo ton Ramos da Silva, Presidente da Associação Co-
econômico do Rio, São Paulo e Belo Horizonte, tal- mercial de Juiz de Fora, e os seus companheiros de
vez seja no mundo inteiro, hoje, o maior evento de Diretoria: Srs. Amauri Dalamura; Sr. José Nilton Fa-
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gundes; Luiz Antônio Stephan; Odonne Vilar Turola; de brasileia, que oferece propostas, que critica, que
Gerson Rodrigues de Oliveira. denuncia, que se indigna quando necessário.

Saúdo também os Srs. Luiz Geraldo Soranço, Conheço bem a vida de uma associação co-
Presidente do Centro Industrial de Juiz de Fora e mercial. Diria que muito do que aprendi - e temos
Jaime Cardoso, Superintendente do Centro Indu5- muito ainda a aprender - foi no plenário da Associa-
trial de Juiz de Fora. Faço uma saudação especial ção Comercial de Minas, nas suas comissões forma-
ao nosso amigo Maurnio Bernardes, que muito bem das por homens e mulheres oriundos das mais di-
dirige o escritório de Minas Gerais no Distrito Fede- versas áreas, que lá estão para se pronunciar e para
ral e que tem como chefe o' nosso eminente Gover- discutir assuntos pertinentes às suas comissões.
nador Eduardo Azeredo. Cito o exemplo da Associação Comercial de

A minha fala aqui hoje é totalmente diferente Belo Horizonte, Associação Comercial de Minas. Lá
da dos que me antecederam, com grande brilhantis- há comissão de educação, de transportes, de de-
mo, porque a razão de eu ter solicitado a palavra senvolvimento urbano. Enfim, parece-me, são dez
pelo meu partido - e realmente a solicitei - dá-se comissões extremamente atuantes, que mensalmen-
porque toda minha formação política aconteceu den- te apresentam no plenário da Casa o relatório dos
tro de uma associação comercial. Desde 1984 tenho seus trabalhos, discutem com o Plenário o que estão
o prazer de ser Diretora da Associação Comercial de observando e o que têm a oferecer em termos de
Minas Gerais, assim chamada, mas que efetivamen- mudança para aqueles segmentos.
te é a Associação Comerciai da minha cidade natal, Sr. Presidente, hoje realmente se valoriza o as-
Belo Horizonte. E houve ainda um outro fato interes- sociativismo, o cooperativismo. Veja como os em-
sante nessa nossa história de vida. presários de Juiz de Fora saíram na frente. Há cem

Fui a primeira mulher a ser diretora naquela anos associaram-se, juntaram-se e vêm convivendo
entidade e isso foi um marco político em Minas Ge- em benefício não apenas da economia do nosso
rais. Lembro-me de que, empresária que sou, filha País ou do nosso Estado, mas buscando o desén-
de 'empresário, nossa chegada àquela casa de Belo volvimento da sua cidade, Juiz de Fora, e da sua re-
Horizonte foi, sem dúvida, um fato muito pitoresco. A gião, a Zona da Mata mineira. E tanta coisa impor-
imprensa acorreu. Efetivamente percebemos que a tante, ténho. certeza, deve ter nascido no plenário,
presença da mulher na Associação Comercial de Mi- ho bojo da convivência dos diretores da Associação
nas Gerais foi algo que surpreendeu muitas pes- Comercial de Juiz de Fora.
soas. Eu lia, há pouco, sobre a história dessa entida-

E de lá para cá - quero aproveitar essa oportu- de mineira e .via alguns nomes, os quais devemos
nidade para dizer - a mulher é uma presença mar- sempre lembrar, como o do empresário Daniel Pinto
cante naquela entidade. Somos várias diretoras, te- Corrêa, seu primeiro presidente, que cedeu seu es-
mos um conselho da mulher empresária, fundado critório particular para a associação. Quer dizer, a
por nós, presidido por nós, hoje nas mãos da emi- vida dessa entidade é a mesma de muitas outras.
nente empresária Mirsa Schettino. Enfim, gostaria Quando se começa uma atividade associativa,
de ressaltar esse fato porque, efetivamente, foi uma com muitas idéias e vontade de fazer algo, geral-
grande mudança em Belo Horizonte. mente não se tem sede própria nem terreno para

Como pessoa que viveu e continua vivendo a construí-Ia. Um grupo se reúne, depois vai-se forta-
rotina de uma associação comercial, gostaria de fa- lecendo, sonhando, planejando para o futuro. Hoje,
zer, por esse motivo, um paralelo para falar um pou- após essas primeiras reuniões ocorridas no escritó-
co do que penso, do que sei da vida das associaçã- rio particular do empresário Daniel, completam-se
es comerciais brasileiras e, naturalmente, dentro de- cem anos de vida, de serviços prestados, de fiscali-
las vai pontificar a Associação Comercial de Juiz de zação dos governos.
Fora, que completa 100 anos - a mais antiga de Mi- E aqui faço questão de me posicionar como
nas Gerais e a quarta mais antiga do Brasil. No ano empresária, Sr. Presidente, pois alguns empresários
passado participei da solenidade, se não me enga- têm um certo pejo, uma certa timidez de se declarar
no, do bicentenário da Associação comercial do Rio empresários. Neste País, existe uma cultura de se
de Janeiro. Vejo o quanto essas casas são importan- criticar sempre o empresário. Assim, ele é o homem
tes para a política brasileira, o quanto têm oferecido do lucro, como se lucro fosse pecado. O empresário
contribuições efetivas, marcantes, porque são casas é aquele indivíduo que só pensa em si mesmo e em
de gente inteligente, que pensa e repensa a realida- beneficiar sua família. Isso não é verdade. Temos,
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em todos os lugares, de mostrar a função social da ção das Associações Comerciais de Minas Gerais -,
empresa, o quanto as empresas são importantes que tem como associada a Associação Comercial de
para o desenvolvimento de um país. São elas que Juiz de Fora. Esse abraço ao Dr. Francisco Américo
pagam os tributos, que mantêm a máquina do Go- de Matos Paiva, notável advogado e empresário,
vemo funcionando, que trazem o desenvolvimento que tão bem vem dirigindo os destinos da Associa-
através da saúde, da educação, do saneamento bá- ção Comercial de Belo Horizonte, é muito sincero, é
sico e das estradas. Aqui falava o ex-Ministro dos de admiração, de apoio, de solidariedade a uma en-
Transportes, Eliseu Resende, que tudo isso é manti- tidade que é mais jovem do que a de Juiz de Fora.
do com o dinheiro do povo, por meio dos impostos. Juiz de Fora sempre foi considerada a "Man-

Quem é o maior pagador de impostos neste chester mineira", a "Barcelona brasileira". É uma ci-
País? São os empresários.'Quem mais gera empre- dade ousada, que criou costumes, que mudou muita
gos, mantém as famílias brasileiras? São os micro, coisa. Nós, mineiros, às vezes, temos um pouco de
pequenos, médios e grandes empresários. Nós, em- ciúme dos cariocas em relação a Juiz de Fora. Ama-
presários, e aqueles que defendem a livre iniciativa mos muito Juiz de Fora e a Zona da Mata mineira e
e a economia de mercado temos de, em todos os lu- queremos que elas se interliguem sempre, cada vez
gares, defender os homens e mulheres que dirigem mais, às nossas Minas Gerais e à Capital, Belo Hori-
as empresas brasileiras. zonte. Queremos que a convivência e grande Iiga-

É claro que no meio deles vamos encontrar ex- ção de Minas Gerais com o Rio de Janeiro, Cidade
ceções; é claro que no meio deles vamos encontrar Maravilhosa, nunca sejam afastadas. Tenho defendi-
sonegadores, pessoas que talvez não sejam bons . do, inclusive, em audiências com o Sr. Governador
patrões, mas não podemos nunca generalizar a do Estado, mais investimentos para a Zona da mata
classe empresarial, aquela que fundou e que hoje di- mineira, que se tem pauperizado, apesar das lutas
rige a Associação Comercial e Industrial de Juiz de da Associação Comercial de Juiz de Fora contra
Fora. isso. Temos levado às autoridades de Minas Gerais

Minha palavra hoje, Sr. Presidente, vem do co- a necessidade de se preocupar mais com a Zona da
ração; é uma palavra simples, que tem muito a ver Mata mineira, cuja capital é Juiz de Fora.
com as mulheres, porque dizem que as mulheres Há poucos dias, tivemos uma audiência com o
agem muito mais com a emoção do que com a ra- Presidente Fernando Henrique Cardoso, quando le-
zão. Mas queremos mudar, queremos que, ao lado vamos a S. Ex." um grande grupo de empresários,
da emoção, a razão esteja presente, para que a mais especificamente de São João Nepomuceno.
cada dia as mulheres possam, ao lado dos homens, Essa conversa foi básica para um atendimento que
participar mais da sociedade brasileira, construir um está beneficiando todas as pequenas e médias em-
Brasil, uma Pátria justa, generosa, como as próprias presas mineiras.
mulheres, que trate melhor os seus filhos, brancos e Sr. Presidente, saúdo novamente o Dr. Nilton
negros, do campo e da cidade, de todas as carrei- Ramos da Silva, Presidente da Associação Comer-
raso Isso é o que as mulheres desejam para o Brasil, cial e Industrial de Juiz de Fora, trazendo o abraço
ao lado dos homens. Querem construir um grandio- de apreço, de muito respeito e de grande alegria por
so futuro, pois a nossa Pátria e o nosso povo mere- essa data, do BlocoIPMDB/PMN/PSD/PSUPSC.
cem. Para isso precisamos dos empresários, preci- Quero dizer ao nobre Deputado Sílvio Abreu,
samos da Associação Comercial de Juiz de Fora, autor dessa propositura, que concordamos com S.
que hoje aqui homenageamos, elevamos, aplaudi- Ex.ª nas soluções que devem ser encontradas pelo
mos e marcamos com as nossas falas em nome dos Governo Federal. Não é possível continuar punindo
nossos partidos, os partidos que fazem política nes- o empresariado brasileiro da forma como hoje ocor-
te País. Só se constrói democracia através dos parti- re. Também concordo em que há defasagem cam-
dos políticos. E Tenho o prazer de falar aqui não bial. Os nossos exportadores - afinal, a exportação
apenas em nome do meu Partido, o PMDB, mas tem sido defendida por tantos Presidentes da Repú-
também no do nosso Bloco. blica e Ministros da Fazenda - são um grande canal

Trago também um especial abraço, como dire- para desaguar a produção brasileira, e para isso
tora que sou até hoje, mesmo sendo Deputada, da deve haver uma política favorável. A defasagem
Associação Comercial de Minas Gerais ao Presiden- cambial está martirizando os nossos exportadores e,
te Francisco Américo de Matos Paiva, Presidente da da mesma forma, as taxas de juros escorchantes
Aceminas e também da FEDERAMINAS - Federa- não podem continuar. Temos todo o respeito pelo Mi-
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nistro José Serra, que deixa o Governo para disputar falo hoje em nome do meu pa-rtido e também em
a Prefeitura de São Paulo, mas ainda não sabemos nome da Associação Comercial de minha cidade, Vi-
se para lá irá o nosso colega Antônio Kandir, Depu- çosa, que deve muito a sua criação à presença, ao
tado Federal pelo PSDB. Esperamos que S. Ex.ll te- apoio e estímulo da AssociaçãO Comercial de Juíz

.nha condições de enfrentar o Governo para mudar de Fora. '
essa situação com que não conseguimos mais con- Esta Casa, hoje, se reuniu para homenagear a
viver. Se Deus quiser, haveremos de viver dias me- Associação Comercial de Juiz de Fora pela passa-
Ihores neste nosso País. gem de seu centenário. Comisso, quero fazer algu-

Trago também uma palavra em relação à mi- mas reflexões sobre essa Casa que tanto tem traba-
croempresa, para a qual devemos, a cada dia, bus- Ihado, não só pelos comerciantes e industriais de
car soluções nesta Casa, por ser a semente de uma Juíz de Fora, mas também por toda a região da
empresa média e de uma grande empresa. Quem Zona da Mata. Todos sabemos que Juíz de Fora
começa, quem é pequeno, tem de ter uma política centraliza um pólo dessa importante região mineira.
especial. Esta também é a posição do meu partido, A Associação Comercial tem tido, assim, uma partici-
o PMDB. pação decisiva na luta que essa região, que hoje se

Peço ao Sr. Presidente que leve ao Prefeito vê cada vez mais empobrecida, vem mantendo junto
Custódio Matos e à Câmara de Vereadores daquele às autoridades e à própria iniciativa privada.
Município o nosso abraço, a nossa solidariedade, A Associação Comercial de Juiz de Fora, des-
cumprimentando-os novamente, já que o fizemos da de a sua fundação, em 12 de julho de 1896, não se
tribuna, pela grande conquista da Mercedez-Benz. esquiva da valiosa realidade, da importância de seu
Todos da bancada mineira nesta Casa tivemos opor- papel, nem da árdua tarefa que implicam as suas
tunidade de participar dessa decisão, porque pres- atribuições. Seus fundadores - comerciantes, indus-
sionamos, sim, porque falamos com o Presidente da triais e I~vradores - organizaram-se para melhor de-
República que era hora de Minas, que era hora de fender seus direitos, buscando proporcionar benefí-
Juiz de Fora, que era hora da Zona da Mata mineira. cios, não s6 para os núcleos familiares, o que reper-
Sabemos que a participação do Presidente neste cute na forma de bons frutos, mas também para a ci-
processo foi - e é - sempre importante e esperamos dade e sua população.
que Minas e a Zona da Mata mineira possam conti- Juiz de Fora, como centro de uma importante
nuar a colher novos investimentos, novas empresas região mineira, antigamente tida como a "Manches-
multinacionais, transnacionais ou mesmo nacionais, ter mineira", viu perder o seu poderio comercial ao
porque, efetivamente, nos estudos que a Mercedez longo dos anos. Mas nem sempre a Associação Co-
fez pudemos descobrir que Juiz de Fora foi escolhi- mercial esteve ausente; pelo contrário, sempre parti-
da não apenas pela razão geográfica, mas por uma cipou, sempre batalhou, sempre trabalhou para a re-
série de fatores, inclusive pelo alto nível de recursos cuperação industrial e com~rcial de Juiz de Fora.
humanos do Município, pela mão-de-obra qualifica- Agora, Sr.ªs e Srs. Deputados, cem anos de-
da. Cumprimento também a Associação Comercial pois, vemos a evidência que a Associação alcançou
de Juiz de Fora, seus Diretores e todos juiz-foranos pelo proeminente desempenho à frente dos interes-
por essa grande conquista que, sem dúvida nenhu- ses do comércio e da indústria de Minas Gerais.
ma, enobreceu e orgulhou todos os mineiros que Essa integração que a Associação fez com a cidade
amam Juiz de Fora e que têm por essa cidade o e com a região em que trabalha por si s6 a eleva a
maior respeito. condição de homenageada desta sessão solene. A

Muito obrigada, Sr. Presidente. (Palmas.) participação ativa em diversas comissões da Pre-
O SR. PRESIDENTE (Silvio Abreu) - Tenho a feitura e da Universidade, a par do congraçamento

honra de conceder a palavra ao nobre Deputado Da- com outras entidades das classes produtoras, sem
nilo de Castro, que falará pela bancada do PSDB. pôr de parte a defesa dos direitos de seus asso-

O SR. DANILO DE CASTRO (PSDB - MG. ciados, credenciam a Associação Comercial de
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Juiz de Fora a receber os louros que lhe presta-
Silvio Abreu; Sr.ªs e Srs. Deputados; Presidente da mos pela transcorrência de cem anos de sua fun-
Associação Comercial de Juiz de Fora, Sr. Nilton dação.
Ramos da Silva, na pessoa de quem saúdo os de- Cumprimento o ilustre Deputado Silvio Abreu,
mais componentes da delegação juiz-forense; Sr. filho daquela cidade, e agradeço a S. Ex.ª por tão
Murílio Bernardes, representante do Governador, brilhante iniciativa.



Durante o discurso do Sr. Danilo de
Castro, oSr. Silvio Abreu, § 2!2 do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi-
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O Pars hoje atravessa uma fase ditrcil, procu- dência.. que é ocupada pelo Sr. Ronaldo Pe-
rando a estabilidade econômica e a valorização' de rim, 1!2 Vice-Presidente.
nossa moeda, o que traz algumas seqüelas ao co- O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Corno
mércio e à indústria; não só de Juiz de Fora, mas de próximo orador inscrito, convido a fazer uso da pala-
toda a sofrida região da Zona da Mata. No entanto, vra o ilustre Deputado Paulo Delgado, que falará em
essa Associação, como bem disse nosso orador ofi- nome do Partido dos Trabalhadores.
cial, não se curva diante das dificuldades e procura O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Sem re-
batalhar pelo engrandecimento maior de Juiz de visão do orador.) - Sr. Presidente, nobre Deputado
Fora e de toda a região. Sabemç>"s da preocupação Ronaldo Perim, Sr. Deputado SOvio Abreu, autor do
que tem em proporcionar convênios médicos a seus requerimento de convocação desta sessão de ho-
associados e também da importância do apoio que menagem; Sr. Nilton Ramos da Silva, Presidente da
dá, através de sua magnifica sede, construrda com o Associação Comercial de Juiz de Fora; Srs. Amauri
esforço daqueles que por lá passaram, a todos 05 Dalamura, José Nilton Fagundes, Lurz Antônio Step-
eventos sociais, polrticos e comerciais da região, es- han, Odonne Vilar Turola e Gerson Rodrigues de Oli-
pecificamente de Juiz de Fora. veira, Diretores da Associação Comercial de Juiz de

Para mim, que tive oportunidade de morar na- Fora; Sr. Maurílio B~mardes, representante do Go-
quela cidade, desempenhando profissionalmente as vernador de Minas Gerais; Sr. Luiz Geraldo Soranço,
minhas atividades como gerente regional da Caixa Presidente do Centro Industrial de Juiz de Fora; Sr.
Econômica Federal, éxiste motivo particular de ale- Jaime Cardoso, Superintendente do Centro Indus-
gria na homenagem que esta Casa - da qual faço trial de Juiz de Fora; Sr.lIs e Srs. Deputados, é uma
parte - presta a essa Associação. satisfação muito grande estar aqui, em nome do

Quero pedir ao Presidente da Associação Co- meu partido, o Partido dos Trabalhadores, para ho-
mercial de Juiz de Fora que leve ao Presidente Cus- menagear a Associação Comercial de Juiz de Fora.
tódio Matos, a todos os integrantes da Diretoria e a Estou neste Congresso Nacional há quase dez
seus associados os meus parabéns e o meu abraço. anos, representando o meu estado, Minas Gerais, e

No momento em que Juiz de Fora voltar a ser posso dizer a V. Ex.Ms que, se esta sessão fosse
a grande "Manchester mineira", o papel desempe- destinada a homenagear o centenário da Associa-
nhado por essa associação terá, sem dúvida algu- ção Comercial do Rio de Jàneiro, que tem muito
ma, enorme influência. mais de cem anos, ou da Associação Comercial de

A nobre Deputada Maria Elvira ressaltou o tra- São Paulo, seguramente terramos muito mais Parla-
balho de toda a Casa e de toda a classe polrtica de mentares e muito mais pessoas presentes. Esse é o
Minas Gerais para que Jurz de Fora fosse a sede no retrato do Brasil.
Brasil da Mercedez-Benz. Conheço o trabalho e a Apesar de a Associação Comercial de Juiz de
luta dessa Associação para que isso ocorresse. No Fora ser anterior à da própria Capital do Estado de
momento em que não só Jurz de Fora, mas toda a Minas Gerais e a maioria das associações comer-
região da Zona da Mata volta a sonhar com cresci. ciais do nosso Pars e outras entidades associativas
mento, com melhores dias para sua população e do Rio e São Paulo, a tendência negativa e perversa
mais empregos, a participação dessa Associação e do desenvolvimento brasileiro permanece na audiên-
fundamental. cia desta homenagem.

A confiabilidade que os Senhores e os nobres O sistema de poder do Brasil não aceita, não
diretores, desde a sua fundação, não só em Juiz de acredita e parece não querer que o desenvolvimento
Fora, mas em toda Minas Gerais, conseguiram vai se interiorize e atinja o povo brasileiro no seu local
pesar e será um marco definitivo para que possa- de moradia ou naqueles locais onde a produção da
mos mudar a face pobre da Zona da Mata, a fim de riqueza se faz. Sabemos muito bem que uma das
que ela volte a ser o que foi no passado. marcas e distorções do desenvolvimento brasileiro é

Agradeço a todos os presentes, ao Presidente não estimular e não desenvolver, como deveria, ini-
da Associação Comercial e a todo o povo de Juiz de ciativas como essa dos empresários e das classes
Fora esta oportunidade. (Palmas.) produtoras do Estado de Minas Gerais, da região da

Zona da Mata e da cidade de Juiz de Fora.
As associações comerciais foram, em boa me

dida, entidades pioneiras na constituição de um as
sociativismo autônomo e pluralista no Brasil. E, den-
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tre elas, a Associação Comercial de Juiz de Fora sobre a história da Associação Comercial de Juiz de
tem lugar de destaque, não s6 pelo fato de ser de Fora. Nele, o Prof. Ignácio Delgado mostra que no fi-
uma cidade do interior do País, situada num estado, nal do século, no início da República e no início des-
sob todos os aspectos, do interior, mas também pelo te nosso século, empresários juiz-de-foranos e da
fato de enfrentar uma característica predominante Zona da Mata percebem, como se deve imaginar, a
do Brasil do fin~al do século XIX e do início deste. influência da economia na sociedade, dispensando a

As raízes e a forma conio se deu a formação prese~ça do Estado, querendo que o Estado os atra-
institucional brasileira favoreceram a afirmação de palhe menos, ou querendo evitar que o Estado inter-
formas de intermediação de interesses não-pluralis- fira e tenha controle da formação da associação.
tas na relação entre ó Estado e a sociedade. Tudo É uma história diferente da formação de várias
que se fazia e que ainda predomina no nosso País é associações profissionais brasileiras patronais e de
desestimular formas de associações pluralistas. A trabalhadores.
tendência do Brasil sempre foi concentracionista, o Para os comerciantes, industriais e mesmo ca-
Estado sempre olhou com desconfiança a autono- feicultores da Zona da Mata, ao final do século pas-
mia, sempre quis controlar a livre iniciativa para im- sado no início do século XX, estava praticamente
pedir que fosse exercida. vedada a utilização de expedientes não-pluralistas

Dessa forma, no Brasil, o interesse público se na defesa de seus interesses. A elite política dirigen-
confundiu com os interesses privados, seja porque te no Estado de Minas Gerais, em que pese ser a
as chamadas elites políticas valem-se de recursos economia da Mata a principal fiadora da importância
públicos como se fossem privados, seja porque al- econômica de Minas no País, vinculava-se principal-
guns interesses privados têm assento privilegiado no mente ao velho centro do Estado, economicamente
Estado, não competindo, portanto, de forma aberta irrelevante, mas locus de uma burocracia pública
com outros interesses. Assim, para focalizar um mo- que, formada desde o período minerador, tinha mais
mento decisivo de nossa história, durante as primei- interesses em outros centros das políticas estatais
ras décadas da vida republicana brasileira, bacha- do que nas áreas onde se vislumbrava o crescimen-
réis e fazendeiros apareciam como as duas faces de to econômico independente. O poder Político Minei-
uma mesma moeda. Queriam ser Estado e queriam ro estava acostumado àquela confusão entre o pú-
ser independentes, mas queriam que o Estado ser- blico e o privado, que não queria que se fosse rom-
visse às suas políticas. pida. Essa tradição permanece, e é forte até hoje.

Os primeiros, que eram o principal contingente Pois vejam: mesmo tendo simpatia pelo Sr.
a ocupar funções públicas, relacionavam-se com os Presidente da República e reconhecendo a capaci-
segundos através de laços de compadrio ou por di- dade de sua cultura formal, maior do que a da maio-
versos outros expedientes, formalizados ou não, que ria dos governantes do mundo, iilinda assim ele não
criavam uma verdadeira simbiose entre a esfera do consegue perceber que continua sendo um Presi-
público e a esfera do privado. Com isto, desestimu- dente paulista e não um Presidente brasileiro.
Java-se a constituição de associações inde- Não permitirá S. Exª que o Brasil se desenvol-
pendentes que expressassem interesses germina- va fora dos interesses paulistas, porque desde o fi-
dos no âmbito do mercado e da sociedade. Nas so- nal do Império e início desse século, sempre que os
ciedades de estrutura institucional pluralistas, o fato paulistas tiveram poder, trabalharam contra formas
dos interesses privados se fazerem representar de de associações autônomos e independentes do de-
forma autônoma permite que o Estado apareça senvolvimento brasileiro.
como afirmação de um interesse público que se co- Romper com a política central mineira foi um
loca à meia distância dos interesses privados que desafio, iniciado pela Associação Comercial de Juiz
competem abertamente no mercado e na "sociedade de Fora no século passado; na época, mais influen-
civil", através, nesta última, de associações repre- ciada até pelo Rio de Janeiro do que por São Paulo.
sentativas. Atualmente, é ainda fortemente influenciada pelos

Fiz questão de ler este trecho de um estudo do ioteresses paulistas, apesar de todo enfrentamento
Prof. Ignácio Godinho Delgado, do Departamento de que temos feito para mostrar ao Governo brasileiro
História da Universidade Federal de Juiz de Fora, que é bom para o País um desenvolvimento de todo
que, no momento, faz doutorado na Universidade o Brasil e que experiências de desenvolvimento au-
Federal de Minas Gerais, por se tratar de um dos es- tônomo se efetuem. O conflito São Paulo - Minas
tudos mais percucientes, mais interessantes que vi Gerais no caso Mercedez-Benz é uma prova da dura
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batalha que é dobrar São Paulo, mesmo contra to- da... - que se esquecem de olhar para o resto do
das as evidências políticas, econômicas e comer- Brasil, onde nasceram coisas antes e tão importan-
ciais. tes como em São Paulo.

Ora, representar os interesses econômicos da Com a implantação do Estado-Providência, na
região, portanto, exigia algo além do compadrio das época do Getulismo, a Associação Comercial pas~

boas relações com o Governo Estadual ou Federal. sou a viveroutro tipo de situação e competição que
Exigia associações fortes, que articulassem os indi- aponta para a necessidade de a cada vez mais se
víduos ligados às "classes produtoras", na defesa de vinculara outros setores econômicos e sociais, man-
políticas públicas que favorecessem a lavoura, o co- tendo a sua tradição pluralista.
mércio e a indústria. Assim foi nas campanhas de Não vejo outra saída, inclusive porque aqui es-
boicotes aos impostas estaduais, lideradas pela As- tou representando um partido que tem mais vincula-
sociação Comercial de Juiz de Fora, na organização ção programática com os setores operários e dos
dos congressos das "classes produtoras" de 1903 e trabalhadores em geral que cada vez mais introduz
1927 e na indicação dos rumos do desenvolvimento um outro tipo de necessidade de negociação com o
econômico de Minas Gerais. Estado, principalmente quando se dissolve o concei-

A Associação Comercial é pioneira em movi- to clássico de patrão e de empregado. Aliás, que
mentos de reivindicação no Estado de Minas e no empresário moderno e atualizado não é trabalhador
Brasil. Não é outra a razão por termos sido chama- tanto quanto seu empregado, ou às vezes até mais?
dos, no início do século, de "Manchester mineira". É Não vejo outra possibilidade para o desenvolvi-
porque somos anteriores a São Paulo e ao Rio de mento do Estado de Minas Gerais, da nossa cidade,
Janeiro em vários processos autônomos de desen- da nossa região e mesmo do Brasil se não cami-
volvimento industrial, comercial e financeiro. E é por nharmos crescentemente para o cooperativismo, si-
isso - que hoje podemos ser a nova Stuttgart, com a nalizado pioneiramente pela associação comercial.
ida de uma empresa do porte da Mercedez-Benz Isso porque a combinação explosiva da privação de
para nossa cidade. empregos com a erosão de direitos é a marca do

A Associação Comercial de Juiz de Fora é pio- nosso tempo e exige um imediato rompimento do
neira nesse processo e nesse movimento associati- isolamento egocêntrico de partidos políticos, sindica-
vo. Fundada em 1896, ela antecede a constituição Iismotrabalhi~ta e patronal, organizações sociais e
da Associação Comercial de Minas (1901) e da So- Governos nos três níveis.da Federação.
ciedade Mineira de Agricultura (1906). É preciso deixarmos de ser comandados pela

Reunindo principalmente comerciantes e indus- noção de tempo escasso de quem tem dúvida do
triais de Juiz de Fora, ela foi, durante anos, a mais seu poder e termos a coragem de propor um grande
expressiva entidade de classe das elites econômicas acordo de procedimento de longa duração. Assim
mineiras, participando ativamente da sua organiza- poderemos vencer essa autonomização da política
ção. Dessa forma, contribuindo para a constituição no Brasil e o reduzido número de atores relevantes
de formas pluralistas de articulação de interesses, que tornam impossível a estabilidade de acordos de
ela fazia parte de uma história que tecia sua trama, longo tempo. Quando todos querem ganhar tudo, to-
tanto nas lutas do nascente movimento operário, dos perdem, em política e em economia. A política
quanto na afirmação dos setores econômicos liga- brasileira tem sido instável e precária. Os acordos
dos ao comércio e à indústria. são tão passageiros que a política agrava os proble-

Essa história, a implantação coercitiva do sindi- mas da economia brasileira. Se os senhores, empre-
calismo corporativo pelo Estado, a partir dos anos sários ou trabalhadores do Brasil, soubessem que
30, contribuiu para obscurecer, mas, sem dúvida, haveria permanência de longa duração nos projetos
constitui um dos principais momentos da afirmação comerciais e nos projetos das alianças políticas do nos-
autônoma da sociedade brasileira. so País, certamente teriam maior capacidade de prever

Se os paulistas se interessassem pela História os investimentos e de se preparar para as crises.
do Brasil tanto quanto se interessam pela de São É preciso que a Associação Comercial continue
Paulo, seguramente a Associação Comercial de Juiz essa tradição de autonomia, independência e asso-
de Fora seria tese de mestrado ou doutorado de inú- ciativismo para sinalizar o que deve permanecer
meros alunos da Universidade de São Paulo que es- como elemento central do desenvolvimento.
tudam tanto e tantas vezes as mesmas coisas - alu- Hoje, não tenho dúvida em lhes dizer que a
no estudando professor, que estuda aluno, que estu- possibilidade de qualquer garantia definitiva para o
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desenvolvimento do Brasil exige grande acordo en- Sr. Presidente da Câmara. dos Deputados, Sr.
tre as elites polrticas empresariais, sindicais, ecle- Presidente da Associação Comercial de Juiz de
siais, sociais e intelectuais. Ou o Brasil é um proble- Fora, senhores empresários de Juiz de Fora, senho-
ma de todos ou não tem solução! Neste quadro em ras e senhores convidados e presentes, é uma hon-
que estamos vivendo é impossível se imaginar a ra falar em nome do meu partido e homenagear esta
continuidade do particularismo político ou ideológico, Associação, que é pioneira em nosso País na defe-
preso à férrea autonomia das convicções de qual- sa da política empresarial autônoma, cooperativa,
quer ordem, e deixar a crise se alastrar, .gem qual- associativa, que deve, seguindo o rumo da história
quer perspectiva de gerar mais de 1 milhão e meio brasileira, cada vez mais incorporar outros setores
de empregos novos, mant~r os atuais e criar condi- para que o processo de desenvolvimento seja plura-
ções de desenvolvimento sustentável"onde todos lista, democrático e germinativo. Os desafios e as di-
possam participar de seus benefícios. ficuldades da sociedade brasileira podem ser supe-

Srs. Dirigentes da Associação Comercial de rados. E, quando vejó que a tradição da Associação
Juiz de Fora, Sr.ªs e Srs. Deputados, quando ouvi o Comercial de Juiz de Fora continua na direção que
recém-empossado Ministro da Indústria e Comércio os senhores hoje executam naquela entidade, tenho
dizer, em discurso na televisão, que vai defender a uma grande esperança de que possamos caminhar,
indústria brasileira da concorrência desleal de'produ- em nosso País, para dias melhores.
tos do Oriente e da Ásia -' S. EX.a assinou portaria Parabéns à Associação Comercial de Juiz de
nesse sentido -, lembrei-me de uma reunião na' As- Fora, parabéns aos senhores e o meu muito obriga-
sociação Comercial de Juiz de Fora, ocorrida no fi- do ao Deputado Silvio Abreu, pelo convite, e ao meu
nal do ano passado, para a qual fui convidado partido, pela autorização para que eu fosse o orador
para discutir o problema do sucateamento da in- nesta sessão. (Palmas.)
dústria têxtil brasileira, especialmente da nossa re- O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) _ Com a
gião.

palavra o próximo orador inscrito, Deputado Bonifá-
Já tinha dito à ex-Ministra que a concorrência cio de Andrada, que falará em nome do Bloco Parla-

com países que não subscrevem acordos intemacio- mentar PPB - PL.
nais que o Brasil é obrigado a subscrever, na área
comercial e de direitos sociais, acelera o processo O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA (BlocolPB -
de desmontagem da indústria brasileira MG) - Sr. Presidente, Deputado Ronaldo Perim; Sr.

Presidente da Associação Comercial de Juiz de
Foi com satisfação que vi esse ato, ainda que Fora, Sr. Representante do Govemador de Minas;

com atraso. a Governo tem visão particularista ou Sr. Presidente do Centro Industrial de Juiz de Fora,
talvez seja porque quando é um mineiro que diz ao Srs. Diretores, Sr.lIg e Srs. Deputados, esta homena-
Governo que esse é um problema nacional eJe rea- gem à Associação Comercial de Juiz de Fora é, de
ge com mais demora do que se for dito por um pau- fato, um imperativo político desta Casa, por se tratar
lista. Eu dizia isso há quase um ano. Depois da reu- de um grande centro de progresso e desenvolvimen-
nião com os senhores, fiz chegar ao Governo um to de Minas Gerais e do País.
documento sobre essa questão.

Relembro aos senhores trecho do que disse Dirijo minhas felicitações ao eminente Deputa-
naquela ocasião: "... negociação comerciais com do Silvio Abreu, que requereu esta sessão solene
países que não sejam signatários da 01T, ou sujeitos em obediência à tradição que representa nesta
às normas comerciais da aMC, das quais o Brasil se Casa, visto que suas raízes familiares se ligam a
obriga a cumprir, devem merecer qualificação dife- momentos marcantes da história de Juiz de Fora.
renciada em virtude das claras desvantagens decor- Sr. Presidente, vemos Juiz de Fora como um
rentes desse internacionalismo unilateral". grande acontecimento histórico no centro do País e,

Essa discussão na Associação Comercial de sobretudo, em Minas Gerais, e hoje como uma cida-
Juiz de Fora levou quase um ano para produzir deci- dela fundamental para o progresso do Brasil.
são de Governo e já estava sendo discutida há mais Juiz de Fora, no início da República, na década
de ano lá na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. iniciada em 1890, marca-se como uma localidade
Hoje, quem sabe, muitos empresários têxteis que ali que passa a liderar o desenvolvimento do Estado e,
estavam não tiveram fôlego para esperar a negligên- sobretudo - o que é curioso -, a gerenciar a própria
cia do Governo com o setor e tiveram que fechar implantação daquela que seria a futura Capital do
suas fábricas. Estado, Belo Horizonte.
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Juiz de Fora;é naquela década de 90, a cidade área social e, sobretudo, na área econômica, influin-
que vive com todo.Q .Brasil as dificuldades sócioeco- do, assinaladamente, no progresso da Zona da Mata
nômicas do apar~cimento do regime republicano, e dos Campos da Mantiqueira.
com a insegurança ie com a instabilidade a rodar Direi que, a partir de 1930, Juiz de Fora assiste
aqueles primeiros governos que, depois da Monar- à emergência política de Belo Horizonte, mas conti-
quia, assinalaramo'jnício de um novo Brasil. nua acompanhando o nosso desenvolvimento como

Juiz de Fora, com suas lideranças, não é uma um outro expressivo pólo social.
fase estática da veda: brasileira,'em que grupos rurais Sou representante daquela região, filho de Bar-
ou grupos urbanos' se unem para explorar o povo, bacena, cidade que foi o mais antigo núcleo de de-
mas antes é foco de resistência. contra a desordem, senvolvimento populacional daquela região e da
é foco de trabalho para construir um novo Brasil, é qual Santo Antônio do Paraibuna fazia parte, vindo a
ponto significativo para superar as dificuldades da se transformar depois na "Manchester Mineira", que
instabilidade nacional naquela década, no final do cada vez mais assume ao longo da década de 30
século passado. As duas lideranças rurais e urbanas posições de influência na história brasileira.
se unem para construir a nova Minas Gerais, que iria Quero relembrar aqui homens públicos juiz-fo-
florescer com o aparecimento de Belo Horizonte. E ranos como o Presidente Antônio Carlos, os Deputa-
se unem para levar ao Rio de Janeiro, tão próximo, dos João Penido e João Tostes e outros muitos que
a mensagem do senso grave da ordem, da Iiberda- tiveram assento nesta Casa e que aqui influíram de
de, mas dentro do direito e do desenvolvimento, sem uma maneira notável no desenvolvimento do País,
qualquer espírito ou qualquer estilo de agitação des- tendo de registrar nos últimos anos o Presidente Ita-
trutiva. mar Franco e vários Ministros ali nascidos.

Juiz de Fora é, assim, naquele final do século, Sr. Presidente, devo dizer também que a Juiz
um ponto alto da história brasileira. É desta época o de Fora da atualidade sabe manter suas tradições,
aparecimento da Associação Comercial de Juiz de porque ainda há pouco, graças ao trabalho de seus
Fora; a mais antiga de Minas Gerais, que surge para líderes, o Sr. Presidente da República, representante
estruturar, somar e integrar essas lideranças econô- das elites paulistas, reconheceu a sua importância
micas no sentido de que alcançassem o papel real- dentro do quadro econômico nacional, quando ao
mente promissor de impulsionar o novo sistema re- lado do Governador Eduardo Azeredo deu apoio à
publicano que se implantava entre nós.' É uma fase implantação da Mercedez-Benz naquela poderosa'
difícil da história brasileira. Porém, mesmo sendo cidade do nosso Estado.
uma fase difícil da história de Minas Gerais, Juiz de Esse ato do Presidente, que aconteceu de for-
Fora, logo no início da República, passa a ser palco ma solene na Capital da República, com a presença
de significativos congressos e de grandes reuniões do Governador mineiro, revela que os altos conse-
dos cafeicultores, de empresários agrícolas, de rep- Iho~ republicanos de hoje,' como os de ontem, conti-
resentantes do comércio e de setores classistas Iiga- 'nuam a ver Juiz de Fora como um ponto fundamen-
dos a outras áreas, para dar apoio ao governo que tal para o crescimento e para o engrandecimento do
se instalara com as novas roupagens republicanas e Pais.
reclamar dele providências e medidas em favor do Sr. p'residente, sabemos que, indiscutivelmen-
progresso industrial e urbano. te, um dos eixos mais poderosos da economia na-

Lembro-me bem, Sr. Presidente, Sr.as e Srs. cional encontra-se entre o Rio de Janeiro e Belo Ho-
Deputados, de que ao ler sua história verifiquei que rizonte. No meio desse eixo está Juiz de Fora a
instituições, com a participação da Associação Co- coordenar toda sua movimentação, representativa
mercial de Juiz de Fora, promoveram congressos re· que é da velha economia da Zona da Mata e das
publicanos do antigo PRM e buscaram ali os mo- aberturas da economia mineira para a nossa vida in-
mentos decisivos da evolução mineira, indicando teriorana, que cada vez cresce mais através de po-
Governadores, indicando Senadores; enfim, influin- derosos núcleos urbanos como Governador Valada-
do nos maiores debates nacionais. res, de onde veio o ilustre Deputado Ronaldo Perim,

Juiz de Fora, depois, dominada pelas suas Ii- Presidente desta sessão, como Montes Claros,
deranças comerciais, pelas suas lideranças políti- como várias cidades do sul do Estado, como o Triân-
cas, ao longo do primeiro quartel deste século, parti- guIo Mineiro das pungentes Uberfândia, Uberaba e
cipa do enorme esforço de crescimento do nosso Araguari. Enfim, como outras fronteiras que Minas
Estado, não só na área política como também na Gerais liga ao País, Estado central que sabe viver os
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grandes avanços sociológicos, para não dizer eco- inegáveis avanços que se têm obtido na condução
nômicos e sociais de nossa Pátria. de nossa economia.

E é com grande satisfação, como homem da- Há cem anos se reuniam no Salão Apolo, em
quela região, que participo desta reunião. Quero di- Juiz de Fora, Minas Gerais, comerciantes, indus-
zer aos líderes comerciais e industriais de Juiz de triais, agropecuaristas; em suma, a nata dos homens
Fora que aqui se encontram, com o apoio de seu que verdadeiramente trabalham e produzem, os res-
centro industrial, que temos certeza do progresso da ponsáveis pela grandeza de nossa Pátria, aqueles
"Manchester mineira" e que vemos naquela cidade, que assumiram sobre si o encargo de tornar viável
Capital da minha região, um dos grandes pontos economicamente esta Nação.
para a abertura do progresso econômico do BraSil. E como as obras a que tais pessoas se dedi-

Era o que tinha a dizer. (Palmas.) cam normalmente são feitas para durar, erigiram
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Sr.ªs e uma organização sólida e vigorosa, que os deveria

Srs. Deputados, desde os primórdios da humanida- congregar e representar, canalizando seus esforços
de conhecemos a importância da união de esforços e defendendo seus direitos.
para o enfrentamento de dificuldades comuns, a su- Mas não se limitaram a atuar corporativamen-
peração de limitações, a multiplicação de forças, te. Pelo contrário, encruadravam-se também em seu
para a consecução, enfim, de objetivos que a maio- rol de preocupações os interesses comuns da cida-
ria das vezes nos seriam inalcançáveis em atuação de e de sua população. Estrearam, com efeito, pro-
isolada e individual. testando contra o aumento do preço do transporte

Natural, assim, o surgimento de organizações de cargas pela Estrada de Ferro Central do Brasil,
que afetava toda a comunidade.que procurassem se congregar em busca de um

bem comum, e essa tem sido tendência observável Muitas outras lutas e realizações mereceriam
desde a pré-história. ser neste momento relembradas: a campanha pela

criação de um Corpo de Bombeiro Voluntário no Mu-
Se óbvia, no entanto, a necessidade de se agir nicípio; a fundação de um jornal diário - a Gazeta

em comunhão de forças, e até mesmo incompreen- Comercial-; a criação do Diretório Regional do Par-
sível a atitude contrária, a verdade é que a imple- tido Economista do Brasil; a instituição Telemusa,
mentação e a condução de tais instituições, ao longo precursora da atual Telemig, a sua participação fun-
do tempo, seja aviando o cotidiano, seja arrostando damental no processo de modernização do sistema
tormentas mais graves, nem sempre têm sido tarefa telefônico da região; a sua colaboração no combate
branda. às grandes catástrofes que atingiram a cidade e o

O ser humano é um ente complexo: falho, mui- seu apoio, essencial, às organizações de classe da
ta vez; da mesma forma como tem também seus região, abrigando, durante muitos anos, os Sindica-
lances de brilho. Toda organização humana, assim, tos do Comércio Varejista, a Câmara dos Dirigentes
porque composta de homens, padece desses mes- Lojistas, o Sindicato Rural e os vários sindicatos da
mos defeitos, contradições e limitações. A maioria. indústria. A Associação Comercial de Juiz de Fora,
delas não tem sido capaz de superá-los e de sobre- enfim, viveu e conviveu, nesses cem anos, organica-
viver. mente inserida em sua comunidade.

Muita habilidade faz-se necessária para unir Seu trabalho fê-Ia reconhecida não apenas em
em torno dos mesmos objetivos, em uníssono, con- Juiz de Fora, mas em todas as cidades que compõ-
catenadamente, as mais diversas crenças, ideolo- em a sua zona de influência econômica, que ajudou
gias e interesses. É isso o que torna singulares e, a expandir e desenvolver, transformando em pólo de
portanto, dignos de nota nesta Casa, em que se reú- atração regional. Tornou-se, assim, um exemplo típi-
nem representantes de todos os brasileiros, oriun- co da pertinácia e da habilidade antológicas que a
dos de todos os pólos de nosso território, os cem tradição popular atribui ao homem mineiro.
anos de existência da Associação Comercial de Juiz Parabenizamos, nesta data, na pessoa de seus
de Fora. dirigentes, todos os membros e associados da Asso-

Ainda mais significativos se fazem, quando se ciação Comercial de Juiz de Fora, apresentando-
consideram as dificuldades que atingiram os em- lhes, ainda, em nome dos brasileiros que nesta
preendedores, tanto no Brasil, quanto em todo o Casa representamos, os nossos sinceros agradeci-
mundo, neste último século - muitas das quais ainda mentos pelo seu magnífico exemplo e valorosa con-
estão presentes, cada vez mais agudas, apesar dos tribuição. (Palmas.)
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Esta Presidência agradece a presença ilustre O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Nada
de todos os senhores convidados. mais havendo a tratar, vou encerrar a Sessão.

V .... ENCERRAMENTO O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Está
encerrada a sessão.

(Encerra-se a Sessão às 12h9min.)

Ata da 89ª Sessão, em 29 de maio de 1996
Presidência dos Srs.: Luís Eduardo, Presidente; Ronaldo Perim, 1º Vice-Presidente;

Wilson Campos, 1º Secretário; Benedito Domingos, 3º Secretário; João. Henrique,
4º Secretário; Robson Tuma, 1º Suplente de Secretário; Nilton Baiano, § 2º

. do artigo 18 do Regimento Interno.

As 14 HORAS COMPARECEM OS SENHO
RES:

Luís Eduardo
Ronaldo Perim
Beto Mansur
Wilson Campos
Leopoldo Bessone
Benedito Domingos
João Henrique
Robson Tuma
Luiz Piauhylino
Wilson Braga

Roraima

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

Amapá

Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade - Blo
co - PPB; Fátima Pelaes - PSDB; Gervásio Oliveira
- PSB; Murilo Pinheiro - Bloco - PFL; Raquel Capi
beribe - PSB; Sérgio Barcellos - Bloco - PFL; Val
denor Guedes - Bloco - PPB.

Pará

Ana Júlia - PT; Anivaldo Vale - Bloco - PPB;
Antônio Brasil - Bloco - PMDB; Benedito Guimarães
- Bloco - PPB; Gerson Peres - Bloco - PPB; Gio
vanni Queiroz - PDT; Hilário Coimbra - Bloco 
PTB; Mario Martins - Bloco - PMDB; Olávio Rocha
- PSDB; Paulo Rocha - PT; Paulo Titan - Bloco 
PMDB; Raimundo Santos - Bloco - PFL; Socorro
Gomes - PC do B; Vic Pires Franco - Bloco - PFL.

Amazonas

Alzira Éwerton - Bloco - PPB; Atila Lins - Blo
co - PFL; Carlos da Carbrás - Bloco - PPB; Euler
Ribeiro - Bloco - PMDB; Luiz Fernando - PSDB;
Pauderney Avelino - Bloco - PPB.

Rondônia

Confúcio Moura - Bloco - PMDB; Eurípedes
Miranda - PDT; Expedito Júnior - Bloco - PPB; 11
demar Kussler - PSDB; Oscar Andrada - Bloco 
PMDB.

Acre

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

Tocantins

Ary Valadão - Blot o - PPB; Darci Coelho .
Bloco - PPB; Dolores Nunes - Bloco - PPB; Eu
doro Pedroza - Bloco - PMDB; Freire Júnior 
Bloco - PMDB; João Ribeiro - Bloco - PPB; Mel
quiades Neto - Bloco - PMN; Paulo Mourão 
PSDB.

Maranhão

Albérico Filho - Bloco - PMDB; Antônio Joa
quim Araújo - Bloco - PFL; César Bandeira - Bloco
- P.FL; Costa Ferreira - Bloco - PFL; Domingos Du
tra - PT; Haroldo Saboia - PT; Magno Bacelar - Blo
co - PFL; Márcia Marinho - PSDB; Nan Souza 
Bloco - PSL; Pedro Novais - Bloco - PMDB; Remi
Trinta - Bloco - PMDB; Roberto Rocha - PSDB; Se
bastião Madeira - PSDB.
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Ceará

Anibal Gomes - Bloco - PMDB; Antônio Balh
mann - PSDB; Antônio dos Santos - Bloco - PFL;
Arnon Bezerra - PSDB; Edson Silva - PSDB; Edson
Queiroz - Bloco - PPB; Firmo de Castro - PSDB;
Inacio Arruda - PC do B; José Linhares - PPB; José
Pimentel - PT; Leônidas Cristina - PSDB; Marcelo
Teixeira - Bloco - PMDB; Nelson Otoch - PSDB;
Paes de Andrade - Bloco - PMDB; Pimentel Gomes
- PSDB; Pinheiro Landim - Bloco·- PMDB; Roberto
Pessoa - Bloco - PFL; Rornmel Feijó - PSDB; Ubi
ratan Aguiar - PSDB; Vicente Arruda - PSDB; Zé
Gerardo - PSDB.

Piauí

Alberto Silva - Bloco - PMDB; Ari Magalhaes 
Bloco - PPB; B. Sá - PSDB; Ciro Nogueira - Bloco
- PFL; Felipe Mendes - Bloco - PPB; Heraclito For
tes - Bloco - PFL; Júlio Cesar - Bloco - PFL; Mussa
Demes - Bloco - PFL.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros' - Bloco - PFL; Betinho Rosa
do - Bloco - PFL; Cipriano Correia - PSDB; Iberê
Ferreira- Bloco - PFL; Laire Rosado - Bloco 
PMDB; Ney Lopes - Bloco - PFL.

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL; Alvaro Gaudên
cio Neto - Bloco - PFL; Armando Abnio - Bloco 
PMDB; Cássio Cunha Lima - Bloco - PMDB; Efraim
Morais - Bloco - PFL; Enivaldo Ribeiro - Bloco 
PPB; Gilvan Fre: e - Bloco - PMDB; Ivandro Cunha
Lima - Bloco - 'lMDB; José Luiz Clerot - Bloco 
PMDB; Robertc :>aulino - Bloco - PMDB.

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL; Fernando Fer
ro - PT; Gonzaga Patriota - Bloco - PSB; Humberto
Costa - PT; Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL; José
Chaves - PSDB; José Jorge - Bloco - PFL; José
Mendonça Bezerra - Bloco - PFL; José Múcio Mon
teiro - Bloco - PFL; Mendonça Filho - Bloco - PFL;
Nilson Gibson - PSB; Osvaldo Coelho - Bloco 
PFL; Pedro Correa - Bloco - PPB; Ricardo Heráclio
- PSB; Roberto Fontes - Bloco - PFL; Roberto Ma
galhaes - Bloco - PFL; Salatiel Carvalho - Bloco 
PPB; Sérgio Guerra - PSB; Severino Cavalcanti 
Bloco - PPB; Wolney Queiroz - PDT.

Alagoas

Augusto Farias - Bloco - PPB; BenEldito de
Lira - Bloco - PFL; Ceci Cunha - PSDB; Fernando

Torres:'" PSDB; José Thomaz- Nonô - Bloco 
PMDB; Olavo Calheiros - Blodd :.. PMDB; Talvane
Albuquerque - Bloco- PPB.

Sergipe

Bosco França - Bloco - PMN; Carlos Magno 
Bloco - PFL; Cleonâncio Fonseca'.;.., Bloco - PPB;
José Teles - Bloco -:·PPB; Marceió Deda - PT; Pe
dro Valadares - PSB; Wilson Cunha - Bloco - PFL.

'Bahia'"

Alcides Modesto ~ PT; Aroldô Cedraz - Bloco 
PFL; Benito Gama - Broco - PFL; Beto Lelis - PSB;
Claudio Cajado - Bloco - PFL; Coriolano Sales 
PDT; Domingos Leonelli - PSDB; Eujácio Simoes 
Bloco - PL; Félix Mendonça - BUlco - PTB; Feman
do Gomes - Bloco - PTB; Geddel Vieira Lima - Blo
co - PMDB; Haroldo Lima - PC do B; Jairo Azi 
Bloco - PFL; Jairo Carneiro - Bloco - PFL; Jaques
Wagner - PT; João Almeida - Bloco - PMDB; João
Leão - PSDB; Jonival Lucas - Bloco - PFL; José
Carlos Aleluia - Bloco - PFL; José Rocha - Bloco 
PFL; José Tude - Bloco - PTB; Leur Lomanto - Blo
co - PFL; Luiz Braga - Bloco - PFL; Luiz Moreira 
Bloco - PFL; Manoel Castro - Bloco - PFL; Marcos
Medrado - Bloco - PPB; Mário Negromonte 
PSDB; Nestor Duarte - Bloco - PMDB; Pedro Irujo 
Bloco - PMDB; Prisco Viana - Bloco - PPB; Roberto
Santos - PSDB; Roland Lavigne - Bloco - PL; Sér
gio Carneiro - PDT; Severiano Alves - PDT; Simara
Ellery - Bloco - PMDB; Ursicino Queiroz - Bloco
PFL.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Antônio Aureliano 
PSDB; Antônio do Valle - Bloco - PMDB; Armando
Costa - Bloco - PMDB; Bonifácio de Andrada - Blo
co - PPB; Carlos Melles - Bloco - PFL; Carlos Mos
coni - PSDB; Danilo de Castro - PSDB; Edson Soa
res - PSDB; Elias Murad - PSDB; Eliseu Resende 
Bloco - PFL; Francisco Horta - Bloco - PL; Genésio
Bernardino - Bloco - PMDB; Herculano Anghinetti 
Bloco - PPB; Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco 
PFL; Ibrahim Abi-Ackel - Bloco - PPB; Jaime Mar
tins - Bloco - PFL; Jair Siqueira - Bloco - PPB;
João Fassarella - PT; José Rezende - Bloco - PPB;
José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL; Lael
Varella - Bloco - PFL; Márcio Reinaldo Moreira 
Bloco - PPB; Marcos Lima - Bloco - PMDB; Maria
Elvira - Bloco - PMDB; Maurício Campos - Bloco 
PMDB; Mauro Lopes - Bloco - PFL; Narcio Rodri
gues - PSDB; Newton Cardoso - Bloco - PMDB;
Nilmário Miranda - PT; Odelmo Leão - Bloco - PPB;



Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Affonso Ca
margo - Bloco - PFL; Antonio Ueno - Bloco - PFL;
Basílio Villani - Bloco - PPB; Chico da Princesa 
Bloco - PTB; Dilceu Sperafico - Bloco - PPB; Elias

Espfrito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PMDB; Feu Rosa
- PSDB; João Coser - PT; Jorge Anders - PSDB;
Luiz Buaiz - Bloco - PL; Nilton Baiano - Bloco 
PPB; Rita Camata..,.. Bloco - PMDB; Roberto Vala
dão - Bloco - PMDB; Theodorico Ferraço - Bloco 
PTB.
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Osm~nio Pereira ,..., PSDB; Paulo Delgado - PT; Phi- PMDB; Eduardo Jorge - PT; Fausto Martello - Bloco
lemon Rodrigues - eloco - PTB; Raul Belém - Blo- , - PPB; Fernando Zuppo - PDT; Franco Montoro -
co - PFL; Roberto Brant - PSDB;. Romel.Anízio - PSDB; Hélio Bicudo '-PT; Hélio -RoSas '- Bloco -
Bloco - PPB; Sandra Starling - PT; Saraiv~ Felipe - PMDB; Ivan'Valente -PT;Jàir Meriegúelli - PT; João
Bloco - PMDB; Sérgio Miranda - PC do B; Sérgio Mellão Neto - Bloco - PFL; José Aníbal'- PSDB;
Naya - Bloco - PPB; Silas Brasileiro - Bloco - José Augusto - PT; José ,Coimbra - Bloco - PTB;
PMDB; Sílvio Abre.u ..,.. PDT; Tilden Santiago - PT; Vit- José de Abreu - PSDB; José' Genoíno - PT; Juran-
torio Medioli - P8DB; zaire 'Rezende - Bloco - dyr Paixão - Bloco':...;PMDB;t.uiz Gushiken - PT;
PMDB. Maluly Netto - Bloco' - PFL; Marquinho Chedid 

Bloco - PSD; Marta $uplicy - PT; Maurício Najar 
Bloco - PFL;'Michel Temer.:... Bloco - PMDB; Nelson
Marquezelli - Bloco - PTB;' Paulo Lima - Bloco 
PFL; Pedro Yves - Bloco - PMDB; Régis de Oliveira
- Bloco - PFL; Ricardo Izar - Bloco - PPB; Salvador
Zimbaldi - PSDB; Silvio Torres - PSDB; Tuga Ange
rami - PSDB; Ushitaro Kamia - Bloco - PPB; Vadão
Gomes - BlOCo - PPB; Valdemar Costa Neto - Blo
co - PL; Vicente Cascione - Bloco - PTB; Wagner
Rossi - Bloco- PMDB; Wagner Salustiano - Bloco 
PPB; Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Gilney Viana - PT; Munlo Domingos - Bloco 
PTB; Pedro Henry - PSDB; Rodrigues Palma - Blo
co - PTB; Rogério Silva - Bloco - PFL; Welinton Fa
gundes - Bloco - PL.

Distrito federal

Agnelo Queiroz - PC do B; Augusto Carvalho 
PPS; Chico Vigilante - PT; Jofran Frejat - Bloco 
PPB; Maria Laura - PT; Osório Adriano - Bloco 
PFL; Wigberto Tartuce - Bloco - PPB.

Goiás

Aldo Arantes - PC do B; Barbosa Neto - Bloco
- PMDB; João Natal - Bloco - PMDB; Jovair Aran
tes - PSDB; Lidia Quinan - Bloco':" PMDB; Marconi
Perillo - PSDB; Maria Valadão - Bloco - PFL; Pedri
nho Abrão - Bloco - PTB; Sandro Mabel - Bloco 
PMDB; Vilrnar Rocha - Bloco - PFL; Zé Gomes da
Rocha - Bloco - PSD.

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - Bloco - PMDB; Dilso
Sperafico - Bloco - PMDB; Marisa Serrano 
Bloco - PMDB; Nelson Trad - Bloco - PTB; Os
car Goldoni - Bloco - PMDB; Saulo Queiroz 
Bloco - PFL.

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - Bloco - PPB; Alexandre Car
doso - PSB; Alexandre Santos - PSDB; Alvaro Valle
- Bloco - PL; Arolde de Oliveira - Bloco - PFL; Ayr
ton Xerez - PSDB; Carlos Santana - PT; Cidinha
Campos - PDT; Edson Ezequiel - PDT; Eurico Mi
randa - Bloco - PPB; Fernando Gonçalves - Bloco
- PTB; Fernando Lopes - PDT; Francisco Silva 
Bloco - PPB; Itamar Serpa - PSDB; Jair Bolsonaro
- Bloco - PPB; Jandira Feghali - PC 'do B; João
Mendes - Bloco - PPB; Jorge Wilson - Bloco 
PPB; José Carlos Coutinho - Bloco - PFL; José
Carlos Lacerda - PSDB; José Egydio - Bloco - PL;
José Maurício - PDT; Laprovita Vieira - Bloco 
PPB; Laura Carneiro - Bloco - PFL; Lima Netto 
Bloco - PFL; Mareio Fortes - PSDB; Milton Temer
PT; Moreira Franco - Bloco - PMDB; Paulo Feijó 
PSDB; Roberto Campos - Bloco - PPB; Roberto
Jefferson - Bloco - PTB; Rubem Medina - Bloco 
PFL; Sérgio Arouca - PPS; Simão Sessim - PSDB;
Sylvio Lopes - PSDB.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - Bloco - .PPB; Alber
to Goldman - Bloco - PMDB; Aldo Rebelo - PC do
.B; Almino Affonso - PSDB; Aloysio Nunes Ferreira 
Bloco - PMDB; Antônio Carlos Pannunzio - PSDB;
Arlindo Chinaglia - PT; Arnaldo Faria de Sá - Bloco
- PPB; Arnaldo Madeira - PSDB; Ayres da Cunha 
Bloco - PFL; Carlos Apolinário - Bloco - PMDB;
Celso Daniel - PT; Celso Russomanno - PSDB; Co
rauci Sobrinho - Bloco - PFL; Cunha Bueno - Bloco
- PPB; Cunha Lima - Bloco - PPB; De Valasco 
Bloco - PSD; Delfim Netto - Bloco - PPB; Duilio Pi
saneschi - Bloco - PTB; Edinho Araújo - Bloco -
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IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Confúcio Moura
O SR. CONFÚCIO MOURA (BlocoIPMDB

RO . Pronuncia o seguinte o seguinte discurso.) 
Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Deputados, em meu pro
nunciamento de hoje farei um levantamento dos in
centivos fiscais aplicados pela Sudam e pela Sude
ne nas regiões Norte e Nordeste.

Sr. Presidente, os recursos captados para o FI
NAM (Fundo .de Investimento da Amazônia), admi
nistrados pela Sudam (Superintendência de Desen
volvimento da Amazõnia), provenientes de recursos
do Tesouro Nacional e de arrecadação da parcela do
Imposto de Renda das pessoas jurfdicas, foram sig
nificativamente importantes entre 1967/1970, corres
pondendo a 10% da arrecadação total do Imposto
de Renda. A partir daf entraram em contfnuo declf
nio, com 3,9%, em, 1987, e em tomo de 1% em
1991/1992.

Já os incentivos fiscais destinados, em
1990/1993, a Amazõnia corresponderam a 0,13% do
PIB, sendo que o total dos incentivos concedidos
pelo Governo Federal, no mesmo perfodo, para as
demais regiões foi de 1,44% do PIB..

Não tem, portanto, fundamento, Sr. Presidente,
a alegação de que os incentivos regionais sejam a
causa do agravamento do déficit público.

Como está, Sr'ls e Sr5. Deputados, a $udam
está descapitalizada, amarrada ao Ministéri~ do Pla
nejamento, refém do humor de cada Ministro.

Mesmo com a sua queda livre em termos de
recursos, a Sudam ainda peca pela concentração
dos repasses apenas em três Estados da região.

Estarei apresentando a esta Casa projeto de lei
que visa à eliminar o art. 912 e seus parágrafos, da
Lei na 8.167, de 16 de janeiro de 1991, principal
mente pelos seguintes motivos.

a) insignificante percentual de captação de re
cursos para investimentos, buscado na redução do
IRPJ (Imposto de Renda de Pessoas Jurfdicas):

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB;
Adylson Motta - Bloco - PPB; Augusto Nardes 
Bloco - PPB; Carlos Cardinal - PDT;

Darcísio Perondi - Bloco - PMDB; Eliseu Padi
lha - Bloco - PMDB; Enio Bacci - PDT; Esther Gros
si - PT; Ezfdio Pinheiro - PSDB; Fetter Junior - Blo
co - PPB; Hugo Lagranha - Bloco - PTB; Ivo Mai
nardi - Bloco - PMDB; Jair Soares - Bloco - PFL;
Jarbas Lima - Bloco - PPB; José Fortunati - PT;
Júlio Redecker - Bloco - PPB; Luiz Mainardi 
PT; Matheus Schmidt - PDT; Miguel Rossetto 
PT; Nelson Marchezan - PSDB; Osvaldo Biolchi
- Bloco - PTB; Paulo Paim - PT; Paulo Rftzel 
Bloco - PMDB; Renan Kurtz - PDT; Waldomiro
Fioravante - PT; Wilson Branco - Bloco 
PMDB; Wilson Cignachi - Bloco - PMDB; Veda
Crusius - PSDB.

1- ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - A lis
ta de presença registra na Casa o comparecimento
de 441 Senhores Deputados.

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

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

sessão'anterior.

Santa Catarina

Edinho' Bez - Bloco - PMDB; Edison Andrino 
Bloco - PMDB; Hugo Biehl - Bloco - PPB; 'João Piz
zolatti - Bloco - PPB; José Carlos Vieira - Bloco
PFL; José Fritsch - PT; Leonel Pavan - PDT; Luiz
Henrique - Bloco - PMDB; Mário Cavallazzi - Bloco
- PPB; Milton Mendes - PT; Paulo Bauer - Bloco 
PFL' Paulo Bornhausen - Bloco - PFL; Paulo Gou
vea ~ Bloco - PFL; Rivaldo Macari - Bloco - PMDB;
Serafim Venzon - PDT; Valdir Colatto - Bloco 
PMDB.

Abrahão - Bloco - PMDB; Fernando Ribas Carii - 11 - LEITURA DA ATA
PDT; Flávio Arns ..:... PSDB; João Iensen - Bloco - O SR. LAEL VARELLA, sérVindo como 212 Se-
PTB; José Borba .,.- Bloco - PTB; José Janene - BI~- cretário; procede à leitura da ata da sessão antece-
co - PPB; Luciano Pizzatto - Bloco - PFL; MaurfClo dente, a qual é, sem observações aprovada.
Requião - Bloco - PMDB; Max Rosenmann - BI~o O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Pas-
- PMDB; Nélson Meurer -' Bloco - PPB; Odfho sa-se à leitura do expediente. '
Balbinotti- Bloco'-'" PTB; ~a.dre Roque- PT; Paulo 111_ EXPEDIENTE
Bernardo - PT; Paulo Cordeiro - Bloco - PTB; Re- .
nato Johnsson - Bloco - PPB; Ricardo Barros - Não há expediente a ser lido.
Bloco - PFL; Valdomiro Meger - Bloco - PPB; ViI- O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Pas-
son Santini - Bloco - PTB; Werner Wanderer - sa-se ao
Bloco- PFL.
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b) Alto grau 'de intermediação dos recursos, O valor de 112 reais que emerge da
com corretores e çQQ~ultores que no meio do campo norma constante da medida provisória im-
levam cerca de 49% ,do valor captado e, o que é pugnada não realiza os propósitos visados
pior, adiantado; pelo legislador constituinte; eis que basta

c) Se o artigo estimulador de formação de ex- mera constatação objetiva inde-
tensos latifúndios improdutivos, principalmente, pendentemente de qualquer discussão téc-
atraídos por agent~~ Ji,nanceirps" e grandes grupos nica sobre os índices aplicáveis para con-
empresariais, que adquiriram terras na região para cluir-se sem qualquer dúvida - sobre a ab-
poderem desovar reduções do Imposto de Renda, soluta insuficiência do valor fixado pelo Go-
em benefício dos próprios congl'ofTlerados empresa- verno para o satisfatório atendimento das
riais. necessidades vitais básicas tanto do traba-

Sr. Presidente, para o Norte há necessidade de Ihador quanto dos membros de sua famnia.
que este incentivo recaia, obrigatoriamente, sobre Na realidade, o valor mensal de 112
empresas da região, que participariam com parcela reais - que corresponde a um valor salarial
do Imposto de Renda para o Finam, que teria de in- diário de três reais e 73 centavos - é aviltan-
vestir estes recursos em modernização da infra-es- te e é humilhante, pois reflete na verdade
trutura básica e no desenvolvimento científico e tec- importância ev1def1temente insuficiente para
nológico propiciar ao trabalhador e aos membros de

E, para encerrar, quero dizer a V. Ex'! que a sua família um padrão digno de vida."
A.mazônia não tem um sistema de planejamento re- Acompanhando o parecer do Ministro, o Depu-
glonal sob o comando do Governo Federal. tado Paulo Paim, juntamente com o Líder do Partido

Parte desses recursos, a partir da insenção do dos Trabalhadores e dos demais partidos de oposi-
IRPJ para empresas da região, será obrigatoriamen- ção, entrou com uma ação direta de inconstituciona-
te destinada para programas de desenvolvimento Iidade por omissão.
científico_e tecnológic~,. universid~de/empresa e Go- Esperamos a vitória da ação ora impetrada,
verno terao responsabilidade conjuntas. pois os próprios Ministros reconhecem que o Gover-

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o no não recompôs o poder de compra de salário míni-
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De- mo e dos proventos dos aposentados e pensionista
putados, o Supremo Tribunal Federal negou a Iimi- dos últimos doze meses. Isso fica comprovado ao
nar pelos partidos de oposição para que o salário verificarmos os índices que mediram a inflação:
mínimo e os proventos dos aposentados e pensio- a. ICV do DIEESE foi igual a 4387%'
nistas fossem corrigidos pela infl~ção dos últimos b. IPC-r do IBGE foi de 35,29%; ,
~~~3~~ses, conforme o IPC medido pela FIPE em c. IPC da FIPE foi de 20,03%; o

'0 M"" R I d t'" C I M 11 d. INPC do IBGE FOI IGUALA 18,22Yo.Inlstro- e ator a ma ena, e so e o, em I •

fato material divulgado pela imprensa sinalizou que O Go~erno desconheceu es~es Indlces e uso~
.se as oposições entrassem com uma ação direta de o_IGP-DI, f~xa?o em 12%. Pesquisamos a c~mp~s~-
inconstitucionalidade por omissão seriam vitoriosas. çao desse~ndlces, para calcular o novo s~láno ml~l-

" . . mo, que nao dá para comprar sequer a allmentaçao
Ao dlv~lgar o seu voto, o MInistro Celso Mello do trabalhador, e verificamos, que foram utilizados

falou o segUinte: os seguintes produtores: aço, pedra britada, prego,
"A questão do salário mínimo não é produtos de ferro fundido, ácido fosfórico, ácido nítri-

uma simples questão de ordem técnica, é co, ácido sulfúrico, alumínio em lingotes, caminhões,
sobretudo um problema de natureza social arados de tração mecânica, tratores, agrícolas pesa-
com graves implicações de caráter político, dos, adubos e fertilizantes nitrogenados, arames far-
pois revela - na exata definição de seu valor pados, carbureto de cálcio, whiskey despesas com
- o real compromisso do programa govema- animais domésticos.
mental com a justa remuneração do trabalho O Governo acha que o trabalhador vai comer,
e com a plena emancipação da classe ope- vestir e morar ácido, adubo, enxofre em bruto, ara-
rária, de sua inceitável condição de opres- me farpado e comida de animais.
são social e arbitrária exploração econômi- Esperamos que o STF siga o exemplo da Justi-
ca. ça Federal de Brasma, que concedeu liminar aos



"O que está em jogo nessa discussão
não é censura ou não censura, mas saber
se concessionários de serviços públicos,
como são os donos de Tvs, têm o direito de
promover a dizimação moral da família, sem
que o Legislativo, o Executivo e o Judiciário
os responsabilizem perante a Lei e não os
coíbam através dos instrumentos legais ade
quados·.

Como eles me perguntaram se sou favorável à
esse projeto, digo de público neste plenário: sou fa
vorável a esse projeto em sua forma original, ou
seja, proibindo não só sexo explícito, mas toda e
qualquer forma de sexo na TV.

Congratulo-me, pois, com a campanha "O
Amanhã de Nossos Filhos,· por estar levantando
esse assunto em mais de 3 mil cidades brasileiras. E
assume o compromisso de trabalhar pela aprovação
do Projeto de Lei nll 3.252-A/92.

Faz-se necessário colocar freio na imoralidade
e na violência na TV. O Brasil precisa de leis e de
ações de seus representantes legais para proteger a
famnia.

Tenho dito.

O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srts e Srs.
Deputados, o relatório final da Interventoria do Ban
co Central concluiu com novas acusações da prática
de ilícito penal pelo ex-Ministro Ângelo Calmon de
Sá e outros 48 ex-dirigentes do Banco Econômico,
sendo enviado o processo criminal para a Procura
doria-Gerai da República, na Bahia, a fim de ofere
cer persecução penal ao Juiz Federal.
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servidores aposentados. Com essa medida, o Go- decência, 'a prostituição, o cri'11~, os piores vícios e
vemo fica proibido de descontar as cOr:ltribuições_ desvjos da natureza.
previdenciárias imposta~ pela Medida,Provisória n~ . N~p~tição que recebi de' I~O .Amanhã de Nos-
1.415/96, que trata do salário :mínimo.. sos Filhos" e que, segundo-me. informei, está vindo

Reafirmamos que essa decisão yem confirmar - aos :milhàres de todaS as partes do Brasil para os
nossa posição de que-aMP em questãoé.inconstitu- Depútados titulares da Comissão de Constituição,
cional. Entendemos que" por todos os"pr,essupostos Justiça e Redação, destaco ,é:\lguns pontos que me-
aqui levantados, essa liminar será estendida a todas recen:t toda a nossa ~'enção~·, ~e.fl~xão.

as ações impetradas no País a favor dos aposenta- , Os peticionários-,manifestam "o receio de que
dos. minorias. parlamentares comprometidas com o ma-

Acreditamos que Q-STF dará ganho de causa crocapitalismo publiGitário procurem torpedear o pro-
aos trabalhadores aposentados, até porque, em re- jeto, através de conchavos,.-manobras e sofismo,
lação PIB, o Brasil é um dos países que dá a menor. tais como isto representaria a volta de censura".
contribuição à Previdência. A Holanda cç>ntribui com Eles estão falando do projeto de Lei Illl 3.252-
20,0~~ de s~u PIB;oa. França, 18,6%; ao ~'emanha, A/92, do Deputado SBlatiel de Carvalho, qu'e proíbe
16,~ 1'0, a itália,. 11 ,2 1'o~a Espanha,. 10,8 1'0, Portug~l, sexo explícito e nudez indencorosa na TV.
9,81'0; a Argentina, 7,41'0; o Uruguai, 7,3% e o BraSil, O t' t" á'
S t 4 50/ on Inuam os pe IClon nos:
omen e , /0.

Para demonstrar que o salário mínimo e os be
nefícios concedidos aos aposentados e pensionistas
não são causadores de inflação, lembramos que,
neste mês, o Congresso norte-americano concedeu
um reajuste real de 180 reais ao salário mínimo na
quele país, elevando-o a um valor mensal em torno
de 900 reais.

A luta no STF é para que o salário mínimo seja
reajustado conforme a inflação dos últimos doze me
ses, o que não invalida nossa Ma no Congresso
pelo salário mínimo de 180 reais, com extensão des
se percentual a todos os aposentados e pensionis
tas.

O SR. LEAL VARELLA (Bloco/PFL-MG. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrS's e
Srs. Deputados, recebi dos responsáveis pela cam
panha "O Amanhã de Nossos Filhos" um apelo em
favor da aprovação de leis que regulamentem os
arts. 220 e 221 da Constituição.

Todos sabem que a TV leva à imitação. Agora
mesmo vimos a morte de dois adolescentes no Rio
Grande do Sul por efeito do programa "Ponta a Pon"
to".

As emissoras de TV precisam ser chamadas à
responsabilidade por leis que garantam à famnia a
possibilidade de defenderem seus valores morais,
num País de maioria cristã como o nosso.

Não, Sr. Presidente, não podemos tapar o sol
com a peneira. A TV, no Brasil, tem levado ao inima
ginável, com a apresentação de cenas de sexo e
violência. Se em um mês ocorresse dentro de nos
sas casas o que a TV apresenta em um só dia, seria
o caso de declarar a falência moral do Brasil. A Na
ção teria virado um lupanar, onde só teria lugar a in-



Diz'noticia'de jornal:

NA Confederação Nacional dos Bancá
rios não aceita que a discussão do projeto
do Executivo instituindo o contrata de,traba
lho temporário se dê de forma atropelada.
Experiências munCliais têm demonstrado
que a flexibilização dos direitos trabalhistas
não contribuíram para a redução do desem
prego. Na Argentina, onde o Governo se ins
pirou, o desemprego não pára de crescer.
Não será através da redução dos direitos
sociais que a oferta :de emprego aumentará.
A discussão deve bUscar a geração de em
pregos através de investimentos e redução
das taxas de juros.

Somente com uma mudança de rota
na política econômica e social se conquista
rá uma vida mais digna e humana para a po
pulação brasileira."

Sr. Presidente, concluo meu registro na sessão
de hoje com a seguinte solicitação: mande votar a
equiparação salarial dos funcionárias da Casa. Va
mos fazer isso, vamos votar equiparação dos funcio
nários. Peço de joelhos a V. Ex.!!

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - De
putado Nilson Gibson, V. Ex.ll sabe perfeitamente
que não depende deste seu companheiro.

O SR. NILSON GIBSON - Mas depende da
Mesa. São sete membras.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campas) - Eu
pediria a V. Ex.· que me ouvisse com calma.

O SR. NILSON GIBSON - Sr. Presidente, des
culpe-me.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - O
Regimento da Casa é presidencialista. As matérias
só podem ser incluídas na pauta pelo Presidente da
Casa. O apelo de V. Ex.!! deve ser dirigido ao Presi-
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Sr. Presidente, 'as acusações 'são tantas que a se para a vida pública;e a ordem constitucional, le-
Procuradoria terá de separá-Ias por modalidade da gal, econômica e sociahdo País ~ fraudes praticados
prática do ilícito e oferécer denúncias para cada tipi- pelos Bancos Nacional '8 ECÇ>hôinicb; o que está de~
ficação. Entre os acÍJs~do's' dÓ'cometimento do's ilíci- vidamente caracterizado' rio requerimentó 'de éonsti-
tos penais está o GUlfiflvest, um banco de investi- tuição da Comissão para'aedisâo do ilustre e honra-
mento do Rio de Jaiieiro. Os técnicos do Banco do Presidente da Câma'rà dos,Deputados, ·màs 'sem
Central afirmaram hb' :relatório que'o Banco Econô- resolução, apesar dos' relatório do' Banco' Centrâl'
mico simulava empréstimos pa'rà· a aquisição de constataram o rombo e fraudes 'que inCluem remes-
imóveis à Gulf Desenvolvimento' ,tmobiliário .Uda. sa ilegal de dinheiro, créditos fictícios e balanços for-
(GOl), de propriedade,dos dois principais acionistas jados. ,
do Gulfinvest, Dr. José. Carlos, de Oliveira e Dr. Ney Sr. Presidente, refiro-me 'ainda' ao' problema
Prado Júnior. Sr. Uma'dessas operações, de US$2ó4 ' dos contratoS temporários, pois sou contra a urgên-
milhões, teve como única garantia uma nota promis- cia.
sória. Eta b:iItres danados!

Sr. Presidente, o relatório também faz'referên
cia a créditos a empresas coligadas, o que é,efeti
vamente, ilícito e ilegal. Só coma Econômico S/A
Empreendimentos, a holding da área petroquímica,
há quatorze contratos. Mas o mais grave são os em
préstimos a empresas de que o ex-Ministro Ângelo
Calmon de Sá é acionista majoritário, como Aratu
Seguros e Cortume Aliança.

Sr. Presidente, o relatório final ainda' registra
fraudes nos dois últimos balanços do Econômico na
administração do ex-Ministro Calmon de Sá. No últi
mo, em julho de 1995, menos de um mês antes da
intervenção, a diretoria simulou a venda de papéis à
empresa de leasing das Ilhas Cayman, para obter o
lucro fictício de R$37 milhões no semestre.

Bichinho danado!
Sr. Presidente, ainda na sessão de ontem re

gistrei que o Banco Central também concluiu a in- ,
vestigação das ilicitudes cometidas pelos dirigentes
do Banco Nacional. Foram analisadas as 652 contas
fictícias criadas para esconder o rombo de R$8 bi
lhões, aproximadamente, e operações suspeitas en
tre o Banco Nacional e outras empresas do grupo. O
relatório do Banco Central tem 12.884 páginas, foi
entregue ao Dr. Sérgio Bermudes, representante dos
controladores do Banco Nacional, para apresentar
defesa até o dia 3 de junho ao Banco Central, muito
embora os ilícitos penais devam ser apurados pelo
Juiz Federal da 4!! Vara, Dr. Abel Gomes Fernandes,
do Rio de Janeiro.

Sr. Presidente, o Presidente Fernando Henri
que Cardoso não permitiu a criação da CPI do Siste
ma Financeiro, para apuração de fato determinado e
o prazo certo, a qual tem poderes de investigação
próprios das autoridades judiciais, além de outros
previstos em lei e no Regimento Interno da Casa. O
fato determinado :- i1icitudes praticadas no sistema
financeiro - é o acontecimento de relevante interes-



do.

les.

O SR. NILSON GIBSON - Sr. Presidente, é
porque V. Ex.li! é um dos homens mais zelosos, mais
cuidadosos desta Casa e um mais queridos, não s0

mente pelos Deputados - V. Ex.· será o próximo
Presidente da Câmara - mas, tenho certeza, por to
dos os funcionários.

O SR. PRESIDENTE(Wilson Campos) - Agra
deço a V. Ex.li! as palavras.

Concedo a palavra ao Deputado Cariolano sa-

O SR. CORIOLANO SALES (PDT - BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrBs e
Srs. Deputados, sem dúvida, o leilão da Light foi o
mais cívico e, talvez, o mais danoso para o nosso
País. Vender uma empresa corno a Light pelo preço
de R$ 2,2 bilhões, significa entregar uma empresa a
preço vil, única e exclusivamente, pelo prazer de se
desfazer de uma empresa estatal da maior importân
cia para o País, constituindo-se o ato de venda em
um verdadeiro vilipêndio dos interesses nacionais.

A privatização de parte substancial do parque
estatal brasileiro não tem sido eficaz para o Tesouro
Nacional. Tem-se a sensação de que o País vem
perdendo o seu patrimônio, acumulado ao longo de
sua história pelo esforço do povo brasileiro, em 00-
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dente da Casa, a quem cabe decidir. quando vai pôr nefício de grandes grupos econ()micos nacionais e
em votação o projeto a que V. Ex.· alude. internacionais.

O SR. NILSON GIBSON - Sr. Presidente, reti~. Em verdade, a privatização da Light chega a
fico a maneira como me dirigi a V. Ex.· e peço, de ser algo surrealista: o principal licitante no leilão foi
imediato, desculpas. uma empresa estatal da França - a Electricité de

Sr. Presidente converse com o Presidente da France (EDT), que liderou um consórcio de empresa
Casa. Mostre a ele'que aquele requerimento de ur~ ame:.ricanas e, por incrível que pareça, com a partici-
gência urgentíssima, de acordo com o Regimento In~ paçao do ~NDE~PAR, além d~ CSN, esta outra es-
temo, é para ser incluído na pauta após conferidas tatal que fOI venCida a preços VIS.
as assinaturas. A Light acabou sendo alienada por preço míni-

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) _ De~ mo, i~lusive com a participação no lance de mais
putado Nilson Gibson, todos sabemos disso. V. Ex.•, de 3? ~ de moedas podre~, passando ao controle da
pelo prestfgio e companheirismo que tem com o Pre-- Eletn?lté de France, que'junto co~ duas em~resas
sidente da Casa poderá fazê-lo. amencanas, com~rou 34}1o do capital. ~ CUriOSO é

, . r. que a Eletrobrás fiCOU com 30% do capital e o Ban-
O SR. NILS~N GIB~N_- Sr. Presl~nte, te- despar, vale dizer, o próprio Governo, com 9,14% da

nho gra~~e respeito e admlraçao pelo PreSidente ~a companhia. Apesar de o Governo ter expressiva par-
Casa, aha~, pelo Deputado ~urs Ed~~~o, mas na~ ticipação, via. Eletrobrás e Bnespar, o controle ficou
como PreSidente. Como PreSidente dlVIl)O de S. Ex. com o consórcio firmado entre a estatal francesa, as

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Mas empresas americanas e a CSN.
V. Ex.'! poderá fazer esse apelo pessoalmente ao As moedas podres serão menos registros con-
nosso Presidente. tábeis. Não valem dinheiro para o Tesouro Nacional.

O SR. NILSON GIBSON - Mas V. Ex.- também O Governo se desfez da Light, uma empresa
pode ajudar. estatal de excelente saúde financeira, bem adminis-

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Aju- trada, com firme constituição .e com um capital for-
mado somente por ações ordinárias. Não foi por
acaso que a Letricité de France, a AES-Virgínia e
Huston Industries Energy formularam lance de com
pra da Light pelo preço mínimo, isto porque, dificil
mente, outras empresas a arrematariam, salvo a
Chileetra,'que também estava interessada nesse ne
gócio da China.

A Eletricité de France faturou US$38 bilhões
em 1995. Ela entrou agora no mercado brasileiro,
em um País de 170 milhões de pessoas, o sexto
maior do mundo em população, o quinto maior em
extensão territorial, um grande mercado. A EDF não
é tola, ela sabe o que faz.

Em verdade, o povo brasileiro perdeu muito.
Perdeu uma grande empresa do setor elétrico. Vai
perder muitas outras. Aqui, como na Inglaterra, o Es
tado perdeu. Os interesses privados são mais pode
rosos.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MIGUEL ROSSETTO (PT - RS. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrBs e Srs. De
putados, corno é do conhecimento desta Casa, tal
vez estejamos sob ameaça da urgência urgentíssi
ma quanto ao Projeto de Lei nll 1.724, de 1996, co
nhecido como projeto dos contratos temporários, em
que faltam inúmeras informações para os Deputados
se posicionarem de forma mais clara e responsável.



1. Qual foi a arrecadação do ano de 1995 e
qual a previsão de arrecadação para o ano de 1996
da Contribuição recolhida junto à folha de pagamen~

to das empresas destinadas ao financiamento do se~

guro de acidente de trabalho?

2. Qual a destinação dada a estes recursos?

3. Qual a previsão de impacto sobre esta arre~

cadação caso seja aprovado o Projeto de Lei do Po~

der Executivo n2 1.724/96, que institui o trabalho
temporário e dá outras providências?

4. Qual a forma de custeio que será ado~

tada para substituir os recursos oriundos da
contribuição referida caso estes venham a ser
reduzidos?
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Diante disso, como um dos componentes Sala das Sessões, 29 de maio de 1996.
d:st~ p~ojeto implica o que acredito s.er uma re- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N2
nuncla flscal,no que se refe!e a re~eltas para o (Do Sr. Dep. Miguel Rossetto)
INCRA, o Fundo, de Educaçao NaCional, os pro-
gramas ou o financiamento da Seguridade Social, Solicita Informações ao Sr. Ministro
quanto ao seguro para acidente de trabalho, estou' extraordinário da Reforma Agrária sobre
enviando requerimentos p'ara o Ministério da 'Agíi" ' o Impacto às receitas de sua pasta provo-
cultura, do AbÍi1stecimentoeda Reforma Agrária, o cada pelo Projeto de lei nIl 1.724196.
da Previdência e Assistência Social e o da Educa~ Senhor Presidente
ção : do Desporto: a fim de que nos dêe_m infor,;, , Amparado no art. 50, § 22 da Constituição Fe~
maço~s quanto,ao Impac,to que esta reduçao, caS?' deral; e nos arts. 24, inciso V e § 22, e 115, inciso I,
o pr~Jeto venha; a ,ser aprovado, provocará.n? fl~ , do Regimento interno da Câmara dos Deputados,
~anclamento dos programas destes três Mlmsté~ solicito a V. ExJl requeira ao Sr. Ministro Extraordiná~

nos.. . " _ . . rio-efa.Refonna Agrária, as seguintes informações:
~Iante d;itmportânCla desta questão, sollCito,a ' 1. Qual foi, a arrecadação do ano de 1995 e

V. Ex. .' ao mesmo te~po ·em que Ih~ entrego estes qual a previsão de arrecadação' para o ano de 1996 '
requenmentos, o máximo de urg~ncla pos_srvel para da 'Cóntribuição recolhida junto à folha de pagamen~
q~e possamo~,'çfe posse destas Inf0""2açoes, assu~ to'dasempresas destinadas ao Instituto de Coloni-
~T1Ir uma posturé(l responsáv~1 em relaçao a este pro~. zaçãoe Reforma Agrária (INCRA)?
Jeto. 2 'Q I d" - d d ?

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) _ A . ua f:l estl~~çao ~ a a estes recursos.
Mesa recebe o requerimento de V. Ex.' e o encarni':' 3.: Qual a p~evlsao de Impact? sobre e~ta arre-
nhará de acordo com oRegimento Interno da Casa cadaçao caso seja aprovado o Projeto de Lei do Po-

, _ . der Executivo nll 1.724/96, que institui o trabalho
REQUERIMENTO DE INFORMAÇAO N!! temporário e dá outras providências?

(Do Sr. Deputado Miguel Rossetto) 4. Qual a forma de custeio que será adotada
SOlicita Informações ao Sr. Ministro para' substituir os recursos oriundos da contribuição

da Prevldêncla Social sobre o Impacto às referida caso estes venham a ser reduzidos?
receitas de sua pasta provoCado pelo Sala das Sessões, 29 de maio de 1996. - De-
Projeto de Lei n21.724J96. putado'Miguel Rosseto PT - RS.

Senhor Presidente, REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N2
Amparado no art. 50, parágrafo 2 da Constitui~ (Do Sr. Dep. Miguel Rossetto)

ção Federal, e nos artigos 24, inciso V e parágrafo _.
22, e 115, inciso ,I, do Regimento Interno da Câmara SoIlc~ Informaçoes ao Sr. Mimstro
dos Deputados, solicito a V. Ex~ requeira ao Sr. Mi- da Educaçao e do Desporto sobre o Im-
nistro da Previdência Social, as seguintes informaçá- pacto às receitas de sua pasta provocado
es: pelo Projeto de lei n2 1.724196.

Senhor Presidente,
Amparado no art. 50, § 22 da Constituiç,ão Fe

deral, e nos arts. 24, inciso V e § 22, e 115" inciso I,
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
solicito a V. EX- requeira ao Sr. Ministro da Educa~

ção e do Desporto, as seguintes informações:
1. Qual foi a arrecadação do ano de 1995 e

qual a previsão de arrecadação para o ano de 1996
da Contribuição Social do salário Educação recolhi~

da junto à folha de pagamento das empresas?
2. Qual a destinação dada a estes recursos?
3. Qual a previsão de impacto sobre esta arre

cadação caso seja aprovado o Projeto de Lei do Po
der Executivo n2 1.724/96, que institui o trabalho
temporário e dá outras providênpias?
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4.0U81 a forma de custeio que será adotada nas esquinas de·qualquer Capital brasileira, se não
para substituir os recursos oriundos da contribuição o fizermos com um espírito construtivo, de coopera~

referida caso estes venham a ser reduzidos? ção, e não simplesmente de mera crítica inconse~

Sala das Sessões, 29 de maio de 1996. qüente, adotando apenas'a cômoda. postura de uma
O SR. SIMÃO SESSIM (PSDB - RJ. Pronuncia oposição sistemática.

o seguinte 'discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. É preciso também ressaltar qúé, se houve uma
Deputados; às vésperas de entrar no segundo ano, queda generalizada,de empregos, aconteceu o con~

o Plano Real apresenta como sua maior conquistél trário em alguns setOres específicos, e justamente
os baixos níveis de inflação, desconhecidos em nos~ por causa do sucesso do Plano Real ao reduzir a in~

so País desde os primeiros anos da década de 70; fiaçãO a níveis sustentáveis. É o caso daqueles set~
mas, por outro lado, mostra, escancaradamente, sua res onde aumentou Oconsumo por causa da baixa
mais trágica faceta, Q qesemprego, em níveis tam~ inflação, como o de bebidas, no qual a oferta de em-
bém desconhecidos por gerações mais novas. pregos aumentou em 3,3%; no de alimentos, regis-

Os últimos dados ,do IBGE, divulgados na se- trou-se uma queda de empregos mínima, se compa~

mana,p~~sada,dãoconta de uma queda de 11,4% rada com os outros ramos:-apenas 1;8% no primeiro
no nível dê e'mpregQ na indústria durante esse perío- trimestre.
do. Pelo décimo primeiro mês consecutivo, as p~s- E, assim, é claro, alguns Estados e algumas
quisas do, IBGE continuam detectando retração no regiões, onde tais indústrias'são mais significativas,
número de, postos de .. trabalho: em março último, houve até um salto surpreendente 'na oferta de em-
13,5% menos empregos na indústria em relação a pregos: no Nordeste, 22% a mais de empregos nas
um ano atrás. indústrias de bebidas; no Rio de Janeiro, 10,2% a

O desemprego atinge sobretudo o trabalhador mais. Não se quer com isso minimizar a crise do de-
menos, qualificados, e também, de modo especial, semprego no País como um todo, mas o que não se
alguns ramos específicos. O setor mais afetado, o pode é ser parcial, como tantas vezes acontece:
da indústria têxtil, demitiu, s6 em São Paulo, 30,1% mesmo que não se minta, conta-se apenas parte da
dos trabalhadores, no primeiro trimestre deste ano, e verdade, o que, no final, a torna mais sombria do
os de vestuário, calçados e artefatos de tecido, que é.
32,6%; no total, as demissões nesse período, no Es- Não se pode, também, repito, é continuar fa-
tado mais industrializado da Federação, chegaram a lando em desemprego e repetindo taxas alarmantes,
13,8% - percentual maior do que os do Nordeste e sem ao menos pensar em alternativas para a cria-
do Estado do Rio de ,Janeiro. Em nível nacional, as ção de empregos. Em primeiro lugar, é preciso con-
baixas de pessoal foram da ordem de 25% no ramo siderar que a pesquisa do IBGE divulgada na sema-
da indústria têxtil, 22%, no de vestuário e 21,6% no na passada se refere ao desemprego apenas na in-
de borracha. dústria; é, certamente, um setor crucial da econo-

Em março último, o número de trabalhadores mia, mas não o único. Não se podem descartar as
na indústria paulista era 15,8% menor do que em oportunidades de emprego que vêm surgindo no co-
março do ano passado, índice que supera o da mé- mércio pelo aumento de vendas que a estabilidade
dia nacional, de 13,6% e de outras regiões e Esta- econômica tem proporcionado. Nem tampouco des-
dos, como o Rio de Janeiro - 11,1% -, ou a Região considerar as vagas que proporcionam as micro e
Sul - 12,2%, -, segundo os mesmos dados do pequenas empresas, mesmo que em conta-gotas.
IBGE. Daí por que elas hoje devem requerer incentivo. E

Não foram sem razão, portanto, as recentes daí também por que as iniciativas inovadoras devem
medidas do Governo no sentido de frear as importa- ser divulgadas, para servirem de exemplo e se proli-
ções de produtos têxteis, aumentando-lhes as alí- ferarem. Um desses é o da Secretaria Extraordinária
quotas alfandegárias. Não se justifica que os empre- de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnolo-
sários de Taiwan ou da Coréia encham seus bolsos gia do Município do Rio de Janeiro, que faço ques-
à custa dos bolsos vazios dos trabalhadores brasilei- tão de trazer ao conhecimento deste Plenário.
ros, e, por isso, é uma medida para a qual devemos Trata-se de uma idéia á desenvolvida com su-
chamar a atenção da Casa e do povo. cesso em outros países industrializados, como os

Afinal, não adianta nada repetir à exaustão da- Es.tados Unidos, o Japão e a Alemanha, e que con-
dos negativos - ainda que verdadeiros, é claro -, siste, basicamente, em promover a cooperação en-
trazer aqui uma realidade que se mostra a olho nu tre pequenas e médias empresas que atuam no
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ramo da tecnologia e cientistas que possam asses- via nenhum motivo palpável para essa in!~rvenção

sorá-Ias na sua formação e desenvolvimento. São que dura quase um ano - será reaberto ,agora, de-
os chamados "parques tecnológicos e de inovação pois de adquirido pelo Banco Rural. . , , .
empresarial", onde essas empresas ficam "incuba- O Bandepe teve,que demitir 50% dos seus bra-
'das" - é exatamente esse o termo - por algum tem~ , vos funcionários, em razão, também, do. dilapida-
po até que consigam sobreviver por si mesmas., mentàpor parte dos seus administradores e:àté,Go-

Na Ilha do Fundão, campus da Universidade varnadores inescrupulosos que, assaltar~m.o banco'
Federal do Rio de -Janeiro, já funcionam duas· "in- e o próprio Estado. '
~umbadorasK ~e empresa de base tecnológica, a úl- , E o Banorte, o que houve com ele, que até
tlma estabelecida em agosto do ano passado numa', poucos meses atrás pleiteava comprar o Banco Mer-:-
área de 1.250 metros quadrados, onde a Prefeitura cantil? ' .
carioca construiu um galpão para brigar doze micro- .' ,
empresas de tecnologia inovadpra. Outras "incuba: . v Outra treta, o Sr. ~orge Batrs!a, seu éJon~,,~,
doras. semelhantes já estão em funcionamento ou ' ~nde~ ao Ba~co_Ba~delr~ntes e ?elxa co~o co se
em construção, embora em menor eS,cala, como as q~ênc~a a demls~o de mais de mil ~ancá~os.. .
da PUC, voltada para a área de biotecnologia, ou do - ~ o e~te~dlmento dos,ba~~uelros, gerando a~n-
CEFET, dirigida para o ramo de informática e teleco- da mais' miséria para o Pais, é a falta de gerencla-
municações. mento,do Banco Central.

Pode alguém alegarque.é pouco, mas a verda-. " O Bandeirantes, na televisão, edita infol1T1ati-
de é que são iniciativas dessa natureza que repte- vos. cc;>rnerciais enganosos, para que os c!ier'ttes Ba-
sentam reais alternativas para a crise do desempre- norte fiquem tranqüilos, pois quatro mil funcionários
go do País. Aindaé,pouco,não há como negar, mas', e mais de 800 mil correntistas continuaráo receben-
é um começo - promissor,sem dúvida -sobr~tupo doósmesmos tratamentos antes dispensados a
para o Município e o Estado. Por sinal, o Rio de Ja-:- eles, o que não é verdade. No último final de sema-
neiro mostra uma clara vocaç~o para a tecnologia, na os servidores do Banorte foram convocados para
não só por abrigar a segunda maior universidade dQ trab~lhar nas ~gências, foram submetidos a testes
País, como também por ser o segundo maior merca- . de. seleção, com provas de Português, MaterJ]ática,
do brasileiro de software e ser o maior produtor, com etc, sem qualquer chance de se prepararem. E sinal
40% da produção nacional. . , vi$ív~1 de demissão e fechamento de agências, le-

Sr. Presidente, nobres colegas, é muito mais vando o dinheiro de Pernambuco para São Paulo. '
fácil apenas criticar e cruzar os braços numa hora de O País está ficando à deriva. O custo social da
crise como esta por que passa o todo o País em re- política do Gover,no Fernando Henrique Cardoso é
lação ao desemprego; mais difícil é agir, arregaçar insuportável. Corte nos direitos dos aposentados,
as mangas e pôr em prática o que já se provou efi- massacre de trabalhadores sem terra, demissões de
ciente. Parabenizo, portanto, a Secretaria Municipal milhões de trabalhadores, desvio de recursos públi-
de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnolo- cos para banqueiros, falência de micros e pequenos
gia pela iniciativa, modelo e incentivo para todo o empresários. Enfim, o Governo está trabalhando
País. para aprofundar a concentraçáo de renda e do poder

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE. Pro- econômico nas mãos dos mais ricos.
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf<!s e Toda a sociedade está começando a perceber
Srs. Deputados, vimos acompanhando perplexos as que, no fundo, Fernando Henrique Cardoso está go-
crises por que passam alguns bancos privados no vernando contra o povo. Vários setores, sejam de
País. Crises que quebram o Banco Econômico e o trabalhadores, sejam de empresários. não agüentam
Nacional. mais. É por isso que as Centrais Sindicais estão

Os Bancos Econômicos e Nacional foram dila- convocando uma grande manifestação, com Greve
pidados por seus donos. Resultado: o Governo, com Geral, para o dia 21 de junho próximo. A sociedade
o nosso suor, está tapando o buraco das mordomias não pode mais ficar carapa. Se queremos de fato um
dos Carmon de Sá e Magalhães Pinto da vida. País com justiça social,/democracia e cidadania, to-

Pernambuco tinha três conceituados bancos, o dos devemos protestar e exigir respeito aos direitos
Bandepe, o Banorte e o Mercantil. dos trabalhadores e de todo o povo.

Este último - o Banco Central interviu para dar Aos bancários de Pernambuco e a seus sindi-
suporte à intervenção branca do Econômico, não ha- catos a nossa solidariedade.



....
Enfrentando uma alta tributação e condições

desiguais de competição com o vinho estrangeiro, o
.nosso vinhQ':consegue resultados tão positivos! Ori
ginário da Serra Gaúcha, uma região que há mais
de cem ano.s dedica-se a este tão especial e difícil
mister, o vinho é um importante fator econômico
para milhares de fammas, para a economia regional
e estadual. No momento em que mais uma vez ga
.nha destaque internacional, é precis9 que o Governo
se lembre de dar melhores condições ao setor,
domo, por exemplo, desonerando-o de tão alta carga
tributária. Os produtores de uva e'ós industriais do
vinho precisam deste apoio mais' forte e que não
pode ser confundido como uma mera medida prote
cionista perante o produto estrangeiro. É preciso
apenas que tenhamos condições iguais e regras jus
tas 'e bem delineadas para concorrer.

. Quero cumprimentar as empresas cujos produ
tos obtiverpm destaq!J6 nesses. concursos interna
cionais e o setor vinícola brasileiro por todo este de
sempenho tão positivo no cenário internacional.

O SR. ADÃO PREITO (PT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
ocupo hoje esta tribuna para falar sobre o Grito da
Terra Brasil, que está sendo realizado em todo o
País, e que hoje tivemos muita dificuldade para en
trar no Aúditório Retrônio Portela, no Senado Fede
ral, tendo em vista que o Presidente daquela Casa
proibiu o uso daquele espaço para a realização de
um juri simulado para tratar do massacre ocorrido no
Pará.

Sr. Presidente, quero dizer que o primeiro bra
sileiro a receber a pauta do Grito da Terra foi o Sr.
Fernando Henrique Cardoso. Há muito tempo o PI'3
sidente sabia que esse grito se realizaria, mas S.
ExB se encontra em viagem ao exterior, o que repu
diamos desta tribuna.

A SRA. ANA JÚLlA (PT - PA. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, O Liberai, o maior jornal em circulação da
Amazônia, publicou neste domingo, 26 de maio,
uma manchete de primeira página que bem poderia
ser a de 30 de setembro de 1937. Foi neste dia, há
quase 59 anos, que Getúlio Vargas, através de seus
organismos de "inteligência", tomou público o famo
so "Plano Cohen" - que seria um plano urdido pelos
comunistas na época para tomar o poder no Brasil e
incluía a ocupação e sabotagem de usinas de ener
gia elétrica.
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Por oportuno, Sr. Presidente, gostaríamos competições internacionais e no paladar do consu-
também de fazer coro, junto com outros Parlamen- midor.
tares, formulando veemente apelo à Mesa no sen
'tido de que coloque em votação o pedido de ur-
gência de mais de trezentos Deputados para a
aprovação 'do projeto de resolução que aumentará
em 4% o valor da folha de pagamento do Poder
Legislativo. Não é o que a imprensa está dizendo:
oitenta e cinco por cento é conversa fiada. O au
mento na folha de pagamento do Poder Legislativo
será de 4%, repito.

Depois de passarmos a manhã toda reunidos
para debater este probldma - uma,Comissão foi ao
Presidente Luís Eduardo -, disse a S. Exíl que, se a
imprensa ficar alardeando que o aumento é de 85%,
a Mesa poderá utilizar a cadeia nacional de rádio e
televisão para dizer que não é verdade. A imprensa
é um poder paralelo que respeitamos, mas nãopo
demos permitir que'o Presidente da Câmara dos De
putados, a Mesa, fique inerte e deixe que ela nos
diga que Deputado está ganhando bem, que funcio
nário vai ganhar 80% ou 100%.

Por fim, queremos pedir a V. Exíl que faça com
que esse pedido de urgência seja aprovado. E, se a
imprensa disser que são 85%, para o Poder Legisla
tivo, de aumento na folha, convoque-se uma cadeia
nacional de rádio e televisão para desmentir a im
prensa, da mesma maneira que ela procura des
mentir este Poder. (Palmas.)

O SR. WILSON CIGNACHI (Bloco/PMDB 
RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, SrAs e Srs. Deputados, mais uma'vazo vinho bra
sileiro obtém destaque e reconhecimento no exterior.
No Segundo Salão Internacional do Vinho e Destila
dos, realizado de 13 a 16 de maio último em São
Paulo, vinícolas brasileiras, italianas, portuguesas,
argentinas, alemãs, eslovenas e britânicas mostra
ram seps produtos. Foram distribuídos 36 prêmios,
sendo que o Brasil ficou com cinco medalhas de
bronze. Outro vinho brasileiro recebeu medalha de
prata no concurso Bachus 96, realizado em Madri. O
vinho produzido por uma vinícola de Garibaldi, um
branco, Chadornnay 1995, foi uma das 890 amos
tras de 23 países inscritas na competição.

Este é um fato altamente significativo para a in
dústria nacional, para o setor vinícola, para a nossa
agricultura. É mais uma prova, entre tantas, de nos
sa maioridade na produção vinícola. Embora ainda
haja alguns poucos críticos do vinho nacional que
põem em dúvida a qualidade do mesmo, o nosso
produto avança. O nosso vinho concorre em pé de
igualdade com o produto estrangeiro e concorre em



Toda a região tocantina e o Oeste do Pará, vi
vem hoje um caos na geração de energia, com um
parque elétrico movido a óleo diesel que se encontra
completamente sucateado. O resultado é o fecha
mento de. pequenos e médios estabelecimentos, in
capazes de resistir ao verdadeiro pisca-pisca em
que se transformou a luz nas cidades. Mesmo a ca-
pital, Belém, já convive quase cotidianamente com
interrupções no fornecimento de energia. Para resol
ver esta situação, a "inteligência" do Governador Al
mir Gabriel ainda não elaborou nenhum plano.

A postura do Governador revela, por outra
lado, seu completo alheamento em relação aos ver
dadeiros problemas do Estado. Almir simplesmente
parou de governar, vive em torno da constante preo
cupação, que chegou, com esta infundada denúncia,
às raias da paranóia, em salvar a própria imagem.
Não é mais um gestor da coisa pública, é um mero
zelador de sua biografia pessoal, que tenta impedir
com golpes de marketing, de ser arrolado na história
como o pior Governo do Pará neste fim de século.

Almir não tem mais condições de governar. A
renúncia seria uma saída mais digna do que a farsa
que está tentando montar contra o PT, o MST e a
CUT.
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Foi a partir do "Plano Cohen", e da "ameaça plesmente não funciona para maioria da população,
comunista" - que Getúlio Vargas justificou para a porque se entregou ardorosamente às elites do Es-
opinião pública, o golpe de Estado de 1937, e a ins- tado, mantendo todos os privilégios construídos pe-
talação de uma ditadura que durou até 1946. A histó- los Governos Jader Barbalho e Hélio Gueiros. A
ria comprovou que o tal plano dos comunistas; fói, maior prova disto - é que nenhum dos "escândalos
na verdade, produzido pelos generais de Getúlio, de corrupção destes governos foi apurado pelo Go-
para facilitar o golpe do Ditador. '. . . vemo Almir Gabriel!

Voltemos a1996, e ao anúncio feito pelo Go- Almir inventou um plano da CUT, do' MST e do
vernador Almir Gabriel de tJm plano elaborado 'Pela PT, porque estas entidades e este partido não se
CUT, pelo Movimento dos Tr~balhadores Rurais venderam à deslavada troca de favores' que preside
Sem Terra e pelo PT para sabotar a usina de Tucu- as alianças de Almir com o PFL do Prefeito Hélio
ruí, e causar um blecaute no Estado. Deixo claro, Gueiros e com o PMDB do Senador Jader Barbalho.
que não acredito que um jornal como O Liberal te- São entidades como a CUT, o MST, e o PT, que
nha noticiado fato tão grave se não tivesse saído di- não se cansam e não se cansarão de afirmar, que o
retamente da boca do Governador. Desta forma, Governo do Estado praticamente está parado, não
considero que a' reportagem espelha fielmente tudo realizou em um ano e meio uma única iniciativa de
que foi expelido das entranhas da "inteligência· do monta para l11elhorar as condições de vida da maio-
Governo Estadual. ria da população. Sua granqe marca até agora foi o

O espalhafatoso anúncio não acontece agora assassinato de dezenove trabalhadores rurais,
por acaso. Nesta segunda-feira, inicia-se o Grito da 'Ao invés de usar Tucuruí para invenção de um
Terra Brasil, um movimento nacional dos trabalhado- plano mirabolante para justificar a falência de seu
res rurais brasileiros pela reforma agrárià, por uma Governo, Almir Gabriel bem poderia atacar de frente
política agrícola que viabilize condições mínimas os problemas energéticos do Estado. O Pará se tor-
para produção de pequenos e médios agricultores e nou, na última década, em um Estado exportador de
condições dignas de salário e trabalho para os assa- energia elétrica barata, entretanto, grande parte de
lariados rurais. sua população não tem acesso à energia de Tucu-

O que o Governador teme é que essa manifes- ruí.
tação nacional terá no Pará um dos seus principais
focos de atenção, porque é em nosso Estado que
estão localizados os piores índices de injustiça con
tra os trabalhadores rurais. Esta manifestação colo
cará a nu a omissão criminosa do Governador do
Estado frente a esses trabalhadores.

Mais ainda. Está para ser apreciado no Supe
rior Tribunal de Justiça, o pedido de instauração de
inquérito para apuração de crime de responsabilida
de, feito pelo Ministério Público Federal, contra o
Governador Almir Gabriel, pelo massaGre de Eldora
do do Carajás. O Governador quer fugir da sua res
ponsabilidade pelas. mortes, tentando fazer crer que
no Pará existe um plano para impedir a gestão públi
ca, e que tem agido, como no caso do massacre, im
pelido pela necessidade de impedir a continuidade
deste plano.

Na verdade, se existe mesmo um plano de sa
botagem sendo feito no Pará só pode ser o "Plano
Almir", um plano de claras intenções fascistas, de
sabotagem da democracia e dos interesses da maio
ria da população. O "Plano Almir" procura impedir
que haja oposição ao verdadeiro caos em que seu
Governo vem jogando as políticas públicas no Pará.
O Governador quer esconder que seu Governo sim-
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o SR. ALDO ARANTES (PCdoB - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e
Srs. Deputados, a Câmara dos Deputados deverá
votar a qualquer momento o PLC nl! 101/93, do Se
nado Federal, conhecido como Substitutivo do sena
dor DarcY' Ribeiro (PDr - RJ), ao Projeto de Lei nl!
1.258/88, da Câmara dos Deputados, também co
nhecido como Lei de Diretrizes e Bases da Educa
ção.

A aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação -'- LDB, é uma necessidade urgente da so
ciea'dde. Após oito anos de acalorados debates so
bre o modelo educacional mais adequado ao País,
envolvendo pesquisadores, professores, estudantes,
servidores e as entidades ligadas ao setor, chegou
se a um projeto de LDB que com alguns limites, rep
resenta um grande passo para a educação nacional.

Esse projeto, aprovado pela Câmara dos De
putados, foi desfigurado ao chegar ao Senado Fede
ral, através do Substitutivo do Senador Darcy Ribei
ro (PDr - RJ), que colocou por terra todos esses
anos de trabalho, discussão e mobilização e fez
aprovar um substitutivo que agrava substancialmen
te as tendências de crise e desagregação da educa
ção brasileira.

O projeto aprovado pela Câmara assegura o
princípio de "um sistema nacional de educação" arti
culado nos níveis federal, estadual e municipal, in
clusive abrangendo a rede privada. Define o Conse
lho Nacional de Educação como órgão normativo
dos sistemas de ensino e o Fórum Nacional de Edu
cação como instância de articulação e consulta da
sociedade.

O Substitutivo Darcy Ribeiro quebra a unidade
do sistema educacional, liquida com o papel do Con
selho Nacional de Educação, passa todas essas
idéias centrais para uma vaga lei complementar, reti
rando qualquer interferência da comunidade educa
cional e deixando todas as decisões sob absoluto
controle do MEC.

O projeto da Câmara atribiu ao Conselho Na
cional de Educação a responsabilidade de estabele
cer as diretrizes para avaliação das instituições de
ensino seus cursos e as formas d.e avaliação. O
Susbstitutivo Darcy Ribelfõ -propõe um critério vago
de avaliação do rendimento do ensino fundamental,
médio e superior, sem definir qual órgão será res
ponsável por essa aferição.

O projeto da Câmara define quatro níveis de
organização escolar, sendo educação básica, ensino
fundamental, ensino médio e ensino superior. O
Substitutivo de Darcy Ribeiro propõe dois níveis sim-

plistas e antipedagógicos de educação básica e en
sino superior, deixando um imenso fosso entre as
particularidades dos diferentes níveis, sobretudo do
ensino médio, deixando uma idéia errônea de que o
cidadão se educará no ensino básico e terá sua ins
trução científica apenas no ensino superior.

As principais alterações no projeto de LDB ori-
.. ginário da Câmara foram providenciadas para o en
~ino superior. a Substitutivo Darcy Ribeiro cria vá
rias modalidades de ensino como universidades,
centros de ensino superior, institutos, faculdades e
escolas superiores. Propõe também um vago con
ceito de "estudos superiores parciais" ao aluno que
cursar pelo menos seis disciplinas correlacionadas
de um curso. Essas medidas acarretam a dissocia
ção entre ensino, pesquisa e extensão universitária,
reduz o conceito de formação superior e não atribui
uma definição entre as várias instituições de ensino
superior.

a Substitutivo Darcy Ribeiro não propõe plano
de carreira nem regime jurídico único para os profis
sionais da educação. Numa grave omissão diante
dos trabalhadores da área.

Quando se trata da gestão democrática do en
sino é que ficam evidentes os propósitos centralistas
e autoritários do substitutivo. Darcy Ribeiro limita Q

avanço do proces.so democrático da escola básica
(que pelo seu conceito estende-se até o 2l! grau),
omite a eleição de dirigentes destas escolas pela co
munidade, permitindo apenas a participação na ela
boração do projeto pedag?gico da escola.

Nas universidades, Darcy hipertrofia a partici
pação dos docentes, em detrimento de alunos e ser
vidores, nos órgãos colegiados, na elaboração e mo
dificações estatuárias e regimentais e na escolha de
dirigentes. Isto é um grave atentando à autonomia
didático-científica, administrativa e de gestão finan
ceira e patrimonial, consagrada no art. 207 da Cons
tituição Federal.

Outro aspecto de caráter 05Scurantista é a re
jeição do ensino de filosofia e sociologia como disci
plinas obrigatórias do ensino médio. Esta decisão
visa coibir a possibilidade de desenvolvimento de
uma visão ou reflexão crrtica dos estudantes e, con
seqüentemente da sociedade.

O projeto de LDB originário da Câmara não foi
emendado, foi desfigurado desvirtuado. O Senado
devolveu a esta Casa um outro projeto de educação,
alheio aos debates que esta casa fez, contrário às
reivindicações da comunidade escolar, diante dos
anseios e das necessidades da sociedade.



Esquecendo a liturgia do cargo, como
mandatário maior do Estado, possesso e
numa atitude tresloucada, o Governador de
Roraima, invadiu área de atribuição exclusi
va da Prefeita.

Agindo como um autêntico marginal,
Neudo, convocou a imprensa e foi pessoal
mente ao Bairro da Mecejana autorizar a
continuidade dos trabalhos de terraplana
gem da firma CSM Construções Ltda., sus
pensos pelos fiscais municipais, até que a
referida empresa, saneasse suas obrigaçõ
es na Prefeitura, como manda a lei.

Ao' desrespeitar princípio legal, Neudo
demonstra de forma clara e inequívoca que
age como se fosse proprietário - o verdadei
ro e único dono do Estado de Roraima - e
não apenas um mandatário e servidor do
povo que o elegeu, demonstrando ser inapto
para o cargo que ocupa.

Talvez faça isso, porque não saiba
que as normas existem para dar a certeza
de que o dinheiro do povo, deve ser em
pregado de forma racional, honesta e
transparente, como vem fazendo a Prefeita
Tereza Jucá, e não em benefício de gru
pos, como ensinou o criador do atual Go
vernador.

Era o que eu tinha a denunciar, Sr. Presidente.
O SR. EURípEDES MIRANDA (PDT - RO) 

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sf'!s e Srs. Deputados, verifiquei com muita satisfa
ção, dados da Liderança do meu partido que mos-

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,
não satisfeito com o desperdício criminoso
do recurso público, ação que o coloca entre
os Governadores mais impopulares do País,
Neudo, incomodado com a eficiente admi
nistração Municipal, se volta contra a Prefei
ta Tereza Jucá.
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Esta casa tem um caminho a seguir, valorizar Primeiro, patrocinou uma inconseqüen-
seu papel de autora de um dos principais momentos te CPI, realizada na Câmara· Municipal.
de unidades de ação e discussão entre os parlamen- Como nada conseguiu apurar contra a Pre-
tares e a sociedade, que resultou no projeto original feita, ainda naquela Casa, abriu um proces-
de LDB. Trata-se, portanto, de rejeitar esta aberra- so de cassação de Tereza, que pelas incon-
ção que veio do Senado. Es~e monstrengo autoritá- sistências das provas foi sustado pelo Justi-
rio que o Governo quer impor à comul:1idade eduCR- ça Estadual.
cional e à sociedade. Finalmente, como nada conseguisse

Rejeitar o Substitutivo Darcy Ribeiro é resgatar usando a Câmara Municipal de Boa Vista,
uma LDB democrática, a gratuidade do ensino nos na semana passada, Neudo aprontou mais
diferentes níveis, a integração e unidade entre os di- uma das suas contra a Prefeita Tereza Jucá.
ferentes níveis de ensino, a defesa da autonomia Agora não mais se escondendo atrás de
das universidades, plano de carreira e 'regime jurídi- apaniguados, mas agindo como o todo-po-
co para os trabalhadores. deroso, o Divino, no dizer debochado das

O SR. SALOMÃO CRUZ (PSDB .;. RR Prd- pessoas maiê humildes de Roraima ou o
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 'srªs e "Grande Estadista", no conceito de seus fa-
Srs. Deputados, uso esta tribuna para trazer ao co- miliares, prega pubUcamente a sonegação
nhecimento da opinião pública nacional, mais um fiscal, em nome de questões políticas meno-
desmando do Governador Neudo Campos, que con'" res.
ta com um orçamento doze vezes maior do que os
recursos recebidos pela Prefeitura de Boa Vista, e
que em dezessete meses nada conseguiu fazer que
justificasse os votos recebidos do povo' de Roraima.
E por que nada conseguiu fazer?

Além de demonstrar incompetência, Neudo, é
perdulário, gasta os recursos públicos com obras
desnecessárias e superfaturadas; como a reforma
do Palácio, por R$20 milhões; a reforma de um par
que por 10 milhões e a construção de um chafariz,
no mesmo parque, por 800 mil reais, este último
com recursos do ensino de 1Q e 29 graus.

Para se ter uma idéia do desperdício do Erário
no Governo Estadual, somente a soma de 'recursos
nessas três obras superfaturadas, significa quase.
um ano e meio do que recebe a Prefeit,ura de Boa
Vista, que administra 70% da população do Estado.

E é com esses poucos recursos disponíveis
que a Prefeita Tereza Jucá, realiza uma administra
ção aprovada por mais de 65% dos habitantes de
Boa Vista.

E é também por causa dessa diferença no trato
da coisa pública, entre o Governo do Estado e a
Prefeitura de Boa Vista, que hoje ocupo a Tribuna
desta Casa.
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tram claramente que, desde a promulg ç~o da da. Alguns Prefeitos discriminam os eleitores ou as
Constituição de 1988, em seu art. 192, § 32, 'xou-se pessoas que não são da sua ala, de tal forma que
em 12% ao ano as taxas de juros reais. O por ten- elas não tem como tirar o documento.
tou pela via parlamentar ou jurídica tomar este dis- Sr. Presidente, teremos sérios problemas. Por
positivo um instrumento de proteção do setor produ- isso, encaminho à Mesa apelo para que o TSE tome
tivo, contra a especulação e a usura, que, no con- as medidas necessárias, possibilitando que todos
senso dos povos civilizados, são uma forma repulsi-, votem em outubro de 1996, senão teremos uma
va de exploração e aproveitamento. abstenção violenta, além da frustração por falta da

No dia 7 de outubro de 1988, dois dias após a participação de eleitores nas eleições.
promulgação da Carta Magna, o PDT entra no Su- O SR. PAULO GOUVÊA (Bloco/PFL - SC. Pro-
premo Tribunal Federal com uma ação direta de in- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
constitucionalidade contra parecer do Consultor da e Srs. Deputados, no próximo dia 1Q de junho o Mu-
República, Saulo Ramos, que não reconhecia a nicípio de Presidente Getúlio comemora 63 anos de
auto-aplicabilidade dos 12% constitucionais. emancipação político-administrativa.

O Deputado pedetista Luiz Salomão, no dia 11 Presidente Getúlio é, uma comunidade de
de outubro de 1988, apresentou na Câmara projeto 11.765 habitantes que vivem em 323 quilôr:netros
de lei regulamentando o art. 192, onde definiu como quadrados de terras do Alto Vale do ltajaí, onde pri-
crime de usura os juros cobrados acima do previsto meiro chegaram os suíços, em 1904, dando à locali-
na Constituição. O projeto passou pelas Comissões dade o nome de Nova Zurique. Em seguida, chega-
Técnicas, mas o lobby dos banqueiros nunca permi- ram os imigrantes estacionados em Blumenau. En-
tiu que entrasse na Ordem do Dia. frentando dois adversários temidos (os índios xok-

No dia 4 de abril de 1994, o Deputado Miro Tei- leng e a malária), o povoado ficou reduzido ao longo
xeira, do PDT do Estado do Rio de Janeiro, apresen- dos anos a um único morador - Guilherme Goebel.
tou emenda à Medida Provisória nl! 457, que criou a Em 1910, a situação já mudará: vencido o sur-
URV, limitando a taxa de juros reais em 12%. Esta to de malária e pacificados os indígenas por dois
emenda foi reproduzida em todas as edições da MP, funcionários do serviço de proteção ao índio, chega-
até ser transformada na Lei, nQ 8.880, de 1994. ram ao local novos descendentes de alemães, aos

O PDT, no dia 3 de julho de 1994, apresentou quais se juntariam,' em 1914, descendentes de italia-
emenda substitutiva integral à MP 542, que criou o nos. A localidade passou a denominar-se Neu Bres-
Plano Real, e, emseu art. 21, mandava que o teto lau, homenagem à cidade natal de Guilherme Goe-
das taxas de juros reais fosse de 12%. É bom lem- bel. Novas comunidades foram se organizando até
brar que esta emenda foi reapresentada em todas 1934, tendo a colônia trocado de nome várias vezes,
as reedições da medida provisória do real até trans- passando a chamar-se Getúlio Vargas, depois Alber-
formar-se na Lei nQ 9.069/95. gia e, finalmente, Presidente Getúlio. A emancipação

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, ocorreria em 1953.
esta é uma prova inconteste de que o PDT sempre Eu seu trabalho, os getulinenses voltam-se
lutou para limitar a taxa de juros em 12% ao ano, ra- preponderantemente para a agricultura de minifún-
zão pela qual nos sentimos a vontade para dizer que dio, produzindo milho, mandioca, feijão e arroz irri-
sempre procuramos, da melhor maneira possível, gado, mas principalmente fumo - incentivado pelas
honrar nossa condição de representante do povo de indústrias fumageiras -, responsável por mais de
Rondônia nesta Casa Legislativa, apreciando e, vo- 50% de renda gerada no setor. A criação de gado lei-
tando matérias da mais alta relevância para o povo teiro é expressiva, constituindo-se o leite em motivo
brasileiro. central da principal festa promovida pelo Município.

Era o que tinha a dizer. Na pecuária, vai adquirindo mais força a piscicultura
O SR. NAN SOUZA (BlocolPSL - MA. Sem re- e a suinocultura (fomentada pela parceria com frigo-

visão do orador.) - Sr. Presidente, os famosos acor- ríficos do alto vale). No setor industrial tem bom de-
dos de liderança realizados nesta Casa têm produzi- sempenho o segmento do vestuário e do mobiliário.
do monstros violentos. Agora, o que está ameaçan- . Este pequeno registro é uma homenagem que
do a eleição de 1996 é exatamente a obrigatorieda- presto desta tribuna a todo os getulinenses na ca-
de de o eleitor apresentar um documento público memoração dos 63 anos de seu Município. É tam-
com fotografia. Acontece que os Governos Federal e bém uma forma de tomar mais conhecida uma terra
Estaduais não têm condições de atender à deman- de gente trabalhadora, que honra a tradição de seus



Os critérios adotados pelo Bandeirantes para
incorporar os servidores do Banorte, insisto, repre
sentam um flagrante desrespeito às leis, aos direitos
trabalhistas. Enquanto Parlamentar e representante
do'povo pernambucano, venho aqui manifestar meu
desagrado com as atitudes dos banqueiros e com a
cumplicidade do Governo. Manifesto ainda minha
solidariedade aos trabalhadores.

Neste momento, através da Comissão de Direi
tos Humanos, estou dando entrada a um requeri
mento para solicitar audiência pública com a presen
ça dos dirigentes do Banco Central, Bandeirantes e
Banorte. É preciso que eles expliquem nesta Casa o
porquê da adoção de critérios tão danosos aos tra
balhadores do Banorte e, por extensão, ao povo per
nambucano. Além do mais, analisamos medidas jurí
dicas para criminalizar estes procedimentos perver
sos dos banqueiros e do Governo através do suspei
to Proer.

A SRA. FÁTIMA PELAES (PSDB - AP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, "mulheres e homens são iguais em
direitos e deveres". A plena cidadania para ambos os
sexos preconizada na Constituição brasileira muitas
das vezes não passa do papel. Como parte da pro
gramação da Pasta da Saúde, ontem, aquele Minis
tério instituiu o Dia Nacional da Redução da Mortali
dade Materna. Quando pensamos em mortalidade
materna, esta desigualdade fica mais evidente, isto
porque, nobres colegas, historicamente, se tomar
mos como parâmetro a sociedade ocidental, a repro
dução humana ocupa um lugar secundário, conside
rando-se a produção de bens de capital em relação
à proteção à vida.

É importanté ressaltarmos neste momento que,
do ponto de vista social, o atendimento do Estado às
mulheres vítimas de complicações da gravidez, par
to e puerpério é quase inexistente, principalmente
nas regiões Norte e Nordeste. A qualidade de saúde
a mulher está ligada a sua situação sócioeconômica.
Desse modo, a relação entre óbitos maternos e óbi
tos de mulheres em idade fértil, nas Capitais brasilei
ras, está diretamente ligada à lógica da pobreza. O
índice maior de mortalidade materna encontra-se
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fundadores e faz o melhor para si e para seus filhos. com os tributos federais, um quinto da nossa dívida
Parabéns, Presidente Getúlio. externa, mais da metade da folha de pessoal do Go-

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pronun- verno Federal. Isto' porque os banqueiros são seus
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. parceiros nos crimes diários que comete contra esta
Deputados, trago para o conhecimento desta Casa o Nação. E por isso mesmo o Governo treme de medo
tipo de relação que os donos do Banco Bandeirantes quando se fala em instalação de uma CPI que revele
estão estabelecendo com os servidores do Banorte, ao País os podres que sustentam o sistema financei-
recentemente adquirido. ,Alerto a Nação para a for- ro.
ma fascista que o Bandeirantes adota no trato com
os trabalhadores. Para incorporação dos servidores
do Banorte, o BanJeirantes estabeleceu critérios
que caberiam bem no regime de Mussolini. Saibam
V. Ex.'ls que o Bandeirantes está demitindo mulhe
res gestantes, funcionários de idade elevada, os de
salário acima do piso, aqueles que tenham sofrido
acidente de trabalho, os que estão próximos da apo
sentadoria, que é dirigente sindical ou faz parte da
Cipa. Pelo menos novecentos funcionários podem
ser demitidos por não se enquadrarem nessas nor
mas fascistas neoliberais.

Trata-se de um arrazoado de arbitrariedades e
intolerância que ferem os direitos adquiridos e afron
tam a dignidade humana.

Com o fim da inflação, o grande banquete dos
b.ánqueiros, agora se revela a lama que se ocultava
embaixo do tapete, a corrupção e a incompetência
do sistema financeiro. Tudo conforme estabelecido'
no Plano Real: não há inflação, mas há desempre-.
go. Para se adaptar aos novos tempos os banquei
ros adotam a prática da degola dos servidores e re
correm à boa e velha teta - o Governo.

Isto é o que mais me provoca indignação. To
das essas atitudes fascistas tem o patrocínio do
Banco Central. Literalmente. Para adquirir o Banor
te, o Bandeirantes ficou só com a banda que dá lu
cro, a parte podre foi bancada pelo Governo FHC
através do Banco Central, que investiu R$300 milhõ
es. Dinheiro do povo gasto na manutenção do sta
tus quo dessa gente.

A orgia financeira que o Governo FHC vem fa
zendo no País, emprestando dinheiro a banqueiros,
supera R$21,1 bilhões. Esse mesmo Governo que
reclama da falta de recursos para educação, saúde,
atendimento ao social, sustenta o sistema financeiro
e as elites de um modo geral. O mesmo Governo
que defende a privatização, a venda do patrimônio
nacional como forma de obter recursos para os seus
programas, não tem vergonha em dar esse dinheiro
para uns poucos, sustentando a nossa humilhante
situação de miséria e desigualdade social.

O que este Governo já gastou com os banquei
ros representa um quarto do que o País arrecada
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nos estados onde é maior o número de analfabetos, de uma CPI - Comissão Parlamentar de Inquérito,
onde a prestação dos serviços de saúde é menos destinada a investigar a incidência de Mortalidade
eficaz, principalmente de baixa qualidade na assis- Materna no Brasil. É importante que esta Casa insta-
tência pré-natal e no acesso das mulheres à assis- le esta CPI, até para dar subsídios ao Governo Fe-
tência do SUS e do Paism. Em geral, as mulheres deral na busca de uma qualidade digna na assistên-
de baixa renda e que moram nas periferias dos cia integral à Saúde da Mulher, evitando deste modo
grandes centros são as maiores vítimas da morte que a população feminina esteja à mercê de altos
materna. riscos, inclusive, levando à morte.

A Organização Mundial da Saúde - OMS, esti- Era o que tínhamos a dizer.
ma que aproximadamente 500 mil mulheres no mun- O SR. JOÃO COSER (PT - ES. Pronuncia o
do morrem anualmente por complicações ligadas à seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De-
gravidez, ao parto e ao puerpério e destas 99% putados, a recente privatização da Light faz-nos tra-
ocorrem em países subdesenvolvidos. Na América ze~a esta Casa reflexão sobre o processo de privati-
Latina são 30 mil mulheres que morrem a cada ano. zações em andamento no Brasil. O argumento am-
No Brasil, esses números são difíceis de serem piamente difundido pelo Governo consiste emdefen-
mensurados, uma vez que só a partir de 1971'0 sis- der a iniciativa privada como mais competente que o
tema de mortalidade foi implantado. Sendo assim, Estado para gerir determinados setores da econo-
só a partir deste ano dispõe-se de dados nas pririci- mia. Portanto, tenta convencer-nos de que o Estado
pais Capitais brasileiras, o que toma insuficiente - ineficiente deve transferir este e outros setores para
uma análise de dados temporais maiores. Apesar de o controle da iniciativa privada, supostamente mais
não se conhecer a real magnitude da mortalidade eficiente. Não se trata, em nenhum momento, de te-
materna no Brasil, estima-se que ocorram 5 mil mor- cer uma análise crítica dos motivos da crise do Esta-
tes maternas nas diferentes regiões do País. Os da- do, ou de quais são os objetivos do capital, nem
dos oficiais revelam um Coeficiente de Morte Mater- mesmo de que tipo de capital está apropriando-se, e
na de 52,6 por 100 mil nascidos vivos em 1988. Em de que forma, do patrimônio nacional, erguido ao
meu Estado, o Amapá, a situação também não é di- longo dos anos à custa da sociedade.
ferente. Tomando como base' a Maternidade de Ma- Já denunciamos em outros pronunciamentos
capá, no ano de 1995 foram registrados 886 abortos que o discurso da modernização está se esgotando,
com 132 óbitos neonatais e dez óbitos matemos. Já que não tem resistido em nenhum lugar do mundo, à
no Hospital São Camilo foram 204 abortos com qua- medida que mostra sua verdadeira face: a de ser um
renta óbitos neonatais, também no ano de 1995. retrocesso, causador de desemprego, de miséria, de

Como vemos, Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu- favorecimento dos aspectos mais selvagens do capi-
tados, as mulheres, pela sua função particular da talismo, principalmente do capital financeiro, que é
gestação, trazem no corpo profundas marcas dessa quem tem arrematado as empresas colocadas no
construção social, tendo a morte e todas as suas do- programa de privatizaçe,o.
res como uma forma de opressão e submissão à Sr. Presidente, embasamos essas nossas afir-
ineficiência do Estado. mações não só no movimento social que vem aos

Diante desse quadro agudo que acabamos de poucos se delineando no mundo inteiro, mas tam-
observar, é urgente que se reforce o Plano de Ação bém no exemplo que vivemos concretamente em
Para Redução da Mortalidade Materna e a efetiva meu Estado, o Espírito Santo, especificamente no
implantação do PAISM - Programa de Assistência caso da empresa Escelsa.
Integral à Saüde da Mulher, o qual contempla as Tal empresa foi objeto do primeiro leilão de pri-
ações de assistência clínico- ginecológica, preven- vatização patrocinado pelo Governo FHC e o que
ção e tratamento das doenças sexualmente trans- deu início ao processo de privatização do setor elé-
missíveis, planejamento familiar, prevenção de cân- trico. O processo foi completamente eivado de irre-
cer, pré-natal e ações educativas. gularidades, a começar pelos atos do ex-Governa-

Gostaríamos de mencionar a influência do mo- dor, na ânsia de pagar suas contas com as emprei-
vimento organizado de mulheres, não só no plano teiras e as dívidas políticas com os Prefeitos que o
das denúncias, como na tradução de ações concre· apoiaram, até a contratação do intermediário, sem li-
tas junto a esta Casa e ao próprio Governo Federal. citação, para promover o processo de privatização.
E, com o apoio deste movimento e de 256 Parla- Em nenhum momento se consultou os interesses da
mentares, demos entrada a um pedido de solicitação sociedade, mas somente os interesses privados.



o SR. ARMANDO ABíLlO (Bloco/PMDB - PB.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, a mídia, infelizmente, muito
pouco destaque costuma dar ao trabalho silencioso
e competente que o Governo do Estado da Paraíba
realiza em favor da comunidade local. Tampouco se
fala da terra paraibana, de sua pujança e de seu
passado - importantíssimo para a formação valorati
va da sociedade brasileira -, do potencial por ser
ainda explorado. É raro encontrar quem, fora do Es
tado, se lembre de enaltecer os filhos da terra, com
sua enorme vocação para o exercício da cidadania e
da conscientização política, enfrentando vicissitudes,
superando-se a si mesmos, numa demonstração de
têmpera inesgotável, força moral e capacidade de
vencer.

O Brasil como Federação é um todo indissolú
vel e não o é apenas porque esse é o preceito cons
titucional. Ao contrário, provavelmente a Carta Mag
na, para assim dispor, inspirou-se na solidariedade,
na índole cívica, na união do povo, quaisquer que
lhe sejam as origens geográficas, étnicas, culturais
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Diante de tais irregularidades, promovemos ações dor fin'ãf, -e-oconsumoaume"ntõü'em T2~eces-
junto à Procuradoria-Geral da República e junto ao sário que o Estado apure com a maior urgência este
Supremo Tribunal Federal. As denúncias que fazía- dado, através da fiscalização tributária.
mos vieram a ser confirmadas posteriormente por Por fim, Srs. Deputados, as conseqüências
auditoria autorizada pelo Governo do Estado, Sr. para a população, com a deterioração dos serviços;
Presidente, os que apostavam que a privatização da são sentidas com a morte de, até o momento, cinco
Escelsa significava uma melhoria dos serviços pres- trabalhadores, pelo simples fato de a empresa não
tados, vêem, paulatinamente, suas esperanças de- mais investir em segurança. Ocorreu a morte de po-
saparecerem, com o sucateamento da empresa, a pulares, como o caso do menino Maycon Nascimen-
queda na qualidade da prestação de serviços, e os tã, eletrocutado em um poste, pelo simples fato dea
seus novos donos apenas preocupados com a lucra- empresa não ter mais funcionários suficientes para
tividade da mesma. realizar os serviços de fiscalização e manutenção

A primeira medida dos novos controladores da das redes. Mais recentemente, sofre a sociedade e
Escelsa após a privatização foi projetar a redução de as empresas. com os constantes piques de energia,
sua estrutura administrativa em 50%, o que significa- causando prejuízos de toda ordem.
va uma redução de aproximadamente mil postos de Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, por es-
trabalho, de um total de 2.602. O programa de de- tes fatos, a partir desse exemplo concreto, é que
missão incentivada provocou a demissão de 620 tra- pensamos ser condenável este processo de entrega
balhadores. O segundo passo foi não investir. O ter- do patrimônio público aos interesses privados, prin-
ceiro foi o aumento da tarifa da energia elétrica em cipalmente em setores estratégicos, como o da
35% em média, resultante da retirada dos incentivos energia elétrica. Todos sabemos que o capital não
fiscais. Então, para a população, o processo resultou tem interesse público. Tem como objetivo apenas o
em desemprego, sucateamento dos serviços, atraso lucro, não importa quantos tenham de morrer para
no desenvolvimento do Estado, pois, que empresas tanto, nem quanta miséria tenha de produzir. Aliás, a
que desejem instalar-se no Estado devem ficar na pobreza e a miséria são uma conseqüência natural
fila, por que a capacidade instalada não pode aten- deste tipo de sociedade, em que o lucro vem em pri-
der à demanda, e ainda uma contribuição para a vol- meiro lugar.
ta da inflação com o aumento concedido no preço da Sr. Presidente, fica aqui registrado nosso repú-
energiél~ Diga-se que este aumento autorizado pelo dio, mais uma vez, à política privatista deste Gover-
Governo só tinha um argumento: o cumprimento da no.
promessa feita pelo Banco Pactuai, que intermediou
a venda da empresa, de que os investidores teriam
um retorno significativo, já no primeiro ano, sobre o
capital investido, o que se constituía um negócio da
China, somente praticado pelos mais espertos dos
agiotas. É óbvio, o povo do Espírito Santo foi convo
cado a pagar esta conta. O segundo argumento para
este aumento, vejam V. Ex.ªs diz o Governo que es
tamos em uma economia estabilizada, é que a em
presa agora tinha que dar lucro. Não se tratava nem
sequer de dizer que havia passivos a serem cober
tos, porque a empresa, à época da privatização, não
estava deficitária.

Somente agora a empresa anuncia a retomada
dos investimentos, com um planejamento que so
mente será concluído em 1998, o que significa que a
população do Estado continuará a sofrer os proble
mas de piques de energia por mais três anos, geran
do transtornos e prejuízos econômicos e sociais.

Também consideramos necessário esclarecer
porque diminuiu o recolhimento do ICMS devido pela
empresa, se aumentou a tarifa cobrada do consumi-



Concebe-se uma reforma administrativa demo
crática e com a seriedade que requer. De maneira
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ou socioeconômicas. Exercitar o espírito federativo Não é tarefa suave governar um Estado como
implica participação, engajamento e pacto. Há mes- a Paraíba, repleto de carências de toda espécie,
mo um forte vínculo entre nação, conhecimento e com estruturas precárias e arcaicas, com déficits 50-
autoconhecimento. A Nação brasileira muito pouco ciais que cresceram e se acumularam ao longo de
auferirá se seus filhos não puderem, acima de tudo, muitos anos de descaso, omissão e erros. E mais di-
sentir o que sejam as realidades locais, por mais dis- fícil o 6 agora, quando a crise se generalizou por
tantes que delas se encontrem. todo o Pais, havendo atingido seu ápice de miséria,

Para fazê-lo, para resgatar o lapso entre o "Sul mesmo nos centros produtivos mais importantes,
maravilha" e o Nordeste excluído - e aqui me refiro tradicionais importadores da mão-de-obra nordesti-
à Paraíba, em especial -, para banir a divisa que na, onde a riqueza, tradicionalmente mal distribuída,
não apenas é geopolítica, mas principalmente eco- não foi capaz de diminuir as desigualdades.
nômica e social, para aproximá-los, como partes in- Estes, srªs e Srs. Deputados, são novos tem.
dissociáveis de um só Brasil, é preciso antes recor- pos políticos, com extrema necessidade de transpa-
rer à História, com seus registros inequívocos. Ali, rência, seriedade e efLcácia. O indivíduo, ao exerci-
compondo a galeria dos brasileiros mais ilustres, tar a cidadania plena, faz exigências legítimas,
perfilam-se paraibanos de vulto como André Vidal de acompanha o trabalho dos governantes, dele partici-
Negreiros, José Lins do Rego, João Pessoa, José pa e quer saber como são g1:1'stos os tributos que re-
América de Almeida e Ariano Suassuna, entre tan- colhe. Para lhe dar essa ciência bem como aos no-
tos. Todos, por seus feitos, exemplos e sacrifícios bres Colegas e àquelas pessoas preocupadas com
glorificaram o cadinho natal, encheram de orgulho o que se passa além fronteiras do próprio Estado, é
os conterrâneos e, ao ajudarem a construir aquele que estou hoje, aqui, nesta tribuna. Sinto-me, como
pedaço de Brasil, estenderam o fruto de sua missão paraibano, como Deputado e como peemedebista,
a todos os brasileiros. obrigado a fazer o relato do que acontece neste mo-

Mas os mesmos olhos que se voltam para o mento, no meu Estado.
passado, em reverência à memória, devem enxergar Uma das primeiras preocupações do atual Go-
o presente e dele extrair a visão do futuro, indispen- verno tem sido a de recuperar a confiança do povo,
sável à reconstrução que ora se tenta empreender. corroída pela constância de escândalos, denúncias
É o que fazem agora as pessoas mais toscas, os ci- e fraudes, ainda que tais fatos não estejam aconte-
dadãos anônimos, em seu mister diário; é o que rea- cendo exatamente na esfera local. A partir disso,
Iiza de formal louvável o Governo do Estado, na pes- sempre orientado por princípios de fidelidade e con-
soa de meu ilustre conterrâneo, nobre correligionário tinuidade, caminha na direção do saneamento finan-
e prezado amigo, o Governador José Targino Mara- ceiro. Mais ainda: com base na convicção de que é
nhão. preciso instaurar uma nova mentalidade, a palavra

Ex-Deputado Federal por quatro legislaturas, de ordem é fugir das práticas que, por tantos anos,
membro combativo da política regional e nacional, fi- marcaram a história política do Nordeste, dilapidan-
Iiado histórico do PMDB, o atual Governador foi elei- do sua capacidade de desenvolver-se.
to, em 1994, Vice-Governador, na chapa encabeça- Para consegui-los, as Secretarias de Adminis-
da por Antônio Mariz. Diante do destino inclemente, tração e das Finanças têm sido vitais.
que retirou da vida o então titular, José Maranhão Da Secretaria de Administração, como órgão-
viu-se na contingência de assumir o comando esta- meio, normativo por excelência, emanam as regras
dual. de funcionamento da máquina estatal. A fim de dar-

Faz pouco mais de seis meses que exerce lhe nova dinâmica e maior eficácia, padronizaram-se
suas funções, e já demonstra uma disposição inata procedimentos e instituíram-se novos controles, co-
para trabalhar, talento incontestável, dinamismo in- locando sob o conhecimento global do Govemo gas-
vejável. Na essência, o projeto de Governo de José tos com luz, telefone, combustíveis, água e aluguéis.
maranhão em nada se distancia dos compromissos As lotações, movimentações e os dispêndios com
públicos assumidos durante a campanha, juntamen- pessoal encontram-se agora informatizados. A infor-
te com o saudoso ex-Governador falecido. Todas as mática está igualmente a serviço das licitações, bem
metas traçadas, não obstante as enormes dificulda- como do sistema de concessão e revisão de pensõ-
des orçamentárias, vêm sendo perseguidas, e mui- es.
tas já estão sendo alcançadas, mercê de um rigoro
so programa de austeridade.
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interativa - para usar um termo da moda -, a partir financeiros, mesmo os contraídos por entidades da
de inputs da própria sociedade J ,como beneficiária administração indireta, estão em ordem, sendo pa-
de um serviço público de qualidade, o Governo bus- gas até aquelas em níveis que eu chamaria de sufo-
ca adequar a velha máquina às necessidades e exi- cantes.
gências atuais. Finalmente, procura-se estabelecer Aliás

J
a dívida pública

J
por sua complexidade e

uma nova política de desenvolvimento de recursos dimensão
J
merece considerações particularizadas. A

humanos, capacitando o serv!dor público do Estaçlo. Paraíba - volto a dizer -J com 20% da receita líquida
para atender a população em nível de excelência. real comprometidos com seu pagamento, participou
Caberá a ele, servidor, ser o grande agente dessas intensamente das negociações técnicas e políticas,
mudanças, a serem oper~das em definitivo, até o fi- junto à União, no que concerne à rolagem. Das vá-
nal do Governo. rias tratativas resultaram medidas práticas importan-

À Secretaria das Finanças cumpre, de seu tíssimas, que amenizaram o perfil do endividamento,
lado, o rigor indispensável ao ajuste das contas pú- reduzindo para 16% da receita dos ~stados o limite
blicas. Com a adoção de algumas medidas prioritá- máximo de comprometimento, o que é menosJ mas,
rias, entre as quais a admissão de novos agentes lamentavelmente, ainda é muito. Ao lado disso J há
fiscais, a promoção de cursos e treinamentos e a uma proposta para reescalonar do débito de autofi-
melhoria dos sistemas de informatizaçãoJ já são nanciamento, o que irá reduzir o valor mensal da
possíveis, de uma breve análise que se faça no qua- parcela de amortização. E não é só. Mais providên-
dro de receitas e despesas, algumas conclusões cias estão sendo implementadas, como o reescalo-
destacáveis. Por exemplo: a receita corrente líquida namento do saldo devedor de empréstimo contraído
de dezembro de 1995 superou a média anual; no junto à Caixa Econômica Federal, com redução do
mesmo mês não se registrou déficit entre receitas e montante da respectiva prestação; a autorização J já
despesas, como nos demais meses do ano; os gas- obtida, do Senado Federal para rolagem de 100%
tos com pessoal, também em dezembro, estão ao dos títulos do Estado; o reparcelamento de dívidas
redor dos 65%, consoante os limites constitucionais, das estatais junto ao INSS; o contrato com o Bando
e, o mais importante, em queda, se comparados do Brasil para pagamento ao Tesouro Nacional da
com a média do ano; a receita advinda do ICMS, a garantia da dívida externa; a renegociação da dívida
maior, na Paraíba, cresceu,.em termos reais, 67,2%, do Estado juntoao BMC, entre outras tantas medi-
em relação a 1994. Já fomos o quinto, hoje somos o das de peso.
quarto Estado do Nordeste na arrecadação desse Esse, Sr. Presidente, é o resultado de se traba-
imposto. Em percentual de crescimento anual, fica- Ihar com seriedade. Com uma noção muito lúcida de
mos em primeiro lugar, e a meta para o corrente ano qu~ o equilíbrio definitivo das finanças é vital para
é crescer 10%. chegar a seus objetivos no campo social, o Gover-

Os gastos com custeio vêm sendo gradual- nador José Maranhão luta incansavelmente nessa
mente reduzidos, de forma a se obter menos des- direção. Graças à estabilidade fiscal, conseguida
perdício e uma folha de pagamento do funcionalismo não sem grandes dificuldades, forma-se a base de
menor, em que não haja lugar nem para injustiças, viabilização de seu programa de governo, que, na
nem para paternalismo ou empreguismo. Outra me- essência, é o programa de Antônio Mariz - as mes-
dida importante: a renegociação da rolagem do endi- mas plataformas, as mesmas metas, acrescidas da
vidamento estatal, junto à União. Os termos acorda- marca pessoal do sucessor.
dos anteriormente implicaram custos altíssimos, com Porém, dado o espectro tão amplo de necessi-
o comprometimento de cerca de 20% da receitâ, dades, não é bastante, apenas, fazer caixa. É preci-
para saldá-los. Tal é o vulto da dívida, que equivale so ajustarJ economizar, otimizar e, principalmente,
hoje ao triplo da receita anual da Paraíba. Eis aí a eleger as prioridades certas. Segundo as avaliações
herança maldita dos governos precedentes, no incrí- já feitas, prenuncia-se a consecução de objetivos fi-
vel patamar, pasmem V. Exªs, de R$1.650.000JOO. nalísticos importantes. Iniciativas como o Projeto

Tenho para mim residir, no capítulo da adminis- Cooperar, assim como o trabalho desenvolvido pelas
tração financeira

J
um dos maiores desafios do Go- Secretarias Estaduais, prenunciam bons resultados.

vemo. Felizmente, ele está sendo vencido. O paga- O que é o Projeto Cooperar? O Cooperar con-
mento do funcionalismo encontra-se em dia, confor- siste num sistema de apoio ao campo, desenvolvido
me o calendário oficial, inclusive o décimo terceiro através de vários subprojetos - 626 J ao todo -, cujos
salário. As amortizações dos diversos compromissos objetivos vão desde o estímulo e atendimento às ati-



Acima do mero relato, srªs e Srs. Deputados, o
que tenciono mostrar aqui é a abordagem de velhos
temas, a maneira ainda muito pouco experimentada
neste País de se estar preocupado com a saúde: a
preocupação de humanizá-Ia. Uma das mais louvá
veis metas do atual Governo é reduzir a mortalidade
infantil. O Núcleo Materno-Infantil, da Coordenação
de Saúde da Mulher e da Criança, realiza um belís
simo trabalho nesse campo, a exemplo dos serviços
de reidratação oral e das ações para incrementar o
aleitamento materno. Inequivocamente, o Programa
"Leite É Vida" traduz o acerto da política ora em exe
cução.

A pneumologia sanitária; a dermatologia sani
tária; a saúde mental; doenças endêmicas e epidê
micas; males como a diabetes, o tétano neonatal, a
meningite, o sarampo, a AIDS e o câncer; problemas
relativos à vigilância sanitária, ao controle do san
gue, à higiene, à alimentação e nutrição, à saúde
bucal, ao alcoolismo, à dependência química, ao ta
bagismo, ao ofidismo e às zoonoses têm sido alvo
de trabalhos interdisiciplinares importantes, alguns
até mesmo fnéditos, no Estado. Estão acontecendo
campanhas; distribuição de material educativo; de
bates; visitas sistemáticas de agentes comunitários;
uma série apreciável de pesquisas, além de ações
programadas, com vistas à informação, à educação,
à prevenção, à vacinação, quando cabível, e, sobre
tudo, ao tratamento digno.
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vidades agrícola, pecuária, pesqueira, pastorial e ar- É certamente a atividade-fim, isto é, a assistên-
tesanal, até a melhoria da infra-estrutura para a pro- cia médico-hospitalar da população - seja preventi-
dução. Durante o ano de 1995, o Cooperar cons- va, seja curativa -, efetuada na ponta do sistema,
truiu, melhorou e ampliou estradas, armazéns, casas que tem mer.ecido das autoridades o melhor de seu
de farinha, centros de atividades múltiplas, poços, empenho. É visível o restabelecimento, em grau de
açudes e barragens; implantou sistemas de irriga- qualidade, desses serviços. Nos hospitais, nos laba-
ção; levou eletrificação rural a diversos Municípios, ratórios, nos núcleos de pesquisa e nos centros de
numa extensão de quase 2 mil quilômetros; propi- serviço, há novidades em marcha: ampliação e me-
ciou ao pequeno produtor ~ aquisição de máquinas, Ihoria das instalações físicas, com significativa ex-
equipamentos e insumos. Foram ao todo 109 Muni- pansão da rede, a fim de adequar os serviços às ne-
cípios, 1.10S comunidades e 42.900 famnias atingi- cessidades. Boa parte dos equipamentos passa por
das pelas melhorias, com investimentos de cerca de ampla modernização, com novas aquisições e repo-
R$S.700.000,00. sições. A Cerne foi reestruturada. A informática tor-

Nos limites da escassez e das dificuldades de nou-se um instrumento importante para agilizar o
ordem fiscal e orçamentárias, a segurança pública atendimento e dar-lhe maior eficácia. Instituições
passa por um processo vigoroso de recuperação. A como o Hospital Psiquiátrico Colônia Juliano Morei-
Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros mereceram o ra, o Hospital Infantil Arlinda Marques, o Hospital Va-
apoio necessário ao desempenho de sua missão, lentina Figueiredo, o Hospital Sá Andrade, o Hospital
em especial no que tange ao reequipamento, à for- de Sumé, o Hospital de Arara, entre outros, tiveram
mação e ao aperfeiçoamento tanto de praças, quan- as instalações recuperadas e ampliadas. O Labora-
to de oficieis. À conta do Tesouro estadual e, ainda, tório Industrial Farmacêutico aumentou a produção
por convênio com o Banco do Brasil, a frota de am- de remédios.
bas as corporações foi aumentada.

Saúde e educação, por seu turno, são para o
Governo atual uma das maiores preocupações. Com
efeito, uma e outra são face da mesma moeda, e,
portanto, para enfrentar seus inúmeros problemas, é
preciso fazê-lo em concomitância, sem o que não se
diminuirão, no País, as monstruosas desigualdades
sociais de que todos falam. Na Paraíba, era talo ní
vel de falência em que se encontravam a saúde e a
educação, tantas as demandas e tão alto o grau de
empenho exigido por parte do Poder Público, que se
tornou em boa hora alvo de uma determinação inau
dita, no âmbito das respectivas Pastas.

Com respeito à saúde, o Sistema foi reestrutu
rado, a partir de ações voltadas para a descentrali
zação junto aos Municípios e a autonomia de gestão
das unidades básicas, assim como dos hospitais. No
plano administrativo, o controle dos recursos huma
nos, imprimiu maior racionalidade ao setor, possibili
tando, inclusive, movimentações e remanejamentos
para onde se verificam maiores necessidades.
Acresce a ênfase que vem sendo dada à capacita
ção e à reciclagem, através de cursos, treinamentos
e seminários.

Isso, Sr. Presidente, é apenas o começo. A
Secretaria de Saúde passa por outras mudanças
importantes, a integrarem o Plano Estadual de
Saúde, em fase de elaboração, cujos estudos
preliminares já foram apresentados à comunida
de.
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Não se está fazendo menos pela Educação.
Na verdade, será preciso muito esforço para reverter
os índices terríveis de analfabetismo - taxas em tor
no de 40% - e a baixíssima escolaridade - média de
dois anos de freqüência à escola. Para combater nú
meros tão pervers,Os, o Governo acredita na eficácia
do ensino à distância; investe em programas de me
lhoria da qualidade, já em implantação; aumenta o
número de cursos profissionalizantes; procura adap
tar os currículos à realida,de psicosocial e econômica
da população estudantil de cada Município.

Não há dúvida de que, sem política social, não
há justiça social, e, sem esta, a cidadania não se
sustenta. Para obtê-Ia, no entanto, é preciso ir mais
longe, é preciso ingressar no círculo virtuoso da
prosperidade, voltar os olhos para a economia, para
o desenvolvimento que gera emprego, que produz
renda e que promove de fato o ser humano a sua
condição maior. Na Paraíba de hoje há umacons
ciência muito forte quanto à genuinidade desse pos
tulado.

No debate promovido no mês de fevereiro últi
mo, pelo Jornal do Brasil, do qual participaram,
além do Governador José Maranhão, autoridades,
técnicos e políticos, chegou-se a consenso em algu
mas questões essenciais. A principal delas é a cons
tatação de que o Governo Federal, que continua
sem aportar recursos substanciais à região, precisa
ser-lhe mais generoso. Todo o Nordeste~ nos últimos
trinta anos, vive à míngua de investimentos que ga
rantam ao mesmo tempo trabalho e progresso, e é
essa situação que precisa mudar, para que possa
haver uma verdadeira e definitiva arrancada.

Ora, nobres colegas, a Paraíba tem hoje cerca
de 54% de sua população situados na faixa de 15 a
59 anos. Anualmente perto de 40 mil paraibanos
chegam ao mercado de trabalho. A seca é um flage
lo sem fim. Indicadores socioeconômicos apontam
para um quadro em que 47% da população vive
abaixo da linha da pobreza. A expectativa média de
vida é de 64 anos. São dados que impressionam
não só pela magnitude, mas pelas tragédias que
lhes são subjacentes. Estão por isso a exigir uma
nova configuração do modelo regional de desenvol
vimento.

Diante deles e balizado por uma visão macroe
conômica, o Govemo estabeleceu metas para a Pa
raíba até o ano 2000, metas que estão consubstan
ciadas no Plano de Desenvolvimento Sustentável, o
qual, por seu turno, mais do que um plano, é um
processo sujeito às modificações que a sociedade
lhe queira, democraticamente, introduzir.

Prioritariamente, é necessano promover o
apoio à atividade industrial, com o objetivo de eman
cipá-Ia e estimular novos investimentos, inclusive in
ternacionais, e fazer mais: fomentar o correto apro
veitamento de recursos minerais; a parceria com a
iniciativa privada; o desenvolvimento tecnológico, de
forma a estimular os talentos nativos a permanece
rem na Paraíba, estancando a tendência migratória
para outros centros.

Outro dos principais pontos do Plano trata da
potencialização do turismo, como fonte de receita, a
partir da exploração racional das belezas naturais. A
propósito, João Pessoa, nas palavras de José Amé
rico de Almeida,· é uma cidade mais vegetal do que
urbana. Que melhor forma de louvar esse prodígio,
senão oferecê-Ia à visitação de brasileiros e estran
geiros?

Para que o Plano não se torne, como de hábi
to, apenas mais um documento, mais uma extensa
carta de intenções, existe, no âmbito da Secretaria
da Infra-Estrutura, um leque de ações em marcha
nas seguintes áreas: abastecimento de água trata
da; esgotamento sanitário; pavimentação e melhoria
de estradas; transporte hidroviário, com a constru
ção de novos atracadouros para ferryboats, trans
porte aeroviário; transporte estadual urbano; e ener
gia e iluminação, entre outros. Pela importância cul
tural e turística, cabe também a lembrança do Cen
tro Cultural Antônio Mariz, cujas obras de construção
estão por ser licitadas.

Esse, nobres colegas, é o Govemo que apenas
começa no meu Estado da Paraíba. Ao trazer à tri
buna, hoje, suas realizações e os projetos ainda por
se realizarem, quis, em primeiro lugar, louvar o es
forço titânico que está sendo empreendido e quis
mostrar do que o nosso partido, o POMB, é capaz,
quando incumbido da difícil tarefa de governar. Mas
quis, sobretudo, dar redobrado vigor à luta que te
nho travado nesta Casa no sentido de sensibilizar as
autoridades orçamentárias e de planejamento a dei
xarem de pensar no Nordeste tão-só como pólo de
problemas, e sim como uma alternativa inédita, um
rumo novo para o Biasil nesta virada de século.

O SR. LEONEL PAVAN (POT - SC. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, quero deixar
registrada nesta Casa uma moção, aprovada na Ple
nária final, do VIII Encontro Nacional de Didática e
Prática de Ensino, realizado na Universidade Fede
ral de Santa Catarina, nos dias 7 e 10 de maio.

Com esta moção cosignamos nosso repúdio à
atual política do Governo de desmantelamento da
universidade pública brasileira.
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MoçÃO A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

A Coordenação Geral do VIII ENDIPE - Encon
tro Nacional de Didática e Prática de Ensino, realizá
do na Universidade Federal de Santa Catarina, de 7
a 10 de maio de 1996, vem através deste encami
nhar a seguinte moção, aprovada na Plenária Final
do referido evento:

MOÇÃO 1

Os mais de 2.500 educadores reunidos no VIII
ENDIPE - Encontro Nacional de Didática e Prática
de Ensino, nas dependências da Universidade Fede
ral de Santa Catarina, nos dias 7 a 10 de maio, vêm
a público repudiar a política neoliberal de desmante
lamento da Universidade Pública Brasileira e exigir a
abertura imediata de negociação em torno da pauta
de reivindicações dos Servidores Públicos Federais
em greve há mais de 30 dias.

Florianópolis, 22 de maio de 1996. - Leda
Scheibe, Coordenadora do VII Endipe.

O SR. ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO (Blo
co/PFL - PB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, srªs e Srs. Deputados, na sessão do úl
timo dia 20 de maio, no Grande Expediente, ocupei
a tribuna desta Casa para trazer minhas apreensões
com os graves problemas gerados pela concentra
ção de renda, quer em termos pessoais, quer em
termos regionais, destacando as grandes diferenças
havidas entre nós.

Enfatizei, naquela oportunidade, as disparida
des apontadas pelo IBGE, dos indicadores sociais,
econômicos e de qualidade de vida, observadas no
Centro-Sul do País e aqueles apurados na Região
Nordeste. Todos, sem uma única exceção, mostram
um grave quadro de concentração de rendas, inves
timentos públicos e privados e ainda revelam que os
cidadãos brasileiros que vivem de segunda classe.
Basta uma rápida análise dos números relativos às
aplicações das instituições de crédito oficiais, tipo
Banco do Brasil e BNDES e o confronto dos dados
referentes à renúncia fiscal da União, para compro
var uma verdadeira ignomínia: a região mais rica é
beneficiada com nada menos do que 45% dos sub
sídios concedidos pela União Federal, ao passo em
que a região mais pobre recebeu apenas 9% desse
total. Ou seja, dá-se menos a quem de mais precisa.

Esta é a lógica perversa que tem pautado, ao
longo do tempo, a ação estatal para o Nordeste,
marcada profundamente pela generosidade dos dis
cursos, mas essencialmente vazia de ações concre
tas. Não fosse assim, as diferenças entre nós não

seriam tão gritantes e tão vergonhosas. Reafirmo
tudo aquilo que já denunciei desta tribuna em 20 de
maio último. Reitero todos os termos daquele discur
so-denúncia que aqui pronunciei em defesa do Nor
deste e de seu povo, tão esquecido nas ações do
Governo Federal quanto lembrado pelos postulantes
à Presidência da República em suas campanhas.

Se em meu discurso abordei as desigualdades
socioeconômicas entre o Nordeste e o Centro-Sul do
País, patrocinadas pela brutal concentração de ren
da e oportunidades nas Regiões Centro-Sul e Su
deste, quero agora registrar o mesmo processo de
concentração do poder político também exercido em
favor das regiões mais ricas do Brasil. Basta verifi
carmos as origens dos ocupantes do primeiro esca
lão do Governo para constatarmos que a grande
maioria tem compromissos e interesses políticos nas
regiões ricas, enquanto que a participação dos nor
destinos se dá em minoria e em áreas de influência
pouco abrangentes. Os postos chaves estão con
centrados nas mãos de São Paulo, que detém não
apenas a Presidência da República, como também
ocupa os principais centros de decisão nas áreas
estratégicas do Governo Federal.

Hoje, em reunião da bancada nordestina, tive a
oportunidade de defender a nomeação de um nor
destino para o Ministério do Planejamento, identifica
do também com a problemática da região e capaz
de oferecer um projeto que efetivamente reduza as
desigualdades que vivemos. Seria, sem a menor dú
vida, um passo importante para a redução desses
desníveis começarmos pela desconcentração do po
der político. E a oportunidade aí está: a nomeação
do novo Ministro do Planejamento.

Pode-se alegar a necessidade de preservar o
equilíbrio político-partidário dentro das forças que
apóiam o Govemo Fernando Henrique. Pois bem.
Então, nomei-se um tucano, mas que este seja do
Nordeste. E aí não se pode alegar que f~ltam qua
dros. O PSDB nordestino dispõe de quadros tão
competentes quanto os de São Paulo. Para citar
apenas alguns, poderíamos destacar o nome do Se
nador Beni Veras - PSDB/Ceará, ex-titular da Pasta
do Planejamento; do Senador alagoano Teotônio Vi
lela Filho - Presidente Nacional do PSDB; e também
de técnicos vinculados ao Partido, como os eminen
tes professores paraibanos Unaldo Cavalcante e
Amauri Pinto, ambos com extensa folha de serviços
prestados à Nação. E, se a solução fosse supraparti
dária, por que não considerar também o ilustre nome
do Deputado Iberê Ferreira, um dos maiores conhe
cedores de matérias orçamentárias e fiscais, ou ain-



Maio de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 30 15461

da do Senador Renan Calheiros, entre tantos que
estariam habilitados para a missão?

Não desejo, nesta oportunidade, opor-me à so
lução que vem sendo veiculada pela imprensa, que
traria a nomeação do eminente professor, economis
ta e Deputado Antônio Kandir. Pelo contrário, vemos
em S. Ex" um dos melhores quadros disponíveis para
o exercício do cargo de Ministro do Planejamento. Ca
pacidade, experiência, sensibilidade política, estatura
moral, efetivamente credenciam o Deputado \{andir
para as mais altas exigências da vida pública. A ques
tão que levantamos, a da desconcentração econômica
e política entre as mais diversas religiões do País. É
neste sentido que apelamos ao Sr. Presidente da Re
pública no sentido de sensibilizá-lo para as questões e
problemas que enfrentam o Nordeste.

Não pregamos a secessão. Não queremos o
regionalismo posto acima dos interesses nacionais.
Não queremos a discriminação de brasileiros por cri
térios de região de nascimento. Antes de tudo, que
remos a integração total. Lutamos por um Brasil uno,
mais igual, em que cada cidadão receba do Poder
Público o mesmo tratamento. E que não haja preva
lência de uns sobre os outros, nem de uma região
sobre as outras. Nomear um Nordestino para o Mi
nistério do Planejamento é não apenas dizer que o
Nordeste é prioridade do Governo, mas, sim, mos
trar ao Brasil que o Nordeste é de fato uma das
grandes prioridades nacionais.

A Coordenação Geral do VIII ENDIPE - Encon
tro Nacional de Didática e Prática de Ensino, realiza
do na Universidade Federal de Santa Catarina, de 7
a 10 de maio de 1996, vem através deste encami
nhar a seguinte moção, aprovada na Plenária Final
do referido evento:

O SR. ÁTILA LINS (Bloco/PFL - AM. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, a política de estabilização econômica·e
do combate à inflação, sustentada com tenacidade
pelo Governo e que tem colhido positivos resultados
através do Plano Real, infelizmente vem produzindo
dolorosas seqüelas em áreas de vital importância
para a população. As elevadas taxas de juros são
forte empecilho à retomada do desenvolvimento, por
estarem asfixiando a iniciativa privada. Por outro
lado, os níveis de desemprego assumem proporções
sem precedentes no País.

As declarações do Presidente da República fei
tas na França, onde S. Ex" se encontra em visita ofi
ciai, segundo as quais a taxa de desemprego neste
ano de 1996 deverá situar-se um ponto acima da de
1995, não deixam de ser preocupantes.

Diante .da perspectiva de um quadro ainda
mais dramático, acredito que tenha chegado o mo
mento de o Governo do Sr. Fernando Henrique Car
doso abandonar certos planos empíricos e de longo
prazo, como o P'urianual, em que estão embutidos
recursos de até nove bilhões de reais, a serem apli
cados em iniciativas que gerem trabalho e em seto

.res sociais, e partir para decisões que dêem respos-
ta imediata. A fome e o desespero dos pobres não
podem esperar por tanto tempo.

O Governo, que se diz voltado para a questão
social, deveria investir em torno de cinco bilhões de
reais, retirados das reservas cambiais ou previstos
no Plano Plurianual, na construção de casas popula
res para a população de baixa renda. Com isso, es
tará atendendo duas exigências impostergáveis: re
duzir o déficit habitacional e oferecer empregos às
imensas legiões de trabalhadores não qualificados
que buscam serviço na construção civil.

Treinar e retreinar trabalhadores, metas anun
ciadas recentemente pelo Executivo, visando valori
zar a mão-de-obra profissional, é providência digna
de aplausos. Porém, a sua aplicabilidade somente
se dará através dos anos que os cursos, de diferen
tes currículos, demandarão.

O desemprego, terrível fantasma que ronda
praticamente as economias da maioria dos países,
tem de ser atacado com o maior vigor possível, com
medidas corajosas e imediatas.

Era o que tinha a dizer.

A SRA. MARTA SUPLlCY (PT - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, o Programa Nacional de Direitos Huma
nos foi apresentado pelo Presidente da República há
alguns dias. Embora tenha chegado com atraso num
país de impunidade, de institucionalização do des
respeito à dignidade humana, é bem-vindo e extre
mamente necessário.

Incorpora o sentido mais atual de direitos hu
manos: os direitos fundamentais de todas as pes
soas, referindo-se aos diferentes campos da ativida
de humana.

Mas é suscetível de críticas. Uma delas, como
disse Luiz Mott, do Grupo Gay da Bahia, refere-se à
ausência de tratamento mais específico, que aponte
caminhos de combate ao preconceito contra a ho
mossexualidade, tal como foi feito com outros tipos
de discriminação.

O Governo utiliza verbos como apoiar e incenti
var, o que relativiza sua função de implementar polí
ticas. Governo não apóia a si mesmo; ele executa.
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Uma das medidas previstas provoca polêmica: ção dos currículos, para que se inclua neles a edu-
diz respeito à criação do "serviço social constituído cação para os direitos humanos e a valorização da
dos jovens formados como agentes de cidadania participação social e política?
que possam atuar na proteção dos direitos humanos O Governo brasileiro cita o serviço civil existen-
em todos os Estados do País". te na AI~manha desde 1949 como uma referência a

E o Governo foi bem rápido em encaminhar ser imitada. Nossa realidade, porém, indica a neces-
sua proposta de emenda à Constituição ao Congres- sidade de relativizar essa transposição de idéias.
so: "A lei disporá sobre a prestação de serviço civil No Brasil, jovens começam a trabalhar muito
obrigatório para os isentos, excedentes ou dispensa- cedo. Que conseqüências teria a prestação do servi-
dos de incorporação do serviço militar inicial". ço civil obrigatório, afastando os (as) jovens na con-

Sendo bem pragmática: por que deflagrar açõ- tribuição temporariamente suspensa, ou diminuída,
es do programa começando com isso? nos orçamentos familiares e pessoais?

A justificativa apresentada pelo Governo para Para se adequar. à realidade geográfica do
essa PEC tem uma linguagem genérica, que não País, há de se pensar na descentralização dos nú-
convence nem esclarece. Coloca essa medida como cleos de prestação e supervisão do serviço preconi-
"instrumento revolucionário de construção de um Es- zado. Quem supervisionará a qualidade e extensão
tado de Justiça Social", propondo absorver os jovens de sua eficácia, se nem as políticas sociais mínimas
"que não puderam servir à Pátria pelas Forças Ar- conseguem ser priorizadas e serem passíveis de
madas". controle social adequado?

É preciso apresentar alguns questionamentos:
Como capacitar monitores para acompanhar

1. Há problemas de conceituação: é reducio- um serviço inovador?
nista pensar em construir um Estado de justiça so-
cial a partir de um serviço civil obrigatório. Qual é o Nem todos os serviços públicos, ONG e entida-
conceito de "serviço à pátria?" Qual é a concepção des sociais (que o Governo propõe como parceiros)
que se tem de políticas p\Jblicas e outros mecanis- têm uma linha de defesa dos direitos humanos que
mos institucionais para o exercício da cidadania? possa servir de referência e incorporar voluntariado.
Por que se insere esse "dever" no art. 52 da Consti- Se pensamos em um "exército da paz" que irá
tuição Federal, o das garantias fundamentais? cumprir funções educativas e sociais, há necessida-

2. Será que ainda devemos continuar a pensar de de treinamento, acompanhamento, monitoramen-
em "serviço obrigatório"? to, fiscalização e recursos. Qual seria a relação cus-

3. Considerações importantes: tolbenefício desse investimento maciço em agentes
Ao serviço estariam sujeitas todas as pessoas, sociais transitórios, comparado ao custolbenefício

homens e mulheres, leigos ou eclesiásticos, analfa- de política sociais institucionais e permanentes?
betos e alfabetizados? Será que, tal como o serviço militar obrigatório,

Sabemos que nem 10% dos jovens que se alis- a massa de pobres e despossuídos é que pagará o
tam prestam o serviço militar. ônus de compensar a ausência de políticas sociais

Em princípio, pela PEC apresentada, cerca de institucionais e permanentes?
1.200.000 jovens do sexo masculino estariam incluí- Se é possível, também, refletir sobre a poten-
dos nesse serviço. Somadas as mulheres, esse nú- cialidade positiva de um serviço civil voluntário, con-
mero dobrará. Quais as adequações que serão ne- cebido em novos parâmetros de realidade social e
cessárias, levando em conta a perspectiva de gêne- adequado à forma atual da organização social, pen-
ro e a diversidade das realidades pessoais e so- sado como política de investimento na formação po-
ciais? lítica de nossos (as) jovens - o que poderia ser mui-

No caso de incorporar as mulheres, qual o ris- to interessante - não consigo superar ainda a dúvida
co de se perpetuarem os estereótipos de gênero nas central: por que priorizar justamente isto, nesta con-
atividades previstas? juntura?

É previsível que se aponte a contribuição que Seria uma cortina de fumaça a institucionaliza-
esse serviço dará aos próprios jovens, educando-os ção de um paliativo para a inexistência de políticas
para a vivência e o respeito aos direitos humanos. sociais do Governo, ou precariedade de serviços pú-

Nesse caso, não será mais adequado injetar blicos de garantia de cidadania? Qual o respaldo da
recursos e esforços na escola pública, na atualiza- sociedade brasileira para essa idéia compulsória?
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Na forma apresentada, não entendo como um ela se esquece do movimento dos com-terra, daque-
investimento possfvel nem prioritário. les que estão nas propriedades, mas são obrigados

Mudanças estruturais na concepção de cidada- a fazer a contra-reforma agrária, Isto é, a sair do
nia e melhoria de condições de vida do povo brasi- campo pdf falta de ~ondições mfnimas de renda
leiro virão com investimentos em educação e distri- para permanecerem lá, sustentarem suas famRias e
buição de renda para valer. continuarem produzindo alimentos para o Pafs.

O projeto de renda mfnima' seria um bom co- É para isso que eu quero chamar a atenção. O
meço. Ministro Ar1lndo Porto disse hoje pela manhã, na Co-

O SR. VALDIR COLATTO (BlocoIPMDB - SC. missão de' Agricultura da Câmara dos Deputados,
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S..-s eSrs. que é prediso que nos preocupemos com os com-
Deputados, o Movimento Grito da.Terra Brasil pro- "terra, com "esse movimento que está em BrasRia, de
move hoje em Brasnia grande manifestação, e vou agricultura familiar, que precisa de um projeto agrí-
aproveitar esta oportunidade para fazer algumas cola para possibilitar a permanência do agricultor na
considerações $Obre a questão agrária no Bra~il.terra. 1 "

Nós, que acompanhamos essa área, conside- Uma 'Proposta que poderia ser viabilizada é fa-
ramos importante, neste momento, trazer a reivindi- zer com q~os recursos do Pronav, ou de outra fon-
cação e ser a voz daqueles agricultores que precisa- te, sejam repassados aos agricultores, nas mesmas
ram vir a BrasRia para alertar o Govemo sobre as di- condições do Procera, que é o programa de atendí-
ficuldades por que passa a agricultura brasileira. mento à reforma agrária dos assentados. São recur-

A propriedade agrfcola familiar, Sr. Presidente, sos de até 4 mil reais, com juros de 4% ao ano, sem
responsável por mais de 60% do alimento neste correção monetária e com cinco anos de prazo e
Pafs, precisa de atenção especial. Por isso, OGrito dois anos de carência.
da Terra Brasil traz suas reivindicações a "BrasRia Se esses recursos forempara.os agricultores,
para que o Govemo se sensibilize em relação ao contra aquele que está no campo e que está aban-
momento por que passam todos esses agriéUltores, donando sua propriedade, os pequenos produtores
que são obrigados a abandonar a terra pelas dificul- - como em"Santa Catarina, onde mais de 80% rep-
dade~ da agricultura, pela falta de uma poIftica agrf- resentam menos de quinze hectares - tais agriculto-
cola, a qual esperamos seja agora implementada res ficarão por lá, com custo praticamente zero. As-
pelo Ministro Arlindo Porto, para que se possa estan- sim sendo, Sr. Presidente, os agricultores retomarão
car processo de êxodo rural sem precedente no os recursOs emprestados e con1inuarão a produzir,
Pafs. porque eles já têm infra-estrutura, tradição e sabem

Sr. Presidente, o movimento emitiu um folheto como produzir.
em BrasRia, dizendo que mais de cinco milhões de Mas o que faz o Govemo? Abandona os com-
agricultores sem terra esperam a implantação da re- terra, aqueles que estão produzindo, deixa-os sair
forma agrária e que seriam necessários 166 milhões do campo para irem para as periferias das cidades,
de hectares de terra para assentar 4,4 milhões de criando problemas sociais. E o Govemo deixa de 50--

agricultores. lucionar um problema, através da reforma agrária,
O Brasil hoje possui em tomo de cinco milhões assentando os sem-terra.

de propriedades, ocupando uma área de aproxima- Quem são os sem-terra, Sr. Presidente? São
damente 40 milhões de hectares. Ora, esses pro- os ex-agricultores de ontem, são os filhos de agricul-
prietários representam os com-terra, aqueles que tores de ontem que procurarão ser assentados v!'~

estão na terra, sejam eles pequenos, médios ou reforma agrária, depois que tiveram a agricultura ti,
grandes produtores, que não estão agüentando mais dicional e a abandonaram, porque não houve a pr<
ficar lá e estão engrossando as fileiras dos sem-ter- teção de um plano de Govemo. É hora de refleti;-
ra, que lutam por um projeto de reforma agrária. mos!

Neste momento, precisamos meditar, à Nação Parabenizamos essas fammas de agricultores
brasileira precisa refletir, esta Casa deve participar que vieram a BrasRia, trazendo ao Govemo essa
do processo e o Executivo principalmente tem de realidade, e esperamos que realmente sua voz te-
agir. nha eco através desta Casa, através dos seus pró-

Como a mfdia está toda direcionada para a re- prios movimentos. Que o Govemo faça alguma coi-
forma agrária, para o movimento dos sem-terra, que sa, para que possam realmente ser beneficiado::-,
vão às ruas, às estradas, que invadem propriedade, com algum programa para a agricultura brasileira.



É uma solicitação que faço à Mesa, porque ele
já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação e no Senado. Resta vir ao Plenário
da Câmara dos Deputados, e, uma vez aprovado,
como disse, será enviado à sanção presidencial.

Finalizando, Sr. Presidente, lembro a questão
do uso do tabaco neste plenário e apelo aos caros
colegas e amigos no sentido de que evitem esse
uso. Temos visto reportagens recentes, mostrando
que a fumaça que sai do cigarro, devido à elevada
temperatura da brasa e à inexistência de filtro, é
mais perniciosa do que aquela que o indivíduo inala.
Ela tem mais hidrocarbonetos cancerígenos, ela tem
mais monóxido de carbono, que é o grande respon
sável pelo infarto do miocárdio. Ela tem aldeídos irri
tantes, que são os principais responsáveis pelo enfi
sema pulmonar e também tem mais nicotina, que é
a substância vicinogênica do tabaco.

Portanto, é um apelo que, mais uma vez, faço
- talvez o centésimo no meu terceiro mandato nesta
Casa -, para que, uma vez que temos um local
apropriado, não fumem no plenário, porque poderão
estar prejudicando os seus colegas e amigos não fu
mantes que aqui se encontram, de maneira, às ve
zes até mais intensa do que os próprios fumantes.

O SR. THEOOORICO FERRAÇO (BlocolPTB
- ES. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, srªs e Srs. Deputados, como membro da ban
cada capixaba, não posso deixar de registrar nos
Anais desta Casa o recente falecimento de uma das
figuras humanas mais representativas do povo espí
rito-santense, o meu amigo Emílio Nemer, a maior li
derança comunitária da cidade de Castelo, no sul do
Estado.

15464 Quinta-feira 30 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 1996

O SR. ELIAS MURAD (PSDB - MG. Sem revi- tes contra o uso do tabaco. Mas o que temos visto
são do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa- nas propagandas comerciais são indivíduos sadios,
dos, amanhã, dia 30 de maio, comemorar-se-á, no geralmente moços e moças muito bonitos, indo até o
mundo inteiro, o Dia Mundial Sem Tabaco. E, por su- sucesso com um simples cigarrinho. Na verdade,
gestão da Organização Mundial de Saúde - OMS, o nunca mostram o indivíduo enfisematoso, com tórax
tema ventilado no Brasil, no dia de amanhã, será so- de pombo, morrendo de fome e de falta de ar por
bre os esportes e as artes livres do tabaco. causa do tabagismo. São, realmente, propagandas

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, recebi enganosas, que o nosso projeto de lei, que breve
do Sr. Ministro da Saúde, Dr. Adib Jatene, um ofício, virá a este plenário, restringe. Chega mesmo a esta-
em que S. Exª diz: belecer a proibição de tais propagandas. E ainda

" d' - d C 't A N . I d mais: restringe, também, o uso do tabaco em veícu-... por eClsao o oml e aCIona e ... .
Controle do Tabagismo, temos a honra de los e em recmtos fechados e restntos.

homenageá-lo, juntamente com outras per- Portanto, acredito que seria, por parte do Con-
sonalidades como o Pr~feito Paulo Maluf, a gresso Nacional, uma grande homenagem ao dia in-
apresentadora Xuxa, o publicitário Enio Mai- temacional de luta contra o tabaco a colocação des-
nardi e o colunista Ziraldo, com a entrega de se projeto em plenário e a sua aprovação, para ser
um símbolo/registro da luta antitabágica, no encaminhado à sanção presidencial.
máximo dia 30 de maio, às 11 horas, no Au
ditório da OPAS/OMS..."

Sr. Presidente, sentimo-nos extremamente
honrados com essa láurea. Queremos também lem
brar aos colegas que, nesta data em que comemora
mos o Dia Mundial sem Tabaco, convém meditar so
bre um trecho da mensagem do Diretor-Geral da Or
ganização Mundial da Saúde, que diz:

"Todo ano, o dia Mundial sem Tabaco
é uma ocasião especial para a OMS e as
pessoas de todos os seus países membros
chamam a atenção para os males causados
pelo uso do tabaco. É quando os goveman
tes, comunidades, em grupos ou individual
mente, exploram juntos formas de abolir o
uso do tabaco especialmente prevenir os jo
vens sobre essa substância tão maligna.
Aplaudimos aqueles indivíduos que já aboli
ram o uso do tabaco e encorajamos aqueles
que ainda usam o tabaco, mas estão fazen
do esforços no sentido de se livrarem da de
pendência.

O Dia Mundial sem Tabaco de 1996 é
patrocinado pela Organização das Nações
Unidas para Educação, Ciência e Cultura
(UNESCO) e pelo Comitê Olímpico Intema
cional (IOC). Estas organizações têm elogia
do a iniciativa de combinar esportes e artes
para promover juntamente com a OMS, a
prevenção do uso do tabaco."

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, é inte
ressante salientar que, de modo geral, a propaganda
do tabaco é enganosa, exatamente ao contrário do
que se diz aqui: associar o esporte, o lazer e as ar-
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Emílio Nemer faleceu de manhã e foi sepultado Felizes aqueles que, ao término de longa jorna-
na tarde do mesmo dia, 24 de maio corrente, quan- da, no instante fugaz da despedida, podem recom-
do a cidade interrompeu suas atividades para se jun- por o passado e apresentar aos amigos que choram
tar às centenas de pessoas vindas de outros Municí- o exemplo de uma vida que enobrece e dignifica.
pios, que foram a Castelo para tributar merecidas O misericordioso Deus da vida por certo aco-
homenagens ao ilustre morto, solidarizando-se com Iheu a sua alma generosa, porque Emílio Nemer foi
os seus familiares. um .daqueles que teve uma visão, face a face, de

O saudoso Emílio Nemer deixou viúva a Sra. Deus; contemplando a eternidade, por isso, não pe-
Erlita Bicalho Nemer, os filhos Luiz Carlos, Emílio e recendo.
Roberto Nemer, o primeiro ex-Prefeito do Município Homens como Emílio Nemer não deveriam
de Castelo, além dos irmãos José, Alberto, Maria Vi- morrer, permanencendo permanentemente como um
tória, Helena e Maria. milagre de Deus para abençoar os homens.

Era filho do patriarca Scander Nemer e da Sra. Era o que tinha a dizer.
Josefina Sarqu.is Nemer e irmão de outra grande f~- O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Pronun-
gura da comu.nldade, ?saudoso Dr. Fuerd Nemer, 11- cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
der :mpresarral e P?"~ICO qu~ ~arcou sua presença Deputados, ao longo dos anos, tenho me dedicando
na Cidade, pelas multlplas atlvldad~~ ~ue desenvol- a uma questão bastante polêmica: a moralização do
veu em favor do progresso do MUnlclplO de Castelo. Poder Judiciário
Como Fued Nemer, outros três imrãos deixaram . . , . ,
grandes saudades nas comunidades castelenses e . Quando Deputado Estadual, ~IZ varras denun-
cachoeirenses os saudosos amigos William José e clas envol~~~do membros da magl~tratura daqu~l~
Luiz Nemer. ' 'Estado,. p:r~crpalmen~ecom o nepotismo, com pra~-

E t
· t h f cas arbltranas e abUSivas, fraudes em concursos pu-

s Ivemos presen es nas omenagens que 0- bl'c s e tre tr
t d . d " d E 'I' I o, n ou as.ram pres a as, reverenclan o a memona e mr 10 • ,

Nemer, ao lado de praticamente toda a população ~g~ra, surge mais u~ fato grave, que e ? ~o-
de Castelo e de seus inumeráveis amigos, formando meaçao Irregular de. ~an~l?atos a concurso publico
uma verdadeira multidão concentrada no ginásio de fora da ordem c/assfflcatona, alguns dos nomeados
esportes local. parentes de desembargadores e de juízes de Per-

Emílio Nemer foi benemérito da cidade em to- nambuco.
dos os sentidos e amigo das pessoas mais simples Tais no~eações irregulares ti~eram, início
e humildes, com as quais ele tanto se identificava, quando o e~tao Dese~bargador Lu~z Belem de
pela generosidade do seu coração. Alencar, PreSIdente do.Trlbunal de JustIça do Esta?o

Emílio Nemer esteve presente, ligado ao co- e ~o Conselho de Magistratura, em data de ~~ de Ja-
mércio de café, cujos produtores depositavam nele nerro do corrent~, apresentou uma proposrçao o:al
toda a confiança, por conta da lisura e honestidade perante os dem.als membros do Conselh,o da Magls-
dos seus negócios e pela ajuda que proporcionava a tratura, no sentido de, c?nvocar os candidatos .apro-
todos quantos solicitavam seu apoio, particulamente vados. n.~ ~oncurs?,publIc? p,a:a cargaos de~As.slsten-
os pequenos e heróicos agricultores da região te Judlclarro e AUXIliar JudlClano da 3- Entrancla para

Será muito pouco tudo quanto se dis~er de manifes~rem, até o di~ 20 de fevereiro, opç~o ?e
. . . , . nomeaçao para os refendos cargos de 2ª Entrancla,

bom para deflnfr a personalIdade de Emlllo Nemer. . d I L . 011 322 d 8 d' . d
H d f ' f d ' t- t~ t' crra os pe a el n- . ,e e Janeiro o corren-ornem e e pro un a, era um cns ao au en ICO. t

Ligado à Igreja Católica, cultiva sempre os me- e ano.
Ihores sentimentos de fraternidade. Em primeiro lugar, é bom que se registre não

Ao lado de sua devotada e fiel companheira, ter havido con~~rso público para os carg?s .a que
Sra. ErJita Bícalho Nemer Emílio Nemer formou um alude a proposlçao oral. Houve concurso publico em
lar solidamente estruturado, com filhos e netos que 1991 par? os carg~s de Ofici~I, Judiciário, Datilógra-
só lhe deram alegrias e felicidade, decorrentes de fo, Taq~lgrafo ASSistente, Digitador, Atendente .de
um amor sem fim. Recepçao, entre outros, conforme consta do Editai

Portanto, moral e paradigma de comportamen- de ~o.~c~rso Público publicado no Diário do Poder
to humano, EmOio Nemer nos legou preciosas lições Judlclano, de 25 de outubro de 1991.
de vida, de verdadeira bondade e compreensão e Em segundo lugar, os cargo acima descritos
fraternidade com os seus semelhantes. foram extintos na forma do art. 4º, inciso IV, da Lei
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n2 11.195, de 28 de dezembro de 1994, com a nova de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual pe-
nomenclatura dada aos cargos a que se referiu a ríodoR.
proposição oral. O mais significativo disso tudo é que o edital de

Em terceiro e último lugar, em tal convocação _ concurso público publicado no Diário do Poder Ju-
mesmo se admitindo sua legalidade, '0 que não é o diclárlo, de 25 de outubro de 1991, diz em seu art.
caso -, deveria constar o esclarecimento aos candi_ 27 que Rcumpridas as duas etapas, o provimento
datos aprovados em concurso público de que os car- dos cargos obedecerá rigorosamente à ordem de

d classificação dos candidatos...R.gos tais e quais foram exti~tos, passando a ter eno-
minação diferente; não deveria simplesmente se re- É sabido que Oãrt.~7, § 2!l, da Constituição
ferir a cargos públicos existentes somente a partir de Federal, prevê. que Ra não observância do disposto
1994. Observe-se também que a proposição oral diz nos incisos 11 e 111 implicará a nulidade do ato e a pu-
respeito à oficialização de serventias no Foro Judi- nição da autoridade responsável, nos termos da lei

R
.

cial em comarca de 1!1 e 211 EntrJincias~ ou seja, para Neste sentido, Sr. Presidente, estou entrando
comarcas do interior dd Estado. O cOhcurso público junto ao Conselho Federal de Magistratura com uma
foi realizado para a comarca da Capital do Estado, reclamação contra os referidos responsáveis por es-
de 311 Entrância. sas nomeações e exigindo dessa forma a sua anula

ção através daquele Conselho de Magistratura, que
No entanto, o mais grave está por vir. lmagi- é composto por membros do Supremo Tribunal Fe-

nem V. ExlIs que, por exemplo, para o cargo atual d I. era.
de Assistente Judiciário, antigo Oficial Judiciário do Sr. Presidente, peço a V. ExA. a divulgação des-
Tribunal de Justiça, e outros cargos, foram nomea- te discurso no programa A Voz do Brasil.
dos candidatos classificados em 510

2
lugar, passan- O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) _ V.

do à frente de mais de 300 candidatos. O último no- EX- será atendido, de acordo .com o Regimento.
meado, Moema Maria.Borba da Motta, foi classifica- O SR. NELSON OTOCtt (PSDB _ CE. Pronun-
da no 142!1lugar, com nota 69,68. . cia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, Sr-s e Srs.

O candidato Maurício Jordão de Vasconcellos, Deputados, a Comissão de Trabalho, de Administra-
filho do Desembargador Mauro Jordão de Vascon-ção e Serviço Público fará realizar amanhã, dia 30
cellos, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de de maio, no Auditório Nereu Ramos, o Rseminário
Pernambuco, foi classificadono504!1.lugar, co.!TL ª'_ .sobre.Begulamentação e .Fiscalização ProfissionalR,
nota 51,68 e nomeado através de Ato n!1 11, de 3 ja- com o objetivo de aprofundar estudo sobre as profis-
neiro de 1996, anterior, portanto, à referida proposi- sões que ainda carecem de regulamentação e os
ção oral do Desembargador Luiz Belém de Alencar. critérios a serem adotados quando da discussão e

Na mesma situação, encontra-se a filha do De- votação dos projetos de lei específicos.
sembargador aposentado Geraldo Magella Dantas Tramita na Câmara dos Deputados número ex-
Campos e esposa do Juiz José Fernandes de Le- pressivo de projetos de lei que buscam regulamentar
mos, Presidente da Associação dos Magistrados do uma gama variadíssima de profissõe~

Estado de Pernambuco, Eliane Maria Campos de A regulamentação profissional é um tema polê-
Lemos, nomeada através do Ato n!1 67; de- 13 de ja- mico e complexo que tem suscitado posicionamen-
neiro de 1996. tos divergentes não s6 no Congresso Nacional como

Constam também as candidatas Marta de Melo também entre os doutrinadores e as entidades sindi-
Sampaio Lins Lima e Miriam de Melo Sampaio Lins, cais e associativas, os conselhos de fiscalização
primas do Desembargador Francisco de Sá Sam- profissional e outros segmentos sociais interessados
paio, então Corregedor Geral da Justiça do Estado e no assunto.
membro do Conselho da Magistratura. Todavia, parece haver consenso sobre questão

Com relação a esse ato e a outros há um sério fundamental. Em obediência ao texto constitucional,
agravante: ultrapassaram a data estipulada legal- que garante o livre exercício de qualquer trabalho,
mente, como de validade para o concurso público, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profis-
conforme consta da homologação em resultado final, sionais que a lei estabelecer, como prevê o art. 52,
publicado no Diário do Poder Judiciário, de 18 de inciso XIII, a regulamentação profissional não pode
janeiro de 1992. representar a instituição corporativista de reserva de

A Constituição prevê, em seu art. 37, inciso UI, mercado de algumas atividades profissionais, o que
que o prazo de validade do concurso público será resultaria em inconstitucionalidade insanável.
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A parte final do mencionado dispositivo consti- blico, para onde, como ressaltado, tem convergido
tucional permite ao legislador garantir o respeito ao um número relevado de projetos de lei regulamenta-
princípio do livre exercício profissional, estabelecer dores de profissões.
qualificações profissionais mediante lei ordinária. Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, na quali-

Entretanto, o texto constitucional não precisou dade de Presidente da Comissão, vimos convidar V.
com clareza os limites da regulamentação profissio- Exªs à se fazerem presentes aos três painéis que
nal. Nesse aspecto, talvez fosse oportuno fazer uma serã.o realizados.
breve, porém necessária, digressão histórica sobre a Pela manhã, teremos a discussão sobre "O Pa-
evolução do instituto da regulamentação profissional pel do Estado na Regulamentação e Fiscalização do
em nosso direito Constitucional. Segundo a Consti- Exercício Profissional". À tarde, "O Exercício Profis-
tuição de 1824, nenhum gênero de trabalho, cultura, sional no Contexto da Globalização", seguido do ter-
indústria ou comércio pode ser proibido, Ul1)R vez ceiro e último painel, versando sobre "O Exercício
que não se oponham aos costumespúblitos, à se- Profissional: Realidade e perspectiva".
gurança e à saúde dosçidadãoS:Já a Constituição O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Pronun-
de 1891 garantiu livre exercício de qualquer profis- cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
são moral, intelectual ou industrial. A Constituição de Deputados, a relação Brasil-França é tão antiga
1934 assim estabeleceu: "É livre o exercício de qual- quanto o descobrimento do Brasil. Em 1.505, foi re-
quer profissão, observadas as condições de capaci- gistrada em um cartório de Rouen, na França, a
dade e outras que a lei estabelecer ditadas pelo inte- obrá "A Relação Autêntica", de Binot Paulmier de
resse público". "É livre o exercício de qualquer pro- Gonneville, que descreve a viagem feita, no ano an-
fissão, observadas as condições que a lei estabele- terior, pelo navio IEspoir. Gonneville era um nave-
cer", previa a Constituição de 1946. gante francês, da Normandia. Ele se deixou atrair

A Constituição de 1967, por sua vez, reprodu- pelas riquezas do Novo Mundo e organizou uma via-
ziu o texto da Constituição de 1946, não tendo sido gem com o auxnio de dois navegadores portugue-
alterada, neste aspecto, pela Emenda Constitucional ses, Bastiam Moura e Diogo Coutinho, recrutados
n!2 1, de 1969. Da análise dos dispositivos constitu- em Lisboa. Nessa obra, Gonneville faz uma descri-
cionais elencados, é forçoso concluir que nossa tra- ção muito fica da nova terra e de seus habitantes. O
dição jurídica, ao tratar do tema, condiciona a regu- entusiasmo de Gonneville foi tão grande que, na via-
lamentação de profissões ao atendimento do inte- gem de volta para a França, ele levou alguns índios.
resse público, quando estiverem em discussão, por Um deles, de língua tupi, não só conseguiu sobrevi-
exemplo, a saúde, a segurança e o bem-estar da po- ver no ambiente europeu, como também acabou ca-
pulação e, aduziríamos ainda, quando a profis:ião a sando com uma parente de Gonneville, uma france-
ser regulamentada for daquelas que não afastem, sa, com quem teve 17 filhos.
para o seu pleno exercício, a exigência de formação Esse índio é certamente um dos primeiros
especializada, em razão do seu elevado grau de americanos e talvez o primeiro brasileiro a ter conta-
complexidade. to com a cultura francesa, contato esse que, ao lon-

Porém, repetimos que a atual redação do art. go da história do Brasil, se repetiu freqüentemente,
512, inciso XIII, da Carta Magna não delimitou expres- deixando marcas profundas na cultura brasileira, na
samente os critérios a serem seguidos pelo legisla- nossa formação política e científica.
dor ordinário, quando da regulamentação de profis- Até a década de 30, o Brasil, apesar de país de
sões. língua portuguesa em continente americano, manti-

Assim, afigura-se-nos que, sob o ângulo estri- nha relações financeiras e culturais voltadas prefe-
tamente formal, é correto afirmar ser possível a rencialmente para a Europa. E, se financeiramente a
apresentação de proposições no sentido de regula· referência era a Inglaterra, a França era o pólo irra-
mentar esta ou aquela profissão. diador de cultura e de comércio.

Como se vê, a matéria não é pacífica, carecen- Com a crise econômica de 1930, que os obri-
do de amplo debate, razão maior da realização do gou ao tomar empréstimos junto aos bancos norte-
presente seminário. americanos, o eixo financeiro se deslocou para os

Esperamos, pois, que deste seminário resulte o Estados Unidos. Mas, ainda assim, a França conse-
aprofundamento da discussão sobre o assunto, com guiu manter seu papel irradiador de cultura.
o objetivo de melhor orientar os trabalhos desta Co- No Brasil, pode-se destacar com fortíssimas in-
missão de Trabalho, de Administração e Serviço PÚ- fluências da cultura francesa - mesmo se muitas ve-
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zes tenham sido distorcidas por aqui a cultura dos verdadeiros programas de cooperação, que não se
serviços públicos; a visão do Estado como respon- limitam ao simples intercâmbio de bolsistas.
sável pelo bem-estar da população e condutor das Na balança comercial, embora se observe um
relações interpessoais na coletividade; a concepção superávit das exportações brasileiras de cerca de
universalista da prestação de serviços públicos de 3,5 bilhões de dólares no período de 1981/1991 , a
saúde e educação; e a concepção de uma burocra- tendência é de crescimento. Em 1994, o Brasil rece-
cia de Estado que deveria atravessar os governos e beu 4,8% das aplicações francesas no exterior e
defender os interesses nacionais. Cabe ,lembrar que constavam 340 empresas francesas, com inúmeras
a Escola Fazendária e a Escola Nacional de Admi- subsidiárias, instaladas no Brasil.
nistração pública f~ram criada~ conforme ~odel?~ Atualmente, Brasil e França se vêem num mo-
franceses e que mUitos e oposltores do regime mllJ- mento decisivo para as futuras relações bilaterais.
tar encontraram refúgio na França. De um lado constata-se a necessidade de investi-

Nos últimos anos, ccm a expansão e predomi- mentos no Brasil, que, em vários setores da indús-
nância da economia liberal, com a mudança de pa- tria, está com a sua utilização de capacidade instala-
radigmas culturais e principalmente com a,hegemo- da próxima de 100%; de outro, observa-se a possibi-
nia norte-americana, crescente desde'o pós-guerra Iidade de ampliação dos investimentos oriundos da
e acentuada com a crise da dívida b.rasileira na dé- França, cuja economia se encontra em fase de ex-
cada de 80, as relações França-Brasil passaram por pansão e onde muitos empresários consideram que
um período de estagnação, cujas maiores vítimas o Brasil detém um dos maiores mercados potenciais
são as relações comerciais bilaterais e a diminuição do mundo. Do lado francês, verifica-se um forte inte-
da influência humanista na pauta política dos dife- resse por setores como indústria química; farmacêu-
rentes segmentos da sociedade. Dois exemplos po- tica; têxtil; de papel e celulose; de equipamentos
dem ilustrar essa estagnação: na.dé~da de 80, o pará agroindústria e beneficiamento de produtos pri-
intercâmbio comercial entre os dOIS palses cresceu mários; de cimento; de automobilismo; de tecnologia
apenas 0,2% ao ano; nos dias de hoj.e parecer:no~ especial; de telecomunicações; de energia; e de ser-
estar muito, muito distantes das conqUistas de dlrel- viços, em particular hotelaria e lazer. Do lado brasi-
tos individuais, políticos e sociais a~oiados ~os leiro, anseia-se pelo resgate do caráter multilateral
ideais de liberdade, igualdade e fratemldade. Vlve- das nossas relações internacionais, que historica-
mos mesmo um momento de "erosão de direitos", mente sempre foram diversificadas; anseia-se tam-
Isto torna inaceitável o uso de "cláusulas sociais" bém pela substituição dos vícios do Estado patema-
como barreiras comerciais, já que simultaneamente lista por um Estado que garanta a defesa de interes-
se perdem e se adquirem direitos de ambos os lados ses nacionais e dos direitos do cidadão, virtudes da
do oceano. cultura francesa. O Brasil espera que a França nos

É claro que essa estagnação reflete também auxilie na defesa de fóruns multilaterais para resolu-
mudanças ocorridas na sociedade francêsa, que, de ção de controvérsias econômicas. Do lado brasileiro,
centro irradiador da cultura universal, se vê atropela- espera-se também que a França, em suas tradicio-
da pela velocidade das transformações causadas nais relações com países tropicais de outros conti-
pelos avanços tecnológicos do pós-guerra. nentes, favoreça nossas relações Sul/Sul. Do lado

Ainda assim várias são as evidências de que francês, espera-se que o Brasil possa ser a porta de
as relações bilaterais entre o Brasil e a França rep- entrada francesa no MERCOSUL, assim como um
resentam hoje pauta importante na política intema- dia Portugual constituiu a porta de entrada brasileira
cional desses dois países. e na Europa. Do lado brasileiro, o que se espera é

Na área de formação de recursos de alto nível, que o Estado francês veja o Brasil com o mesmo oti-
constata-se que 50% dos cerca de 6 mil bolsistas mismo que seus empresários.
brasileiros no exterior estão na França, desenvol- Convergências de interesses são muitas, mas
vendo estudos principalmente nas áreas de enge- divergências também existem e não podem ser igno-
nharia química, engenharia de minas, geologia e te- radas. A necessidade brasileira em alcançar um pa-
lecomunicações. Os convênios científicos nas áreas tamar de desenvolvimento não se dará sob o custo
de engenharia espacial, meio ambiente, agronomia, do sacrifício da reciprocidade nas relações intema-
saúde, entre outros, recebe também atenção espe- cionais. A estabilidade da moeda brasileira não deve
cial de ambos os países, visando à construção de ser o único argumento para justificar a retomada do

crescimento econômico. Decisões como as que en-
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volvem o projeto Sivam e a flagrante existência de que estamos, desde 1988, sob a égide de uma nova
dois Brasis - o que escala os de graus do desenvol- Carta Constitucional, e, no mínimo, essa legislação
vimento e o que desce a ladeira do obscurantismo, precisaria de uma adequação.
da violência no campo, da fome, da exploração in- Mas o que importa agora discutir é a validade
fantil - podem representar sérios obstáculos nas re- de uma lei específica de imprensa num país como o
lações França-Brasil. Tanto quanto o mal-estar e os nosso, onde. o processo democrático está avançan-
constrangimentos que causam a política francesa do e onde não existe propriamente um sistema de
em relação aos extracomunitários, aos diversos pro- leis para regular as suas múltiplas atividades. Preci-
tecionismos e à manutenção da tensão nuclear. Do saríamos mesmo de uma lei de imprensa ou pode-
mesmo modo, espera-se/que, para o Governo fran- ríamos conviver, como em outros países - e como
cês o Brasil não seja mais apenas um país exotl- querem muitos profissionais da áreas -, apenas sob
que, que exporta índios como descrito por Gonnevil- o jugo do que está estabelecido nos códigos?
le. Para o Brasil, as relações com a França não de- Preferindo acompanhar essa discussão aqui e
vem se construir em cooperações fundamentadas agora nesta Casa, até pela torcida de que o bom
na dominação de países doutre-mer, mas nas cola- senso venha. prevalecer sobre os rumos para esse
borações de dlférents partenaires, sem qualquer importante tema, não posso, no entanto, furtar-me a
exigência de internacionalismo unilateral. algumas opiniões sobre a função da imprensa, seu

Enfim, Sr. Presidente, meu pronunciamento papel no regime democrático e o procedimento dos
aborda o que considero importante na convergência profissionais de imprensa.
e na divergência da relação Brasil-França. Farão Não há como se negar a importância da im-
isso ao registrar a intervenção que fiz no "Seminário prensa para o fortalecimento da democracia. Mas,
Brasil-França", organizado pela Fundação Alexandre como já se disse, há imprensa e há imprensa. Que-
Gusmão, o Itamaraty e a Embaixada da França, no ro com isso reforçar a preocupação daqueles que
final do mês de abril, como também ao fixar a minha notam a disfunção nessa atividade relevante, ou
posição em relação ao que se discute naquele paí- pela má formação de certo grupo de profissionais ou
ses pelo Presidente brasileiro. pela incidência do poder corruptor dos que às vezes

Acho que essa visão do Brasil como país exótico detêm determinado poder, levando de roldão o que
e de outros mares é superada. Hoje queremos outros há de sublime e de relevante na missão de informar.
parceiros, e a França pode ser, desde que não queira Embora tenhamos hoje, no Brasil, boas esco-
nos impor um intemacionalismo unilateral. ,Ias de Comunicação, nem por isso temos como as-

Era o que tinha a dizer. segurar a absoluta e inquestionável honorabilidade
Agradeço a paciência de V. EXª, Sr. Presidente. dos. pr?fis~ionais de imprensa..Há, claro, os bo~s

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - E da p~oflssl?nals, zelosos no .cum~nm~nto de sua mlS-

C sao de Informar, mas há ainda, infelizmente, aqueles
asa. f d" t I" b_ que azem a Imprensa um rampo Im para seus o -

O SR. PAULO DELGADO - Da Casa, nao, Sr. jetivos escusos e os detratores gratuitos da honra
Presidente. V. Exª está descumprindo o Regimento e alheia.

sabe disso; então, não da ca~. ..... Diante de tais conceitos, há a necessidade de
~ SR. PR;SIDE~T~ (Wilson Gar,npos) - Des- uma lei de imprensa? E, neste caso, essa lei precisa

cumpnu-o V. Ex- em pnmelro lugar. se prevenir com os rigores tomados necessários
O SR. PAULO DELGADO - Tenho que concor- num panorama ainda não saneado no que de verda-

rer com V. Ex'" que o está descumprindo mais. deiro e de real deve a imprensa apresentar? Esta é
O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - V. a boa discussão que se estabelece agora, quando

Ex!! pode concorrer comigo numa votação em plená- tramita nesta Casa o projeto da nova lei, oriundo do
rio. Senado, e com pontos polêmicos em pauta, corno o

A SRA. MARIA VALADÃO (Bloco/PFL - GO. da punição com multas pesadas para algum delito
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, que venha a ser cometido.
srªs e Srs. Deputados, vivemos nestes dias, nesta Neste caso específico, mais uma vez o que
Casa legislativa, a discussão interna sobre tema de deve prevalecer é o bom senso. Não compartilho da.
maior importância no contexto da nossa sociedade, idéia de que o político, de modo especial, o Con,.
que é a Lei de Imprensa. A reformulação do texto em gressista, deva se prevenir contra a imprensa, crian~

vigor, datado de 1967, realmente se impõe, até por- do embaraços para o seu melhor desempenho. Essa
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discussão não pode passar pelo emocionalismo que, do. E os outros que lá vivem? Seráque teremos de
lamentavelmente, acomete alguns membros desta fretar aviões, fazer uma ponte-aérea de Alagoas
Casa, preocupados com a própria reputação e dei- para Brasnia, a fim de trazer os pacientes que lá es-
xando de entender que a sociedad~ brasileira se. tão morrendo por falta de atendimento? .
moderniza e que, num processo de afirmação demo- Gostaria que os colegas refletissem acerca
crática, precisa de informação sadia. desta questão. Não defendo a aprovação da Contri-

Defendo, assim, a prática sadia da comunica- buição Provisória, mas é necessário que haja uma
ção, com responsabilidade, tendo como conceito tomada de consciência, porque muitas vidas precio-
aquele mesmo de alguns especialistas em Comuni- sas estão se perdendo por falta de responsabilidade.
cação, como o Prof. Carlos Alberto di Franco, para É necessário que o Governo Federal pense mais no
quem a ética começa exatamente na informação povo brasileiro, .principalmente n~queles mais de-
ajustada e correta, fruto-de uma investigação séria, sassistidos e desprovidos de sorte..
aprofundada e procedida com toda a responsabilida- Gostaria que ficasse registrado meu lamento e
de antes de se pôr um fato a público. meu protesto diante do estado em que se encontra a

saúde na Nação brasileira, particula'rrriente no meu
Igualmente, insisto na eficiência do direito de Estado, Alagoas.

resposta, que precisa ser praticado pelos veículos
de comunicação no acesso à informação que estiver O SR. LIMA NETTO (Bloco/PFL - RJ. Pronun-
sendo questionada, sem burocracias, para que o cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
efeito de reparo venha de fato existir. Deputados, o Plano Real tem sido um grande suces

so no combate à inflação. Aprendemos com os erros
Por último, não posso me conformar com a do passado ,e conseguimos fazer um plano que vem

mera citação de três exemplos clássicos de falha da mantendo a inflação em níveis de Primeiro Mundo
imprensa, aqueles localizados nos casos que envol- há quase dois anos. Quem ganhou com isso? Evi-
veram os ex-Ministros Abi-Ackel e Alceni Guerra e a dentemente todos os brasileiros ganharam com o
Escola Base de São Paulo. A honra dessas pessoas controle da inflação. Porém, alguns pagaram mais
acabou enxovalhada e a imprensa, ainda que pilha- caro pelo remédio.
da numa clara falha de procedimento profissional, É razoável que paguemos um preço alto para
não deu a isso nenhum milésimo da importância que nos livrar deste monstro que é a inflação. Porém;
dera aos fatos que com tanta sofreguidão e irrespon- será que estamos pagando mais do que devíamos?
sabilidade denunciou. Se estamos em um deserto, morrendo de sede, sem

Precisamos ingressar num processo civilizado dúvida pagaríamos qualquer preço por um copo dá-
de comunicaçã >, com a imprensa exercendo, plena- gua. Mas se podemos pagar 100, por que pagar 200
mente, seu relf vante papel, vale dizer, pleno exercí- por esse copo? Isto é, na. minha opinião o que está
cio da função Jom liberdade, sem qualquer tipo de acontecendo com o Plano Real. Estamos pagando
censura, mas imprescindível que esse exercício se mais do que deveríamos por ele.
faça com étic a com responsabilidadé. Em todo plano econômico, alguns setores so-

Quem sJbe, assim caminharemos, no Brasil, frem mais que outros. No caso do Plano Real, a con-
para um estágio em que, na prática, deixe de existir ta mais pesada caiu na cabeça da classe média e
a polêmica Lei de Imprensa. dos agricultores, especialmente os pequenos e mé-

O SR. TALVANE ALBUQUERQUE (Bloco/PPB dias. Os agricultores pagaram porque o real foi sus-
- AL. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrBs tentado pela âncora verde. Os preços dos alimentos
e Srs. Deputados, venho a esta tribuna nesta tarde em geral, do frango em particular, não acompanha-
para lamentar a situação em que se encontra a Na- ram a inflação, entendo subido pouco em valores
ção brasileira e, mais particularmente, o Estado de nominais desde a implantação do real.
Alagoas, no que se refere à questão da saúde. On- A classe pobre foi grandemente beneficiada
tem, fui obrigado a tr~er de Alagoas um paciente pelo real, mesmo considerando que o salário mínimo
que deveria ter sido internado no único hospital que é ridicularmente insuficiente, e o consumo de ali-
trata das doenças no tórax no, Estado, mas que foi mentos, especialmente os básicos, atesta isso. A
fechado devido à crise e ao caos instalados no setor classe média sofreu porque os serviços foram, e
de saúde. normalmente são em qualquer plano de redução de

Internei-o hoje, no Hospital de Base de Brasí- inflação, os grandes vilões. Aluguéis, mensalidades
lia. Este paciente, consegui trazê-lo para ser atendi- escolares, serviços em geral, que constam do orça-



Todos queremos o melhor para o País. Que os
seus problemas sejam resolvidos, que os brasileiros
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---O-preço daestat>ilização econômica e düÍ''Ülila
lecimento do real está sendo pago por toda a socie~
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exigidos são duros, mas a honestidade de propósi
tos é a marca das decisões governamentais e tudo é
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crescimento e criar condições de desenvolvimento
para o Brasil e para seus filhos.
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mento da classe média, subiram muito acima da mé- do Planejamento, com os dois Presidentes do Banco
dia da inflação. Central, com diretores do Banco Central. Minha con~

Será que o Plano poderia ter sido conduzido de clusão é que o Governo, que foi eleito- pelo Plano
forma a machucar menos a classe média? Tenho Real, tem medo de assumir posições corajosas para
convicção de que sim. A política de juros altos prati- salvar o Plano.. Eles acham que está tudo certo e
cada pelo Governo é necessário paraevitar um cori": ' que podem reduzi:- lentamente as taxas de juros,
sumo excessivo, 'razão do fra.casso do Plano Cruza- c<?mo vêm fazefldo. .
do. É também'nedessária para evitar estocagens ê;~- . A,imagem que eu faço é de um náufrago que
cessivas e atrair investidores. Porém, nossos juros se agarrou a uma bóia e que não vai afundaro SÔ
não estão altos, estão absurdamente altos. A taxa que a bóia e~tá na correnteza, sendo afastada da
real anual dos papéis de Governógira em torno de praiÇl.. Ele não vai afogar-se, mas pode morrer d,3
20% ao ano; metade disso já poderia ser considera- fome e sede. Afinal, não é ,isso que está acontecen·
do, juros suficientemente altos. do com nossa classe média, cada vez mais sem em·

, , . prego?
O que aconteceria se, esse jur9fos!;>e r?-pida-.

mente reduzido? O Governo teme que o consumo Sem empresas çompetitivas não haverá gera-
volte a esquentar. Não acredito, porque o consUmo ção de empregos. Todos sabem que nossas empre-
excessivo colocç'u boa parte da classe média pendu- sas já pagam ymelevado Custo Brasil, resultado de
rada no cheque especial. Haveria uma perda de re- nossa ineficiência de infra~estrutura. Vocês se lem-
servas externas, hoje em tomo de 51 bilhões de dó- bram da Lei dos Portos? Ela foi aprovada em 199L1·,
lares. São capitais especulativos, que certamente e até hoje o Governo não teve coragem de aplicá-Ia
abandonariam o País na primeira ameaça de crise, em sua totalid~de. Juros altos, transportes deficien-
iriam embora mais cedo. Ótimo! Manter reserVas tes, portos caros e ineficientes, burocracia e){cessi-
custa muito caro, porque odiferencial das taxas de va. Como é que á. empresa brasileira pode sei" ·com-
juros externas e internas é muito alto. Se nossas re- petitiva e gerar empregos?
servas caíssem pela metade, seria muito bom para o Enquantç> o Governo insistir na política suici(Ja.
Brasil. de juros absurdos, quebram as empresas e os brasi-

Outro resultante da diminuição dos juros e da leiros perdem seus empregos. Coitada da ClaS§(3

conseqüente queda de reservas seria uma modera- média! Coitada da pequena e média empresa! Coita-
da desvalorização do real. Isso também seria bom, dos dos pobres, que também podem perdsf SflUB

pórqüe nossas em.2resas passariam a ser mais com- empregos! Coitado do Brasil!
petitivas ante as concorrentes estrangeiras. 0-60- O SR. LUIZ CARLOS HAlJLV (P5DB ~ p~::;.

verr:t0 teme que isso cause impacto importante nos.. er:9nJ:lncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidenf:,3,
preços e, conseqüentemente, na inflação. Não acre- srªs e Srs. Deputados, que brasileiro, família, I)U

dito. classe, ou segmento da população do País, traba-
O grande problema do momento, que afeta Ihadores, empresários estudantes, profissionais Iibe-

tanto as classe média e pobre, é o fantasma do de- rais, não têm hoje uma reivindicação a apresentar,
semprego. Os juros elevados aumentam o custo do' uma demanda ou necessidade a satisfazer, uma re-

-Governo,_sela ele federª, estadual ou municipal, e clamação a fazer ou uma sugestão a oferecer?
as dIficuldades que vários E§1ªdos e Município-s-es
tãQ.Jendo para pagar o 13º salário é parcialmente, só
parciaImentaexpHcada-por isso. --

Os juros elevados afetam também as empre
sas privadas, especialmente as micro, pequenas e
médias. Elas perdem a competitividade e reduzem
os empregos. Redução da oferta de emprego. Este
é o maior problema do nosso Plano; e sem necessi
dade de ser.

Com todas estas razões, por que o Governo
persiste no erro? Por que não baixa logo esses juros
absurdos? Já falei sobre este problema com o Presi
dente da República, com os Ministros da Fazenda e



Lideranças diversas têm se dirigido para cá,
ávidas por soluções para seus problemas específi
cos. Os assalariados clamam por melhores salários
e condições de trabalho, os empresários reivindicam
aprovação das reformas, principalmente a tributária,
redução de juros e do Custo Brasil, os camponeses
lutam por um pedaço de terra para produzir, os de
sabrigados querem moradia própria, e assim por
diante. O Governo Federal debate-se em meio à es
cassez de recursos e à'necessidade de reduzir gas
tos. Os Governos Estaduais dependem da União, e
os Municípios carecem de ajuda e apoio, tanto da
União quanto dos Estados. O Poder Judiciário é su
focado pela multiplicação de conflitos e por críticas
de lentidão na distribuição da justiça. .

De fato, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,
a situação é de emergência nacional e, como tal,
precisa ser enfrentada. Um amplo entendimento é
indispensável e urgente.

Por isso, atrevo-me a sugerir que o Exmo. Sr.
Presidente da República seja o fiador de um amplo
pacto social e convide a cúpula do Poder Judiciário.
Os Governadores, Presidentes de Assembléias Es
taduais, as Confederações, as Centrais Sindicais, as
Universidades, os estudantes, as entidades mais
representativas dos Municípios, o Movimento dos
Sem-Terra, a Igreja, os partidos políticos para, junto
com as Lideranças do Senado Federal e da Câmara
dos Deputados e seus Exmos. Presidentes, estabe
lecerem uma trégua e uma agenda mínima de medi
das e soluções que permitam a pavimentação de ca
minhos para a recuperação do Estado como um
todo, a fim de que possa suprir as demandas so
ciais, econômicas, financeiras e político-administrati
vas que hoje assolam o Brasil, em meio às quais
nos debatemos, à beira de um perigoso abismo.

O SR. FERNANDO RIBAS CARLI (PDT - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. e srªs
Deputados, venho, nesta tarde, parabenizar um Mu
nicípio brasileiro. Vivemos crises nos diversos seto
res do Governo; na Saúde, por exemplo, ouvi um
companheiro relatar a sua epopéia ao trazer um pa
ciente de Alagoas para Brasília para ser tratado no
Hospital de Base. Sabemos que a Saúde por todo o
País está numa séria crise. Posso vir aqui e dizer
que há um Município neste país, mais precisamente
no Estado do Paraná, onde existem prioridades.
Prioridades que estão sendo cumpridas, porque fo
ram propostas de uma campanha eleitoral.
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com um mínimo de paz, dignidade, alegria e felicida- Refiro-me ao Município de Guarapuava, no
de. centro-oeste do Estado, a 250 quilômetros de Curiti

ba, administrado por um jovem Prefeito, de 30 anos,
que tem como prioridades a Educação e a Saúde e
por honra pertence ao meu partido, oPDT.

. Nà Saúde, o Prefeito implantou programas ím-
pares, que têm sido destaque na imprensa nacional,
como o "Anjo da Guarda", que reduziu sensivelmen
te o índice de mortalidade infantil.

Na Educação, dentre os diversos programas
que estabeleceu, destaca-se "O Bom Boletim Ganha
no Fim", com intuito de evitar a evasão escolar, fa
zendo com que todos os primeiros alunos de turma
de todas as escolas municipais, no final do ~no, re
cebam uma casa de presente por sua atuação esco
lar. Esta iniciativa reduziu sensivelmente o índice de
evasão escolar.

Sexta-feira passada, criou em Guarapuava o
programa "Gira Mundo", em que todas as escolas da
rede municipal estão ligadas à Internet, numa par
ceira com a IBM. Da mesma forma, foi implantado o
programa "Horizonte", fazendo com que todos os
alunos da rede municipal de ensino de Guarapuava
tenham acesso à informática, não havendo mais
aquela diferenciação em que só os que têm posses
podem comprar um computador para seus filhos,
que estudam em escolas particulares, as quais tam
bém oferecem cursos de informática.

Em Guarapuava, o Prefeito César Franco, com
prógrama "Gira o Mundo", leva a todas as escolas
muhicipais e, por conseguinte, a todo os alunos - e
são mais de 30 mil -, um laboratório de informática,
fazendo com que as crianças da rede municipal de
ensino possam navegar através da informática, sain
do dos rincões do Paraná, de Guarapuava e che
gando ao Museu do Louvre ou aos mais famosos
museus e às melhores universidades do mundo.

Por isso quero, neste momento, Sr. Presidente,
Srs. Deputados, parabenizar Gaurapuava, a gente
da minha terra e também o Prefeito César Franco
pela sua iniciativa e principalmente por estar cum
prindo o seu discurso de campanha, fazendo dele
uma prática na sua administração.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Con
cedo.a palavra à Sri\ Deputada Jandira Feghali.

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PC do B - RJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, gostaria
de entrar no debate que lamentavelmente foi feito
pela mídia durante toda a semana, mas que pouco
foi feito no Congresso Nacional, acredito eu, sob a
ótica mais correta.
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Os três "destaques de votação em separado, lhe uma saída e que fazem uma marcha batida de
que derrotaram a proposta do Governo, na semana se somarem aos argumentos do Governo para criti-
passada, naNotação da reforma da Previdência, na car a Oposição. É incrível que apenas nesta votação
minha opiniãO' não são privilégios. Desafio alguém eles digam que houve corporativismo e fisiologismo.
que chame de privilégio a paridade dos servidores A Minoria só pode ganhar posições se parte da
inativos com os ativos no serviço público. Acho tam- base do Governo se somar a ela. Se querem cha-
bém que nãO .. se pode chamar de privilégio quando mar isso de fisiologismo ou do que quer que seja, é
tentamos estabelecer eqüidade no serviço público, . o direito, é uma opção, de cada um. Mas nenhuma
não penalizando quem começa a contribuir mais vitória da Oposição poderá ser alcançada sem que
cedo, estabelecendo o teto da idade mínima. se divida a base governamental. Então, por que

E também não acho, na medida .em qUe o. De- . agredir a Oposição e a esquerda no momento de
putado Michel Temer. trata o magistério como· cate- uma proposta tão importante para a sociedade brasi-
goria e não.~diferencia por condições de trabalho, leira?
que devamos exCluir de uma. parcela desta categoria Será importante que tanto o Senador Roberto
o seu direito,~ ~posenfa,.dqr,ia especial. Freire como o Deputado José Genoíno explicassem

Portanto, o debate que temos que fazer é so- porque fizeram coro contra os seus próprios parti-
bre a essência da reforma da Previdência, em que dos dentro do Congresso Nacional, a favor do argu-
conjuntura estamos atuando, como inviabilizar a im- mento do Governo de que a Oposição trabalha ape-
plosão da P"revidência públic~ e "como viaoilizar sua nas com privilégios.
eficácia a cobertura universal. Como não ceder ao Aliás, quero destacar, Sr. Presidente, que todas
lobby das s'eguradoras privadas, como não ceder as emendas aqui apresentadas para a exclusão de
àqueles qUe estão ansiosos pelos t?i1hões de reais privilégios na votação da reforma da Previdência fo-
que, certamente, cairão em suas mãos com essa re- ram da autoria da Oposição. Lamentavelmente, ou
forma da Previdência? . os dois Parlamentares não entendem de Previdên-

Lamentavelmente, no discurso do Governo, cia, ou há algum problema político que precisa ser
fica difícil dif~renciar o que é realidape do que é fic- esclarecido.
ção. O Presidente Fernando Henrique Cardoso, ao Era o que tinha a dizer.
dizer que perdeu a votação porque não fez barga- O SR. PADRE ROQUE (PT - PRo Sem revisão
nhas, ou quer apenas entrar no caminho do desgas- do orador.) - Sr. P~esidente, srªs e Srs. Deputados,
te e da desmoralização do Congresso Nacional, ou antes de mais nada, solicito aJnscrição nos Anais da
então quer negar que gastou recentemente mais de Casa de um editorial do jornal O Estado do Paraná,
13 bilhões nessa negociação. do dia 11 de maio de 1996, pág. 2, que aborda a.

Não podemos tratar a realidade como se fosse aposentadoria parlamentar, manifestando exatamen-
ficção. Quero crer que muitos Parlamentares, que te sua inconformidade com o primeiro DVS votado
aqui votaram para garantir direitos e conquistas, ti- por esta Câmara, na medida em que beneficiou os
veram seus votos direcionados não por uma ação fi- próprios membros da Casa e seus pares governa-
siológica ou de barganha, mas por uma sensibilida- mentais de todos os quadrantes e que, na verdade,
de política diante de um texto tecnicamente inade- depois, deixou muito a desejar em relação a outros.
quado, diante de um eixo de reforma perversa do O que efetivamente me traz aqui hoje é mais
ponto de vista social e diante do pleito eleitoral deste uma vez fazer um protesto formal, mas sincero e au-
ano, que, obviamente, põe a nu as posições po/ítí- têntico, em relação ao tratamento que esta Casa dá
cas de todos os candidatos. aos cidadãos deste País, ainda que sejam eles de

Mas o que mais me gera perplexidade não é o classes e categorias diferentes.
marketing delirante e de ficção que o Governo tenta
impor à realidade brasileira, dizendo que não é um Há poucos minutos, com muita alegria, vi um
governo de barganha - o que é uma deslavada grupo de cidadãos, todos eles de terno e gravata,
mentira, porque já virou refém da sua própria barga- muito bem apessoados, adentrarem este recinto,
nha, e cada vez o preço é mais alto. O que me gera que é praticamente exclusivo dos Parlamentares e
perplexidade é existirem, no ambiente da chamada assessores, devidamente credenciados.
Oposição, Parlamentares como o Senador Roberto Esta manhã assistimos aqui, mais uma vez, a
Freire e o Deputado José Genoíno, que esta sema- um lamentável episódio, que é reiterado e, portanto,
na somaram-se ao coro do Governo tentando dar- mais grave e, diria, mais indigno para com os cida-



Sr. Presidente, peço, em nome p!3sta Casa,
que acredito seja digna, altiva, justa,honesta e sin~ .
cera, que, no futuro, o povó .brasileiro, pQbre ou riéo,
aqui seja recebido nesta Casa de igual forma, com
os mesmos direitos, e, principalmente, com as mes- .
mas facilidades, para que todos possam dizer a esta' :
Casa que também eles têm interesses a defender,
têm necessidades a saldar, enfim têm grandes con
quistas para oferecer à sociedade brasil~ira:

EDITORIAL A QUE SE .REFERE' O
ORADOR:

"APOSENTADORIA PARLAMENTAR

Se a gente 'fizer uma enquete sobre as
aposentadorias dos Congressistas, todo
mundo vai dizer que é contra, menos os pró
prios congressistas. Entretanto, a oposição
da opinião pública deve-se ser entendida em
termos. Na verdade, resposta idêntica seria
dada se a pergunta fosse simplesmente:
Você é a favor ou contra os congressistas?

No fundo, o que ocorre é que o povo
se posta, em princípio, contra o político e
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dãos deste País. Pequenos agricultores que traba- . mais ainda se ,este é parlamentar, pois en-
Iham ém regime-de economia. familiar; tendo nego- ',tende que, se as necessidades da socieda-
ciado d[utumamente com as·autoridades,desta Casa de não estão sendo atendidas, cabe-lhe cu1-
um espaço para a realização de uma atividade, que, ' ,pa.Quanto à, aposentadoria que resulta em
segundo eles, éde extrema'relevância; tiveram on- : o. -parlamentar _ganhar sem. trabalhar, já é
tem ,à noite, po~'uina'decisão, que eu chamaria de voz corrente'~crendiceque, tal. acontece,
covarde, sua átividade cáncelada em·cima da hora lÍl1esmo s,emaposentadoria. '. r.1 I

pelo Vice-Presidente.daMesado Senado~:' Que o parlamentar fique sem trabalhar

Hoje, pela'mánhã, foi; um verdãd~fro rebliliço .e .~~r'!~~. ~"()r isto,;é pois; o ma.' menor. Mal
tr??~r ,e~8:s: pe~~a~. par~ ,qe:ntro d~~táiCasa. Sr. ."':Ial~rEt glJe:o Pov?pél;gue? c~~t~:
Presidente; eles 'foram tratados de forma"humilhan- , "', ,~~~. dlsc~~c:e~ I sobre .0. ,fim d~ IPC
te, sendo revistados de alto, a baixo qU,an1jo, na ver- .' (In~tltuto de Pr~vlden~l~. dos C.~~Qtesslstas),
dade, todos sabemos que eres não são baderneiros, " plEllltead9, P9r alglJps, POUC()~1 e ,reclamado
mas meros agricultores, pais e'mãesêlé família, que pelo povo, ~ qU,e ~:nos se dIZ é que se tra-
de longe, de todos os récaritos deste' páís, vierám a . ta, ,de. ,um,~ Inst~tu~ç,~~ que,' re~f3~e. polpudas
Brasília' pará manifestar' o/desejo de participar do's' . ,~erbas ~o ,g9ver':!0 para poder I?~gar os p.~-
bensdeste Pa:-' . .,', " .', " .' .' ventos do~, ex-deputados. Em,19~7 a Unrao

, ',' .. , . '.' __ .. ,. , ._" _ _"," , terá, de, repassar,qQ IPC, M milhões para
.Suas relVll)çhcaçoes, J~r, .Presld~'1t~,sao 1T!l!ltq • ate'ridefás aposentadorias dós' deputados e

si!l!pl~~: não quEt"ems~ ~rarysformar~'11,. sem-~~rr~, . mais'7,9 milhões de'réals pàra'o Senado.
amanha, para nao sere!J1. ~ortos mlse,r.avelm~~~e." . ., De,alguma fórma, esse n~gÓcio guarda
con:~" foram seus compan/:1elros em ,ElgoradodQs , ~~rn~lharças :çor!J. 9: já fam~~~ -Proer. En-
CarüJas. ' 'quanto' O' Proer emprestar a· bancos falidos

Sr. Presidente, eles 'também vieram solicitar a.. '. dinheíro' ,CID', própno sistema· financeiro, dá
reforma agrária para que seus ex~ompanheiros" paraengdlir: O que não é admissível é que
que já perderam suas terras, não se marginalizem 'empreste dinheiro do povo. Assim, enquanto
em nossas cidades, para :que suas f~riJmas não. se. o IPC gastar dinheiro' arrecadado de contri-
corrompam totalmente na p,eriferia dos,npssos cen:,. . buiçõés' dos próprios. parlamentares, tudo
tros urbanos. . . bem. Mas; quase'R$'50 milhões do dinheiro

, dp povó é inacéitáv~1. .
O deputado federal Padre Roque Zim

, 'mermann (PTIPR) apresentou uma emenda
. à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 1997,
propondo que não se pague ao IPC esse di

'nheiro, no ano que vem:
Na' sua justificàtiva, diz o deputado e

'padre que o IPC é uma entidade privada e,
por isso,' não se justifica que o govemo lhe
dê dinheiro.

O IPC tem personalidade jurídica pró
pria, além de autonomia administrativa e fi
nanceira. Por isto, não há necessidade cabí
vel de transferir recursos federais à institui
ção, justifica.
.' Alguns parlamentares éticos propõem
não só a suspensão dessa contribuição da
União,' mas a extinção do Instituto de Previ
dência dos Congressistas. Entendem que a
aposentadoria após oito anos de exercício
de mandato' parlamentar ou cinqüenta anos
de idade constitui-se num privilégio. E é pri
vilégio, sem dúvida, notadamente se os be-



O SR.' ALBÉRICO CORDEIRO (Bloco/PTB 
AL. Sem revisão do orador.) - Sr.' Presidente, ape-

. , ". ,. - .. "
nas para registrar.:.. 'e um nobre Depútàdo do Estado
de Alagoas'até já' faloú sobre a situação da saúde
no Estado - QfÊú::hamento,doHospital Ge~1ge Ma
ceió.

Sr. Presidente, o assunto é grave. Já pedi ao
Sr. Ministro da Saúde, O'r. Adib Jaterie, que encontre
uma solução - e não pedi nenhum centavo ao Sr.
Ministro - p~rao Hospita~ ~eral de Maceió.

A obra ,está totalmente abandonada, caiu o ta
pume e os res'ponsáveis rétiraram a' vigilância. Ago
ra, ela vai se transformar num covil de marginais,
ameaçando' toda a áreá residencial que p,ossui teto.

A propósito, erlViei' <> Seguinte. bilhéte :ao Minis
tro Adib Jatene, na esperança de receber de S. EX
ao menos uma palavra, um gesto, qualquer que
seja, sobre este assunto.. : ' . '

"Senhor Ministro Adib Jatene, encami
nho,a Vossa Excelência novas e - suponho
- consideráveis informações sobre.o esque
leto do Hospital Geral de ~~ceió. Obra ina
cabada e que, nos altiplanos do Bairro da
Serraria, desafia govemos e indigna os ala
goanos. Agora, hoje, o esqueleto do edifício
está total e absolutamente abandonado. Os
tapumes caíram e retiraram a vigilância.

Há 16 meses estou insistindo com
Vossa Excelência pela abertura de um diálo
go de parceiros com os Senadores e os De
putados Federais de Alagoas. Pedi que
mandasse vir a maquete que, acredito, en
contra-se em Maceió. E com todo o proces
so à mão, as informações e os papéis, os
cálculos e as planilhas, fizéssemos uma reu
nião para discutir as alternativas e o futuro
do edifício inacabado.

Pedi a Vossa Excelência que adminis
trasse esse diálogo, que comandasse essa
operação. Decorridos 16 meses, estamos no
ponto zero, com a agravante de que, agora,
hoje, sem segurança e devassado, o esque
leto venha a se transformar em favela ou es
conderijo de marginais.
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nefícios forem comparados aos minguados E em momento nenhum' pedi dinheiro
proventos oferecidos aos trabalhadores em ao Ministério da Saúde. Pedi coordenação,
geral:, , ,diálogo, encontros à busca de'uma solução.

Entendemos que a existência ,do IPC é De qualquer solução.
sustentável, desde 'que encarado como insti- Esta foto da maquete que encaminho a
tuição de previdência'privada. E que corno Vossa Excelência, este Deputado a apa-
tal funcione,' sem receber dinheiro da nhou na obra, no chão, no último domingo.
Uniã():~ , Remeto-a ao Ministério da Saúde junto com

um vídeo feito também no últir:no domingo,
às 8 horas da manhã, ainda na crença de
que' alguém nesse Ministério, faça algumas
cois,a. ' .,. " . ..

, Qualquer coi~a.
Tenho dito."

O SR.',CLÁUDIO CÁJADO (BlocoÍPFL - BA.
Pronuncia o' seguinte disqurso,) ';"" ,~r, p~esidente,
Sr&s e Srs. Deputados, o Governo começa a cumprir
a promessa ,feita aos sem-terra, com a doação de
terras pertencentes à União, mais 'especificamente
ao Ministério 'do Exército; às quais foram colocadas
àdisposiçáodo Ministérioda'Reforma AgÍária para
o assentamento desses coronos. Essas áreas estão
espalhadas por vários Estados, o que vem ao en
contro das necessidades'do programa a ser desen
volvido.

Ternos a convicção de que o acordo firmado
entre o Ministério do Exército e o da Reforma Agrá~

ria, sem dúvida, irá minimizar os conflitos existentes
atualmente no meio rural do território brasileiro.

O Ministério da Reforma Agrária, ao assentar
os sem-terra, terá que começar a planejar um meca
nismo que coloque à dispbsição dos assentados um
programa de incentivos e também uma tecnologia
racional, pois só assim é que veremos o agricultor
trabalhando no campo, com o apoio do Governo,
para que ali permaneça produzindo.

Com as providências a que nos referimos an
tes, se forem realmente cumpridas as metas estabe
lecidas pelo Governo para os assentamentos, pode
remos pensar seriamente em ampliar, e com certeza
bater novos recordes de colheitas no Brasil.

O assentamento dos sem-terra não deve servir
somente para a agricultura de subsistência, pois, se
isso acontecer, o País não poderá usufruir do seu
imenso território para extrair as divisas necessárias
à melhoria da balança comercial brasileira, além de
tomar o sustento do povo mais barato.

Por isso, louvamos a atitude do Ministério do
Exército, e queremos que a mesma sirva de incenti
vo para outros órgãos, que hoje detêm posse de ter
ras totalmente improdutivas, proporcionando, assim,
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uma solução a esse que é um dos graves problemas através do Ministério da Educação e do Desporto,
sociais do Brasil. tem destacado três linhas prioritárias de atuação:

O SR. LEÔNIDAS CRISTINO (PSDB - CE. 1. Prioridade ao Ensino Fundamental e ao Pla-
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, no de Valorização do Magistério.
srªs e Srs. Deputados, o Governo Fernando Henri- 2. Definição e implementação de 'reformas ins-
que Cardoso estabeleceu, como uma das suas prin- titucionais capazes de criar as condições de mudan-
cipais prioridades, o desenvolvimento e aperfeiçoa- çás :p'ermanentes nos rumos da educação brasileira.
menta da educação básica da população brasileira. 3. Mobilização da sociedade pela melhoria do

A avaliação da realidade da educação em nosso ensino público.
País revela uma trágica situação com a qual convive- Estas prioridades expressam o compromisso
mos há muito tempo. Essa situação, grave e de difíçil do Governo Federal com a implantação do Plano
solução, pode ser resumida em duas grandes questões: Decenal de Educação para todos, que, ainda em

A primeira, srªs e Srs. Deputados, é o baixo ní- 1994, a partir de um processo de ampla mobilização,
vel de qualidade do nosso sistema educacional" o estabeleceu um conjunto de diretrizes a ser desen-
que vem resultar no baixíssimo nível de escolarida- volvidas.
de média de nossa população. No Brasil, como é, <;Ie Além dessas álleas prioritárias de atuação me-
conhecimento de todos nós, a educação ~dia da recem destaque, neste' meu pronunciamento de
população é de apenas 3,5 anos de escolaridade. hoje, outras atividades de~envolvidas na área de
Estamos muito atrás de vizinhos nossos, como a Ar- educação, visando fortalecer e aperfeiçoar a quali-
gentina, que tem mais de 8 anos de escolarlda~e dade e as oportunidades de educação da população
média na sua população; estamos atrás, também, brasileira. Vou referir-me, meus senhores e minhas
do Chile, cuja população possui, em média, qU~$~ senhoras, às atividades desenvolvidas em coorde-
11 anos de freqüência à escola. Cito apenas estes nação com o Programa Comunidade Solidária, às
dois exemplos para estabelecer a comparação com ações relativas à melhoria e expansão da educação
países semelhantes ao nosso, seja em suas difiG~I- de nível médio e da educação tecnológica. Procura-
dades sociais e econômicas, seja em suas trajetó- rei, também, destacar algumas dimensões da políti-
rias políticas, também marcadas por período de au- ca voltada para a educação superior, para a educa-
toritarismo. ção dos portadores de necessidades especiais de

A segunda grande dificuldade - que tem corroí- atendimento.
do nosso esforço na área educacional -, meus se- Cabe destacar, antes de qualquer outro fato,
nhores e minhas senhoras, é o alto grau de inefi- aquele que mostra, de forma mais efetiva, onde está
ciência de nosso sistema escolar. Embora a Consti-. a prioridade: isto é, onde o Governo do Prof. Feman-
tuição assegure um volume razoável de recursospú- do Henrique Cardoso está fazendo investimentos. '
blibos para investimentos em educação, há um con:- Quero chamar a atenção de cada um dos meus pa-
senso generalizado sobre a necessidade de uma po- res aqui presentes e de toda a população brasileira
lítica educacional que mude radicalmente a situação" para os números do orçamento realizado pelo Minis-
atual e futura, da educação brasileira. É mister que tério da Educação em 1995. Houve, minha senhoras
se comece urgentemente a mudar a realidade pra- e meus senhores, um aumento real de gastos (eu
sente e garantir um porvir mais promissor para as prefiro dizer de investimentos) em educação por par-
gerações jovens, tomando a educação mais eficien- te do Governo Federal. De R$7,6 bilhões de reais
te. Em outras palavras, é urgente estabelecer ações em 1994, passamos a aplicar R$9,8 bilhões de reais
para que os recursos atualmente investidos em edu- durante o ano de 1995. Isto significa uma aumento
cação, e aqueles adicionais que se venham a inves- real, já corrigido, de ,30%. Isto mesmo, meus caros e
tir, produzam resultados quantitativos e qualitativos colegas Parlamentares. Um aumento de 30% con-
mais adequados à nossa realidade. Precisamos re- centrado principalmente nos itens pessoal e outros
duzir as taxas de evasão e de repetência, melhorar custeios. Isto é, sem dúvida, um esforço significati-
a qualidade do ensino tornando os conteúdos esco- vo, considerando-se que a arrecadação de impos-
lares mais sintonizados com as novas demandas e tos, por parte do Tesouro Federal, deflacionada pe-
necessidades sociais e tecnológicas da sociedade los mesmos critérios, aumentou apenas 5%. À luz
como um todo e de cada um dos seus membros. desses dados, dificilmente se pode dizer que este

Para fazer frente a estas duas grandes dificul- ,Governo esteja tímido em expressar em dotações
dades, a política educacional do Governo Federal, orçamentárias sua prioridade à área de educação.
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O diagnóstico do sistema educacional brasilei- colas que eles freqüentam. Este, Sr. Presidente, SrSls
ro mostra claramente que, hoje, não é mais neces- e Srs. Deputados, é um exemplo claro de uma ação
sário um grande esforço na .construção de novas es~ em que a União cumpre sua função supletiva e de
colas. melhorar a qualidade ·do ensino oferecido por Esta-

Felizmente, a rede pública é ampla e quase su- dos. e- Municípios de todo o País, independente do
ficiente para atender à demanda de cidadãos em partido que os govema.
idade escolar. O Programa Nacional do Livro Didático, funda-

Melhorar o ensino, hoje, é cuidar do funciona- mental para o processo de aprendizagen, principal-
mento e da manutenção da escola. Por esta razão, mente dos estudantes de baixa renda, distribuiu 100
foi dada ênfase a ações voltadas para a valorização milhões de livros, constituindo-se na maior distribui-
do professor - seu salário e seu treinamento - assim ção da história do Programa, alcançando, pela pri-
como para a melhoria do rendim~nto escolar dos es- meira vez, alunos de 5ª à 8ª séries do ensino funda-
tudantes, como o Programa do Livro Didático e o da mental. E, para 1996" o Programa vai atingir, simul-
Merenda Escolar. A merenda escolar passou a ser taneamente, todos os alunos de 1ª à 8ª séries do en-
oferecida, pela primeira vez, nos 180 dias letivos do sino fundamental.
ano, demandando um aumento de recursos de O Programa Acorda Brasil visa mobilizar a so-
R$400 milhões para R$600 milhões de reais. ciedade brasileira para a valorização da escola de

Mas como este Governo sabe da crucial impor- en,sino fundamental e colocar a questão da educa-
tância do papel do professor para o sucesso do pro- ção na pauta nacional. Desenvolvido através de par-
cesso de ensinar, especial atenção está sendo dada cerias, já envolveu entidades públicas e privadas,
aos mestres deste País. Em setembro de 1995, em nacionais e internacionais.
reunião do Presidente da República com todos os O Ministério da Educação concentrou os Pro-
Governadores, foi lançado o Manifesto da Educa- gramas de caráter não universal nas áreas mais ca-
ção, a que se seguiu o envio ao Congresso Nacio- rentes em acordo e parceria com o Programa da Co-
nal, no Dia do Professor -15 de outubro - de uma munidade Solidária, melhorando o atendimento à
proposta de emenda Constitucional propondo inclu- saúde preventiva dos estudantes e oferecendo ces-
sive a criação de um Fundo do Ensino Fundamental tas básicas às famílias mais carentes. Foram aplica-
e Valorização do Professor. dos, em 1995, quase R$30 milhões de reais de re-

Este Fundo, aprovado por esta Casa através cursos da FAE - Fundação de Apoio ao Estudante ...:.,
da PEC nll 233, visa melhorar a qualidade do ensino ,que são oriundos da contribuição social, que é o sa-
e racionalizar a aplicação dos recursos da educação lário-educação.
através de dois mecanismos básicos: a definição de Estas são, minhas senhoras e senhores, algu-
um valor mínimo de investimentos por aluno/ano e mas das principais ações, já implementadas, portan-
de um patamar de recursos para pagamentos e sa- to realizações concretas, do novo modelo educacio-
lários de professores. nal que está sendo implantado no Brasil, a partir de

Além disso, ainda na perspectiva da política de 1995.
valorização do magistério através da melhoria de O SR. DOMINGOS DUTRA (PT - MA. Pronun-
sua qualificação, uma importante ação foi desenca- cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrSls e Srs.
deada em setembro de 1995: trata-se da TV Escola, Deputados, mais de cem famílias foram despejadas
um canal exclusivo de educação, que atingirá todas ontem do Conjunto Habitacional Cohatrac V, locaIi-
as escolas públicas com mais de 100 alunos. O Mi- zado em São Luís, capital do Maranhão. A expulsão
nistério da Educação e do Desporto está repassan- das famfiias ocorreu em cumprimento de liminar de
do aos Estados e Municípios mais de R$70 milhões reintegração de posse. Foi o segundo despejo em
de reais para a aquisição de aparelhos de televisão, pouco mais de um mês. No primeiro a liminar foi
vídeos e ante'las parabólicas, para garantir a recep- concedida na madrugada de Sexta-Feira Santa e ci-
ção e gravação de programas, que selVirão tanto tava apenas duas pessoas. Assim mesmo mais de
para o treinamento e atualização dos professores cem famílias foram colocadas para fora do Conjunto
quanto para reforçar a aprendizagem dos alunos. A Habitacional.
meta deste Programa não é modesta porque não Já tentamos várias vezes negociar com a Cai-
são modestos os problemas da educação em nosso xa Econômica Federal alternativas para as famílias
País. A meta é alcançar os 25 milhões de alunos do que ocuparam o conjunto habitacional. O Superin-
ensino fundamental do País, através das 42 mil es- tendente da Caixa do Maranhão, Carlos Alberto SiI-
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va Nina, no entanto, tem se recusado a chegar a um O SR. JOSÉ CARLOS LACERDA (PSDB -
acordo. É que têm prevalecido os interesses dos RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
empreiteiros, responsáveis pela construção do con- Sr'\s e Srs. Deputados, Brasnia é a meca daqueles
junto habitacional. que não desejam o silêncio após a sua morte. Brasí-

A última audiência ocorreu no dia 27, segunda- lia é o espaço espartano onde se supõe não correr
feira última. Durante mais de uma hora conversamos períodos de crise de pensamento.
com o Superintendente. Participaram também da É o lugar onde se chega com a esperança de
reunião representantes dos empreiteiros, dos ocu- sancionar os processos que reconduzam o Brasil ao
pantes e do Gpvemo do Estado. Foram propostas seu posto de soberania. Aqui, qualquer ação política
várias alternativas para a solução do conflito. pode ser imantada pela força e soberania do neces-

Sugerimos o cadastramento dos ocupantes sário.
para se verificar a origem, a renda e as possibilida- Brasnia é o lugar onde cada um de nós vem
des de aquisição das unidades residenciais pelas fa- maturar o sentimento íntimo de pretender ser um po-
mílias que ocupam o Cohatrac V. Carlos Alberto SiI- lítico origi~al.

va Nina, o Superintendente, disse não. Pois bem, assim é que me tomei um migrante
Sugerimos que as famílias fossem alocadas desta terra. Nos corredores, nos gabinetes, deparei-

em outras unidades residenciais financiadas pela me com outros migrantes, que, mais experientes do
Caixa, de acordo com a renda de cada um. A res- que eu, aliviaram meus anseios iniciais, anseios das
posta também foi não. coisas desconhecidas desta terra.

Sugerimos uma parceria entre o Município, o Não consenti que ocorresse comigo o crepús-
Estado e a própria Caixa visando à aquisição de ou- culo do meu dever.
tra área e à construção das casas em mutirão. O Su- .Não rebaixei~me ao servilismo que repugnaria
perintendente não concordou. até os escravos.

Sugerimos também que alguns imóveis do Es- Não concedi favores aos homens maus e por
tado ou do Município fossem desapropriados, e para maus motivos. Não fui um político prepotente sobre
esses locais as famflias fossem levadas. Não ouve os demais.
também concordância. Não desejo ser privado do culto e da admira-

A Superintendência está sendo intransigente ção que eles me devotam.
ao não concordar em discutir alternativas para as fa- Sabemos que políticos são tomados como in-
mflias. Por esse motivo, o Superintendente será res- solentes para com a sociedade ou então como indul-
ponsabilizado por qualquer violência que vier a ocor- gentes em seus favores. Mas não me comportei
rer contra os moradores. Logo após o último despe- como os homens vulgares que tornam a política de-
jo, as famílias retomaram o Cohatrac V por absoluta sonesta. Ao contrário disso tudo, postul~ o tempo
falta de alternativa. Se não voltasse para o conjunto todo o lema da vigília em favor dos governados.
habitacional não teriam onde ficar. Quero, inclusive, Saio temporariamente desta Casa, mas\conta-
solicitar à Governadora do Estado, Roseana Sarney, minado pelo pensamento potente que me conduz a
que não autorize a utilização de forças policiais do novos objetivos.
Estado para participar de eventuais novos despejos.

Meu pensamento ficou mais vigoroso com o
Estou solicitando ao Tribunal de Contas da convívio dos meus pares. Trabalhei melhor com os

União auditoria em todos os conjuntos e condomí- conjuntos críticos que levam à análise para corn-
nios que se encontram abandonados no Maranhão, preender a exclusão, a limitação e a apropriação.
para verificar quais empresas foram favorecidas com Saio desta Casa não como político interditado, mas
o abandono das obras. Sabemos que muitas vezes sim deslocado pela força da necessidade. Volto ao
esse favorecimento é fruto do conluio entre emprei- Rio de Janeiro para assumir a Secretaria de Estado
teiras, Caixa e Governo, sempre em prejuízo da pD- da Baixada Fluminense. Lá, para onde fui convoca-
pulação, que sofre por não ter onde morar ou por do pelo ExmQ Sr. Governador do meu Estado, Dr.
morar em condições precárias. Que haja punição a Marcello Alencar, aguarda-me o grande desafio de
quem deve. dar continuidade ao brilhante trabalho do meu nobre

Moradia digna, Sr. Presidente, é um direito bá- colega e sobretudo amigo, Deputado Nelson Bornier,
sico do ser humano, e deve ser respeitado. a quem dedico o meu respeito pela seriedade com

Justiça se faz na luta. que vem conduzindo seus trabalhos junto àquela
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Secretaria. O Deputado Nelson Bornier, homem Este acontecimento traz consigo elementos cu-
identificado com os princípios desta Casa e contami- riosos e conflitantes. Dentre os argumentos que vêm
nado de preocupação com aqueles que a sociedade sendo exaustivamente utilizados pelos defensores
diz que devem ser contidos porque não pode prever das privatizações está a incapacidade administrativa
o desenvolvimento de seus vícios e de suas virtu- e gerencial demonstrada pelas direções das esta-
des, deixa-me este legado para dar continuidade. tais. Esta justificação, de flagrante superficialidade, é

Sei que vou enfrentar a tirania dos agressores desmentida quando estatais como o Banco Meridio-
e daqueles que não favorecem a eclosão dos gran- nal ou a Vale do Rio Doce apresentam lucro em
d,es espíritos. Essas realidades não me assustam. cima de lucro, conciliando seu papel empresarial
Fiquei um melhor combatente-quando me integrei com os fins públicos a'que se destinam. Sem falar-
aos irmãos de ideologia e de palco. Tornei-me aqui mos nà competência demonstrada cotidianamente
um homem polar e quando regressar ao meu Esta- por administradores como Jaime Lerner e Tarso
do, para tornar-me um'soldado daquele que acredi- Genro, afirmação esta atribuída aos níveis de apro-
tou em mim, somarei a experiência que acumulei à vação popular e ao alto conceito obtido junto aos for-
frente do meu Município de Duque de Caxias. Ainda madores de opinião. Que empresa privada faria al-
que tenha cometido equívocos, procurei me equiva- gum trabalho de marcante significado social sem in-
ler à altura dos insignes desta Casa e aprender com teresses de mercado ou visando a construção de
eles como as práticas sociais engendram saberes uma imagem positiva?
que não criam apenas novos conceitos, técnicas e Outro elemento que causa espécie é o apetite
objetos, mas também novos sujeitos. demonstrado pela estatal francesa que, após com-

Parto temporariamente desta Casa carregando prar a empresa estatal de energia na Argentina, em
no peito o orgulho do aprendizado no convívio com o parceria com a estatal espanhola, dá nova demc;ms-
brilhante Presidente desta Câmara, Deputado Luís tração de visão de negócios ao incorporar ao seu rol
Eduardo Magalhães, que veste esta Casa de serie- de ,empreendimentos mais um mercado emergente
dade e competência. Carrego a responsabilidade de mundial. Talvez o equívoco esteja não no fato de ser
ser um guardião do Plano Real. Parto com a certeza estatal, mas, sim, na forma como se dão suas rela-
da sua manutenção, que aliviou os pobres da visão ções com o Poder, com a sociedade e com o merca-
do nada em suas mesas, principalmente. do. Estes ajustes exigem, além de vontade política,

Espero em Deus ter o talento necessário para visão a longo prazo. Energia, sistema financeiro e
transfigurar a miséria d? Baixada e, se isto me for telecomunicações, por exemplo, são setores estraté-
concedido, terei certeza de ter escapado de ser um gicos não por uma questão estatizante. Seu real va-
político de último lugar. lor estratégico está na garantia de serviços essen

ciais a todos- o que gera desenvolvimento social-
Era o que tinha a dizer. e na abordagem como empreendimento - o que
O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - A gera divisas e credibilidade.

Mesa lamenta a saída de V. Exª desta Casa, pela A defesa pura e simples do atual modelo esta-
maneira como se portou durante o tempo que aqui tal também é um equívoco. Sua modernização, sua
esteve, mas deseja-lhe muitas felicidades e que V. abertura à sociedade, através de uma orientação ob-
Ex" possa prestar ao Rio de Janeiro e ao Brasil rele- jetiva e transparente de suas funções, são exigên-
vantes serviços para a sociedade brasileira. cias feitas, repito, pelo mercado e pelo cidadão, Pre-

Que Deus o ilumine e o abençoe na sua nova cisamos transformar nossas empresas estatais em
missão de Secretário de Estado. (Palmas.) empresas públicas - termo já desgastado mas Que

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Con- ainda consegue sintetizar o sentimento de mudança
cedo a palavra ao nobre Deputado Luiz Mainardi. que se deseja.

O SR. LUIZ MAINARDI (PT - RS. Pronuncia o O SR. MÁRCIO FORTES (PSDB - RJ. Pro-
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
putados, o País assistiu, na semana que passou, ao Srs. Deputados, o mundo político viveu, ontem, um
maior leilão de que se tem notícia em terras brasilei- dia de grande excitação e, certamente, de muita es-
raso A Light - secular empresa de energia do Estado peculação, com a decisão do nosso companheiro de
do Rio de Janeiro - foi, arrematada por dois grupos partido, José Serra, pela disputa da Prefeitura de
americanos e por uma estatal francesa, cabendo ao São Paulo, deixando o Ministério do Planejamento.
BNDES e à CSN partes menores nesta venda. Ninguém pode se admirar pelo fato de um político
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optar pela eleição a um cargo executivo, por mais ver os problemas de conflito de terra, que, de fato,
importante que seja. E o Ministro Serra - hoje deten- deveriam ser resolvidos com os assentamentos,
do um mandato de Senador da República - consa- com a reforma agrária.
grou o seu espfrito de polftico, enfrentando nova- O SR. ITAMAR SERPA (PSDB - RJ. Pronun-
mente as umas na disputa da Prefeitura da capital cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrIls e Srs.
paulista, um grande desafio não só em termos elei- Deputados, três meninos, com idade entre 11 e 14
torais, mas, principalmente, em relação à complexi- anos, estão prestando serviços de consultoria em in-
dade administrativa daqu~la megalópole. formática para várias empresas de Minas Gerais. À

Para nosso partido, o PSDB, a apresentação primeira vista, pensa-se logo tratar-se de crianças
de candidato próprio e da qualidade de José Serra superdotadas. A verdade, contudo, é que seus pais
para disputar a Prefeitura da maior cidade da Améri- perceberam suas aptidões naturais e investiram na-
ca Latina é motivo de orgulho, mostrando para os quilo que os filhos fazem melhor.
brasileiros que o PSDB é, hoje, uma' força polftica Até tomarem-se adultos, no entanto, eles serão
viva e atuante, um partido novo, mas que busca os bombardeados por uma série de informações que se
anseios populares e cada vez mais afirmar-se corno perderão tão logo efetivamente ingressem no merca-
uma bandeira a favor das reformas imprescindfveis do profissional. Paroxftona, oxftona, agente da pas-
para que o Brasil, a sua população, os segmentos siva, entre outras regras gramaticais, de nada vale-
sofridos de nossa sociedade, vivam em um pafs mo- rão para esses três jovens de cabeças identificadas
demo, justo e democrático. com as ciências exatas.

O exemplo de disposição do Ministro José Ser- Esta realidade inexorável passa ao largo dos
ra de servir ao seu partido é útil a todos nós polfti- olhos da maioria dos educadores brasileiros. A Lei
cos, bem como à consolidação das agremiações pc- de Diretrizes e Bases para a Educação não contem-
Ifticas tão criticadas em nosso Pafs, demonstrando pia em momento algum os que já estão no mercado
que as idéias partidárias, os projetos e metas depen- de trabalho, e que hoje estão perdendo seus empre-
ctem de atitudes como esta para a conquista da con- gos por não terem tido a oportunidade de se desen-
fiança popular, deixando-se o conforto do poder para volver no mesmo ritmo tecnológico de suas empre-
debruçar-se em uma disputa polftica das mais diff- sas. Propõe-se uma reforma curricular, mas não se
ceis. adaptam à~ necessidades e exigências do setor pro-

Desta tribuna quero congratular-me com o meu dutivo.
partido, o PSDB, e com o Ministro José Serra, pela Se por um lado existe um mercado de trabalho
sua decisão de enfrentar as urnas, em uma demons- carente de mão-de-obra especializada, e por outro
tração de servir à sua cidade, à população que vem milhões de trabalhadores estão no olho da rua, ca-
proporcionando a ele, nos últimos anos, votações ber~ ao primeiro empenhar esforços no sentido de
consagradoras, tanto para a Câmara dos Deputados educar e especializar os seus quadros funcionais. O
como para o Senado Federal. custo para as empresas que enviam seus funcioná-

A SRA. SOCORRO GOMES (PC do B - PA. rios para participar de simpósios, seminários, via-
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, S~s e gens de intercâmbio e contratação de consultorias
Srs. Deputados, gostaria de registrar nossa opinião especializadas em treinamento é um investimento
a respeito do que entendemos ser uma atitude levia- que vale a pena, não apenas pelo retomo imediato,
na e covarde politicamente, por ser falsa. Ao tratar a mas, principalmente, pela certeza de se estar traba-
questão agrária e os conflitos no meu Estado, o Gc- Ihando com profissionais cada vez mais habilitados.
vemador disse que aceitou a intervenção porque há, Está claro, portanto, que não compete apenas
no movimento dos sem-terra, guerrilheiros treinados ao Governo a tarefa de investir em educação profis-
em Cuba. Ora, Sr. Presidente, nenhuma criança sionalizante. Neste segmento, aliás, ele deveria
acredita nessa falácia, nessa mentira. Isso é grave, atuar apenas como elemento catalisador das neces-
é sério e os governantes não podem se utilizar des- sidades do mercado, gerenciando a maneira como a
se tipo de cultura, da denúncia infundada, da levian- iniciativa privada aplica seus recursos no setor.
dade, para justificar atitudes, que, de outra forma, O primeiro passo para a viabilização dessa
não teriam nenhuma explicação. proposta deve partir do Governo. Os encargos co-

Quero registrar o meu protesto e dizer que brados na folha de pagamento, que encarecem se-
essa atitude é temerária, é ruim, não serve à demo- bremaneira as empresas que legalmente registram
cracia e demonstra falta de vontade polftica de resol- seus funcionários, inviabilizam qualquer tipo de in-
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vestimento endógeno de sua força de trabalho. O di- mim abordado várias vezes desta Tribuna. Refiro-me
nheiro gasto com instituições que hoje desempe- à situação em que se encontra o Sistema Únicq de
nham este papel deve ser destinado para a recicla- Saúde, e, por conseqüência, os hospitais de todo o
gem e aprimoramento profissional dos trabalhadores País. Penso que a crise já assume proporções insu-
que estão em atividade e levantar a discussão e portáveis na medida em que os hospitais recebem a
aprimoramento do que vem dando certo ou errado. remuneração por seus serviços com atrasos injustifi-
Hoje mesmo, dia 29 de maio, foi aprovado na Co- cáveis e a preços que não cobrem os investimentos
missão de Educação a convocação para audiência nos serviços prestados.
pública desses órgãos: ?enai, Sesi, Sest, Senac, Creio que em breve, em um tempo muito próxi-
Senar e sebrae. mo, ocorrerá o colapso total do sistema de atendi-

De nada adianta termos escolas técnicas pro- mento público de saúde. Os recursos são poucos. O
fissionalizantes para os jovens, quando o mercado atraso no pagamento é cultivado como rotina pelo
de trabalho se mostra implacável quanto à exigência SUS. O preço das intervenções médicas, definido de
de experiência profissional.. Me.smo os mais apertei- forma compulsória pelo mesmo SUS, é aviltante e
çoados centros de formação de ensino profissionali- vergonhoso, desestimulando' os profissionais a se
zante não estão levando em consideração as neces- dedicar a um serviço que não lhes remunera digna-
sidades do mercado. mente.

Criou-se, então, um impasse de difícil solução. A Câmara Municipal de Campos dos Goytaca-
Como inserir no mercado de trabalho os jovens inex- zes, por seu Presidente, Vereador Edson Coelho
perientes e distantes da realidade. empresarial, e ao dos Santos, manifestou-se profundamente preocu-
mesmo tempo manter em atividade os trabalhadores pada côni o que ocorre nos hospitais locais, que à
que se descompassaram do ritmo imposto por novas beira da insolvência, lutam por sobreviver a esta cri-
tecnologias e substituição de mão-de-obra intensiva? se, atendendo, ainda que de modo precário, a uma

O resultado está visível aos olhos da socieda- clientela de pessoas pobres, de trabalhadores de-
de. Jovens desiludidos por não ingressarem no. mer- ·sempregados, de milhares 'de campistas que não
cado de· trabalho, pais de famnia vivendo a angústia possuem recursos para se valer dos seguros ou dos
do desemprego, empresa$ perdendo competitivida- planos de saúde.

de para os conc~rrentes extem.os, e o...Govemo às . Ocorre, Sr. Presidente, que a remuneração paga
voltas_com um s,lst~ma de en.slno qu~ tem grand~ pelo SL!S obriga a "que aqueles hospitais e clínicas vi-
dotaçao orçamentána, mas baixa qu~hda~e e rendl- vam com suas contas no vermelho, com seus fornece-
~ento do aluno,.além, é claro, das dlstorçoes e des- dores à porta reclamando pelos sucessivos atrasos,
VIOS da burocraCia estatal. . com os bancos'exigindo cobertura para empréstimos

.Um homem aos 4~ anos, no ~uge da .sua plem- que se fazem,a juros absurdos. Percebe-se, em Cam-
tude Inteleetu~1 ~ produtiva, é consldera~o Inadequa- pos, que falta pouco para os hospitais locais encerra-
?O para. a maiOria da~ ~mpresa.s. Credita-se a ~Ie a rem suas atividades, deixando sem qualquer tipo de
incapaCidade de aSSimilar nOVidades tecnológicas. atendimento a população local.
Não é verdade. Vendo-se reconhecido e estimulado
em seu local de trabalho, este profissional é capaz O Sr. Ministro da Saúde, Dr. Adib Jatene,
.de superar as expectativas mais otimistas sobre o . tem se dedicado, em tempo integral, à luta pela
seu rendimento. aprovação do CPMF - Contribuição Provisória so-

Hoje, quando' um consumidor adquire um de- bre Movimentação Financeira -'o com o que preten-
terminado produto, ele vai em busca do serviço ou de resolver os problemas ~e. ca.lxa d~ SUS e aten-
benefício que este posSa lhe oferecer. Este conceito der os reclamos dos hospitaiS, Inc~uslve melh?ran-
se aplica ao empresário, que sabe que precisa espa- do a_tabela ~os pagamentos deVidos pelas Inter-
cializar sua mão-de-obra para obter o melhor serviço vençoes médicas.
para sua empresa. Quando este princípio for perce- Creio que a CPMF se tomará, de fato, a solu-
bido pelos defensores do atual e caduco modelo ção emergencial para este problema, que aflige não
educacional brasileiro, aí sim estaremos no caminho somente à população de Campos, mas a todos os
do desenvolvimento. brasileiros. E 'assim digo, Sr. Presidente, porque te-

O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ." Pronuncia nho, de minha autoria, nesta, Casa o Projeto de Lei
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's ~ Srs. nll 975/95, que atende, de forma definitiva, a questão
Deputados, volto a um tema preocupante, j~ por da saúde no Brasil.
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Infelizmente na Câmara dos Deputados é diffcil
o Deputado conseguir que suas proposições tenham
curso rápido e sejam aprovadas em t~mpo útil para
atenderem aos objetivos a que se destinam. É o que
vem ocorrendo com o meu.projeto, que se encontra,
atualmente, na Comissão de seguridade Social para
ser relatado pelo Sr. Deputado José Pinotti. Quando
for aprovada a CPMF, os problemas do setor de
saúde estarão solucionados provisoriamente e, nr
futuro, em definitivo, nos termos do mencionado Pro
jeto de Lei n2 975/95.

Estou solidário com as reclamações e os ape
los do Presidente e dos demais Vereadores à Câma
ra Municipal de Campos dos Goytacazes. De fato, a
situação da saúde pública naquele Municfpio é in
sustentável e insuportável, exigindo soluções urgen
tes do Ministério da Saúde e do SUS, este como ge
rente dos recursos que a União destina à saúde no
Pafs. Tenho, entretanto, a mais firme convicção de
que estes problemas serão realmente resolvidos, em
princfpio através da CPMF e, posteriormente, em
definitivo, se o Projeto de Lei nQ 975/95, de minha
autoria, for transformado em lei após sua aprovação
pela Câmara dos Deputados.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, sras e
Srs. Deputados.

O SR. LUIZ PIAUHYUNO (PSDB - PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs e
Srs. Deputados, ao completar 33 anos de emancipa
ção polftica, Afrânio apresenta um perfil de Municfpio
em desenvolvimento em plano sertão.

Surgido como distrito de Petrolina, cidade loca
lizada na divisa de Pernambuco com a Bahia, teve
sua sede transferida para a povoação de São João
de Afrânio em 1931. Desmembrado de Petrolina, foi
levado à categoria de Municfpio autônomo em 1963.

Hoje, tem sua força econômica na agricultura e
na pequena pecuária, destacando-se como produto
ra de leite, fornecendo o produto para diversos muni
cfpios vizinhos. Poços artesianos e energia rural dão
sustentação a estas atividades.

Com 14 mil habitantes, esta jovem cidade é
considerada um pólo econômico viável, embora tam
bém enfrente problemas estruturais, como é comum
à maioria dos municfpios do Nordeste, notadamente
em infra-estrutura, a exemplo da insuficiência de es
gotamento sanitário, que é praticamente inexistente.

Como representante de Afrânio, tenho procura
do defender maiores recursos para obras que possi
bilitem melhores condições de vida da sua popula-

ção, e, apesar das dificuldades gerais de recursos,
estarei sempre ligado aos pleitos da comunidade.

E neste momento de festa, de comemorações,
envio ao Prefeito Raimundo Cavalcanti e a todos os
habitantes de Afrânio as minhas congratula9ões.

Muito obrigado.
O SR. CUNHA BUENO (Bloco/PPB - SP. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Deputados, trago ao conhecimento da Casa
que apresentei, hoje, requerimento de informação ao
Sr. Ministro dos Transportes, que solicita dados so
bre os riscos à -Bafa da Guanabara, causados pelas
avarias do navio grego Kriti Amber, assim redigido:

Com fundamento no art. 50, § 22, da Constitui
ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento In
terno, solicito a V. EX- seja encaminhado ao Sr. Mi
nistro dos Transportes o seguinte pedido de informa
ções:

8) procede a informação de que o navio grego
Kriti Amber, aportado na Bafa de Guanabara, no Rio
de Janeiro, está colocando sob sérios riscos o meio
ambiente e a população da área em função de suas
avarias e cargas?

b) quais as providências tomadas no âmbito do
Ministério dos Transportes para evitar que a carga
de óleo e soda cáustica não vaze para o mar?

c) quais as penalidades aplicadas, ou em vias.
de aplicação, aos responsáveis pelo navio? Solicito
cópia do respectivo processo;

d) desde quando esse problema existe e por
que as autoridades marftimas deixaram que o navio
aportasse na região, de al!a densidade populadional,
ao invés de conduzi-lo para local mais seguro? Soli
cito cópia dos documentos a respeito;

e) nesse caso, quais são as autoridades res
ponsáveis pela autorização para que o navio apor
tasse na Bafa da Guanabara e, em caso de vaza
mento daquela carga, quais os responsáveis pelos
danos que vierem a ser causados?

Era o que tinha a informar.
O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Deputados, no mundo globalizado de hoje uma insti
tuição financeira deve ter, antes de tudo, agilidade e
competência para sobreviver. Ainda mais quando se
tratar de um ambiente livre do fantasma inflacionário
essas qualidade devem ser ainda mais exacerba
das.

A Caixa Econômica Federal tem buscado, nos
últimos tempos, adequar-se à essa realidade, atra
vés de ações administrativas e doutrinárias capazes
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de tomá-Ia cada vez mais inserida num mercado re- Era o que tinpa a dizer.
conhecidamente difícil. O SR. CHICÁO BRíGIDO (PMDB - AC. Pro-

No entanto, Sr. Presidente, não posso em ab- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, ~r's e
soluto coadunar com atitudes que venham ferir aqui- Srs. Deputados, nesta feliz oportunidade abordare-
lo que a Caixa Econômica tem de mais valioso: o mos a importância da instituição Banco da Amazônia
seu corpo funcional. Durante anos a fio, aquela insti- S.A. para a nossa região.
tuição investiu em qualificação de pessoal e treina- O Banco de Crédito da Borracha foi criado pelo
mento, numa política administrativa que valorizava o Decreto-Lei n!2 4.451, de 9 de junho de 1942, duran-
amor próprio de cada funcionário. te a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de fi-

A implementação de um plano de demissão vo- nanciar e gerenciar, juntamente com a agência nor-
luntária na Caixa Econômica Federal foi compreen- te-americana Rubber Development Corporation
sível diante dos novos desafios lançados pela aut~ (RDG), o novo surto de borracha na Amazônia, a
mação de agências e procedimentos bancários. Não chamada Batalha da Borracha. A segunda Guerra
apenas a CEF ou o Banco do Brasil, mas todas as Mundial e a intervenção direta do Governo no setor
instituições financeiras estão vivendo esse mesmo reativam o extrativismo gomífero que estava à mín-
dilema, tomando angustiante o momento difícil que gua, o que mais uma vez iria servir aos interesses
vivemos. do capital. Neste momento a borracha passa a ser

As demissões volu.ntárias tiveram um sucesso um produto de vital importância para se ganhar a
discutível e representaram o prenúncio de uma ação guerr~.

mais abrangente, voltada para a realocação de em. O Banco de Crédito da Borracha se estabele-
pregados. Ainda que bem-intencionada, a realoca-' ceu no papel que antes era desempenhado pelas
ção tem ocasionado situações danosas à estrutura tradicionais casas aviadoras, financiando o interme-
administrativa da CEF, como, por exemplo, no caso· diário e pagando pela safra, atendendo assim às exi-
do quadro de engenheiros do Rio de Janeiro. gências da guerra, particularmente aos norte-ameri-

Aqueles profissionais, que elaboraram o Sinapi canos e ao seu posicionamento no bloco dos Alia-
- único índice oficial relativo aos preços praticados dos.
pela construção civil, e que baliza boa parte das de- A partir de 1945, com o término da guerra, a
cisões do Conselho Curador do FGTS -, estão sen- produção da borracha brasileira começa a perder
do pulverizados por diversas unidades da Federa- importância como matéria-prima necessária à repro-
ção, criando dificuldades pessoais e forçando a que- dução do capital monopolista. O capital não se preo-
da da qualidade profissional da CEF. cupa com o desenvolvimento e a continuidade, ape-

Do mesmo modo, outros' funcionários estão. nas com a exploração momentânea, imediatista. Em
sendo coagidos a aceitar a realocação sob a amea- 1948, o Banco de Crédito da Borracha estava prati-
ça explícita da demissão sumária e sem justa causa. camente falido e em 50 já não atendia mais à sua fi-

Em correspondência enviada pela Gerência de nalidade. Como ironia do destino, o Brasil, que havia
Área de Desenvolvimento de Pessoal, a CEF fixa a sido o maior produtor de borracha, começa a impor-
data de 31 do corrente mês para que todas suas uni- tar o produto para atender às necessidades da in-
dades encaminhem lista dos funcionários considera-o dústria brasileira. Este foi o saldo da guerra para a
dos "irredutíveis· para o procedimento de demissão. Amazônia; abandono, isolamento e falência.

Ora, Sr. Presidente, os funcionários estão se . Sob o nome de Banco de Crédito da Amazônia
mantendo com seus salários sem correção ou rea- S.A. e mais tarde, Banco da Amazônia S. A. (BASA),
justes, como de resto toda a sociedade brasileira, a instituição passou a trabalhar na linha de fomento
buscando superar toda a sorte de problemas pes- regional, o que se prolongou até a atualidade.
soais e funcionais para manter o nível de eficiência O Banco da Amazônia S.A. (BASA), como mui-
da CEF. Não é justo, pois, que lhes seja imposta tas outras instituições regionais deste nosso País,
uma ação tão dura e impessoal. vem atravessando uma grave crise com sérias pos-

Se o objetivo da CEF é melhorar seu desempe- sibilidades de se ver reduzido a uma entidade multi-
nho administrativo, a atual disposição de remover ou lateral de fomento ou apenas num escritório de de-
demitir, criando um clima de intranqüilidade, em senvolvimento, sem dispor de uma rede de agência
nada colabora para esse fim. Ao contrário, propicia o que lhe sirva de base para suas ações. Em novem.
ambiente ideal para o florescimento da insegurança bro de 1995, o Basa contava com um patrimônio lí-
e da cizânia, parceiros constantes da ineficiência. quido estimado em R$31 milhões, quantia essa infe-



tal Ifquido do Basa e o grande volume de recursos
do FNO é todo por conta do banco.

Sabemos que existem funções especfficas que
diferenciam os bancos entre si; existem bancos que
trabalham exclusivamente no setor comercial de
atendimento ao mercado financeiro e bancos que,
além dessa linha de ação, têm como prioridade fo
mentar o desenvolvimento de determinada região. O
segundo modelo é o caso do Banco da Amazônia 
o Basa -, pois é uma instituição que atua para propi
ciar a integração da Amazônia ao Brasil, como uma
alavanca de superação da miséria e do abandono.

Para finalizar, Sr. Presidente, nobres pares,
este é um momento de união de forças em defesa
da instituição, em defesa de propostas que assegu
rem a continuidade do trabalho do Basa na região. É
preciso que os Parlamentares da Amazônia atuem
no sentido de evitar a concretização de propostas
que causarão gravfssimos prejufzos à região Norte.
É o momento de propor soluções visando a supera
ção de questões que obstaculizam o iprocesso de
desenvolvimento das áreas periféricas.

Era o que tinha aO dizer.
O SR. MAX ROSENMANN (PMDB - PRo Pro

nuncia o seguinte discurso.) ,- Sr. Presidente, Srl&s e
·Srs. Deputados, cerca de' 500 mil famnias em todo o
Brasil, 35 mil delas apenas no Paraná, vivem hoje
uma situação desesperadora: a falta de condições
para pagar as prestações das moradias compradas
durante a vigência dos Planos Paih, PEP e Prohap,
lançados durante o Governo Collor, com recursos do
FGTS.

Apresentados como a solução para o problema
habitacional brasileiro, tais planos foram colocados
em prática a partir da formação de cooperativas de
trabalhadores orientadas pelas empreiteiras interes
sadas e isso comprometeu toda a proposta original.
Supertaturamento e vfcios de construção deixaram
uma herança RcolloridaRdas mais pesadas para os
mutuários. As famflias foram estimuladas a participar
das cooperativas sem saber da necessidade de pos
sufrem uma renda mfnima de três salários.

Depois de as casas terem sido construídas,
para fazerem jus ao financiamento correspondente
junto à Caixa Econômica Federal, foram estimuladas
pelas próprias empreiteiras à adulterar a renda fami
liar, criando uma expectativa de comprometimento fi
nanceiro irreal e insustentável.

Hoje, além de estarem vivendo em cubfculos
de 18m2 por 27m2, esses mutuários são chamados
a pagar prestações com valores que evidenciam o
supertaturamento de origem, ou seja, uma superva-
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rior à exigida pelo Conselho Monetário Nacional
para que um banco pudesse promover a implemen
tação econômica de uma região.

A Amazônia é uma região de renda per capita
muito baixa, com uma economia incipiente e urgente
necessidade de maiores investimentos que tragam,
no seu bojo, o desenvolvimento. As forças de merca
do não direcionam recursos para áreas onde o po
tencial de transações financeiras é mfnimo, pois a
ela não interessa investir para trazer desenvolvimen
to, e sim investir visando apenas os lucros a ser ga
nhos. Aos investidores é mais lucrativo aplicar seus
capitais em áreas mais avançadas economicamente
e esta opção contribui para a continuidade do sub
desenvolvimento nas regiões brasileiras que se en
contram localizadas fora do eixo sudeste. Nesse
contexto, ressaltamos a importância do papel que
vem sendo desenvolvido pelas instituições oficiais
para o crescimento de áreas de economia incipiente.
Essas instituições assumem o papel de captar 'e di
recionar recursos a setores capazes de maior res
posta econômico-social.

Instituições como o Basa, com seus 53 anos
de profundo conhecimento e experiência na região
amazônica, têm encontrado pela frente apenas em
pecilhos. Como exemplo citamos a legislação inter
nacional implantada e regulamentada no Brasil atra
vés da Resolução n2 2.099, do Conselho Monetário
Nacional, que vincula a abertura de novas agências
às expectativas e condições patrimoniais do banco.
O Banco da Amazônia possui um capit~1 social muito
reduzido, o que, por esta resolução, não lhe permite
a implantação de novas agências em centros emer
gentes da economia regional. A solução do problema
ocorrerá apenas se houver a ampliação do capital
social do Bas'B, onde encontrará as devidas condiçõ
es para captar, no Pafs ou no exterior, recursos que
serão de suma importância para o desenvolvimento
da Amazônia como um todo.

A aprovação da Lei nll 9.138, de 29 de novem.
bro de 1995, que no seu art. 72 deu tratamento dife
renciado para os estabelecimentos feitos com recur
sos dos Fundos Constitucionais, estabelecendo que
o custo da equalização, nesses casos, será debitado
à conta dos respectivos fundos, no caso da equali
zação dos financiamentos rurais. Essa medida agra
vará a situação do Basa, pois implicará na redução
da disponibilidade Ifquida dos recursos do FNO para
aplicação em novos financiamentos na região Norte.
Ressaltamos ainda que o risco operacional que ad
vém da grande desproporção entre o pequeno capi-

Maio de 1996



Brasília, 29 de maio de 1996

Excelentíssimo Senhor
Dr. Luiz Carlos-Santos
DD. Ministro de Estado da Coordenação Política do
Governo
Brasília - DF

Senhor Ministro,
Cumpre-nos parabenizá-lo pela indicação ao

cargo de Coordenador Político do Governo, o que
sem dúvida vem premiar sua brilhante atuação par
lamentar, destacando-se na articulação no Congres
so Nacional, onde demonstrou grande habilidade na
aprovação de matérias de interesse do Executivo e
da Nação.

Estamos hoje, senhor Ministro, às vésperas da
votação no Plenário da Câmara dos Deputados da
PEC n2 256-A, de 1995, que institui a Contribuição
Provisória sobre a Movimentação Financeira, CPMF,
a qual já foi aprovada na Comissão Especial.

Nesse momento, não se discute a necessidade
de sua criação, como paliativo que visa salvar o Sis
tema Único de Saúde - SUS -, no entanto, a resis
tência da população em assimilar mais um imposto é
também algo comprovado, inclusive, por pesquisa
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lorização na compra dos terrenos (muitos deles fo- Na próxima semana, já está agendada nova reunião,
ram doados e apesar disso figuram nos financia- desta vez com a diretoria da CEF. Mas o problema
mentos como se tivessem sido comprados) e na não pode ser apresentado e resolvido apenas pelo
construção (o valor apresentado pelas construtoras Paraná. É um problema nacional que precisa do
daria para construir casas com 100m2). apoio de todos os companheiros desta Casa. É pre-

Além disso, as prestações são muito acima do ciso pressionar a Caixa Econômica para que tome
valor real dos imóveis, senão por culpa da Caixa uma posição, e o Executivo para que assuma o su-
Econômica e sim de irregularidade provocada pelo pertaturamento e puna os responsáveis.
interesse das cooperativas e construtoras, acompa- O SR. ~ERAFIM VENZON (PDT - SC. Pro-
nham uma renda fictícia, que não corresponde à.ca- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e
pacidade de comprometimento das famnias. Srs. Deputados, o assunto de maior profundidade

Somemos a este quadro a política de juros al- hoje no Congresso Nacional é a possível aprovação
tos, que puxam para cima os valores das prestações pelo Plenário da Câmara dos Deputados da Contri-
e o saldo devedor, que vamos chegar ao levanta- buição Provisória Sobre a Movimentação Financeira,
mento feito pela Federação das Associações de Mo- CPMF, que polariza as discussões, esquenta o de-
radores do Estado do Paraná, sobre a situação dos bate e desperta o interesse dé toda a sociedade bra-
conjuntos habitacionais. Das 35 mil famílias que ad- sileira.
quiriram unidades pelo Paih, PEP e Prohap, no Pa- Sr: Presidente, o assunto já está praticamente
raná, cerca de 60% estão inadimplentes. Existem esgotado pelo alongamento dos debates. No mo-
conjuntos, como os Jesuítas, na cidade de Jesuítas, mento, aguardo o apoio dos Líderes Partidários, na
onde das 88 moradias, absolutamente todas - 100% apreciação do Requerimento de urgência para o
-, estão em situação de inadimplência. Projeto de Lei Complementar n2 90, de 1996 (ane-

Os mutuários querem pagar pelas casas que xo), de minha autoria, que vem contemplar os an-
compraram, mas querem pagar o valor justo e corre- seios da Nação de manter o Plano Real.
to. A Justiça Federal tem reconhecido as reivindica- REQUEfllMENTO A QUE SE REFE-
ções deles, acatando inúmeras ações e reduzindo RE O ORADOR:
as prestações, mas a solução definitiva depende de Ofício n2 172196
decisão política.

As entidades que defendem os mutuários lu
tam pela redução das prestações a valores equiva
lentes a 20% do salário mínimo. Constitucionalmen
te, estamos impedidos de usar esse referencial, mas
é possível criarmos parâmetros semelhantes que
cheguem aos mesmos resultados. Para que isso
seja conseguido é necessário a incorporação de
100% da dívida ao saldo devedor e a punição dos
responsáveis pelo superfaturamento, com a devolu
ção aos cofres públicos do FGTS desviado.

Quinhentas mil famílias dependem da nossa
ação parlamentar e do nosso compromisso com as
necessidades sociais.

Há quatro anos, a Famopar vem lutando para .
que tais financiamentos sejam revisados, mas o des
caso para com o aspecto social deste problema tem
emperrado toda e qualquer possibilidade de evolu
ção. Chegou a vez do Congresso apoiar esta luta e
conseguir a aprovação dos recursos necessários
para garantir a adoção das medidas revisionais.

Na semana passada, 50 lideranças de 12 mu
nicípios paranaenses estiveram nesta Câmara apre
sentando suas reivindicações aos Parlamentares
Federais que compõem a bancada do meu Estado.



Quando foi instituído o décimo terceiro salário,
muitos empresários e políticos acharam que o Pars
não suportaria tamanha despesa. Mas a medida foi
implementada e o Brasil cresceu muito, modem
izando seu parque produtivo. Da mesma forma, nos
encontramos numa situação limite, em que o medo
do futuro acaba bloqueando decisões fundamentais.

Se, como propomos, o País adotar a elevação
gradual do salário mínimo, em algum tempo teremos
ampliado substancialmente nosso mercado interno,
incorporando definitivamente uma maior parcela da
população-a padrões mais civilizados de consumo e

Mas por que esse máximo é tão baixo? Em
nossa opinião, isso ocorre porque não existe uma
política de rendas consistentes, de longo prazo. To
das às vezes repete-se o mesmo erro de tentar cor
rigir a defasagem do salário mínimo de uma hora
para outra.

Foi pensando nesse problema que apresenta
mos nesta casa o Projeto de Lei nl! 221, de 1995,
que estabelece mecanismos de correção do salário
mínimo. Através de um acréscimo mensal de cinco
reais, a remuneração mínima do trabalhador brasilei
ro atingirá, depois de quatro anos, o valor de trezen
tos reais, piso que consideramos compatível com as
riquezas do País.

O aumento gradual impedirá choques nos cus
tos das empresas ou nas folhas de pagamento dos
Governos e da Previdência:Social. Pouco a pouco
todos terão tempo de adaptar-se à nova realidade e
o sistema produtivo encontrará um ponto de equilí
brio no qual prevaleça uma melhor distribuição de
renda.

Comparação 'com outros países não deixa dú
vidas de que precisamos apenas de vontade política
para reduzir as diferenças entre os salários no Bra
sil. A forte concentração de renda, uma das maiores
do mundo, que caracteriza nossa sociedade, é per
feitamente reversível.

O próprio Plano Real já mostrou que uma ele
vação no poder de compra da população de baixa
renda tem efeitos benéficos sobre a produção e que
os setores de bens de primeira necessidade podem
funcionar como mola propulsora do desenvolvimen
to.
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recentemente publicada pelo Instituto Brasileiro de ma. Os trabalhadores· estão sempre insatisfeitos, a
Opinião Pública -IBOP. sociedade perplexa. .

Gostaria de salientar que ao iniciar as discus- Agora mesmo, em 1996, experimentamos as
sões sobre a implantação da CPMF no Senado Fe- frustrações habituais, pois o valor estabelecido é
deral, tomei a iniciativa de consultar a população do vergonhoso para os padrões internacionais e o Go-
Estado de Santa Catarina, através das Câmaras de vemo reage afirmando que propôs o máximo possr-
Vereadores, o resultado foi a Rejeição por unanimi- vel.
dade, e essa tendência veio a se confirmar em nível
nacional.

Assim, procurei identificar os principais motivos
da rejeição, tendo em vista que a implantação da
CPMF, por si só, tem motivos fortemente convincen
tes, quais sejam a melhoria dos serviços de saúde.
O diagnóstico, senhor MiniStro; foi surpreendente, a
rejeição parte do setor produtivo, das micro e peque
nas empresas e dos empresários de maneira geral,
que já contribuem para a saúde através da Contri
buição Financeira para o Financiamento da Seguri
dade Social (COFINS); no percentual de 2% (dois
por cento).

Com base nesses dados, apresentei o Projeto
de Lei Complementar nl! 90, de 1996, que subtrai da
Cofins o percentual adotado para a CPMF. Essa me
dida não visa ·isenta'r ninguém, todos pagarão a
CPMF, mas quem paga a Cofins abaterá dessa alí
quota o percentual do novo imposto. Dessa forma, o
Congresso Nacional demonstra que é cvlto, esperto
e perfeitamente sintonizado com a sociedade.

Isso posto, recorro ao apoiamento de Vossa
Excelência, para o Requerimento de Urgência a
apreciação do Projeto de Lei Complementar, como
forma de dar uma ~esposta a sociedade, eliminando
conseqüentemente os focos de resistência à aprova
ção da CPMF, pois neutraliza o efeito onerador do
novo tributo.

Anexo ao presente cópia do Projeto de Lei
Complementar nl! 90/96, juntamente com a justificati
va apresentada ao Ministro Adib Jatene, para apre
ciação de Vossa Excelência.

Na certeza de merecer a sua sempre pronta
atenção em relação ao. Requerimento de Urgência,
coloco-me sempre à disposição de Vossa Excelên
cia, extemando votos de confiança, consideração e
apreço.

O SR. JOÃO MENDES (PPB - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs.
Deputados, pelo menos uma vez por ano o País se
debate em tomo da polêmica criada pelo salário mí
nimo. Qual o valor ideal, quanto deve ser o reajuste,
que impacto o aumento provocará nas contas ~o

Govemo e da Previdência? Todo ano o mesmo dra-
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bem-estar. Só o preconceito ou a ignorância nos im- Um imóvel que deveria ter sido entregue em
pedem de enxergar essa verdade contundente. 1989 e foi entregue e ocupado após março de 1990

Agora que alcançamos a estabilidade de pre- teve o seu saldo devedor quase dobrado devido à
ços, chegou a hora de pensarmos em retomar o inflação de 84% registrada naquele mês. Os salá-
crescimento e criar condições de trabalho para essa rios, no entanto, não receberam esse índice, nem o
grande massa de miseráveis que tumultua nossas relativo à inflação dos meses subseqüentes. Mas se
cidades. as empreiteiras houvessem honrado a palavra e en-

A simples liberação da economia e abertura de tregado os imóveis na data estipulada, os cooperati-
nossas fronteiras à concorrência internacional não é vados teriam assinado com a Caixa o contrato ba-
garantia de bem-estar para nossos trabalhadores. seado no Plano de Equivalência Salarial, ficando
Precisamos repensar nosso modelo de desenvolvi- protegidos desse descompasso entre salário e custo
mento a partir da realidade nacional e criar condiçõ- da casa própria.
es para alcançar, gradativamente, os níveis de pro- E agora, Sr% e Srs. Deputados, os cooperati-
dutividade dos países ricos, sem, no entanto, am- vados encontram-se na absurda situação de serem
pliar o desemprego e a pobreza. obrigados a arcar com todo o ônus de um atraso que

Se queremos entrar no próximo século corno não causaram, enquanto os empreiteiros, únicos
uma sociedade harmônica e próspera, precisamos responsáveis pelo descumprimento do prazo estabe-
remover o maior, senão o principal obstáculo com o lecido, não sofrem qualquer sanção.
desenvolvimento econômico: o encolhimento do Os moradores dos empreendimentos Impera-
mercado interno produzido pela concentração de dor e Morada Nelson Mandela correm o risco de per-
renda. Para isso, o primeiro passo é, sem dúvida al- der não somente o imóvel como todas as parcelas já
guma, a recuperação do poder de compra do salário pagas, pois querem - com toda razão - renegociar o
mínimo. valor das prestações, e a Caixa, ao invés de iniciar o

A SRA. LAURA CARNEIRO (Bloco/PFL - RJ. processo de negociação, promoveu contra eles uma
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, ação para a desocupação dos imóveis. O Juiz da
Sr'ls e Srs. Deputados, é dramática a situação dos Primeira Vara Federal concedeu à Caixa uma liminar
cooperativados da Caixa Econômica Federal do Rio de reintegração, e agora as famílias estão sendo
de Janeiro. São centenas de cidadãos que confia- pressionadas a concordar com o valor exorbitante
ram no Programa de Cooperativas patrocinado pelo das prestações, sob pena de despejo.
Governo Federal para facilitar a aquisição da casa Quando um trabalhador, movido pela necessi-
própria, cumpriram seus compromissos contratuais, dade de moradia, procura um programa habitacional
e hoje, após o pagamento de dezenas de prestaçõ- patrocinado pelo Governo para depositar suas espe-
es, são forçados a arcar com um saldo devedor ranças e economias, ele faz essa opção por acredi-
exorbitante, que em alguns casos chega a ser várias tar que assim estará protegido. Causa-nos, portanto,
vezes superior ao valor de mercado do imóvel.. revolta e indignação constatar que a Superintendên-

Em abril de 1993, a Assembléia Legislativa do cia-Rio da Caixa Econômica Federal, ao invés de
Rio instalou uma Comissão Parlamentar de Inquérito zelar pelos direitos dos çooperativados cariocas, tem
com o objetivo de apurar as irregularidades ocorri- agido como um mero especulador imobil!ário, igno-
das no programa de cooperativas habitacionais do rando as mais grosseiras fraudes praticadas pelas
Estado. Essa CPI comprovou e documentou inúme- empreiteiras.
ras das denúncias feitas pelos cooperativados, como Quero, portanto, nobres colegas, em nome dos
a utilização de materiais de custo e qualidade infe- trabalhadores do meu Estado, lesados por esse pro-
riores aos especificados e o desrespeito a diversas grama de cooperativas, solicitar a interferência do
outras cláusulas do contrate. Presidente da Caixa Econômica Federal, Sr. Sérgio

As empreiteiras não observaram, por exemplo, Cutolo, no sentido de rever o valor absurdo dos imó-
o prazo prometido para a entrega dos imóveis. O veis já construídos e impedir a ocorrência de irregu-
atraso para a conclusão das obras variou de um a laridades nos próximos empreendimentos.
cinco anos, o que teve enorme impacto no valor dos Não podemos admitir que uma instituição com
imóveis, pois ao saldo devedor incorporaram-se cor- o prestígio da Caixa se esquive de zelar pelo cum-
reção monetária e juros superiores a 11% ao ano, ín- primento das regras que ela mesma estabeleceu,
dices bem maiores do que os aplicados para o rea- cedendo às pressões de empreiteiros em detrimento
juste salarial no mesmo período. dos direitos de centenas de cidadãos. Para a abso-



Dos três Senadores representantes de Rorai
ma, somente o Senador Romero Jucá se tem mani
festado contrário a todas as ações administrativas
do Governo Estadual. Quem obteve muitos votos de
trabalhadores, de homens honestos que acreditaram
no seu trabalho em prol do desenvolvimento de Ro
raima, independentemente de filiação partidária, não
poderia ter essa postura política de inviabilizar com
mentiras e denúncias falsas projetos que beneficiam
a população tão necessitada de ajuda.

O Governador Neudo Campos tem primado
pela procura de união da classe política e dos repre
sentantes do Estado no Congresso Nacional, colo
cando o desenvolvimento e o progresso de Roraima
acima de qualquer ideologia política, visando so
mente ao bem-estar do povo roraimense e à proje;.
ção do nosso Estado no cenário nacional.

O SR. RENATO JOHNSSON (Bloco/PPB 
PR. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, SrAs e Srs. Deputados, os lamentáveis fatos ocor
ridos no Pará tiveram como conseqüência, além da
perda de vidas humanas, que poderia ter sido evita
da, a elevação do nível de tensão social, em várias
partes do País.

Na certeza de que não há clima para outro
confronto e de que a opinião pública nacional lhes é
favorável, as lideranças dos sem-terra aumentaram
o número de invasões de terras em todo o País,
criando outros focos de conflitos. Como era de se
esperar, no seio de um movimento tão complexo
corno este apareceram aproveitadores de todos os
matizes.
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luta maioria dos trabalhadores que aderiram ao pro- nista no Congresso, causou-nos surpresa e indigna-
grama de cooperativas da Caixa, essa era a única ção.
chance de adquirirem, um dia, uma casa própria. É inacreditável que alguns Parlamentares da
Nela aplicaram todas as suas economias e esperan- Oposição se preocupem em criticar o trabalho de-
ças, e a Caixa Econômica Federal tem o dever de senvolvido pelo Governador Neudo Campos.
honrar o voto de confiança recebido desses cidadãos. Dada a importância da visita, todos os Parla-

O SR. SANDRO MABEL (BlocoIPMDB - GO. mentares foram convidados a participar do encontro.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, A visita do Ministro Dornelles ao Estado de Ro-
Srl's e Srs. Deputados, ao longo do tempo a impren- raima foi urna demonstração de reconhecimento ao
sa assumiu papel essencial do mundo civilizado, tor- trabalho do Governador Neudo Campos em defesa
nando-se, efetivamente, o quarto poder em todos ÓS de projeto de interesse fundamental para o desen-
países democráticos. volvimento regional.

Todos recordamos, por exemplo, um episódio O Governador e a comitiva do Ministro Dornel-
recente de nossa História, quando um presidente da les foram até a fronteira com a Venezuela, de heli-
República foi afastado, em grande parte graças ao cóptero, retomando a 'Boa Vista de avião. No dia se-
jornalismo investigativo e às conseqüentes denún- guinte a Folha de Boa Vista, ligada ao Senador Ro-
cias divulgadas pela imprensa. mero Jucá, lançou mais uma.de suas inúmeras calú-

Também no aspecto comunitário, a imprensa, nias publicando que o Ministro teria ido de carro e
como instrumento agregador e divulgador de interes- criticado o asfalto, obra do Governador Neudo Cam-
ses comuns de uma população, exerce função da poso
maior relevância.

É o caso de periódicos como o Jornal OCiden
tal, semanário editado no Município de Cidade Oci
dental, no Estado de Goiás - região do Entomo do
Distrito Federal -, que é distribuído gratuitamente à
população e que já completou cinco anos de exis
tência.

Aliás, na edição nll 163, desse periódico, foi no
ticiado pronunciamento que emitimos desta tribuna,
no qual alertamos o Govemo para a grave questão
do desemprego, propondo incentivo ao emprego
com adoção de contrato de trabalho por tempo de
terminado e redução de encargos, a fim d~ incenti
var as empresas a recrutar o significativo contingen
te de trabalhadores que se encontram à margem do
trabalho.

Muitas matérias da maior importância são inse:
ridas em cada edição do Jornal OCidental, matérias
que beneficiam não apenas a população da Cidade
Ocidental como a de todo o Entorno.

Assim, desejamos, nesta oportunidade, con
gratular-nos com o diretor desse jornal, David Budin,
e toda a sua equipe de jornalistas e redatores, que
tantos serviços vêm prestando à comunidade.

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

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs e
Srs. Deputados, notícia veiculada no jornal O Globo,
no dia 28 de ma.io corrente, com o título "Insatisfa
ção com Dornelles·, quando da visita do Ministro da
Indústria e Comércio ao Estado de Roraima, amea
çando criar um novo foco de rebeldia na base gover-
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Assim, temos notfcias de invasões de fazendas dinheiro. Muitos compraram terras para especular e
no Município de Comodoro e em outros do Vale do hoje estão-se retirando do mercado e querem ven-
Guaporé, no Mato Grosso, por quadrilhas especiali- der suas propriedades a qualquer preço. Por isso, o
zadas em roubo de madeira de lei, cometendo as- preço das terras encontra-se em nível extremamente
sassinatos, devastando área de proteção ambiental baixo, uma vez que não existe comprador nem Iiqui-
e reservas indígenas, bem como saqueando fazen- dez no mercado. Assim, o Governo, ao invés de de-
das para roubar gado. Essas quadrilhas utilizam tra- sapropriar, deveria comprar, em processo Iicitatório
tores, caminhões, motosserras e outros equipamen- público, aberto e transparente, terras boas a preços
tos especiais para retirada de madeira. As autorida- menores do que pagaria nas desapropriações, com
des, sejam federais, sejam estaduais, parecem para- a vantagem de estarem desimpedidas judicialmente,
Iisadas e sem ação, o que reforça a idéia de que in- e, o que emais importante, em uma semana as teria
vasão de propriedade se tornou um recurso legítimo à sua disposição para o assentamento. Desta forma,
e corriqueiro. É desse sentimento que as quadrilhas o problema da reforma agrária perderia toda a carga
se estão aproveitando. emocional e ideológica e passaria a ser simples

Já fizemos denúncia formal e solicitamos provi- transação financeira e, acreditamos, extremamente
dências tanto ao Ibama, quanto à Polícia Federal, vantajosa para o Governo, dado o, baixo preço de
responsáveis pela defesa do patrimônio florestal e terras, em todas as regiões do País.
pela ordem pública, respectivamente. Queremos, Paralelamente, outras ações podem e devem
ainda, apelar para o Sr. Ministro da Justiça, para que ser desenvolvidas, e cito aqui algumas:
acompanhe de perto, não só esse fato, mas também 1. utilização de terras devolutas de propnedade
casos semelhantes que certamente estão ocorrendo da União e dos Estados e as d.o Exército, inaprovei-
em outras partes do Brasil, conforme já se destacou tadas, como aliás, já foi anunciado pela imprensa;
na Coluna do Zózimo, de O Globo, edição de 21 de. 2. recebimento de t~rras de credores do Banco
maio último. É preciso que sejam dadas condições do Brasil;
operacionais tanto ao Ibama quanto à Polícia Fede- 3. expropriação de áreas utilizadas pelos trafi-
ral para agirem rapidamente em situações como cantes de drogas;
essa que denunciamos. Se não ocorrer repressão 4. Aproveitamento de experiências em anda-
imediata às quadrilhas organizadas, boa parte da- mento em outros Estados, como é o caso das Vilas
quela região praticamente sairá do controle do.Estado. Rurais, no Paraná.

Relativamente à questão fundiária, assistimos Infelizmente, parece prevalecer hoje, embora
a um processo de radicalização, de parte a parte, o muitos digam que não, a visão "distributivista", como
que dificulta enormemente o encaminhamento de se reforma agrária se limitasse apenas à distribuição
soluções para o problema. De um lado, os sem-terra de terras. A nosso ver, a primeira e mais importante
intensificam as invasões, e, de outro, algumas orga- ação em favor da reforma agrária é a implementa-
nizações de proprietários já falam em resistir à força ção de uma política agrária que evite a "geração" de
à invasão de suas terras, devido à percepção da im- novos sem-terra, na medida em que preste apoio
potência e inoperância dos Governos para contê-Ias. aos pequenos produtores, dando-lhes condições de

O Governo, todavia, tenta passar a idéia de continuarem produtores rurais.
que, desta vez, fará a reforma agrária rapidamente e O paradoxo da situação atual brasileira é que o
encaminhará soluções que satisfarão a todos. Entre- problema da terra se tornou verdadeira comoção na-
tanto, como já alertávamos em pronunciamento feito cional, especialmente por causa dos confrontos e
no último dia 24 de janeiro, o Governo insiste em mortes de sem-terra; Além disso, surgem denúncias
tentar solucionar problemas atuais com procedimen- de desapropriações superfaturadas. Entretanto, o re-
tos e instrumentos não mais adequados a um Brasil sultado prático de tudo isso será, na melhor das hi-
atual, isto é, quer utilizar hoje meios que eram ade- póteses, o assentamento de 60.000 famOias por
quados no passado. Sugeríamos, também, ao Go- ano, enquanto não percebemos e não consideramos
verno que adotasse várias alternativas ao processo sequer digno de menção que cerca de 400.000 famí-:
de desapropriação tradicional, que é caro, longo e lias, somente no ano passado, tenham sido "desas-
sujeito a ficar emperrado anos a fio na Justiça. Por sentadas", como conseqüência de uma política eco-
exemplo, em um País com inflação alta, como há nômica extremamente onerosa para o pequeno pro-
pouco tempo, o investimento em terras em uma ma- dutór rural. Isso significa que milhares de campone-
neira de proteger-se da inflação e ainda ganhar bom ses foram expulsos do campo e migraram para as
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cidades. Ora, a primeira conclusão que podemos ti- dos "Classificados", com uma grande oferta de ter-
rar a partir desse dado é a de que o cerne da ques- ras, em quase todos os Estados brasileiros - fazen-
tão fundiária, bem como a sua solução definitiva, das, sítios, chácaras -, muitas com eficazes benfei-
não se encontra no Ministério da Reforma Agrária torias, prontas para serem cultivadas e produzidas.
(embora a atuação desse órgão seja reconhecida- Seria muito mais prático e rápido para o Gover-
mente importante, especialmente, pelo fato de redu- no Federal, implementar a reforma agrária, via pro-
zir a tensão nas áreas de conflito) mas nas mãos do cessos de licitação para compra de áreas, para as-
Ministro da Agricultura, e depende essencialmente sentar os sem-terra.
do apoio que S. ExA obtiver da área econômica para Tenho a absoluta convicção que isso seria mui-
implementar as necessárias medidas de apoio aos to mais transparente, barato e rápido, resolvendo de
pequenos agricultores. Aliás, as entrevistas e decla- vez esse processo que é lento e difícil.
rações do novo Ministro da Agricultura, Arlindo Por- Com a licitação das terras,· seria fácil implantar
to, colocando como prioridade de sua gestão o apoio a municipalização da reforma agrária no Brasil.
ao pequeno produtor rural, indicam que S. ExA tem Aqueles que desejam ter sua terrinha não precisa-
plena consciência dessa responsabilidade. riam sair de seus Municípios, e com ajuda dos ami-

Como representante de um Estado brasileiro, o gos e parentes, da Prefeitura e da sociedade local
Paraná, cuja força econômica e social sempre foi a poderiam comprá-Ia, assim, a reforma agrária seria
pequena propriedade rural, podemos afirmar que, se agilizada, e com mais sucesso.
não houver uma conjugação de esforços do Ministé- O jornal informa também os preços dessas
rio da Agricultura e das Secretarias de Agricultura do áreas. Analisando-os, notamos que são bem meno-
Estado e (J0S Municípios para reverter o quadro res do que os valores que o Incra tem gasto para ad-
atual de esvaziamento econômico do interior, ocorre- quirir áreas idênticas, em operações complicadas,
rá aumento significativo do fluxo migratório para as com embates judiciais e demorados.
médias e grandes cidades, acontecerão novas inva- Isso precisa acabar!
sões de fazendas e surgirão novos focos de tensão Vamos ser mais práticos, usar o bom senso e
no campo. escolher o melhor caminho: o da justiça, do direito,

Ao contrário do que parece, um programa rea- do comércio, da licitação é mais transparente, é
lístico de apoio ao pequeno agricultor não é neces- mais lógico, mais rápido, e dará mais credibilidade
sariamente caro, considerados os seus benefícios. ao Govemo.
Muitos Municípios paranaenses, por exemplo, con- Registro aqui a nossa sugestão.
seguiram êxitos enormes na manutenção da peque- O SR. JÚLIO REDECKER (Bloco/PPB - RS.
na propríedade apenas com a compra, pela Prefeitu- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
ra, de alguns equipamentos agrícolas (tratores e im- srªs e Srs. Deputados, é com tristeza que ocupo a
plementos), que custaram cerca de R$ 50.000,00, tribuna esta tarde para anunciar que mais uma vez
adquiridos com recursos liberados pelo Ministério da perdemos a oportunidade de reduzir o tão falado e
Agricultura. Até hoje esses equipamentos são usa- combatido custo Brasil. Digo isso porque a Comis-
dos na preparação dos terrenos dos pequenos agri- são de Finanças e Tributação rejeitou, na sessão de
cultores, que pagam tão-somente o combustível utili- hoje, proposta de minha autoria, o Projeto de Lei nl!
zado. Um programa desse gênero deve ser comple- 1.174, que alterava os prazos de recolhimento do
mentado com apoio na área de sementes, fertilizan- Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, am-
tes e especialmente na área de comercialização. pliando-os de maneira a desafogar, um pouco que

É preciso ter sempre presente que na agricultu- fosse, a atividade industrial brasileira.
ra está a chave do sucesso ou do fracasso de nosso Não foi uma derrota acachapante, pois foram
País na busca do desenvolvimento com justiça so- 13 votos contra 11. A exígua distância representada
cial, do aumento da renda e da poupança nacionais, por esses dois votos reflete na exata medida a dis-
e especialmente na luta contra o desemprego, as- tância entre a prática do Governo e o discurso de
pectro que ronda as economias do mundo inteiro seus correligionários nesta Casa. Pergunto eu, Sr.
neste final de milênio. Presidente: ou não é uma incoerência o projeto ser

O SR. NELSON MARQUEZELU (Bloco/PTB - rejeitado na Comissão e, ao mesmo tempo, o Exe-
SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, cutivo baixar uma medida provisória como a de nl!
srªs e Srs. Deputados, lendo o jomal O Estado de 1.461, de 23 último, dilatando para 30 dias o prazo
S. Paulo, edição de domingo, deparei-me, na página do recolhimento do IPI para as pequenas microem-
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presas. Se a medida vale, na ótica do Governo, para
pequenos, por que não valeria para médios e gran-
des? .

Ora, Sr. Presidente, Srs. Deputados, não passa
de mais uma manifestação de hipocrisia de um lado
e de outro: do Executivo que exclui e da Comissão
que aborta uma iniciativa beneficiando o setor onde
é maior o desemprego na nossa economia, que é a
indústria. Os artigos, as notícias os discursos, sobre
crescimento do desemprego em São Paulo, sobre o
número recorde de desempregados em São Paulo,
não se referem ao setor de serviços, mas sim ao se
tor econômico mais forte em São Paulo, que é a in
dústria. Mas, quando um Deputado apresenta um
projeto de lei tentando aliviar, atenuar essa situação,
e proporcionar um leve sopro de alívio a esse setor,
a própria Comissão de Finanças e tributação - aten
te bem, Sr. Presidente: Finanças e Tributação - im
pede a tramitação normal dessa iniciativa.

Num desses acasos da vida, uma coincidência
infeliz, ao mesmo tempo em que o projeto era rejei
tado eu recebia o telefonema de um empresário do
Estado de Goiás reclamando dos juros altíssimos de
um empréstimo comraído para manter Sl,la indústria.
Esse senhor tomou emprestado o equivalente a 420
mil dólares em 1991, já pagou o equivalente a 445
mil e está devendo 650 mil dólares. Isto em pleno
País do Real, da inflação próxima a zero, da estabili
dade econômica! E vejam que o empréstimo foi obti
do com base na taxa de juros de longo prazo, a
TJLP, acrescida de :6% ao ano. Um empréstimo de
elite, quase de Primeiro Mundo. Imagine-se a situa
ção do empresariado em geral, que não tem acesso
a esse tipo d~ crédito mas precisa socorrer-se do
caixa bancário para continuar na ativa.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, é triste, lamen·
tável mesmo, constatarmos aqui dentro, entre repre
sentantes legítimos, lúcidos e inteligentes da socie
dade, a negativa de ajuda ao setor empresarial bra
sileiro. Por isso faço este registro, na expectativa
de que todos nós Parlamentares voltemos as ~ten

ções para os anseios da sociedade como um todo,
sem sectarismos partidários nem rivalidades ideoló
gicas.

O SR. PEDRO IRUJO (Bloco PMDB - BA. Pro
nuncia o seguinte discurso. ) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna para
mais uma vez protestar veementemente contra a
atual política econômica do Governo Federal e suge
rir algumas medidas com as quais o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso deve imediatamente com
bater a grave crise do desemprego.

Conforme dados do Dieese, em abril de 1996 o
índice de desemprego foi recorde dos últimos três
anos. Somente na região metropolitana de São Pau
lo, o desemprego atingiu 1,342 milhão de pessoas,
ou. seja, 15,9% da população economicamente ativa.
Em Belo Horizonte, a taxa de desemprego subiu de
12,7% em fevereiro para 13,5% em março; em Curi
tiba, de 12,6% para 13,5%; em Porto Alegre, de
11,3% para 13,1% e no Distrito Federal, de 16,7%
para 17,2%.

Sem dúvida algum~, o processo de estabiliza
ção da economia brasileira está sendo feito ao culto
da recessão, isto é, sem investimentos públicos no
setor social, mas com elevadas taxas de juros, com
enorme carga tributária e sem o rigoroso controle
das contás públicas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o povo
brasileiro não suporta mais esse clima de inércia e
de insensibilidade govemamental. O País está para
do. Não há estímulo para produzir, não há poder de
compra para consumir. A onda de desemprego inva
de todos os setores, provocando instabilidade social.
O desespero começa a tomar conta dos pais de fa
mília que sentem a terrível ameaça da fome e da mi
séria contra si e contra seus filhos.

Como representante do povo neste Parlamen
to, repudio categoricamente essa desastrosa polItica
econômica e aproveito para sugerir ao Presidente da
República três alternativa~ para reverter esse qua
dro recessivo, em curto prazo.

Primeiro, que o Governo coloque em prática
um programa de habitação, realista e descentraliza
do. Isso reativará diferentes atividades da constru
ção civil e certamente vai gerar milhares de novos
empregos.

Segundo, torna-se imperiosa a implementação
de um programa de política agrícola que, além de
assentar o homem no campo, também lhe proporcio
ne moradia, educação, assistência técnica, informa
ção e crédito. Tal 'medida não só conterá o êxodo ru
ral, diminuindo a pressão nas periferias metropolita
nas, mas ainda fará aumentar a produção de grãos,
baixando o preço dos alimentos, segurando a infla
ção.

Terceiro, é urgentíssimo e impostergável que o
Governo reduza as taxas de juros. Isso permitirá às
empresas privadas retomarem seus investimentos,
oferecerá melhores condições de competitividade
aos produtos brasileiros de exportação, ampliando,
sem dúvida, o nível de produção e de emprego.

Era o que tinha a dizero
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o SR. JORGE TADEU MUDALEN (Bloco/PPB
- SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, por ocasião do Dia do
Meio Ambiente, 5 de junho, e da 2l! Conferência da
Organização das Nações Unidas - ONU, entre os
dias 3 e 14 de junho, em Istambul, Turquia, para As
sentamentos Humanos - Habitat 2, não poderia dei
xar de tecer considerações - pois nesta Câmara dos
Deputados, tenho feito pronunciamentos em defesa
do Meio Ambiente - contra a degradação e a polui
ção advindas de desmatamentos, de queimadas, de
destruição de florestas.

Fiz uma análise sobre o problema de lixo no
Brasil, uma situação preocupante, devido ao impacto
ambiental, contaminando rios, nascentes, córregos,
lençóis freáticos e mananciais. Falei sobre o rio Tie
tê, como o grande rio de São Paulo, chamando-o de'
riqueza do Estado que, com muita honra, represento
neste Congresso Nacional. Nas minhas variadas
considerações, além dos aspectos negativos da de
gradação dos cursos das águas, citei providências
positivas tomadas, em defesa da água, pelos Gover
nos Federal, Estaduais ~ Municipais, órgãos não-go
verlJamentais, setores organizados da sociedade e
comunidades localizadas.

Na Conferência Habitat 2, países ricos e po
bres discutirão como transformar cidades em Mas
sentamentos humanos sustentáveisM. Será discutida

. a urbanização do mundo, a qualidade de vida, com a
apresentação de sugestões para a criação de infra
estrutura de saneamento, assistência médica, mora
dia e emprego suficiente para garantir um padrão
mínimo de qualidade de vida da população.

Os países serão representados por delegações
mistas formadas por órgãos federais; estaduais e
municipais, Parlamentares, sociedade civil, ONG,
iniciativa privada, sindicatos e Igreja; A delegação
brasileira será a maior já enviada a' um evento da
ONU.

No plano de ação brasileiro consta a prioriza
ção das áreas de habitação, saneamento e transpor
te, para eliminar o déficit de casas populares, resol
ver os problemas de deficiência de saneamento;
com atendimento pleno de obras decigua e esgoto,
com coleta sanitária, a priorização dos transportes
urbanos metroferroviários; a recuperação de manan
ciais e o controle da poluição de rios e bacias. Priori
zam-se também a formulação e a implementação de
planos de ação para melhorar o meio ambiente, com
a reciclagem de detritos, o que diminui o desperdício
e cria um ambiente mais limpo e seguro. Dá-se prio
ridade à política abrangente de melhoria do meio

ambiente e combate à poluição com a coleta e reci
clagem seletiva visando reduzir a produção do lixo,
incentivar a comercialização de materiais recicláveis,
gerar vendas e reduzir problemas de saúde. A polrti
ca abrangente inclui o combate à poluição atmosféri
ca resultante do lançamento no ar de partículas de
derivados de petróleo que causam a alta concentra
ção de oxidantes fotoquímicos.

Nesta oportunidade, envio minhas saudações a
todos os que defendem e trabalham pelo meio am
biente, em especial ao Conselho Municipal de Defe
sa do Meio Ambiente, da Secretaria do Meio Am
biente da. Prefeitura do Município de Guarulhos pelo
exemplar e incansável trabalho de recuperação e
preservação do meio ambiente. Estendo a saudação
e o elogio à Fundação SOS Mata Atlântica, pelo lan
çamento do Projeto MObservando o Tietê-Fase n- na

. cidade de Barra Bonita, projeto esse de educação
ambiental, do monitoramento da qualidade da água
e levantamento dos problemas ambientais da bacia
hidrográfica do Tietê, com o apoio da Companhia de
Navegação Médio Tietê, Núcleo Pró-Tietê, do Proje
to Observando o Tietê e com a participação dos Mu
nicípios de Barra Bonita, Igaraçu do Tietê, Mineiros
do Tietê, Dois Córregos, Jaú, Bariri, Piracicaba, Ca
pivari, Botucatu, São Manuel, Itapuí, Itajuí, ltaju e la
canga, bem como, da MEEPSG, Dr. Geraldo Pereira
de BarrosM'- Verdão e do Grupo de Escoteiros Cam
pos Salles, de Barra Bonita.

O SR. ILDEMAR KUSSLER (PSDB - RO. Pre
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrDs e
Srs. Deputados, o tabagismo é um dos grandes cân
ceres da sociedade moderna. Afeta a todos, inde
pendentemente de classe social, sexo, idade e na
cionalidade, não encontrando fronteiras que impe
çam a extensão de seus malefícios.

Milhões de pessoas morrem todos 05 anos em
todos os países enlutando lares e trazendo a tristeza
para filhos, amigos e pais; os custos com que as na
ções vêm arcando em face dos males decorrentes
do hábito de fumar são estratosféricos. São recursos
que poderiam ser canalizados para a disseminação
de pesquisas para a cura de outras doenças ou para
as obras sociais, das quais o País tanto necessita.

O mais absurdo, Sf'is e Srs. Deputados, é que
o poderoso e capitalista mercado do fumo lançou
uma ofensiva gigantesca justamente contra aquilo
que temos de mais valiosos: os nossos jovens. Pela
mídia e pelo marketing em massa, as indústrias do
fumo vêm associando a Saudável prática de espor
tes ao fumo, pretendendo passar a impressão de
que fumar é bom e saudável.
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AFAITERJ

Rio de ,Janeiro, 23 de maio de 1996

Exm!! Sr.
Deputado Federal
DD. Arnaldo Faria de Sá
Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Deputado,
A categoria dos Agentes da Inspeção do Traba

lho no Estado do Rio de Janeiro apressa-se em
cumprimentá-lo pela histórica votação ocorrida no
dia de ontem, dia 22, quando V. Ex', com a posição
independente com que pauta sua vida parlamentar,
sempre voltada para as causas sociais, defendeu os
interesses conquistados de milhares de servidores
pllolicos

Tem-se a certeza, Senhor Deputado, com a p0

sição adotada por V. Ex', como a de seus ilustres
pares que o acompanharam nessa memorável vota
ção, que o Congresso Nacional, o mais democrático
dos poderes, defenderá sempre o social ante a in
vestida, sem paralelo na história deste País, do capi
tal que não respeita o direito adquirido e nem o ato
jurídico perfeito

Aceite, Senhor Deputado, os nossos melhores
agradecimentos, nRo só em nome dos Agentes da
Inspeção do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro,
mas, de todos servidores públicos do nosso País.
Obrigado e p<'lrahéns, Senhor Deputado!

Brasília, 23 de maio de 1996

Senhor Deputado,
Apresentamos nossas congratulações pela

aprovação dos destaques apresentados por V. ExA,
que mantiveram o direito aos servidores públicos de
se aposentarem integralmente com qualquer idade e
garantiram a igualdade de proventos dos aposenta
dos com os vencimentos dos servidores em atividade.

Aproveitamos o ensejo para reafirmar o nosso
compromisso em defesa da manutenção dos direitos
conquistados pelos trabalhadores em geral, pelos
servidores públicos e na luta por uma Previdência
Social Pública que atenda aos verdadeiros interes-

• ses da sociedade brasileira.
Atenciosamente, - Juliana de Araújo Mart Al

ves, Presidente.

OFlc/os A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

FEDERAÇÃO NACIONAL
DOS FISCAIS DE CONTRIBUiÇÕES

PREVIDENCIÁRIAS

Como o apelo aos esportes atinge diretamente Exmº Sr.
os jovens, as propagandas são verdadeiras armadi- Deputado Federal Arnaldo Faria de Sá
lhas para eles. Parece-me que o mercado que regu- Câmara dos Deputados
lamenta o meio publicitário - e registro aqui que não Brasília - DF
disponho de conhecimento sobre esse assunto - ca- Ofício nº 059/96
rece de ética, e que essa postura adotada pelas em
presas do fumo e agências de publicidade deveria
ser imediatamente combatida com medidas as mais
duras possfveis.

Pergunto: existe algum conselho de ética que
regulamente o mercado publicitário? se não existe,
vamos criá-lo. se existe, está sendo omisso e provo
cando sérios danos à sociedade brasileira com essa
omissão, devendo os seus integrantes serem cha
mados para dar explicações à Nação, e verificar
quais são os lobbles e pressões escusas que estão
atuando no sentido de permitir esse tipo de marke
11n9·

sabemos que com esse procedimento estare
mos ferindo grandes interesses, mas não vislumbro
nenhum interesse que possa estar acima da segu
rança e saúde do nosso povo. Quero enaltecer aqui
a grande batalha que o Prefeito de São Paulo, Paulo
Maluf, travou, ao editar diversas medidas relaciona
das à proibição do fumo, por exemplo, em restauran
tes. Muitos devem tê-lo considerado visionário, mas
hoje todos vêem os frutos dessas medidas.

Parabenizo também o Ministério da Saúde pe
las ações que vem adotando e promovendo em fa
vor do antitabagismo, como, por exemplo, o fato de
podermos estar aqui discutindo esse assunto. E pa
rabenizo todos os aqui presentes pelo apoio e pela
luta em defesa do legítimo direito à saúde do nosso
povo, dos nossos jovens.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (BlocolPPB 
SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, S,as e Srs. Deputados, nos termos regimentais,
solicito a transcrição de 9fícios de apoio às decisões
sobre a Previdência que garantem aposentadoria
por tempo de contribuição e mantêm a paridade de
vencimentos e proventos de ap6sentadoria.



Ao Deputado
Dr. Arnaldo Faria de Sá

Senhor Deputado, manifestamos aqui nossos
votos de estima, respeito e agradecimento a Vossa
Excelência pela sua corajosa e eficiente atuação no
Parlamento Nacional sobre as reformas propostas
pelo Governo Federal, em que os funcionários públi
cos são atingidos em seus legítimos direitos, já as
segurados pela Lei Magna.

O apoio do nobre Deputado, quer em pronun
ciamento, quer em voto, vem desagravar o nome e a
honra de uma classe tão sofrida e injustiçada por
Governo insensato e desumano.

Receba nossa solidariedade e saudações,
atenciosamente. - Geraldo de Assis Coelho, Sina
sefe - Seção Sindical de Rio Pomba - MG.

ASDNER

Ofício n2431196 ASDNER

Rio de Janeiro, 24 de maio de 1996
Exm2Sr. Deputado Federal
Dr. Amaldo Faria de Sá
Câmara dos Deputados
Brasnia-DF

Parabenizamos, em nome de 30.000 associa
dos e respectivos familiares, do DNER e da Polícia
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Cordialmente, Associação dos Agentes da Inspe- Rodoviária Federal, que representamos, em todo o
ção do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro - AFAI- País, pela escorreita posição assumida por V. ExlI,
TERJ - ítalo José Mannarlno, VICe-Presidente. votando contrariamente, nos dias 21 e 22 do corren-

UNAFISCO SÃO PAULO te, aos destaques dás emendas constitucionais à re
forma da Previdência Social, que prejudicavam de

São Paulo, 23 de maio de 1996 forma absurda os servidores públicos, atingindo di-
Deputado Arnaldo Faria de Sá, reitos adquiridos de todo o funcionalismo, principal-
Câmara dos Deputados mente os inativos e pensionistas. Estamos certos de
Brasnia - DF. Fax n2(061) 318-2929 que a sociedade, como um todo, entendeu a apóia,

no caso presente, qualquer tentativa de quebra dos
Congratulo-me, ilustre Deputado, sua grande direitos adquiridos, instituto adotado em todos os

vitória obtendo rejeição dos 'destaques votados em países democráticos, pois sabe que tal tentativa, de-
22-5-96, que prejudicavam servidores públicos apo- sarrazoada e injurídica, se aprovada, será o princí-

sentados. pio, para que os demais direitos adquiridos dos cida-
Nossa categoria sente-se honrada em poder dãos sejam também violados.

contar com vosso valioso apoio, em defesa de seus Ie- Atencionsarnente, _ Valter Ferreira Vianna,
gítimos interesses e respeito aos direitos adquiridos. Presidente da ASDNER.

Esperamos contar com sua constante ajuda, O SR. WEUNTON FAGUNDES (Bloco/PL _
até o fim da reforma da Previdência Social.

MT. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Aceite nossos melhores agradecimentos. Sr's e Srs. Deputados, em setembro de 1995, regis-
Atenciosamente, - Leonam Pedrosa, Secretá- trei desta tribuna, veemente protesto contra o veto

rio de Assuntos de Aposentados e Pensionistas. presidencial'ao Projeto de Lei n2 4.386194 (n2340191
SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DA no Senado Federal), que trata da criação da área de

EDUCAÇÃO FEDERAL DE 1g E 22GRAUS Livre Cornércio de Cáceres.

23 de maio de 1996 Na ocasião, assim me expressei: ·Cáceres
está de luto; não faleceu nenhuma pessoa; foi as
sassinada, ao menos temporariamente, pela brutali
dade de um ato representado pelo veto presidencial,
a aspiração ,de toda a comunidade de uma das re
giões mais históricas de Mato Grosso quanto ao
Projeto de Lei n24.386, de 1994 (n2340/91 no Sena
do Federal) que "Cria a área de livre comércio de
Cáceres e dá outras providências·.

Mais adiànte: ·Conheço o Vice-Presidente Mar
co Antônio de Oliveira Maciel, tenho-lhe estima e al
tíssima consideração, pela capacidade pessoal,
competência política e extrema habilidade; permito
me porém, registrar este protesto, repudiando a for
ma enganosa como subsidiaram S. Exll para firmar
tal veto.

E mais além:' ·Tenho absoluta certeza de que
as manifestações citadas como dos Ministérios da
Fazenda, das Relações Exteriores, da Indústria, do
Comércio e do Turismo, da Agricultura, do Abasteci
mento e da Reforma Agrária não representam a po
sição desses Ministérios, mas única e exclusivamen
te de alguém que se julga pleniponteciário sobre
conceitos e condutas pessoais como cidadão e
transpõem suas opiniões deliberadamente em nome
de terceiros; refiro-me ao cidadão José Serra, cir
cunstancial e coincidentemente Ministro do Planeja
mento e Orçamento".
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Em verdade, a expressão ,"proliferação" de derrubada do veto ao Projeto de Lei nQ 4.386, de
Áreas de Livre Comércio foi colocada de forma in- 1994 (nQ 340/91 no Senado Federal).
tencionar e dissuasiva nas razões do veto, e não há A Mensagem nQ 472195, do veto, estava sob
por que considerar "privilégio" os benefícios das apreciação da Comissão Mista do Senado designa-
prerrogativas das ALC. da para elaboração do relatório, composta pelos Se-

Ressalto que, nas razões do veto contra o qual nadores Gilberto Miranda, João Rocha e Lúdio Coe~

protestei naquele pronunciamento, as "opiniões" ela- lho, e, pelos Deputados Lima Neto, Júlio Redecker e
boradas pelo cidadão José Serra ou sua assessoria Rodrigues Palma, porém, como não houve apresen~

implicavam outro erro crasso, unindo dois extremos, tação do relatório, aguarda inclusão na Ordem do
nas expressões "insignificância" e "devastador". Dia para apreciação do veto.

Em verdade, há algo muito errado; falta critério, Conclamo os Srs. Congressistas no sentido de
senso, seriedade, e é preciso ter olhos para ver e in- se unirem e atuarem junto à Mesa 'do Congresso
teligência para analisar e concluir. para a inclusão da matéria na Ordem do Dia, para

Essa assessoria à qual me referi parece não decidirmos sobre essa importante reivindicação de
conhecer as "delimitações geográficas" e a extensão Cáceres, uma das regiões mais promissoras de
do que seja "privilégio". Mato Grosso.

Eu disse em meu pronunciamento, Sr. Vice- Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Presidente Marco Antônio de Oliveira Maciel, que O SR. JOSÉ PINOlTl (Bloco/PMDB - SP. Pro-
seria interessante e sumamente relevante se o cida- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
dão José Serra e sua assessoria visitassem a cida- Srs. De'putados,
de-satélite chamada Ceilândia para conhecer in A globalização da economia e a necessidade
loco a "Feira do Rolo·. Mesmo para os mais míopes, de manter a estabilidade da moeda têm sido usadas,
é fácil notar, caminhando pelo Eixo Monumental de nos últimos tempos, como argumentos suficientes
Brasnia, junto ao pátio do Estádio Mané Garrincha, para a realização de um conjunto de reformas no
que se encontra instalada de segunda a sábado a Estado que ameaçam seriamente direitos fundamen-
"Feira do Paraguai". tais dos cidadãos brasileiros.

É bom esclarecer que as Lideranças formais Os defensores dessas reformas argumentam
na Câmara e no Senado se comprometeram com os que o custo da nossa mão-de-obra, uma das mais
Srs. Ministros da área econômica a' não aprovar baratas do mundo, deve diminuir ainda mais, para
mais projetos dessa natureza, dando segurança ao que as empresas brasileiras se tornem globalmente
Exmll Sr. Presidente da República para sanção, e comp!3titivas. E os desequilíbrios das contas públi-
não para o veto do projeto em tela. Após tais proce- cas precisam ser evitados a qualquer custo, mesmo
dimentos, tenho absoluta certeza, sem muito esforço que para isso seja necessário suprimir direitos so-
eles poderão avaliar o verdadeiro significado da pa- ciais e trabalhistas e cortar verbas da educação, da
lavra "privilégio" e "proliferação". saúde e dos programas habitacionais.

O critério e o exemplo quanto à existência de 9 Esses argumentos são apresentados como se
ALC e 33 projetos em tramitação não servem como fossem uma verdade absoluta, inquestionável, e sa-
citação para as projeções mirabolantes daquela as- bemos que não é bem assim. Meu partido, o PMDB,
sessoria. Em tudo e para tudo, é preciso que se fun- sempre esteve ao lado do povo brasileiro, especial-
damentem com solidez os verdadeiros motivos e ne- mente dos mais pobres, e não abrirá mão de conti-
cessidades quanto à definição e estabelecimento nusr defendendo o que consideramos direitos funda-
das Áreas de Livre Comércio. mentais dos cidadãos, como o acesso universal à

Repito, Cáceres não pretende a concessão de saúde e à educação pública de qualidade, assim
privilégio, mas o verdadeiro exemplo de conceito e como moradia e emprego para todos.
necessidade de Área de Livre Comércio. Estamos conscientes de que a globalização é

Sr. Vice-Presidente da República, lamentei e um fenômeno mundial que precisa ser bem adminis-
lamento que tenha sido sua a assinatura do veto. Te- trado; defendemos a necessidade de se preservar a
nho absoluta certeza de que, no íntimo, não era estabilidade da moeda e de modernizar o Estado,
essa a intenção de V. Exlil mas não aceitamos que o único caminho para isso

Meu protesto antecipou o movimento deflagra- seja a supressão dos direitos dos cidadãos brasilei-
do nesta Casa do Povo no sentido de buscarmos a ros.
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No mundo inteiro, essas atuais tendênci'ls da Para mim, que sou ex-aluno e ex-professor da
economia têm prejudicado as conquistas sociais. escola técnica e que defendo, com muita firmeza, o
São processos que, lembrando as palavras de André caráter de terminalidade do 2'l grau, a notícia assu-
Malraux, reconhecem o preço de tudo, mas despre- me um significado muito grande. E ela ganha dimen-
zam os valores fundamentais do homem. Nos paí- são maior se considerarmos que o Ministro fez essa
ses ricos e desenvolvidos, no entanto, o Estado cos- revelação na solenidade de assinatura de um convê-
tuma ser bastante zeloso na preservação dos direi- nio destinado a viabilizar uma iniciativa realmente
tos sociais, o que atenua os efeitos maléficos de fe- pioneira no País, especialmente no campo educacio-
nõmenos como o da globali~ação. nal, que é a criação de uma Escola Profissionalizan-

Nos países em desenvolvimento, como o nos- te de Turismo: ~~ ~orto ~eguro, mediante parceria
so, esses direitos ainda são muito frágeis e recen- envolvendo a mlclatlv~ privada (uma grande ~~pre-
tes, e quando o Estado não assume a defesa intran- sa construtora) e os Governos estadual e munrclpal.
sigente das conquistas sociais, a avidez inerente à ° protocolo firmado para a criação da escola
dinâmica capitalista produz resultados trágicos para representa a primeira iniciativa da nova política do
a sociedade. Governo na área de reestruturação do ensino profis-

É lamentável, sras e Srs. Deputados, que, sob sionalizante, pelo sistema de parceria, que vai, dora-
a justificativa de que é preciso manter a estabilidi'ide v~nte, ser sempre buscado, no :sforço de desenvol-
da moeda, o Governo dificulte o reajuste do salário vlmento e de reforma da ed~~açao. . .
mínimo e proponha a demissão de servidores públi- . _A meta, segundo o MInistro, é atmglr de 2 a 3
cos, enquanto bilhões de reais são tirados dos co- mllhoes ~e _est~dantes po~ ano, quando, atual~~nte
fres do Estado para o socorro a bancos falidos. as escolas técnrcas federaiS, que custam ao Mmlsté-

. " rio da Educação R$500 milhões anuais, atendem
" 0. momento é grave, eXige perspl~cla para tão-somente 100 mil estudantes.

discernir a verdade entre palavras e atos tao contra- P h "á" I'd d
• Ó ' •• ara quem con ece ou J VlvenClou a rea I a e

d~t. nos e amadurecimento p~ra agir com rl~sponsa- do ensino de 2'l grau neste País é fácil perceber a
blhdade, segundo o nosso projeto para o Pais. . rtâ' d d d st t. . Impo nCla essa mu ança e po ura, em ermos

0. mes~~ PMDB q~e coma~dou a resistência de planejamento educacional.
ao r~g"lme mll.ltar e devolveu a hberda~ ~o POV? Embora o ensino de 211 grau seja de responsa-
braSileiro preCisa, agora, desfraldar a bandeira da CI- bilidade dos Estados o Governo Federal no caso
dadania in~rita ~a Constituição pelol1ossosaudoso das escolas técnicas,'vem, de há muito, e~campan-
Ulysses GUlmaraes., Qualquer propo~a" ~e reforma do a responsabilidade de manutenção, entregando à
S? ter~ o nosso apol? quando compatlb~lzar a esta- sociedade um contingente de profissionais formados
blhzaçao da economl.a com a 'p~eservaçao e o avan- de apenas 10Q mil, quando pode, até o final do Go-
ço das nossas conquistas sociais. vemo, elevar essa produção educacional para 2 a 3

Estamos dispostos a lutar, com todas as nos- milhões, à base de duas providências: o estímulo ao
sas forças, para defender e ampliar os direitos fun- surgimento de novas escolas e a utilização do siste-
damentais dos cidadãos brasileiros. Essa é a única ma de parcerias.
mane~ra de transformarmos o Brasil na,Nação prós- Estatísticas de 1994 indicavam que menos de
pera, Justa e soberana com que todos sonhamos. 17% dos jovens de idade apropriada estavam matri-

O SR. PAUDERNEY AVEUNO (Bloco/PPB - culados nas escolas de 211 grau. A situação é lamen-
AM. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- tável se a compararmos com a de outros países
te, srOs e Srs. Deputados, o Ministro Paulo Renato como México (55%), Taiwan (91%) e Japão (96%).
Souza, da Educação, an"unciou ontem, em Salvador, E não adianta aumentarem as vagas, pois seu
que o Governo Federal vai aumentar o total de re- número hoje já é superior ao dos alunos que termi-
cursos destinados ao ensino técnico profissionali- nam o 111 grau.
zante de R$400 milhões para R$1 bilhão nos próxi- Somente uma política consistente de melhoria
mos quatro anos. do 111 grau promoverá o aumento da demanda pelo

É uma diferença de 150% que, segundo o Mi- 2" grau, e o poder público deverá estar preparado
nistro, virá da soma dos R$100 milhões já definidos para esse desafi~.

pelo Ministério para cada período letivo, mais os re- É o que está fazendo o Ministério da Educa-
cursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e ção, de forma planejada e até paciente. A paciência,
do Banco Mundial. no caso, é condição inevitável, porque todos sabem



v - Grande Expediente

Tem a palavra o Sr. Paulo Rocha.
O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados,
depois de um ano e seis meses, consegui ser sor
teado para falar no Grande Expediente, momento
importante para um Deputado realizar num tempo
maior o debate que deve ser priorizado nesta Casa.

Faço este pronunciamento em um momento
importante deste País, dadas as dificuldades por
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que não há mudanças em educação que apresen- brasileiras. O próprio Governo enviou recentemente
tem resultado em curto prazo. ao Congresso projeto de lei no qual propõe a redu~

O que importa é mudar e implementar a nova ção dos encargos sociais visando criar novos postos
política, na convicção de que o 2º grau é um nível de trabalho. Com o CPMF se estará dando com uma
estratégico do sistema educacional, por possibilitar a mão e tirando com a outra.
preparação para o mercado de trabalho, aumentan- A reforma tributária tem como grande meta ali-
do a qualificação dos jovens e as suas oportunida- viar a produção e tornar nos custos mais competiti~

des de absorção pelo mercado de trabalho para pro- vos, abrindo brechas para melhorar nosso desempe-
fissionais de nível médio. nho e propiciar a continuidade dos investimentos.

O SR. ERALDO TRINDADE (BlocoIPPB - AP. Todos os setores responsáveis da sociedade
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, que desejam agilizar o fim do País arcaico para ver
SrDs e Srs. Deputados, mais uma vez paira séria prosperar uma Nação desenvolvida, posicionam-se
ameaça contra os contribuintes brasileiros. Refiro- contra esse novo tributo, desde seu surgimento. A
me, Sr. Presidente, à malfadada CPMF, que só vai CPMF vai incidir sobre cada etapa da produção,
agravar ainda mais o Custo Brasil. sendo proporcionalmente mais pesada para as pro~

Em termos tributários, o Brasil ainda é um País duções mais complexas. O Brasil já é conhecido
arcaico. Continua fomentando a cultura da criação como um dos raros países que "exportam" impostos,
de impostos, como faziam os antigos regimes mo- reduzindo de'10% a 15% a competitividade do pro-
nárquicos. Por mais que haja endosso nacional, a duto nacional. Essa margem vai crescer ainda mais,
reforma tributária não avança. A contribuição Provi- quando a GPMF for embutida na produção, restrin-
sória sobre Movimentação Financeira (CPMF), que gindo o mercado internacional para os produtos bra-
já foi aprovada no Senado e espera o aval da Câma- si/eiros.
ra dos Deputados, é uma nova versão do velho Por agravar o Custo Brasil, a CPMF só vai tra~

IPMF, utilizado em 1993/94. zer desvantagens para a produção brasileira. Não
Um País que possui todas as condições de se será boa nem para o capital, nem para o trabalho,

integrar definitivamente ao universo das potências Se pretendemos alçar vôo rumo à economia globali-
emergentes acolhe, paradoxalmente, a, contradição, zada, não podemos continuar praticando uma legisa

expressa numa economia que quer abrir-se, mas se lação tributária escorchante que escolhe sempre o
mantém atrelada a um sistema tributário fechado. caminho fácil da criação de novos impostos para co-

A recriação do IPMF, a título de gerar fundos brir necessidades orçamentárias. A modernização é
para a saúde, con~titui mais um casuísmo contra o incompatível com o casuísmo. Precisamos de regras
bolso do contribuinte. A CPMF é a forma mais aca- enxutas, transparentes e definitivas também nà área
bada da negação da reforma tributária, anseio de tributária. Esse é o caminho para o crescimento do
toda a Nação, pois acabará transformando-se em País e a conquista da justiça social.
contribuição permanente, dentro dos retalhos que O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Peço
formam o mosaico de impostos no País. Enquanto o desculpas aos dois oradores do Grande Expediente,
mundo inteiro caminha para um sistema tributário Deputados Paulo Rocha e José Augusto, pelo pro-
enxuto, com número reduzido de impostos, cobra- longamento do Pequeno'Expediente. A Presidência
dos sobre a renda, o consumo e a propriedade, se- agradece a ambos a compreensão.
tores na contramão da História querem engordar a O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Pas-
nossa carga tributária com novas contribuições. O sa-se ao
Brasil continuará desperdiçando receitas e manten
do uma legislação tributária ultrapassada, sintoniza
da apenas com o passado.

A CPMF tem inúmeros reflexos negativos, além
de atentar contra a saúde financeira dos brasileiros,
por meio de uma alíquota exagerada de 0,25% s0

bre todas as transações financeiras dentro de uma
inflação restrita a um dígito. Quando os impostos
são altos, há um desincentivo comprometendo in
vestimentos e ceifando empregos, num momento
em que cresce o desemprego em todas as Regiões
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que passa,hoje, o chamado Plano Real. Sem dúvi- vouras temporárias. Quem cuida desse tipo de la-
da nenhuma devemos reconhecer que o Governo voura são os pequenos agricultores. Apenas 50 mi-
conseguiu controlar a inflação, manter a inflação sob Ihões de hectares estão produzindo alimentos para o
um certo controle. Mas todos sabemos, embora o consumo interno; dessa forma, constata-se que o
Governo não aceite por completo, que o plano passa modelo de desenvolvimento não contribui para a ge-
por dificuldades, uma vez que custa caro para o Go- ração de renda e emprego.
verno e para o País um programa econômico de Caso o Governo Femando Henrique Cardoso
uma nota s6, para o controle da inflação. Em conse- resolvesse cumprir um de seus compromissos de
qüência desse caminho que o Govemo trilhou, hou- campanha, o de assentar 4 milhões de famnias, se--
ve o aumento do déficit público, o sucateamento de riam necessários 160 milhões de hectares, área infe-
setores sociais importantes, como a educação e a rior à das terras improdutivas detidas pelos latifun-
saúde, pela falta de investimentos e, principalmente, diários. Considerando que cada famnia assentada
a questão do desemprego, provocado por uma re- emprega diretamente a força de trabalho de 3 pes-
cessão que já cresce a olhos vistos. soas, em média, teríamos a criação de 12 milhões

Nesse sentido, aproveitando o tempo de que de postos de trabalho em ocupações produtivas.
disponho, quero falar de um assunto que me parece Para cada emprego direto, 2 poderiam ser gerados,
deve ser a saída imediata para os graves problemas o que representaria o surgimento de mais outros 24
do nosso País, para resolver o problema da fixação milhões de novos postos dÉÚrabalho.
do homem no campo, reduzir a violência e a disputa Acontece que o Governo não tem vontade e
de mão-de-obra nas grandes cidades, e, principal- muito menos compromisso com a reforma agrária.
mente, resolver o problema do desemprego, da dis- Seu compromisso é com os latifundiários, banquei-
tribuição de renda e da geração de renda no campo: ros e os grandes grupos empresariais. Em menos de
a reforma agrária. um ano, o Governo FHC gastou mais de 16 bilhões

Não podemos conceber, Sr. Presidente, que, de reais para salvar os bancos falidos por má admi-
em um País de dimensões continentais, a maioria nistração ou desvios. Esse dinheiro seria suficiente
dos 600 milhões de hectares de terras agricultáveis para assentar milhares de famnias e gerar milhões
estejam ociosas ou ocupadas por capim sem na- de empregos diretos.
nhum projeto de desenvolvimento ou de geração de Na Amazônia, a última fronteira agrícola do
renda. Na verdade, essas terras servem única e ex- País, o latifúndio exclui milhares de pessoas da ativi-
clusivamente como espaço de especulação dos dade produtiva na terra. O extrativismo mineral pro-
grandes latifundiários. Enquanto isso acontece, com vaca fortes correntes migrat6rias para a região, mas
uma certa conivência do Governo, 4,5 milhões de fa- a frustração toma conta daqueles que vão em busca
mnias de trabalhadores não têm um palmo de terra do ouro e do enriquecimento rápido. A agricultura
para plantar. ainda é a única saída para os pequenos. Daí por

A concentração da terra no Brasil é estarrece- que os conflitos pela posse de terra se aguçam a
dora: 376 milhões de hectares são ocupados por es- cada ano. O Govemo Federal, porém, ao invés de
tabelecimentos; aqueles com mais de mil hectare~ se antecipar e promover a reforma agrária, coloca o
que dominam uma extensão territorial corresponden- Estado servindo de braça armado para o latifúndio,
te a mais de 55% da área total, representam menos que vai produzindo cada vez mais chacinas, como
de 1% dos estabelecimentos agrários do nosso no caso de Corumbiara, em Rondônia, e Eldorado
País. dos Carajás, no Estado do Pará.

Somente no interior dos latifúndios, segundo A violência no campo já provocou cerca de 600
dados da Contag, existem 166 milhões de hectares assassinatos de trabalhadores rurais, líderes sindi-
de terras aproveitáveis e não exploradas. São terras cais e religiosos. Para impedir que a matança no
que ficam retidas como bem especulativo por aque- campo continue, o Govemo tem somente um cami-
les que sempre se beneficiam dos créditos subsidia- nho: a reforma agrária. Os organizadores do 111 Grito
dos, dos incentivos fiscais e dos investimentos go- da Terra Brasil já entregaram à direção do Incra uma
vemamentais. relação com 519 áreas para serem desapropriadas

A ocupação da terra em nosso País revela que no Estado do Pará. Destas, 28 devem ser desapro-
a agricultura brasileira não prioriza a produção de priadas em caráter de urgência, porque ali estão imi-
culturas alimentares. Os grandes estabelecimentos nentes os conflitos, como é o caso de Eldorado dos
rurais praticamente não se utilizam do plantio de la- Carajás. Tomando essa iniciativa, o Governo terá
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oportunidade de impedir que novas chacinas aconte- dúvida de que a reforma agrária tem de ser encara-
çam. da como uma questão urgente. Veja bem, o Gover-

Não basta, porém, somente realizar a desapro- no fala em mil reformas que vêm desmontar a Previ-
priação das terras, como o Governo tem feito até dência, a economia brasileira, que destroem direitos
hoje. É necessária uma polftica 'agrfcola eficaz, éom adquiridos de trabalhadores, mas não fala na refor-
incentivo à agricultura familiar. Precisamos reter o ma essen~ial, a reforma agrária. Temos nas costas
atual modelo econômico; precisamos de um modelo quatro séculos de latifúndio. Há um exército de ex-
voltado para o campo. Precisamos mudar a estrutu- clufdos no campo e na cidade. Os da cidade vieram
ra agrária do nosso Pafs.. No Estado do Pará, por do ca~po ~ não têm onde viver~ como trabalhar e
exemplo, 70% das terras estão aptas para a ativida- ~arantlr o alimento para sua famnla. A reforma agrá-
de agrfcola, mas a população é obrigada a importar n~ - e aqui quero.trazer todo o apoio ao seu pronun-
80% dos alimentos que consome. C1amento - vem Incluir no mercado -esses milhões

É necessário que o Estado apresente um pla- ~ue estã? fora dele, vem gerar riqueza. Essas terras
nejamento do que deve ser produzido, que tenha um Improdutivas, que V. Exll tão bem denuncia, não ge-
sistema de coleta de preços dos produtos agrfcolas, ram ~ada, não~ geram riqueza, não geram um grão
que estabeleça um tratamento tributário diferenciado de alimento, nao geram vida. Para ser bem prJcisa,
na comercialização dos produtos dos pequenos agri- elas geram a morte, a orfandade.e a viuvez, quando
cultores, que abra mercado para a produção familiar; o trabalhador .rural ~ai em busca da terra e recebe a
que garanta assistência técnica e a extensão rural, morte, pela violênCia da pQlfcia e de pistoleiros. V.
com análises de solos, e que crie programas de se- Exll

est~ de parabéns por seu pronunciamento.
mentes, mudas, matrizes e reprodutores de peque- O SR. PAULO ROCHA - Nobre Deputada, n6s
nos, médios e grandes animais. experimentamos na carne, na nossa vida polftica de

Além disso é obrigação do Governo assegurar militante sindical e agora como Deputado, como mili-
um programa de' defesa sanitária, definir instalações tante da luta pela !ib?rdade, pelos direitos dos traba-
de armazéns intermediárias e coletores junto às co- ,Ihadores, pel?s direitos humanos, o quanto é duro
munidades organizadas, criar um sistema de educa- ver, a cada dia.. a cada semana, tombarem os nos-
ção no campo voltado para á formação de técnicos ~os.. companhel.ros. Chega de acendermos vel~s e
agrfcolas

j
recuperar e asfaltar as' atuais rodovias" de rezarmos ml~sa pa~a os trabalhadores. A,salda é

assim como abrir estradas vicinais para permitir o acabar com a vlol~ncla no campo_com a ajuda de
escoamento da produção.' uma.refor~aagrána, que ~esolva nao s6 o problema

. " . da vlplêncla, mas a questão da geração de renda e
A energia el~tnca, um Instrumento fundamental do bem-estar social no campo brasileiro.

para o desenvolvimento de nossa região, é outra ' ,
questão que requer solução imediata do' Governo, E .~mp~rtante também chama~ atenção para as
pois é uma necessidade não s6 dos agricultores consequênclas dos grandes projetos como, por
mas de todos aqueles que vivem na cidade ou n~ exemplo, o~da Albrás(AI~norte, n~ P~rá, e ?~ AI~mar,
campo. Não se admite que no Estado do Pará, onde no ~aranhao, que dl.spoem ~~ IInhoes pnvlleglados
está localizada a maior hidrelétrica genuinamente e ainda usa":, energia subSidiada para ~ c?nsumo
nacional e a segunda maior do mundo, a população da~ ~u~s fábncas. No entan~o, a populaçao fica sem
viva às escuras. condlçoes de usar a energia gerada pela Usina de

Tucuruf. O subsfdio da energia para projetos de alu-
Ouço, com prazer, a Deputada Socorro Go~ mfnio e alumina é uma afronta para o povo paraense

mes. e provoca um grande prejufzo para a Eletronorte. A
A SrI Socorro Gomes - Deputado Paulo Ro- população do Baixo Tocantins, do sudeste, do sul e

cha, peço o aparte para reforçar seu pronunciamen- do oeste do Pará não dispõe de energia, o que difi-
to, dizendo que, de fato, essa é a postura que o ca- culta ainda mais o desenvolvimento das comunida-
racteriza como digno .representante do povo do des rurais. Tudo porque o modelo econômico privile-
Pará. V. Exl' tem, não s6 com brilhantismo, mas prin- gia cada vez mais o grande capital, o grande projeto
cipalmente com honradez e coerência nos seus prin- neoliberal de desenvolvimento da nossa região.
cfpios, lutado pelo desenvolvimento do Estado do Está comprovado - os amazônidas sentem
Pará, aliado à questão da justiça social e da demo- isso na carne, como no caso da Zona Franca - que
cracia. De fato, V. Exll tem trazido essa questão da os grandes projetos para a Amazônia não consegui-
reforma agrária para o debate. Não tenho nenhuma ram resolver os problemas de desenvolvimento da-
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quela região. É fundamental que continue a elabora- vras. A questão da terra no Brasil é secular. Em
ção de grandes projetos, mas que sejam acoplados 1889, quando da Proclamação da República, deve-
agora projetos de desenvolvimento que assegurem ria ter-se dado o rompimento com essa polrtica fun-
subsídios e investimentos para o pequeno e o médio diária injusta com que convivemos. Hoje, as políticas
produtor, principalmente na área rural do campo. que o Governo impõem à sociedade - pois não se

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Domin- trata só da ausência de uma política agrária -, a pa-
gos Dutra. lítica de desenvolvimento do Brasil, a política de fi-

O SR. DOMINGOS DUTRA - Deputado Paulo nanciamento e de organização da sociedade fazem
Rocha, também venho reforçar o pronunciamento de com que o homem do campo promova o grande
V. ExA, lamentando que as elites brasileiras e aque- êxodo rural. Hoje, 32% da população vive no campo,
les que têm assumido o poder neste País tenham, mas provavelmente em 10 anos essa população al-
sobretudo, traído a vontade nacional e os trabalha- cançará 50% se for solucionada a questão fundiária,
dores. A imprensa tem registrado, ultimamente, que a divisão da terra, e não só isso, mas também se
a única reforma que a sociedade brasileira hoje· houver uma política que permita ao pequeno agricul-
apóia, quer e reclama é a reforma agrária. Mas este tor fazer da terra o seu local de trabalho. A reforma
Govemo encaminha reformas contrárias'aos interes- que queremos pressupõe isso. Pressupõe que esse
ses da população. Portanto, é uma vergonha que a setor seja privilegiado, que o local de produção de
reforma agrária, reclamada e desejada historicamen- um bem tão importante possa ser priorizado. O dis-
te pela sociedade brasileira, fique totalmente margi- curso de V. ExA aponta justamente para essas ques-
nalizada. Quero também lamentar que esses gran- tões, mostrando a injustiça que se comete hoje con-
des projetos a que V. ExJI se refere tenham servido tra aqueles que querem trabalhar na terra, contra o
unicamente para concentrar terra e renda, para es- pequeno proprietário, o meeiro, aqueles que traba-
conder a corrupção. Os projetos financiados tanto Iham de. aluguel, os que trabalham com acana-de-
pela Sudene, no Nordeste, quanto pela Sudam, no açúcar e asSim por diante. É necessária uma refor-
Norte, só têm servido para enriquecer meia dúzia de ma ousada que permita ao trabalhador da zona rural
gatunos. Por último, quero lamentar também que um que está na cidade hoje voltar para o campo para fa-
projeto como o de Tucuruí só tenha servido às gran- zer dele um espaço de produção e desenvolvill)ento
des'empresas. No Maranhão,a Alcoa está consu- para o nosso País..
mindo luz de Tucuruí a preço mais baixo e ainda O SR. PAULO ROCHA - Agradeço a V. ExA o
leva SOOIo da energia produzida. Enquanto isso, co- aparte, Deputado José Augusto.
munidades próximas a esses projetos estão todas Chamo a atenção ainda para o fato de que, na
no escuro. Cerca de 80% ou mais das comunidades região amazônica, persiste-o trabalho escravo, outra
rurais do Norte e do Nordeste ainda continuam vergonha para o povo brasileiro, demonstrando o
usando a lamparina, (aqueles que têm dinheiro para quanto as relações de produção são atrasadas no
comprar querosene); aqueles que não têm dinheiro Brasil. Somente em 1944, foram constatados 25 mil
têm de acender uma fogueira na boca da noite para casos. de trabàlho escravo no Brasil. No Centro-Oes-
espantar os mosquitos e dormir no escuro. Enquanto te, na Amazônia e nas grandes fazendas do Sudes-
isso, o dinheiro público é jogado fora; a energia é te, muita gente ainda é obrigada a trabalhar duro em
servida barata, com subsídios, para grandes grupos troca de um prato de comida. Dos 5,2 milhões de as-
que não geram emprego nem renda e só têm contri- salariados rurais, 70% não têm carteira de trabalho
buído para aumentar a miséria em nosso País. Para- assinada, estando totalmente à margem da Previ-
benizo V. ExA pelo pronunciamento, e vamos, mais dência e da Seguridade Social.
uma vez, reafirmar aqui que nós vamos continuar I~- Outra mazela do campo brasileiro é a existên-
ta.ndo para que este País mude para todos os brasl- cia de três milhões de crianças e adolescentes ex-
lelros. piorados pela agricultura patronal. Eles não têm di-

O SR. PAULO ROCHA - Concedo o aparte ao reito à escola, à saúde e muito menos ao lazer. Re-
Deputado José Augusto, pedindo-lhe que seja bre- sultado: a maioria apresenta graves problemas de
ve, pois preciso de mais algum tempo para concluir desenvolvimento físico, provocados pelo excesso de
meu pronunciamento. esforço nos trabalhos forçados.

O SR. JOSÉ AUGUSTO - Sr. Deputado Paulo A violência no campo precisa ser urgentemente
Rocha, quero parabenizá-lo pelo seu discurso, soli- eliminada, mas, para isso, é preciso acabar com a
darizar-me' com V. ExJI e fazer minhas as suas pala- impunidade que grassa em nosso País. Onde estão
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os matadores dos líderes sindicais Expedito Ribeiro O que todos queremos é paz no campo, com
de' Souza, Benedito Alves Bandeira, Oziel 'Pereira, reforma agrária, distribuição' de renda, geração de
João Canuto, Paulo Fonteles, João Batista, Padre emprego e desenvolvimento da agricultura familiar,
Josimo e tantos outros? Onde estão os mandatos que é responsável pelo abastecimento de 80% de
das chacinas 'de Corumbiara e Eldorado dos Cara- tudo o que chega à mesa do povo brasileiro.
jás? Na cadeia? Não. Estão livres, graças à conivên- Ouço com prazer o nobre Deputado Pedro Wil-
cia das autoridades. No Brasil, quem vai para a ca- sono
deia são as lideranças dos sem-terras, como foi o O SR. PEDRO WILSON - Nobre Deputado
caso de Deolinda Alves e Márcio Barreto. Paulo Rocha, saúdo V.Ex.•. pelo pronunciamento em

'A falta de uma justiça agrária, a corrupção do que traz a todos nós a verdade quanto à Amazônia.
aparelho policial e do Poder Judiciário são os gran- Queremos que se produza energia naquela região e
des aliados do latifúndio, que mata seletivamente os que, ao mesmo tempo, a população possa usufruir
trabalhadores rurais. Onde está a coragem do Go- ~e seus benefícios. Cada vez mais se investe na
verno Fernando Henrique Cardoso para criar condi- Amazônia, mas visando apenas a interesses de in-
ções de acabar com essa chaga que nos envergo- dústrias multinacionais, enquanto a população de
nha? Os militares que matam civis são julgados por Tucuruf e a das regiões ribeirinhas não têm acesso à
tribunais militares! E o Governo FHC não tem cora- energia e a outros beneffcios da cidadania e da de-
gem de defender abertamente o projeto que transfe- mocracia. Parabéns a V.Ex.lI, legftimo representante
re para os tribunais civis o julgamento de militares da Amazônia, que levanta essas questões no mo-
contra civis. mento em que muitos meios de comunicação ele-

O Governo Fernando Henrique Cardoso não gem outras prioridades, distantes do povo daquela
tem coragem nem vontade polftica de apurar com região.
transparência os crimes contra os trabalhadores' ru- O SR. PAULO ROCHA - Agradeço ao Deputa-
rais. Mas é rápido no gatilho quando tenta intimidar do Pedro Wilson o aparte, e:ouço com prazer o no-
os trabalhadores que vão às ruas exigir reforma bre Deputado Sandro Mabel.
agrária, energia elétrica e crédito agrfcola. Um O SR. SANDRO MABEL - Nobre Deputado
exemplo recente disso são' os últimos acontecimen- Paulo Rocha, em parte, V.Ex.lI• tem razão. Mas,
tos envolvendo a Hidrelétrica de Tucuruf. Tanto o como mencionou o Deputado Pedro Wilson, precisa-
Governo Federal como o Governador do Pará, Almir mos de reformas que, por exemplo, privatizem seto-
Gabriel, deram uma demonstração vergonhosa ao res de energia. Por que o Governo tem de manter
Pafs ao mentirem deslavadamente quando anuncia- Tucuruf? Queremos o Governo implantando redes
ram um suposto plano de sabotagem da Hidrelétrica de energia elétrica, instalando hospitais, construindo
de Tucuruf, por integrantes do Movimento dos Traba- estradas, fazendo reforma agrária. Esse é realmente
Ihadores Rurais Sem-Terra, da CUT e do Partido dos o discurso que temos de fazer. Acabar com os privi-
Trabalhadores. légios, sanear a Previdência, esse é o papel que o

Na realidade, tanto o Governador quanto o Governo tem procurado cumprir. O atual Governo
Presidente, com mais essa mentira, tentavam tapar está muito longe de ser tnculento, de usar a força.
o sol c01'D a peneira. Eles queriam a todo custo sufo- No caso de Tucuruf, trata-se de um patrimônio públi-
car o 111 Grito da Terra Brasil, que no Pará reuniu tra- co. Não é o Governo que manda, mas a segurança
balhadores em Belém e em Tucuruí. Nossos Gover- de todo o complexo; tomar medidas de segurança é
nantes, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, for- natural. Quero ressaltar, Deputado Paulo Rocha,
jaram um plano de sal:?otagem (que nunca passou que V.Ex.lI• tem uma preocupação com as minorias-
pela cabeça de ninguém) para justificar a presença realmente tenho comprovado isso - mas temos de
de tropas do Exército nas ruas! Ao invés de discutir entender que as reformas são necessárias. É refor-
abertamente os problemas e as soluções para O' mando este Pafs, vendendo as estatais - porque o
campo brasileiro, o Governo tenta jogar as Forças Governo não tem de ser empresário - que teremos
Armadas contra os trabalhadores desarmados, o condições de garantir uma vida melhor a esse povo
que é vergonhoso. Mas essa é a velha tática dos au- tão sofrido.
toritários, que tentam jogar a sociedade contra os O SR. PAULO ROCHA - Deputado sandro
movimentos reivindicatórios, a velha tática de se- Mabel, minhas preocupações são com a maioria,
mear mentiras na sociedade a fim de fazer recuar o com os trabalhadores rurais. Os trabalhadores são a
movimento e intimidar os trabalhadores. maioria neste País, mas são tratados como minoria.



o SR. PRESIDENTE (João Henrique) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado José Augusto, do
PT de São Paulo.

O SR. JOSÉ AUGUSTO (PT - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sri\s. e Srs. Deputa
dos, venho à tribuna hoje falar sobre um dos maio
res problemas que o povo brasileiro está vivendo: a
crise no setor de saúde.

A saúde do povo brasileiro vem-se deterioran
do devido à ausência de polftica governamentais
que visem a elevar o padrão de vida de toda a socie
dade; que visem à reforma agrária e outras reformas
estruturais que promovam o desenvolvimento do
Pafs; por exemplo, com a mudança no eixo da eco
nomia, é preci~'o transferir a economia do setor fi
nanceiro - hojf privilegiado, que abocanha o grande
"filé" deste Pé 3 - para o setor produtivo, gerando
empregos e e lerança para o povo brasileiro.

A quest da saúde está relacionada principal
mente com c~ nceituações mais amplas, que levam
justamente à crise da sociedade. A saúde vive hoje O·
recrudescimento de doenças endêmicas, até então
extintas ou controladas. O cólera e outras endemias
estão ressurgindo em decorrência do grande proces
so migratório das populações rurais que. incham ci
dades sem ,::ondições de saneamento e de habita
ção e também devido à ausência de serviços de
saúde que assegurem aos cidadãos o controle e a
prevenção dessas doenças, necessários para a me
lhoria das condições de vida e para a assistência à
saúde.

Na verdade, todos os avanços que tivemos, no
que se refere à saúde pública brasileira, ocorreram
diante de grandes crises, e por isso não perco a es
perança de que este momento de crise em que esta-
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As reformas em que apostamos - e estaremos mos vivendo possa apontar para momentos mais fe-
junto com V.Ex.lI• - são primeiramente as capazes Iizes. A sociedade se reorganiza, a sociedade repen-
de fazer com que o Estado tenha condições de arre- sa o seu modelo e busca caminhos para que possa-
cadar mais para beneficiar a minoria deste Pafs, de mos vencer e impor novamente essa divisória que
fazer com que os recursos estatais não sejam usa- existe entre a saúde que faz da doença u,rna fonte
dos para bancar os privilégios dos grandes grupos de lucro e a saúde pública que busca responder a
econômicos. esse agravo de que a sociedade padece.

Reforma Tributária e reforma agrária são priori- É com essa dimensão que quero apresentar
dades para resolver os graves problemas do nosso aqui um histórico da saúde pública no Brasil. Os tra-
Pafs. b€i'hadores, que no começo do século não tinham di-

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. reito à saúde por não poderem pagar consultas par-
Durante o discurso do Sr. Paulo Ro- ticulares ou em-hospital privado, constitufram seus

institutos, organizaram-se e mostraram aos gover-
cha, assume sucessivamente a Presidéncia nantes daquela época que, através da sua organiza-
os Srs. Nilton Baiano, § 2

12
do artigo 18 do ção, poderiam obter a resposta-que lhes era devida.

Regimento Intemo e JoãoHenrique, 412 Se-
cretário. Estes tempos foram largos, as lutas foram mui-

tas e resultaram nos vários institutos - IAPls, IAPE
TECs - e noutras tantas providências que geraram
justamente a ambição do setor produtivo e do setor
financeiro, que abocanharam aquelas conquistas
com o Golpe de 1964. O Golpe de 1964 elimina uma
etapa da sociedade organizada que constitui, atra
vés da sua organização, respostas para a questão
da saúde.

Pois bem, 1964 é o marco entre a saúde priva
dafinanciada com dinheiro público - das mudanças
dos institutos - e a construção do INAMPS, da Pre
vidência Social, cOIJl a utilização desses recursos,
pelo Estado, de forma inadequada. Caminhamos,
avançamos. A sociedade se organiza, os profissio
nais da área se articulam - os médicos sanitaristas e
não sanitaristas - para discutir o pensamento sahitá
rio que queremos para nossO Pafs.

A sociedade se organiza através de movimen
tos, busca conselhos populares, discute e impõe
avanços que se consubstanciam na VII Conferência
Nacional de Saúde e apontam o caminho para que,
na Constituição de 1988, 'possamos trazer para o
Brasil a formulação do $US.

A formulação do SUS se dá no momento em
que a sociedade vive a sua crise, mas aponta res
postas. A formulação do SUS se dá no momento em
os setores que trabalhavam a questão da saúde,
como fonte de lucro, buscavam no setor financeiro,
nas especulações, na utilização de poupanças, mais
lucro do que o obtido no setor de saúde.

A forma de organização da sociedade e a se
riedade de alguns dirigentes, agora, não mais permi
tem as fraudes e procuram diminuir o escândalo
com que se utiliza o dinheiro público na prestação
de serviços de saúde,'
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O modelo que se montou nesse perrodo era dade da saúde pública brasileira. Mas não entregou
inadequado para a nossa formulação: centrava o ao então Prefeito de Diadema, como hoje não entre-
atendimento à saúde apenas no atendimento hospi- ga a nenhum Prefeito brasileiro, recursos financeiros
talar. Deixava-se de lado a prevenção, a recupera- para dar efetivo exerdcio a sua função. O Municrpio
ção dos pacientes, outras medidas governamentais assumiu encargosmas não recebeu recursos para
que compõem o quadro de recursos para a saúde. dar conta deles. Portanto, considero a lei que criou o

Pois bem, Sr. Presidente, companheiros e SUS, Deputado José Augusto, extremamente cruel,
companheiras, o momento em que nos encontramos porque ela delega responsabilidades, mas não atri-
traz para todos nós, para a sociedade brasilera, a X bui recursos. Veja V. ExII.: estamos discutindo às
Conferência Nacional de Saúde a crise do SUS, vésperas das reformas administrativas e tributária e,
uma crise tão séria, que foi interpretada pelo Gover- em nenhuma oportunidade, mencionou-se o fato de
no Federal e pelos Governos Estaduais de forma ir- que,para corrigir essa deformação, é necessária
responsável. uma reforma tributária adicional. Parabenizo V. ExII.,

A formulação do SUS é perfeita. Ela leva para dizendo que me associo às suas preocupações, por-
o Municrpio, onde está o cidadão - e a sua proximi- que entendo que n~o basta ~el!egar responsabilida-
dade do cidadão, por exercer um papel polrtico de de, n:as é necessáno transferir recursos para que ?~,

pressão sobre aqueles que dirigem o Munidpio - Prefeitos dêem conta-dessas ~normes responsablll-
possibilidade de avanço, de fiscalização e de contro- dades. Meus pa~béns a 'V. Exl\t
le social. Mas o Estado e a União não poderiam O SR. JOSE AUGUSTO- Agradeço a V. ExII' o
isentar-se dessa responsabilidade, pois a formula- aparte, Deputado Adhemar de Barros Filho, e quero
ção do SUS compõe, nas três instâncias, organiza- dizer-lhe que, quando Prefeito de Diadema, conse,-
ção dos recursos, racionalização dos recursos e as gui implantar naquela cidade um dos modelos mais
outras questões que exigem a presença da União, bonitos de atenção à saúde. Assumimos o SUS
dos Estados e dos Municrpios. . acreditando nessa proposta, porque a formulação de

O que vimos é que a crise do SUS não se rela- SUS é imensamente positiva.
ciona: ao projeto que desenhamos. É uma crise in- No entanto, vejam bem, sentimos que o Gover-
tencional da vontade polrtica dos seus governantes. nador do Estado daquela época e o Governo Fede-
Fomos analisar, depois da formulação do SUS, ral não assumiram o SUS como deveriam. Em Dia-
como se comportaram as três instâncias de poder. O dema, construrmos unidades de saúde, melhoramos
Municrpio resolve de verdade assumir o SUSam- a atenção à população, melhoramos as ações de
pliando os recursos da Saúdejustamente por ser o saúde nas cidades, melhoramos a habitação, fize-
espaço onde se dão as pressões sociais. É na casa mos um trabalho em conjunto com outras áreas. Fa-
do Vereador e do Prefeito que as grandes reclama- zer saúde é só construir hospitais e redes de atendi-
çõ~s vão chegar. O Estado retirou-se, reduziu os mento. Então assumimos o SUS, em toda a sua di-
seus recursos, desmontou a máquina de a~enção à mensão, que é a integralidade das ações: preven-
Saúde, desmontou sua organização de prevenção, ção, recuperação e assistência médica, em toda a
de controle, de vigência e reduziu os recursos, mas· sua complexidade.
não fez o repasse, ou, quando o fez, foi por questõ- Quero passar a palavra ao nosso companheiro,
es polrtico-partidárias, sem ver a saúde da popula: Deputado Armando Abnio, da Pararba, e honra-me
ção como a questão maior. conceder-lhe esse aparte.

O Sr. Adhemar de Barros Filho - Pemite-me O Sr. Armando Abílio - Deputado José Au-
V. Exll. um aparte? gusto, em primeiro lugar, quero parabenizar V. ExII

O SR. JOSE AUGUSTO - Com prazer, Depu- pelo excelente pronunciamento que ora faz nesta
tado. Casa. Quero exatamente me acostar à preocupação

O Sr. Adhemar de Barros Filho - V. ExII. já di- de V. ExII, no que diz respeito à saúde do povo brasi-
rigiu Diadema, como Prefeito, e sentiu na pele o dra- leiro. V. Exl\ diz que representamos aqui o Estado da
ma do Municrpio, que recebe, através da Lei nll Pararba, sou paraibano. Estou Deputado, mas sou
8.080 - a Lei do SUS -, todas as responsabilidades médico. E, pelo fato de ser médico, quero mais uma
no sentido de dar assistência ao seu ovo. Sabe V. vez advertir as autoridades responsáveis pela saú-
ExII. portanto, que se trata de uma lei extremamente de: a saúde do povo brasileiro precisa de uma aten-
bem - intencionada, pois descentraliza a administra- ç~o toda especial. Por exemplo: em nosso Estado
ção da Saúde e entrega ao Municrpio a responsabili- da Pararba, alguns Municrpios, Deputado José Au-



O SR. JOSÉ AUGUSTO - Obrigado, Deputado
Aldo Rebelo.

Continuo, Sr. Presidente. A X Conferência Na
cional se dá numa conjuntura imensamente desfavo
rável ao povo brasileiro, num momento em que o
mundo passa por uma transformação, em que o mo
delo de organização, aquele da Revolução Indus
trial, esvai-se.

Estamos entrando num novo momento, diante
de uma orientação imposta do Primeiro ao Terceiro
Mundo, num modelo neoliberal que poderíamos tra
duzir como uma coisa velha chamada colonialismo,
que submete o Terceiro Mundo apenas a mercado
de consumo, impondo políticas inadequadas ao
povo de cada país. Nesse contexto, teremos a X
Conferência e uma multidão de desempregados.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso dis
se na França, alto e bom som, que o desemprego
vai aumentar,' como se ele não tivesse nada a ver
com isso.

A Conferência se dá no momento em que se
necessita ainda mais da real implantação do SUS e
de que este seja amadurecido. Nessa conferência
estaremos diante, tanto do ponto de vista da conjun
tura política nacional como internacional, da pers
pectiva de mais desemprego, mais doenças, de um
processo mais intenso de migração, desse êxodo ru
ral que se estabelece nas grandes cidades, trazendo
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gusto, apresentam um alto índice de mortalidade in- reorganizar a equipe de saúde e fazer com que a
fantil. Em alguns deles, por exemplo, a cada mil saúde em Diadema volte a ser referência nacional.
crianças que nascem vivas, mais de 140 morrem an- O Sr. Pedro Wilson - Parabéns a V. Ex· Acre-
tes de atingir o primeiro ano de vida. No que diz res- ditamos nesse compromisso, um compromisso do
peito também a nossa preocupação, há o aumento PT, de pessoas como V. Ex.·, empenhado em resol-
acelerado do número de pacientes portadores de ver a questão da saúde pública no Brasil.
turberculose pulmonar, de lepra, e do índice de mor- O SR. JOSÉ AUGUSTO - Ouço o nobre Depu-
talidade materna, de cólera, e, ultimamente, há o tado Aldo Rebelo, meu companheiro, que também
aparecimento feroz de pacientes portadores de den- está comigo em São Paulo. Somos nordestinos em
gue. Inclusive isso Vem o intuito de desmoralizar os São Paulo. Muito me honra o aparte de S. Ex.lI

gestores de saúde: há 15 dias, o nosso Secretário O Sr. Aldo Rebelo - Estimado colega e ilustre
Adjunto de Saúde foi acometido do vírus do dengue. Deputado José Augusto, V. Ex.lI, como médico, tem
Em função exatamente deste quadro, quero formali- servido ao povo mais pobre e mais sofrido, estudan-
zar os meus votos de parabéns pela brilhante apre- do as causas mais profundas dos males que atin-
sentação que V. Exll faz na tribuna desta Casa. gem a saúde do povo brasileiro. Como Deputado, V.

O SR. JOSÉ AUGUSTO - Obrigado, Deputado Ex.1I também tem prestado um grande ~rviço, com-
Armando Abílio, pela participação que recebo com batendo uma doença ~inda mais grave, que é a de-
muito carinho e apreço. generescência ideológica que atinge boa pa,rte das

Vou passar a palavra ao Deputado Pedro WiI- elites do nosso País, o que contribui para o agrava-
son, de Goiás, e, logo em seguida, concluirei o meu mento das condições de vida, do povo. Cumprimento
discurso. 'V. ExlI, que, como Pernambuco, tem honrado São

O Sr. Pedro Wilson - Ilustre Deputado e médi- Paulo e o povo paulista com seu brilhante e combat-
co José Augusto, que saiu do sertão de São José do ivo mandato. Parabéns a V. Exll pelo pronunciamen-
Egito, Pernambuco, e veio para São Paulo, para to.
Brasfiia, a fim de ajudar este Brasil a tornar-se um
País onde a palavra "saúde" não signifique doença,
mas vida. Queremos saudar V. Exll - certamente fu
turo Prefeito de Diadema, num segundo mandatO' -,
que olha a saúde não como urna questão de fisiolo
gismo, de clientelismo, mas de vida digna para todos
os brasileiros. O Sistema Único de Saúde, tão bem
formulado pela Conferência Nacional de Saúde no
Brasil, na Constituição de 1988, está sendo desman
telado. É preciso que haja uma luta ferrenha no Bra
sil, para que esse novo imposto não seja apenas
para guia de internação hospitalar, para salvar a
saúde privada, mas para a saúde pública no Brasil,
que necessita urgentemente de recursos orçamentá
rios, para que todos os brasileiros - crianças, jovem?
e adultos - também vida digna. Parabéns pelo dis
curso de V. Exll Esperamos que esse co~promisso

de saúde, hoje tão bem abordado por V. ExlI, seja
assumido a partir do dia 12 de janeiro, com V. Exll

como Prefeito de Diadema, São Paulo.
O SR. JOSÉ AUGUSTO - Agradeço a V. Ex.!! o

aparte, Deputado Pedro Wilson. Estou fazendo ape
nas um preâmbulo para iniciar o meu discurso, pois
a questão da saúde é muito complexa. Quero dizer a
V. Ex.1I que assumirei o mesmo compromisso de
quando fui Prefeito, de 1988 a 1992. Saúde vai ser
uma prioridade no Município de Diadema. Vamos
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uma depreciação das condições de vida e saúde. É tene não consegue aplicar adequadamente os recur-
nesse contexto que se dá a X Conferência Nacional sos. Quero, junto com V. Exft, fazer coro às suas pa-
de Saúde. lavras e dizer que, na X Conferência Nacional de

A VII' Conferência se deu no momento em que Saúde, é necessário darmos novo rumo à saúde pú-
os movimentos sociais, os movimentos de organiza- blica brasileira. A sociedade não mais agüenta, do
ção pela democracia eram intensos. Naquela época, jeito que está, o arrocho e a falta de assistência em
os movimentos de saúde campeavam pelo Brasil in- que se encontra.
teiro, bem como a formulação de conselhos de saú- O SR. JOSÉ AUGUSTO - Agradeço a V. Exª
de, de controle social. Também os partidos políticos Deputado Jovair Arantes, o aparte, mas discordo em
tinham unidade. Naquele temp.o, o PSDB e parte do duas coisas. Em primeiro lugar, quanto à CPMF, por-
PMDB também estavam em nossas trincheiras, bem que esse é o alvo dos empresários do Brasil e dos
como o PDT, o PCdoB, o PT, defendendo propostas grandes banqueiros, que não permitem haVer um re-
de governo que fossem democráticas e p~pulares, e curso 'para a Saúde. Em segundo lugar, se V. EXª,
não colonialistas ou neoliberais. como partido do Governo, tivesse realmente empe~

A X Conferência se dá em outro contexto. Por nho, teria votado na emenda, aprovada ontem, a
isso, deve ser um fator de rearticulação da sacieda- qual assegura ao Ministério da Previdência Social os
de, das forças vivas da sociedade, de reestruturação recursos a serem utilizados nas áreas social, da
dos movimentos sociais, de os movimentos sindicais Saúde e da Previdência. Assim, teríamos os recur-
exigirem a implantação do SUS. Essa conferência sos. Mas isso não é da vontade do Ministro da Saú-
acontece no momento em que a política neoliberal de, nem do Ministro José Serra, que vinha apro-
do Presidente Fernando Henrique Cardoso permite priando-se dos recursos da Saúde e desviando-os,
o capital estrangeiro explorar nossa doença e levar nem do Presidente da República, que não injetava
daqui os lucros. Não queremos este modelo para o recursos suficientes no Ministério, para que o Minis-
País; vamos lutar. Sabemos que as forças progres- tro da Saúde, Adib Jatene, fizesse uma administra-
sistas deste País continuam no mesmo campo, com ção à altura. S. Ex!! colocou os recursos nas mãos
menor peso, com menor força. Mas essas forças dos banqueiros - salvou os Bancos Nacional e Eco-
vão-se somar à sociedade organizada. A X Confe- .nõmico, - mas deixou os recursos da Saúde escoa-
rência vai permitir essa reflexão e exigir uma tomada rem pelo n;llo. Esta é a verdade.
de posição. Sr. Presidente, Sras. e_ Srs. Deputados, a X

Concedo o aparte ao nobre Deputado Jovair Conferência possui um tema que nos leva a uma
Arantes, do Estado de Goiás, ·e em seguida, conclui- grande reflexão: o SUS construindo um modelo de
rei o meu discurso. saúde para melhorar a qualidade de vida. Esta e ou-

O SR. JOVAIR ARANTES _ Nobre Deputado t~as ~eflexões.ter~o de ser feitas durant~ a X Confe-
José Augusto, quero parabenizá-lo e dizer a V. Ex!! rencla: Em pnmelro lugar, tem?s de_sair dessa c~n-
que o seu pronunciamento não cai no vazio. Enten- ferêncla com propostas de artlculaçao com a socle-
demos, também, o setor Saúde no Brasil. Somos do dade, para fazer frente a esse caudal de força políti-
partido do Governo, do PSDB. Estamos aqui, diutur- ca c?ntrária ~ implantação de u~~ ~aúde p~blica de
namente, combatendo a forma com que o Sr. Minis- qualidade, unl~er~~, com as deflnlçoes traZidas pelo
tro da l?aúde tem administrado a saúde pública no SUS na COnS!ltuIÇ~O de 1988. Para tanto, teremos
Brasil. E um entreguismo total, sem nenhuma criati- também de ~Iscutlr algumas mudanças. Sabemos
vidade, nenhuma solução para os problemas da s~r n~c.essáno r~ver alg~"!as questõ~s, que hoje
Saúde. Nossa Constituição é clara quanto à forma sao VICIOS ~o Sistema UnI<:o de S~ude; a forma
de implantação do SUS. No entanto, não interessa como ~rganJzamos a ::ltençao, à saude e a com-
ao Sr. Ministro da Saúde a implantação do SUS, do preensao do que ela seja no Pais.
verdadeiro sistema de saúde no Brasil. E, mais do Gostaria de levantar algumas questões. Peço
que isso, num momento muito .grave, está - vamos ao Sr. Presidente que me conceda um pouco mais
dizer assim - na porta desta Casa a possibilidade de de tempo para que eu possa concluir meu pronun-
aprovarmos a CPMF - uma contribuição provisória, ciamento.
que no nosso entendimento, é mais dinheiro para Primeiro, como adequar o princípio de acesso
cair no sumidouro, que é o Ministério da Saúde. Este universal e igualitário às ações e serviços de saúde,
Ministério é um dos que têm uma das maiores dota- num contexto de estrutura social tão díspar e entida-
ções financeiras. No entanto, o Sr. Ministro Adib Ja- des federativas tão diferentes, questões que já abor-
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dei no meu discurso sobre essas dificuldades entre (informação, educação e comunicação social como
Estados, Municrpios e União? instrumento principais), em um quadro de baixa es-

Como reconstruir vrnculos de responsabilida- colaridade, de marginalização social significativa e,
des entre profissionais de saúde e usuários de servi- especialmente, de comunidades desorganizadas?
tios, considerando a necessidade de fortalecimento Como solucionar problemas de relações múlti-
da ética profissional e da redução das interferências pias de trabalho dos profissionais de saúde com as
hlstitucionais indevidas nessas relações? organizações estatais e privadas?

Como repensar e reestruturar a rede de modo Como adaptar a capacidade de financiamento
que proporcione resolutividade às necessidades dos do sistema à seleção, adequação e uso de tecnolo-
usuários, tendo em conta a multicausalidade da gias médicas, evitando-se práticas meramente mer-
doença e as formas de intervenção do sistema de cantilistas?
saúde? Como solucionar problemas de repovoamento

Como operacionalizar, na condução e na práti- e qualificação de quadros técnicos e gerenciais para
('a do Governo, as diretrizes programáticas relativas condução do sistema e operação de suas redes as-
;l saúde e ao seu contexto: gestão social participati- sistenciais?
'la, intersetorialidade de ação, processos integrados Esse problemas que venho levantando devem
Ile planificação e gestão administrativa? ser tema de debate e aprofundamento para que

Corno enfrentar determinados grupos de pata- saiamos da X Conferência Nacional com propostas
;',gias médicas (exemplos: as crônico-degenerativas mais plausrveis, com avanços, com redefinições do
i'i os danos causados à saúde mental), tendo em nosso sistema e, realmente, buscando uma força
conta a exigência de um tratamento contrnuo e pro- polrtica capaz de mudar essa relação que hoje é
:úngado e de custo elevado? desfavorável àqueles que defendem a saúde pública

no Brasil.Como compor ou modificar os mecanismos de
linanciamento setorial (contribuição exclusiva para a Agradeço a todos a atenção.
1aúde, liberação para a produção de tributos espa- Durante o discurso do Sr. José Augus-
cfficos de nrvel estadual e municipal, estabelecimen- to, o Sr. João Henrique, 49 Secretário, deixa
,Cf) de percentagens dos orçamentos para a utilização a cadeira da presidência, que é ocupada
f:xclusiva da saúde, etc.), de modo que possibilite o pelo Sr. Lu(s Eduardo, Presidente.
funcionamento adequado de um sistema descentrali- O SR. ARNALDO CHINAGUA - Sr. Presiden-
;,:ado de saúde? te, peço a palavra pela ordem.

Como resolver questões de organização do O SR. PRESIDENTE (Lurs Eduardo) - Tem V.
"ontrole social, como prática de participação em um E~ a palavra.

uadro de heterogeneidade espacial, econômica e O SR. ARLINDO CHINAGLlA (PT - SP. Sem
, '.lcial, experiência limitadas de cidadania, escassez revisão do orador.) - Sr. Presidente, como sabe V.
La práticas associativas e comunitárias e da forte Exª, apresentei, ainda no mês de novembro, as assi-
cependência do expressivo segmento da sociedade naturas referentes à instalação de uma CPI do cha-
rara a construção de suas vidas e de suas relações mado ·Caso Sivam".
Eociais? Ocorre que a Mesa, ao fazer a conferência,

Corno viabilizar a integralidade da atenção à concluiu que 14 daquelas assinaturas iniciais não
Saúde, quando as práticas correntes valorizam açó- batiam com a dos próprios Deputados.
('S e procedimentos isolados? Em decorrência dessa situação, este Deputa-

Como organizar sistema locais de saúde em do, pessoalmente, colheu as assinaturas de 13 De-
!3,Ua concepção da integralidade da atenção, com- putados. Quero, neste momento, protocolar junto à
!,artindo estruturas e ações estatais, privadas e as Mesa e a V. EX- as assinaturas referentes à CPI do
i, ticiais de cidadania, individual ou coletiva? Sivam.

Como harmonizar as redes de atenção à Saú- O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente,
d:a que trabalham com objetivos econômicos, organi- peço a palavra pela ordem.
. icionais e sanitários diferentes e inclusive diver- O SR. PRESIDENTE (Lurs Eduardo) - Tem V.
~ntes? Exª a palavra.

Como estimular as práticas de autocuidados da O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoS-CE. Sem re-
·lljde pelos indivrduos, famnias e as comunidades' visão do orador.) - Sr. Presidente, primeiro, quero
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encaminhar a V. ExA projeto de lei que dispõe sobre
a transferência de imóvel adquirido no Sistema Fi
nanceiro de Habitação e dá outras providências. Se
gundo, peço a V. ExD que faça inserir nos Ànais des
ta Casa nota do CIMI a respeito da demissão da Dr'I
Isa Maria Rogedo Pacheco, dabiretoria de Assuntos
Fundiários da Funai, assim como sua declaração so
bre esse triste episódio do Governo que V. ExD de
fende.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não en
tendi.

O SR. INÁCIO ARRUDA - Não entendeu? En
tão, leio de novo.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não en
tendi o final.

O SR. INÁCIO ARRUDA - Refiro-me ao Go
verno pelo qual V. ExA zela nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conti
nuo sem entender.

O SR. INÁCIO ARRUDA - O Governo do Sr.
Presidente Fernando Henrique Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Agora
entendi.

NOTA A QUE SE REFER O ORADOR:

NOTA À IMPRENSA

DEMITIDA ALIADA DOS íNDIOS

O Cimi - Conselho Indigenista Missionário,
vem a público expressar sua solidariedade à antro
póloga Isa Maria Pacheco, injustamente exonerada,
na última sexta-feira, da chefia da Diretoria de As
suntos Fundiários da Funai pelo seu presidente Júlio
Gaiger.

O fato ocorreu em razão da sua oposição ao
anúncio de anulação da Portaria nl! 314, do Ministro
da Justiça, publicada no Diário Oficial da União de
21 de maio. A Portaria, que declara a ocupação tra
dicional indígena Kaingang sobre 753 ha, na terra
denominada Ventarra, no RS, teria sido mal recebida
pelo Ministro dos Transportes, Odacir Klein, que·tem
na região a sua principal base eleitoral.

Graças às denúncias da antropóloga e às pres
sões de entidades e parlamentares, Gaiger se viu
obrigado a negar a revogação da portaria. Permane
ce no entanto o alerta contra a possibilidade de no
vas manobras que visem a impedir a demarcação
seja da Terra Indígena Ventarra, seja de qualquer
outra.

Em declaração publicada hoje no Correio Sra
zlllense (28-5-96) o Presidente da Funai afirma que
a exoneração se deu por "improbidade administrati-

va e por falta de fidelidade ao presidente da Funai e
ao ministro da Justiçall.

O Cimi rechaça o argumento, pois ao longo
dos quase cinco anos que passou à frente da DAF, a
atuação da antropóloga foi marcada pela dedicação
ao seu trabalho e defesa intransigente da demarca
ção das terras indígenas. Além do mais sempre se
portou de forma transparente e respeitosa para com
as entidades indigenistas, povos e organizações in
dígerlas que tinham-na como canal seguro e hones
to de obtenção de informações quanto ao andamen
to dos procedimenlos administrativos de demarca
ção das terras indígenas.

Quanto à alegação de falta de fidelidade, sem
dúvida, não seria de se esperar outra coisa. Afinal, a
antropóloga optou por não ser conivente com as ma
nobras do presidente da Funai e do seu superior, o
ministro da Justiça. A estes, sim, é que caberia a
exoneração dos cargos públicos que ocupam, pelos
danos que vem causando aos povos indígenas e ao
patrimônio públíco, numa clara demonstração de
desrespeito à Constituição Federal e aos princípios
norteadores da administração pública.

O caso Ventarra vem deste modo reforçar os
temores do Cimi, pois numa das listagens fornecidas
pela advogada Nishlei Vieira, coordenadora da co
missão encarregada de analisar as contestações de
demarcação de áreas .indígenas nos termos do De
creto nl! 1.775/96, a contestação sobre esta área foi
recusada por chegar fora do prazo - o que propiciou
inclusive a assinatura da Portaria Declaratória. Du
rante reunião com técnicos da DAF, o presidente da
Funai disse, no entanto, que a contestação fora
apresentada dentro do prazo legal, o que foi des
mentido por lsa Pacheco.

O episódio confirma, de forma lamentável, as
suspeitas sobre os reais motivos da falta de transpa~

rência reinante no órgão, desd'e a instalação da
mencionada comissão. Em nenhum momento, a sua
coordenadora se dignou á atender aos pedidos de
fornecimento das cópias das contestações, limitan
do-se a repassar meras listagens desprovidas de
autoria, facilitando a possibilidade de manipulação
dos dados oficiais, prática comum na época do regi
me militar.

Brasília - DF, 28 de maio de 1996. - Conselho
IOOlgenlsta Missionário - Clm. Secretariado Na
cional.

DECLARAÇÃO

Eu Isa Maria Rogedo Pacheco na condição da
diretora da Diretoria de Assuntos Fundiários da Fu-
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nai cargo ocupado há quase cinco anos declaro que O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) Tem V.
no último dia 23 fui comunicada pelo Sr. P:esidente ExAa palavra.
da Funai Júlio Gaiger, que a Portaria nº 314, de 17 O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Pro-
de maio, publicada no Diário Oficial da União, que nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
declara ocupação permanente e tradicional do grupo e Srs. Deputados, é fundamental que todo aqueles
indígena Kaingang na terra indígena Ventarra locaIi- de fato interessados em contribuir para os avanços
zada no município de Erebango (RS) seria anulada que reclama a sociedade identifiquem corretamente
pelos seguintes motivos: os sinais que expressam os anseios, as preocupa-

A área foi contestada ainda na vigência do De- ções do nosso povo.
ereto nº 22/91 ; A procura de um conhecimento mínimo dos in-

Que na listagem de terras indígenas encami- teresses sociais é indispensável para superação dos
nhada ao Ministro da Justiçei pela Funai, logo após a problemas mais urgentes.
edição do Decreto nº 1.775/96, não constava a terra O Plano Real alcançou, até o momento um ine-
indígena Ventarra. Por isso, o governador não teria gável sucesso e não existe qualquer possibilidade
sido avisado pelo ministro sobre o prazo de contest- de retorno descontrolado da inflação.
ação da referida terra. Estes motivos apresentados •
pelo presidente da Funai visando justificar o anúncio Na verdade, fica cada tlez mais claro efeito po-
da anulação da Portaria de Ventarra foram rechaça- sitivo de uma economia estabilizada. A segurança
dos pela Diretoria de Assuntos Fundiários (DAF): o proporcionada pelo programa" de governo mantém o
Decreto 22/91 não contemplava a figura jurídica do Brasil numa situação incomparavelmente melhor do
contraditório; e a DAF incluiu, sim, a área Ventarra que em outros tempo.
na listagem enviada ao Ministro. O Poder corrosivo da inflação não encontrava

Diante disso o presidente me demitiu do cargo obstáculos para exercer sua obra de demolição.
da diretoria da DAF, alegando que eu não tinha fide- A ação destruidora da inflação distribuía por
lidade nem a ele nem ao Ministro da Justiça. todo o universo social e econômico seu efeito maléfi-

Não obtendo a conivência da DAF, através de co peçonhento segundo seu curso implacável sem
mim para anular a portaria, o Sr. Presidente da Fu- destinguir valores e instituições.
nai recorreu à Comissão de Contestações, coorde- Mas, apesar dos bons frutos colhidos, dados
nada pela advogada Nishley Vieira, com o intuito de de pesquisa de opinião constatam um crescente de-
mudar a data de entrada das contestações contra a sapontamento da classe média com o aumento dos
terra indígena Ventarra. Para desta forma justificar o preços de serviços.
seu novo argumento (exposto durante reunião hoje O preço dos aluguéis deram um salto brutal. É
com técnicos da DAF) de que estas contestações preciso evitar a todo o custo que determinados seto-
deram entrada na Funai no prazo legal que expirou res, ávidos por lucros prejudiquem a estabilização.
no último dia 8 de abril.

Esses processos levam intranqüilidade e in-
Toda a documentação existente na Funai (se certeza milhões de famílias.

ainda não foi adulterada) comprovam que estas con-
testações foram intempestivas, ou seja apresenta- O aumento dos aluguéis está sempre acima

dos índices inflacionários.das fora do prazo inclusive com o meu testemunho,
uma vez que eu recebi estas documentações. Quando as imobiliárias, as administradoras

A minha trajetória de 22 anos na Funai e meu querem aumentar os aluguéis de forma indireta re-
trabalho frente à DAF falam por si só. Minha fideIi- correm a taxa de condomínio.
dade, ao longo desses anos, é definitivamente com Por isso as taxas dos condomínios alcançam
os povos indígenas. patamares elevadíssimos onerando tanto os proprie-

Reafirmo mais uma vez, o meu compromisso tários residentes, corno os inquilinos.
com os povos indígenas e alerto que o Decreto nº Constantemente verificamos, pela mídia que
1.775/96 só veio atender a interesses políticos con- proprietários de apartamentos são obrigados a ven-
trários aos direitos indígenas. der seus imóveis por não suportarem pagar as taxas

Brasília, 27 de maio de 1996. - 15a Maria Ro- de condomínio.
gedo Pacheco - AntropólogalFunai. Isso acontece freqüentemente com aposenta-

o SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, dos pois não conseguem pagar as taxas de condo-
peço a palavra pela ordem. mínio.



Ceará

Rondônia

Tocantins

Amazonas

Carlos da Carbras - Bloco - PPB.

Oscar Andrade - Bloco - PMDB.

Piauí

João Henrique - Bloco - PMDB.

Paraíba

Wilson Braga - PDT.

Pernambuco

Acre

Osmir Lima - Bloco - PFL; Zila Bezerra - Blo
co- PFL.

Edson Silva - PSDB; Vicente Arruda - PSDB;
Zé Gerardo - PSDB.

Ary Valadão - Bloco - PPB; Eudoro Pedroza 
Bloco - PMDB; Melquiades Neto - Bloco - PMN.

Maranhão-

Alberico Filho - Bloco - PMDB; Costa Ferreira
- Bloco - PFL; Haroldo Saboía - PT; Nan Souza 
Bloco - P.SL.

RIcardo Heráclito - PSB; Wilson Campos 
PSDB; Wolney Queiroz - PDT.

Alagoas

Olavo Calheiros - Bloco - PMDB.

sergipe

Pedro Valadares - PSB; Wilson Cunha - Bloco PFL

Bahia

Jaime Fernandes - Bloco - PFL; José Tude 
Bloco - PTB; Luís Eduardo - Bloco - PFL; Ursicino
Queiroz - Bloco - PFL.
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Precisamos trazer essa situação a público, Mário Martins - Bloco - PMDB; Vic Pires Fran-
aqui no plenário temos que debater os aspectos e co - Bloco - PFL.
detalhes desse problema.

Precisamos elucidar essa questão, examinar
por que os preços dos serviços sobem tanto, em
pobrecendo a classe média.

A constatação é feita pelo Instituto Brasileiro de
Economia PIRE da Fundação Getúlio Vargas.

De julho de 1994 a abril' de 1996, o aluguel au
mentou em média 298%, o lazer 70,5%, os serviços
de saúde 60,3%, restaurantes 47%.

O fndice de Preços do Consumidor (IPC) nesse
período foi de 48,6%.

Estão aqui alguns dos vilões do Plano Real.
Outros vilões têm sido as multas cobradas por

atraso nas contas de luz, telefone, água etc.

As taxas de juros cobradas por banco são
exorbitantes, para não falar das multas.

Quem utiliza cartão de crédito é penalizado
sem piedade por atraso em seus compromissos fi
nanceiros.

É preciso evitar a todo custo esses abusos pra
ticados por determinados setores que nã.o se con
formam com a estabilização da economia.

Setores que estavam acostumados a conviver
com a ,espiral inflacionária, quê embutiam em seus
preços aumentos ijustificáveis, que provocavam lu
cros fabulosos não podemos abrir espaços para es
sas distorções.

E para conter essas agressões o Governo tem
na suas mãos os mecanismos legais.

E para contribuir com o governo e com a socie
dade, apresento hoje um projeto de lei que acres
centa parágrafo ao art. 12 da Lei nll 4.591, de 16 de
dezembro de 1964, que dispõe sobre condomínio
em edifícios e as incorporações imobiliárias vedando
ao locador, síndico imobiliária ou administradores
cobrar ao locatário, condômino, a título de taxa de
condomínio, em virtude de contrato, valor excedente
a 10% do respectivo aluguel.

Era o que tínhamos a dizer.

VI- ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTA
DOS:

Amapá

Valdenor Guedes - Bloco - PPB.

Pará

Minas Gerais

Antônio Aureliano - PSDB; Edson Soares 
PSDB; Francisco Horta - Bloco - PL; Leopoldo Bes
sone - Bloco - PTB; Narcio Rodrigues - PSDB; Ro
naldo Perim - Bloco - PMDB; Vittório Medioli 
PSDB; Zaire Rezende - Bloco - PMDB.

Rio de Janeiro



Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Affonso Ca
margo - Bloco - PFL; Antônio Ueno - Bloco - PFL;
Basflio Villani - Bloco - PPB; Chico da Princesa 
Bloco - PTB; Dilceu Sperafico - Bloco - PPB; Elias
Abrahão - Bloco - PMDB; Fernando Ribas Carli 
PDT; Flávio Arns - PSDB; Hermes Parcianello - Blo
co - PMDB; Homero Oguido - Bloco - PMDB; João
Iensen - Bloco - PTB; José Borba - Bloco - PTB;
José Janene - Bloco - PPB; Luciano Pizzato - Blo-

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; Barbosa Neto - Bloco 
PMDB; João Natal - Bloco - PMDB; Jovair Arantes
- PSDB; Lidia Quinan - Bloco - PMDB; Marconi Pe
rillo ;;... P$DB; Maria Valadão - Bloco - PFL; Nair Xa
vier Lobo - Bloco - PMPB; Orcino Gonçalves - Blo
co - PMDB; Pedrinho Abrão - Bloco - PTB; Pedro
Wilson - PT; Rubens Cosac - Bloco - PMDB; San
dro Mabel - Bloco - PMDB; Vilmar Rocha - Bloco 
PFL; Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSD.

Mato Grosso do SUl

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

15510 Quinta-feira 30 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 1996

Agnaldo Timóteo - Bloco - PPB; Alcione Athay- Nelson Marquezelli - Bloco - PTB; Paulo Lima -
de - Bloco - PPB; Alexandre Cardoso - PSB; Ale- Bloco - PFL; Pedro Yves - Bloco - PMDB; Régis de
xandre Santos - PSDB; Alvaro Valle - Bloco - PL; Oliveira - Bloco 7" PFL; Ricardo Izar - Bloco - PPB;
Arolde de Oliveira - Bloco - PFL; Ayrton Xerez - Robson Tuma - Bloco - PSL; Salvador Zimbaldi -
PSDB; Carlos Santana - Pl; Cidinha Campos - PSDB; Silvio Torres - PSDB; Teima de Souza - Pl;
PDl; Edson Ezequiel - PDl; Eurico Miranda - Bloco Tuga Angerami - PSDB; Ushitaro Kamia - Bloco -
- PPB; Fernando Gabeira - PV; Fernando Gonçal- PPB; Vadão Gomes - Bloco - PPB; Valdemar Costa
ves - B/oco - PTB; Fernando Lopes - PDl; Francis- Neto - Bloco - PL; Vicente Cascione - Bloco - PTB;
co Silva - Bloco - PPB; Itamar Serpa - PSDB; Jair Wagner Rossi - Bloco - PMDB; Wagner Salustiano
Bolsonaro - Bloco - PPB; Jandira Feghali - PCdoB; - Bloco - PPB; Zulaie Cobra - PSDB.
João Mendes - Bloco - PPB; Jorge Wilson - Bloco - Mato Grosso
PPB; José Carlos Coutinho - Bloco - PFL; José
Carlos Lacerda - PSDB; José Egydio - Bloco - PFL; . Gilney Viana - Pl; Murilo Domingos - Bloco -
José Maurício - PDl; Laprovita Vieira - Bloco - PTB; Pedr~ Henry -' PSDB; Roberto Fra~ca.-
PPB; Laura Carneiro - Bloco - PFL; Lima Netto - PSDB; Rodrigues Palma - Bloco - PTB; Rogério SII-
Bloco - PFL; Lindberg Farias - PCdoB; Marcia Cibi- va -:- Bloco - PFL; Tete Bezerra - Bloco - PMDB;
Iis Viana - PDl; Mareio Fortes - PSDB; Maria da Wehnton Fagundes - Bloco - PL.
Conceição Tavares - PT; Milton Temer - Pl; Miro Distrito Federal
Teixeira - PDl; Moreira Franco - Bloco - PMDB; '.
P I F "ó PSDB' R b rt C BI Agnelo Queiroz - PCdoB, Augusto Carvalho -

P
apuB?R eblJ rt-J ff ' ~ Bel o _apmTPB~sR-b oco

M
~ PPS; Benedito Domingos - Bloco - PPB; Chico Vigi-

, o e o e erson oco ,u em e I t PT: J f F' t BI PPB' M . L
d' BI PFL' Sé ' A PPS· S' -. an e - . , o ran reja - oco - ,arla aura

ma - oco - , rglo rouc~ - ,Imao PT: OSÓ' Ad' BI PFL· W' bert 11 rtS ' PSDB· SI' L PSDB -, no nano - oco - ,Ig o a u-esslm - ,yVIO opes-. ce _ Bloco _ PPB.

São Paulo

. Adhemar de Barros Filho - Bloco - PPB; A1ber
·to Goldman - Bloco - PMDB; Aldo Rebelo - PCdoB;
Almino Affonso - PSDB; Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco - PMDB; Antônio Carlos Pa,nnunzio - PSDB;
Antônio Kandir - PSDB; Arlindo Chinaglia - Pl; Ar
naldo Faria de Sá - Bloco - PPB; Arnaldo Madeira 
PSDB; Ayres da Cunha - Bloco - PFL; Beto Mansur
- Bloco - PPB; Carlos Apolinário - Bloco - PMDB;
Carlos Nelson - Bloco - PMDB; Celso Daniel - Pl;
Celso Russomanno - PSDB; Corauci Sobrinho 
Bloco - PFL; Cunha Bueno - Bloco - PPB; Cunha
Lima - Bloco - PPB; De Velasco - Bloco - PSD;
Delfim Netto - Bloco - PPB; Duilio Pisaneschi - Blo
co - PTB; Edinho Araújo - Bloco - PMDB; Eduardo
Jorge - Pl; Fausto Martello - Bloco - PPB; Fernan
do Zuppo - PDl; Franco Montoro - PSDB; Hélio Bi
cudo - Pl; Hélio Rosas - Bloco - PMDB; Ivan Valen
te - Pl; Jair Meneguelli - Pl; João Mellão Neto 
Bloco - PFL; João Paulo - Pl; Jorge Tadeu Mudalen
- Bloco - PPB; José Anibal - PSDB; José Augusto 
Pl; José Coimbra - Bloco - PTB; JoSé de Abreu 
PSDB; José Genofno - Pl; José Machado - Pl;
José Pinotti - Bloco - PMDB; Jurandyr Paixão - Blo
co - PMDB; Koyu lha - PSDB; Luciano Zica - Pl;
Luiz Gushiken - Pl; Maluly Netto - Bloco - PFL;
Marcelp Barbieri - Bloco - PMDB; Marquinho Che
did - Bloco - PSD; Marta Suplicy - PT; Maurfcio Na
jar - Bloco - PFL; Michel Temer - Bloco - PMDB;



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N2'33-D, DE 1995

(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em primeiro tumo, da
Proposta de ~menda à Constituição n2 33-C, de
1995, que modifica o sistema de previdência social,
estabelece normas de transição e dá outras provi
dências; tendo parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela admissibilidade, com
emendas, nos termos do parecer reformulado, com
complementação e voto do Relator (Relator: Sr. Ro
drigues Palma), contra os votos dos Srs. Gilvan Frei
re, José Luiz Clerot, Adylson Motta, José Genoíno,
Paulo Delgado, Miro Teixeira, Milton Temer, Eurípe
des Miranda e, em separado, dos Srs. Nilson Gib
son, Aldo Arantes, Marcelo Déda, Alexandre Cardo
so, Matheus Schmidt, Hélio Bicudo, Magno Bacelar,
Coriolano Sales e Jarbas Lima. Os Srs. Prisco Via
na, Gerson Peres, Ivandro Cunha Lima, Adylson
Motta e Marconi Perillo apresentaram declarações
de voto. Parecer do Relator designado pela Mesa,
em substituição à Comissão Especial, pela aprova
ção, com Substitutivo. (Relator: Sr. Euler Ribeiro).
Parecer do relator designado pela Mesa à Emenda

Rio Grande do Sul
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co - PFL; Luiz Carlos Hauly - PSDB; Maurício Re- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Podem
quião - Bloco - PMDB; Max Rosenmann - Bloco - ocorre duas hipóteses, ou mais: a primeira delas é
PMDB; Nelson Meurer - Bloco - PPB; Odnio Balbi- que, sendo emenda à Constituição, não havendo
notti - Bloco - PTB; Padre Roque - PT; Paulo Ber- 308 Deputados, evidentemente não temos esse nú-
nardo - PT; Paulo Cordeiro - Bloco - PTB; Renato mero; a segunda hipótese é a de que pode haver
Johnsson - Bloco - PPB; Ricardo Barros - Bloco - mais de 308 Deputados no painel e não existir nú-
PFL; Ricardo Gomyde - PCdoB; Valdomiro Meger - mero no plenário, conseqüentemente também não
Bloco - PPB; Wilson Santini - Bloco - PTB; Wemer havendo número. Portanto, somente a votação po-
Wanderer - Bloco - PFL. derá nos esclarecer se há número ou não. De acor-

santa Cátarina do com registros nas portarias desta Casa, há o
comparecimento de mais de 470 Srs. Deputados.

A SRA. SANDRA STARLlNG - Então V. Ex"
vai iniciar o processo de votação?

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Precisa
mos.

A SRA. SANDRA STARUNG - V. Ex" sabe
que queremos votar a matéria relativa à Previdência.
Minha dúvida é exatamente sobre o quorum qualifi
cado. Porém, se há o registro nas entradas, vamos
então iniciar o processo de votação, talvez até va
rando a noite.

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

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) -

-1-

Edinho Bez - Bloco - PMDB; Hugo Biehl- Blo
co - PPB; João Pizzolatti - Bloco - PPB; José Car
los Vieira - Bloco - PFL; José Fritsch - PT; Leonel
Pavan - PDT; Luiz Henrlque"- Bloco - PMDB; Mário
Cavallazzi - Bloco - PPB; Milton Mendes - PT; Pau
lo Bauer - Bloco - PFL; Paulo Bornhausen - Bloco 
PFL; Paulo Gouvea - Blocó - PFL; Rivaldo Macari 
Bloco - PMDB; Serafim Venzon - PDT; Valdir Colat
to - Bloco - PMDB.

Adão Pretto - PT; AdroaldoStreck - PSDB;
Adylson Motta - Bloco - PPB; Augusto Nardes 
Bloco - PPB; Carlos Cardinal - PDT; Darcísio Pe
rondi - Bloco - PMDB; Eliseu Padilha - Bloco 
PMDB; Enio Bacci - PDT; Esther Grossi - PT; Ezídio
Pinheiro - PSDB; Fetter JÚnior - Bloco - PPB; Ger
mano Rigotto - Bloco - PMDB; Hugo Làgranha 
Bloco - PTB; Ivo "Mainardi - Bloco - PMDB; Jair
Soares - Bloco - PFL; Jarbas Lima - Bloco - PPB;
José Fortunatti - PT; Júlio Redecker - Bloco - PPB;
Luiz Mainardi - PT; Matheus Schmidt - PDT; Miguel
Rossetto - PT; Nelson Marchezan - PSDB; Osvaldo
Biolchi - Bloco - PTB; Paulo Paim - PT; Paulo Ritzel
- Bloco - PMDB; Waldomiro Fioravante - PT; Wilson
Branco - Bloco - PMDB; Wilson Cignachi - Bloco 
PMDB; Veda Crusius - PSDB.

O SJ:l. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A lista
de presença registra o comparecimento de 258 Se
nhores Deputados.

A SRA. SANDRA STARLING - Sr. Presidente,
peço a palavra pear uma questão de ordem.

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

A SRA. SANDRA STARUNG (PT - MG. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, indago a V.
Exll o seguinte: como se trata de matéria constitucio
nal, o entendimento mais rápido que o Regimento
Interno prevê é que haja número para discutir. No
entanto, não há número para entrar em processo de
votação, que exige quorum qualificado.
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Aglutinativa Substitutiva nll 6 apresentada em plená- dos Municípios, atendendo o regime básico,
rio, pela aprovação (Relator: Sr. Michel Temer). obrigatoriamente, ao que dispõe o art. 201

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há 50- da Constituição.
bre a mesa as seguintes Subemendas'Aglutinativas § 1li O regime complementar, público e
nlls 22 e 23, apresentadas nesta Sessão. aberto, sob regime de capitalização; será or-

_ NSl 22 _ ganizado e administrado pelo órgão federal
encarregado da administração da Previdên-

Inclua-se, no art. 195, a seguinte alteração ao cia Social. - -- -- - - ----. -.---
seu § 611: § 2Sl Aplica-se aos servidores públicos

HArt. 195 civis e militares, membros do Poder Judiciá-
§ 611 As contribuições sociais de que rio, do Ministério Público e dos Tribunais de

trata este artigo serão exigidas após noven- Contas da União, dos Estados, do Distrito
ta dias da publicação da lei que as houver Federal e dos Municípios o disposto nus-
instituído ou modificado, não se lhes apli- arts. 40 e 42 da Constituição, no que não
cando o disposto no art. 150, 111, b, assegu- colidir com o disposto no art. 201 da Consti-
rando o repasse de recursos arrecadados tuição:-
aos órgãos integrantes da seguridade nos § 311 O limite máximo de contribuição e
mesmos prazos fixados para os repasses ao de benefícios para o regime básico será
Fundo de Participação dos Estados e do equivalente a, no mínimo, dez vezes o piso
Distrito Federal." de benefícios da Previdência Social;

§ 411 A União, os Estados, o Distrito Fe-
Apartir da aglutinação dos seguintes dispositivos: deral e os Municípios manterão, para os res-
a) Emenda nSl27, redação dada ao art. 195, § Sll; pectivos servidores da administração direta,
b) Emenda nll 41, em seu último artigo; autárquica e fundacional, planos de previ-
c) Emenda nSl12, redação dada ao art. 195, § 10; dência complementar, fechados, de filiação
d) Emenda nll 57, redação dada ao art. 195, §?lI. facultativa, destinados a assegurar a com-

Justificação plementação de aposentadorias e pensões
. de que tratam os arts. 40 e 42, vedada a sua .

A presente subemenda visa instituir mecanis- participação, a qualquer-tftulo, no custeio de-
mo que torne obrigatórios os repasses, à seguridade planos de previdência complementar fecha-
social, dos recursos arrecadados e administrados dos, em proporção superior ao dobro da par-
pelo Ministério da Fazenda. As emendas aglutinadas ticipação dos segurados.
têm como objetivo aSsegurar que os recursos da se- § 511 O regime previdenciário de que
guridade sejam efetivamente administrados pelos ór- trata artigo aplicar-se-á somente aos traba-
gãos da seguridade; a proposta aglutinada mantém Ihadores que, dentro de dois anos a contar
essa premissa, porém garantindo o resultado busca- da data da promulgação desta Emenda, te-
do sem alterar substancialmente a estrutura de arre- nham cumprido menos da metade do tempo
cadação e fiscalização existente. de trabalho ou de serviço exigido para gozo

Sala das Sessões, - Eduardo Jorge, PT ~ de aposentadoriavcluntária, aplicando-se,
sandra Starling, Líder do PT - Leonel Pavam, aos demais, as regras estabelecidas na
Vice-Líder do PDT. Constituição em vigor, com as alterações

- 23 - desta Emenda."
Inclua-se, no texto final, o seguinte dispositivo: A partir da aglutinação dos seguintes dispositi-

vos: .-- - ---
"Art.... A partir de dois anos a contar a) art. 194, §§ 211, 311, 411 e 511 constantes da

d~ pro~ulgação desta Emenda, a p':Svidên- Emenda nll 6 destacado pelo DVS nll 179·
cla SOCial será composta-por um regime bá- ' . ~
sico e um regime complementar, abrangere~___ b) art. 201 e llseus parágrafos e JnCISO~ c~ns-
do os trabalhadores em geral e os servido- tante da Emenda n 6, destacado pelo DVS n 96,
res públicos civis e militares e membros dos c) art. 202 e seus parágrafos, constantes da
Poderes Judiciário e Legislativo, do Ministé- Emenda nll 6, destacado pelo DVS nll 98;
rio Público e dos Tribunais de Contas da d) art. 611 constante da Emenda nll 6, destacado
União, dos Estados, do Distrito Federal e pelo DVS nll 164;



Justificação

A implantação do regime básico unificado e da
previdência complementar pública para todos os tra
balhadores é uma necessidade que deve ser atendi
da o quanto antes, tanto por tratar-se de medida de
justiça e democratização dos direitos previdenciários
quanto por tratar-se de medida indispensável para
garantir a viabilização a longo prazo da previdência
social.

A presente Emenda Aglutinativa visa inserir
novo artigo no texto final da PEC n!l 33/95, de modo
que, dentro de dois anos a contar da promulgação
da Emenda Constitucional, seja instituído um novo
regime de previdência, com base nos direitos asse
gurados pela Constituição, mas em novas bases no
que se refere aos benefícios e alcance. Todos os tra
balhadores, publicos ou privados, estariam por ele
atendidos, assegurando-se a complementação de
aposentadorias em valor superior ao limite máximo
do regime básico por meio de regime complementar
público, facultativo, custeado por contribuições de
empregados e empregadores. A gestão desses regi
mes (básico e complementar público) seria de res
ponsabilidade da União, com a participação de tra
balhadores, empregados, inativos e Govemo. O re
gime complementar fechado permaneceria, na forma
de fundos de pensão, observado o limite e propor
ção 2 x 1 no seu custeio, por parte da Administração
Pública e de suas entidades.

A vigência desse novo regime somente para os
que detenha a condição de segurado há pelo menos
a metade do tempo exigido para aposenta€loria vo
luntária, proporcional ou não, contados no infcio de
sua vigência, traumas na sua implantação, permitin- .
do a capitalização, a longo prazo, dos recursos ne-.
cessários para o custeio dos benefícios.

Com base nesta Emenda, estaríamos demons
trando propósito firme de, efetivamente, implantar
um novo modelo de previdência.

Sala das Sessões, - Sandra Starling, Líder do
PT - Leonel Pavan - Vice-Líder do PDT.

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, dirijo-me a V. ExII
para perguntar se os trabalhos das Comissões fo
ram suspensos, já que estamos na Ordem do Dia.
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e) PEC n!l 172193, apensada, destacada pelo O SR. PR~SIDENTE (Luís Eduardo) - V. ExA
DVS n2s 184 e 198. tem razão. Isso se torna um costume anti-regimen

tal. No momento da Ordem do Dia, não pode haver
reunião de nenhum tipo de Comissão - Especial ou
Permanente. A Presidência vai determinar mais uma
vez que isso não ocorra.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Desta
que n!l 75, do Deputado Miro Teixeira, nos seguintes
termos.

Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161, inciso I

do Regimento Interno, Destaque para Votação em
Separado do inciso VIII, do art. 167 da Constituição
na redação proposta da Emenda n2 41 , de autoria da
Dep. Jandira Feghali, para dar nova redação ao inci
so X do art. 167, constante do art. 42 do Substitutivo
do Relator à PEC n2 33-A/95.

Assinam: Miro Teixeira, Vice-Líder do PDT, e
Sandra Starling, Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - S. Exll o
retira.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Desta
que n!l 77, do Deputado Miro Teixeira, nos seguintes
termos:

Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161, inciso I

do Regimento Interno, Destaque para Votação em
Separado do § 7!l, do art. 195, constante do art. 6!l
da Emenda n2 27, de autoria do Dep. José Pinotti,
para dar nova redação ao inciso X do art. 167, conS
tante do art. 42 do Substitutivo do Relator à PEC n!l,
33-A/95. ,

Assinam: Miro Teixeira, Vice-Líder do PDT; e
. Sandra Starling, Líder do PT. I

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - S. 8<;~ o
retira. Retirado, também, o Destaque n2 78, de Se
guinte teor:

Sr. Presidente:
Requeremos, nos termos do artigo 161, inciso I

do Regimento Interno, destaque para a votação em
separado.

da seguinte expressão .... na forma da lei, ....,
do inciso 1!l, do art. 195, constante do art. ~2 da
Emenda Aglutinativa.

Assinam Alexandre Cardoso, Vice-Líd~r do
PSB; Domingos Dutra, Vice-Líder do Pl; Sérgio
Carneiro, Vice-Líder do PDl; e Aldo Arantes, Vice
Líder do PC do B.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Desta
que n!l 79, do Deputado Miro Teixeira, nos seguintes
termos:
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Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161, inciso I

do· Regimento Interno, destaque para Votação em
,Separado para suprimir a expressão ·a receita ou· .
da letra b do inciso I do art. 195 constante do art. 12

da Emenda Aglutinativa do Dep. Inocêncio Oliveira e
outros.

"
Assinam: Miro Teixeira, Vice-Líder do PDT; e

Humberto Costa, Vice-Líder do PT.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - S. Ex10

retira.
O SR. PRESIDENTE (Luís. Eduardo) - Destà

que n2 ao, da Deputado Marisa Serrano, nos seguin
tes termos:

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, desta

que para votação em separado - DVS, para o inciso
11 do art. 195 proposto pelo artigo 12 da Emenda
Aglutinativa apresentada à PEC n2 33/95.

Sala das Sessões, em 21 de março de 1996. 
Marlsa serrano, Fátima Pelares e Lydia Qulnan.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - S. Ex10

retira. Retirado, também, o Destaque n2 81, de se
guinte teor:

Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo Art. 161, In

ciso I do Regimento Interno, Destáque para a vota
ção em Separado.

da seguinte expressão •...e demais segurados
da previdência social,...·, do inciso 11, do art. 195,
constante do art. 12 da Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, - Alexandre Cardoso,
Vice Líder do PSB; Domingos Dutra, Vice-Líder do
PT, Sérgio Carneiro, Vice-Líder do PDT; e Aldo
Arantes, Vice-Líder do PC do B.

O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Há s0

bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte Sube
menda Aglutinativa n2 20 à Emenda Aglutinativa n2

6, de autoria do Deputado Michel Temer:
"Dê-se aos dispositivos abaixo enumerados a

segUinte redação:
·Art.195 · ..
§ 92 - As contribuições sociais' previstas no in

ciso I deste artigo poderão ter alíquotas ou bases de
cálculo diferenciadas em razão da natureza da ativi
dade econômica ou da utilização de mão de obra in
tensiva.

·Art.201 .
§ 12 .

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

V - pensão por morte de segurado, homem ou
mulher, ao conjugue ou companheiro e dependentes.
•••••••••••••••!' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 72 .
I - aos sessenta e cinco anos de idade, para o

homem, e aos 60 anos de idade para a mulher, redu
zido em cinco anos o limite de idade para os traba
lhadores rurais de ambos os sexos e para os que
exerçam suas atividades em regime de economia fa
miliar, neste incluído o produtor rural, o garimpeiro, e
o pescador artesanal, bem como os respectivos côn
juges;
....................................................................................

§ 92 - Qualquer pessoa poderá partlcipar dos
benefícios da previdência social, médiante contribui
ção na forma dos planos previdenciários·.

·Art.2lI ; ... '.......................................................................................
11- ; .

c) tempo em gozo dos benefícios de auxnio
doença, aposentadoria por invalidez, auxilio-aciden
te, salário-maternidade e seguro-desemprego, des
de que, no caso dos dois últimos, seja efetuado o re
colhimento das respectivas contribuições:

·Art. 62 (manuscrito) - Não se aplica a vedação
prevista no artigo 37, § 72 , aos servidores inativos,'
civis e militares, que até a promulgação desta Emen
da tenham reingressado no serviço público por con
curso público de provas ou de provas e títulos".

•Art. 62 - A gestão quadripartite da seguridade
social contará com a participação dos trabalhadores,
dos empregadores, dos aposentados e do governo.

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

O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Tem V.;
ExI a palavra.

O SR. MIRO,TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, V. Exl permitiria
que eu me dirigisse ao Relator?

O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Com
prazer.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Isso vai definir uma
posição de voto.

No alínea c do inciso 11 está dito: tempo e
gozo dos benefícios de auxilio-doença, aposentado
ria por invalidez, auxilio-acidente, salário-maternida
de e seguro-desemprego desde que, no caso dos
dois últimos, seja o recolhimento das respectivas
contribuições. Vejo, Sr. Relator que, se não acres-



O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Mas a
Presidência entende que estaria prejudicada a vota
ção.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vamos
à votação.

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, peço só um minu
to para ver se é possível surgir um acordo. .

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

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

O SR. MICHEL TEMER (Bloco/PMDB -, SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, antes de
V. Exll colocar em votação a matéria, quero registrar
que, nesta emenda aglutinativa, há uma explicitação
de dois textos da subemenda. Quero registrar, para
os Anais da Casa, estas modificações:

No art. 21l, inciso 11, letra c, onde está esq;rito:
"tempo em gozo dos benefícios de auxrlio-doença,
aposentadoria por invalidez, auxrlio-acidente, salá
rio-maternidade, seguro-desemprego, desde que, no
caso dos dois últimos, seja efetuado o recolhimento
das respectivas contribuições", agora estamos
acrescentando, por força de acordo aqui formulado,
"nos termos da lei".
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centamos a oração intercalada "nos termos da lei aprovada essa subemenda ao art. 61l, ficará prejudi-
complementar", esse recolhimento sobre o salário- cado um eventual destaque ao próprio art. 61l•

maternidade e o seguro-desemprego poderá ter que O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
se dar pela alíquota aplicavél à normalidade da re- peço a palavra pela ord~m.

muneração. Então, se criarmos as condições de na O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Tem V.
lei arbitramos uma alíquota diferenciada e reduzida ExJ apalavra.;
no caso do desemprego, talvez até porporcional, in-
cidindo sobre o seguro-desemprego, e, na mesma O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem" re-
proporcionalidade, uma redução na mesma propor- visão do orador.) - Sr. Presidente, não se trata de
ção do valor'absoluto, se não tivermos essa oportu- um destaque, mas de uma subemenda, de uma
nidade de discutirmos na lei, poderemos estar traba- emenda, na verdade.

Ihando com um equivoco. O art. 163, inciso VI, do Regimento Interno diz
No art. 6

1l
"A gestão quadripartite da segurida- o seguinte: "A emenda de matéria idêntica é de ou-

de social contará com a participação dos trabalhado- tra já ~provada ou rejeitada estaria prejudicada".
res, dos empregadores, dos aposentados e do Go- Embora se trate do mesmo p'roblema, não é uma

vemo". emenda idêntica. O que estamos querendo resguar-
Há uma redação dada pelo PT na Subemenda dar, até para facilitar o processo de votação, já que ,

Aglutinativa nll 15. Não ser se V. ExA, Sr. Presidente, não há aceitação da nossa formulação, é que possa-
teve oportunidade de ler. Indago a V. ExA se podere- mos em um outro momento marcar a nossa posição
mos considerar a possibilidade de adotarmos essa sobre que tipo de gestão queremos para a Previdên-
redação. cia.

Temos uma possibilidade de acordarmos um
procedimento. Queremos votar a subernenda agluti
nativa do Deputado Michel Temer. Temos divergên
cias quanto ao art. 61l, que é tratado numa subemen
da do Partido dos Trabalhadores, a Subemenda n!1
15. O Relator nos disse que não se opõe a que a vo
tação se dê após a da Subernenda nll 15, para ten
tarmos' alterar a redação do art. 61l• Se não houver
embargo por parte da Mesa, isso poderá ser feito.

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

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

O SR. MICHEL TEMER (BlocoIPMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, se V. Exll

me permite, tomo a liberdade de esclarecer apenas
que, no tocante ao primeiro ponto apontado pelo De
putado Miro Teixeira, não tenho objeção alguma: na
hipótese do seguro-desemprego e do salário-mater
nidade, a alíquota pode ser estabelecida nos termos
de lei complementar, embora desde já saliente que o
caput do art. 195 alude precisamente à lei comple
mentar. Vamos simplesmente refrisar a idéia de que
a lei complementar vai dispor sobre essa matéria.

Esclareço ainda que essa subemenda agiutina
tiva resultou de várias reuniões que tivemos com os
eminentes Uderes e Deputados dos partidos de
oposição.

Por outro lado, suponho, Sr. Presidente - e
submeto à consideração da Mesa -, que, se for



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

...............................................................................,.....

....................................................................................
Ii - .

V - pensão por morte de segurado, homem ou
mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes.

"Art. 201 ..

§ 12 .
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Por sua vez, no art. 62 , onde consta: '9, gestão colhimento das respectivas contribuições, nos ter-
quadripartite da seguridade social Contar. com amos da lei;
participação dos trabalhadores, dos empregadores, .
dos aposentados e do Governo", acrescentamos: "Art. 62 (manuscrito) - Não se aplica a vedação
"em órgãos colegiados, na forma da lei". prevista no art. 37, § 79., aos servidores inativos, civis

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Solicito e militares, que até a promulgação desta emenda te-
a V. ExiI que encaminhe à Mesa. nham reingressado no serviço público por concurso

O SR. MICHEL TEMER - Vou encaminhar a V. público de provas ou de provas e títulos."
"Art. 62 A gestão quadripartite da seguridade

social contará com a participação dos trabalhadores,
dos empregadores, dos aposentados e do Governo,
em órgãos colegiados; na forma da leL"

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

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PDT bate o mar
telo neste acordo, vota "sim".

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, apesar de saber
que o acordo não foi exatamente satisfatório para as
nossas preocupações, como V. ExiI já declarou ante
cipadamente que a nossa emenda estaria prejudica
da, gostaríamos apenas de registrar nossa concep
~ão sobre a gestão da Seguridade Social, que espe
ramos esteja garantida nesta lei prevista nesta sube
menda. Ela garante que esses órgãos sejam autôno
mos, sejam colegiados, sejam paritários, e tenham
poder deliberativo. É isso que vamos fazer quando
esta lei c.omplemenfar vier; vamos lutar para que
isso seja garantido. Nesse sentido votamos favora
velmente à subemenda.

O PTvota "sim", com restrição.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, entende
mos que o melhor é ficar explicitada a questão do
órgão colegiado. Entendemos que o acordo aqui foi
o possível e não poderíamos marcar uma posição, a
não ser apoiar esse acordo e dizer da nossa preocu
pação sobre como vamos nos posicionar na regula
mentação. Achamos que o colegiado tem de ter o
poder deliberativo, que é essencial, porque, senão,
entendemos que pode o processo ficar maculado.
Em função do acordo, vamos votar "sim".

A SRA. JANDIRA FEGHAU (PC do B - RJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, duas
questões nos preocupam na emenda aglutinativa:
uma é a contribuição do pessoal em seguro-desem
prego por demissão involutária, que passa a contri
buir para a Previdência. É urna questão que enten
demos como problemática, mas o argumento é de
que passará a contar tempo para a aposentadoria, o

ExiI.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou

submeter a votos a Subemenda Aglutinativa n9. 20 à
Emenda Aglutinativa n2 6, com as alterações propos
tas pelo Relator.

Dê-se aos dispositivos ·abaixo enumerados a
seguinte redação:

"Art. 195: ..

§ 92 As contribuições sociais previstas no inci
so I deste artigo poderão ter alíquotas ou bases de
cálculo diferenciadas em razão da natureza da ativi
dade econômica ou da utilização de mão-de-obra in
tensiva.

§?lI ..
I - aos sessenta e cinco anos de idade, para o

homem, e aos 60 anos de idade para a mulher, redu..
zido em cinco anos o limite de idade para os traba
lhadores rurais de ambos os sexos e para os que
exerçam suas atividades em regime de economia fa
miliar, neste incluídos o produtor rural, o garimpeiro,
e o pescador artesanal, bem como os respectivos
cônjuges;

§ 99. Qualquer pessoa poderá participar dos be
nefícios da previdência social, mediante contribuição
na forma dos planos previdenciários."

"Art. 22 ..

c) tempo em gozo dos benefícios de auxOio
doença, aposentadoria por invalidez, auxOio-aciden
te, salário-maternidade e seguro-desemprego, des
de que, no caso dos dois últimos, seja efetuado o re-
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que hoje não acontece. Queremos deixar registrada O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL -
a polêmica em tomo do tema. PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, partici-

O segundo aspecto é o problema do papel dos pamos ativamente dos entendimentos com os parti-
conselhos da gestão democrática qa Previdência., dos de Oposição quando nos apresentaram uma
Queremos concordar que deveria estar na Constitui~ pauta de quinze itens. O Relator, nobre Deputado
ção uma diretriz para a lei que virá depois, qual o Michel Temer, aceitou sete itens dessa pauta, inclu-
papel destes Conselhos, que devem ser deliberati- sive aquele que diz respeito à administração quadri-
vos e autônomos. Com a garantia de que na lei de- partite, através dos trabalhadores, dos empregado-
bateremos pela defesa destes pontos de vista, ape- res, do Govemo e dos aposentados, o que vai de-
sar das duas polêmicas, votaremos "sim" à emenda mocratizar a gestão dos órgãos colegiados.
aglutinativa. Essa emenda aglutinativa representa o enten-

O SR. GERSON PERES (Bloco/PPB - PA. dimento de todas as Lideranças de todos os partidos
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco com assento na Casa.
Progressista Liberal, por nosso intermédio, tem uma Portanto, Sr. Presidente, o Bloco PFUPTB re-
emenda que é aglutinativa à Emenda n!! 19, que se comenda o voto "sim".
empresta, na forma da lei, para 6 acordo e o enten- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi-
dimento. Ao mesmo tempo, restabelece a percepção dência solicita a todos os Srs. Deputados, sobretudo
do salário-maternidade e do seguro-desemprego, aos que se encontram no corredor, que tomem seus
desde que efetuados os recolhimentos das contribui- lugares, a fim de ter início a votação pelo sistema
ções, na forma da lei. eletrônico.

Estamos de pleno acordo com o entendimento O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
feito e com a redação proferida, há pouco, pelo Líder peço a palavra pela ordem.
do PMDB. Por isso, os liberais e os' progressistas,' O SR. PFfESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
sob sua Presidência, votam "sim". Ex" a palavra.

O SR. SÉRGIO AROUCA (PPS - RJ. sem re- O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re-
visão do orador.) - Sr. Presidente, consideramos visão do orador.) - Sr. Presidente, o PTvota "sim".
que, talvez, os aspectos mais importantes da refor- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs.
ma da Previdência sejam a democratização da sua Deputados que se encontram nas bancadas queiram
gestão. Falo isso porque a Previdência não é um registrar seus códigos de votação.
programa de Governo, é um programa que envolve
gerações. Portanto, não pode ser utilizada de manei- A SRA. JANDIRA FEGHALI - Sr. Presidente,
ra episódica ou conjuntural, mas apostando, a longo peço a palavra pela ordem.
prazo, em termos de gerações. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

Por isso, uma gestão democrática que envolva Ex" a palavra.
trabalhadores e aposentados parece-me ser o fun- A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ.
damental para garantir a eficácia, a eficiência e a es- Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o pedoB
tabilidade desse sistema. vota "sim".

Neste sentido, o PPS vota "sim". O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Srs. De-
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB _ GO. Sem putados, queiram selecionar seus votos.

revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta emenda é O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi-
fruto de um acordo entre todos os partidos do Go- dente, pela ordem.
verno e os da Oposição. O PSDB encaminha, por- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
tanto, o voto "sim". Ex" a palavra.

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (BlocoIPMDB - O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB
PMDB encaminha o voto favorável a este acordo e vota "sim".
reconhece e proclama o esforço do Líder Michel Te- O SR. GERSON PERES (Bloco/PPB - PA.
mer, que tem sido capaz de fazer a Oposição acom- Sem revisão do orador.) - O Bloco PPB/PL vota
panhar suas posições. "sim".

Portanto, acho que o acordo avança, e o O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Srs. De-
PMDB encaminha favoravelmente à proposta. putados que se encontram nas bancadas, queiram



A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente, peço
a. palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Tem V.
ExA a palavra

A SRA. MARIA ELVIRA (BlocoIPMDB - MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, a vota
ção dessa emenda restabelece a confiança na ques-

O SR. PAULO CORDEIRO (Bloco/PTB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PFUPTB vota "sim".

A SRA. MARIA ELVIRA (BlocoIPMDB - MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Blo
co/PMDB vota "sim"

O SR. RICARDO IZAR (Bloco/PPB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PPBlPL
vota "sim".
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acionar o botão preto no painel, até que as luzes do colPMDBIPSD/PSUPSCIPMN recomenda o voto
posto se apaguem. "sim".

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente, O SR. AVRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re-
peço a palavra pela ordem. visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB recomen-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. da,ovoto "sim".
Ex!! a palavra. O SR. PAULO CORDEIRO (BlocolPTB - PRo

, O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem Sem revisão do orador.) -:. Sr. Presidente, o Blo-
revisão do orador.) - O PSDB vota "sim", Sr. Presi- colPFUPTB recomenda o voto "sim".
dente. O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
Deputados que não registraram seus votos queiram "sim".
fazê-lo, dentro de instantes, nos portos avulsos. O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Se revi-

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden- são do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".
te, peço a palavra pela ordem. O SR. PAULO CORDEIRO (BlocolPTB - PRo

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem a Sem revisão do oral1or.). - Sr. Presidente, aos Parla-
palavra V. ExB. mentares que estão entrando no plenário neste mo-

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL - mento, o Bloco PFL.IPTB recomenda o voto "sim".
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo- A SRA. MARIA ELVIRA (BlocoIPMDB - MG.
co PFUPTB recomenda o voto"sim". Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, aos Par-

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem lamentares do PMDB que estão chegando, reco-
revisão do orador.) - O PSDB recomenda o voto mendamos o voto "sim".
"sim", Sr. Presidente. Esta é uma matéria pacífica, O Sr. Luís Eduardo, Presidente, deixa
fruto de um acordo a cadeira da presidência, que é ocupada

O SR. GERSON PERES (Bloco/PPB - PA. pelo Sr. Robson Tuma., 112 Suplente de se-
Sem revisão do orador.) - O Bloco Liberal Progres- cretário.
sista recomenda o voto "sim". A SRA. ANA JÚUA (PT - PA. Sem revisão da

A SRA. CIDINHA CAMPOS - Sr. Presidente, oradora.) - Sr. Presidente, aos Deputados que estão
peço a palavra pela ordem. chegando, o Partido dos Trabalhadores indica o voto

"sim", para restabelecer a licença-matemidade como
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. um período que vai contar para a aposentadoria. Va-

ExB a palavra.
leu a briga. O PT vota "sim".

A SRA. CIDINHA CAMPOS (PDT - RJ. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, gostaria de 50- O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
licitar a V. ExB que abrisse as galerias, porq'ue vários revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota

"sim".aposentados estão na Casa, querendo assistir às
votações. Não se trata de algo que vá tumultuar os
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) -Asolici
tação de V. Ex!! é importante.

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

A SRA. ANA JÚLlA (PT - PA. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhado
res indica nesta matéria o voto "sim". Particularmen
te, sinto-me muito feliz que tenha sido feito acordo
nesta matéria.

O SR. PAULO CORDEIRO (Bloco/PTB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
colPFL/PTB recomenda o voto "sim".

O SR. MICHEL TEMER (Blo<?o/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) ...:. Sr. Presidente, o Blo-



Roraima

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

Amapá

Antonio Feijão - PSDB - Sim
Eraldo Trindade - Bloco - PPB - Sim
Fátima Pelaes - PSDB - Sim
Murilo Pinheiro - Bloco - PFL - Sim
Raquel Capiberibe - PSB - Sim
Sérgio Barcellos - Bloco - PFL - Sim

O SR. LUCIANO ZICA (PT - SP. Sem revisão:
do orador.) - Sr. Presidente, a bancada do Partido
dos Trabalhadores recomenda o voto "sim".

O SR. PAULO CORDEIRO (BlocolPTB - PR.
Sem revisão do orador.) - Se. Presidente, aos Parla
mentares do Bloco PFLlPTB recomendamos o voto '
"sim".

O SR. LUCIANO ZICA (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, a bancada do Partido
dos Trabalhadores vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi
dência vai encerrar avotação.'

Vamos ao resultado.

O SR., PRESIDENTE (Luís Eduardo) Está en
cerrada à votação.

A presidência vai proclamar o resultado.
Quatrocentos e vinte e nove Srs. Deputados

votam "sim"; nenhum Deputado votou "não"; absten
ções: 4. Total: 433.

É' APROVADA A SUBEMENDA AGLU
TINATIVA N2 20, À EMENDA AGLUTINATI
VA N2 6, COM AS ALTERAÇÕES PRO
POSTAS PELO RELATOR.

VOTARAM OS SEGUINTES SENHO
RES DEPUTADOS:

A SRA. ANA JULlA (PT - PA. Sem revisão do
orador da oradora.) - Sr. Presidente, o PT recomen
da o voto "sim".
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tão do salário-maternidade e ,da aposentadoria da O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
mulher, porque se falava que... EX- a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Depu- O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
tada, este não é melhor momento para isso, apenas revisão do orador.) _ Sr. Presidente, o PSDB vote'
comunique como o seu partido vota. "sim".

A SRA. MARIA ELVIRA -:- O PMDB vota "sim",
Sr. Presidente.

O SR. SÉRGIO CARNEIRO - Peço a palavra
pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, há uma solicita
ção de algumas entidades e pessoas que gostariam
de acompanhar a sessão nas galerias, e me parece
que as portas estão fechadas. Gostaria que a Mesa
verificasse se isso é verdade e adotasse as provi
dências cabíveis, se necessário.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Já fo
ram adotadas, Deputado Sérgio Cameiro.

O Sr. Robson Tuma, 1R Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidéncia,
que é ocupada pelo Sr. Lu{s Eduardo, Presi
dente.

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Eduardo) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
·sim".

o SR. PAULO CORDEIRO (BlocolPTB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PTBIPFL vota "sim".

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

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

O SR. JOSÉ FRITSCH (PT - SC. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quero retificar o meu
voto, é "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Farei a
retificação, Deputado José Fritsch.

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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Pará

Ana Júlia - PT - Sim
Anivaldo Vale - Bloco --PPB - Sim
Antônio Brasil- Bloco - PMDB - Sim
Benedito Guimarães - Bloco - PPB - Sim
Elcione Barbalho - Bloco - PMDB - Sim
Gerson Peres - Bloco - PPB - Sim
Giovanni Queiroz - PDT -'Sim
Hilário Coimbra - Bloco - PTB - Sim
José Priante - Bloco - PMDB - Sim
Mario Martins - Bloco - PMDB - SIm
Olávio Rocha - PSDB - Sim
Paulo Rocha - PT - Sim
Paulo litan - Bloco - PMDB - Sim
Socorro Gomes - PCdoB - Sim
Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Sim

Amazonas

Alzira Éwerton - Bloco - PPB - Sim
Arthur Virgílio - PSDB - Sim
Átila Líns - Bloco - PFL - Sim
Carlos da Carbrás - Bloco - PPB - Sim
Eúler Ribeiro - Bloco - PMDB - Sim
Joâo Thomé Mestrinho - Bloco - PMDB - Sim
Luiz Fernando - PSDB - Sim
Pauderney Avelino - Bloco - PPB - Sim

Rondônia

Confúcio Moura - Bloco - PMDB - Sim
Emerson Olavo Pires - Bloco - PMDB - Sim
Eurípedes Miranda - PDT - Sim
Expedito Júnior - Bloco - PPB - Sim
IIdemar Kussler - PSDB - Sim
Oscar Andrade - Bloco - PMDB - Sim

Acre

Célia Mendes - Bloco - PFL - Sim
João Maia - Bloco - PFL - Sim
Mauri Sérgio - Bloco - PMDB - Sim
Osmar Uma - Bloco - PFL - Sim
Ronivon santiago - Bloco - PFL - Sim
Zila Bezerra - Bloco - PFL - Sim

Tocantins

Ary Valadão - Bloco - PPB - Sim
Darci Coelho - Bloco - PPB - Sim
Dolores Nunes - Bloco - PPB - Sim
Eudoro Pedroza - Bloco - PMDB - Sim
Freire Júnior - Bloco - PMDB - Sim
João Ribeiro - Bloco - PPB - Sim

Melquiades Neto - Bloco - PMN - Sim
Paulo Mourão - PSDB - Sim

Maranhão

Albérico Filho - Bloco - PMDB - Sim
Antônio Joaquim Araújo - Bloco - PFL - Sim
César Bandeira - Bloco - PFL - Sim
Costa Ferreira - Bloco - PPB - Sim
Domingos Dutra - PT - Sim
Eliseu Moura - Bloco - PFL - Sim
Haroldo Saboia - PT - Sim
Jayme Santana - PSDB - Sim
Magno Bacelar - Bloco - PI=L - Sim
Nan Souza - Bloco - PSL - Sim
Pedro Novais - Bloco - PMDB - Abstenção
Remi Trinta - Bloco - PMDB - Sim
Sarney Filho - Bloco - PFL - Sim

Ceará

Anibal Gomes - Bloco - PMDB - Sim
Antônio dos Santos - Bloco - PFL - Sim
Arnon Bezerra - PSDB - Sim
Edson Queiroz - Bloco - PPB - Sim
Edson Silva - PSDB - Sim
Firmo de Castro -PSDB - Sim
Gonzaga Mota - Bloco - PMDB - Sim
Inacio Arruda - PCdoB - Sim
José Unhares": Bloco - PPB - Sim
José Pimentel - PT - Sim
Leônidas Cristino - PSDB - Sim
Marcelo Teixeira - Bloco - PMDB - Sim
Nelson Otoch - PSDB - Sim
Paes de Andrade - Bloco - PMDB - Sim
Pimentel Gomes - PSDB - Sim
Pinheiro Landim - Bloco - PMDB - Sim
Roberto Pessoa - Bloco - PFL - Sim
Rommel Feij6 - PSDB - Sim
Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim
Vicente Arruda - PSDB - Sim

Piauí

Alberto Silva - Bloco - PMDB - Sim
Ari Magalhães - Bloco - PPB - Sim
B. Sá - PSDB - Sim
Ciro Nogueira - Bloco - PFL - Sim
Felipe Mendes - Bloco - PPB - Sim
Heraclito Fortes - Bloco - PFL - Sim
João Henrique - Bloco - PMDB - Sim
Júlio Cesar - Bloco - PFL - Sim
Mussa Demes - Bloco - PFL - Sim



Antônio Geraldo - Bloco - PFL - Sim
Femando Ferro - PT - Sim
Fernando Lyra - PSB - Sim
Humberto Costa - PT, -.Sim
Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL - Sim.....
João Colaço - PSB - Sim
-José Chaves":" PSDB - Sim
José Jorge - Bloco - PFL - Sim

-José Mendonça Bezerra - Bloco --:. PFL - Sim
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Sim
Luiz Piauhylino - PSDB - Sim
Mendonça Filho - Bloco - PFL - Sim
Nilson Gibson - PSB - Sim
Osvaldo Coelho - Bloco - PFL - Sim
Pedro Correa - Bloco - PPB -:- Sim
Roberto Fontes - Bloco - PFL - Sim
Roberto Magalhães - Bloco - PFL - Sim
Salatiel Carvalho - Bloco - PPB - Sim
Sérgio Guerra - PSB - Sim
Severino Cavalcanti - Bloco - PPB - Sim
Wilson Campos - PSDB - Sim
Wolney Queiroz - PDT - Sim

Alagoas

Augusto Farias - Bloco - PPB - Sim
Benedito de Lira - Bloco - PFL - Sim
Fernando Torres - PSDB - Sim
José Thomaz Nonô - PSDB - Sim
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Paes Landim - Bloco - PFL- Sim Olavo Calheiros - Bloco - PMDB - Sim
Rio Grande do Norte Talvane Albuquerque - Bloco - PPB - Sim

Augusto-Viveiros - Bloco - PFL -Sim Sergipe
Betinho Rosado - Bloco - PFL - Sim Adelson Ribeiro - PSDB - Sim
Cipriano Correia - PSDB - Sim Bosco França - Bloco - PMN - Sim
Henrique Eduardo Alves - Bloco - PMDB - Sim Carlos Magno - Bloco - PFL - Sim
Iberê Ferreira"': Bloco - PFL - Sim' José Teles - Bloco - PPB -Sim
Laire Rosado - Bloco T PMDB - Sim Marcelo Deda - PT - Sim

Paraíba Wilson Cunha - Bloco - PFL - Sim

Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Sim - Bahia
Armando Abílio - Bloco - PMDB - Sim Alcides Modesto - PT - Sim
Efraim Morais - Bloco -.PFl. - Sim Benito Gama - Bloco - PFL - Sim
Enivaldo Ribeiro - Bloco - PPB - Sim Beta Lelis - PSB - Sim
Gilvan Freire - Bloco .:.. PMDB - Sim Claudio Cajado - Bloco - PFL - Sim
Ivandro Cunha Lima - Bloco - PMDB - Sim. Coriolano Sales - PDT - Sim
José Aldemir - Bloco - PMDB - Sim Domingos Leonelli - PSDB - Sim
José Luiz Clerot - Bloco - PMDB - Sim Eujácio Simões - Bloco - PL - Sim
Wilson Braga - PDT - Sim Félix Mendonça - Bloco - pm - Sim

Pernambuco Femando Gomes - Bloco - PTB - Sim
Geddel Vieira Lima - Bloco - PMDB - Sim
Haroldo Lima - PCdoB - .Sim

.Jaime Femandes - Bloco -PFL- Sim
Jairo Azi - Bloco - PFL - Sim
Jaques Wagner - PT - Sim
João Almeida - Bloco - 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
Lufs Eduardo - Bloco - PFL - Abstenção
(art. 17 § 12 do RICD)
Luiz Braga - Bloco - PFL - Sim
Luiz Moreira - Bloco - PFL - Sim
Manoel Castro - Bloco - PFL - Sim
Marcos Medrado - Bloco - PPB - Sim
Mário Negromonte - PSDB - Sim
Nestor Duarte - Bloco - PMDB - Sim
Pedro Irujo - Bloco - PMDB - Sim
Prisco Viana - Bloco - PPB - Sim
Roberto Santos - PSDB - Sim
Roland Lavigne - Bloco - PFL - Sim
Sérgio Carneiro - PDT - Sim
Simara Ellery - Bloco - PMDB - Sim
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL - Sim

Minas Gerais
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Sim

Aécio Neves - PSDB - Sim
Antônio Aureliano - PSDB - Sim
Antônio do Valle - Bloco - PMDB - Sim
Aracely de Paula - Bloco - PFL - Sim
Armando Costa - Bloco - PMDB - Sim
Bonifácio de Andrada - Bloco - PTB - Sim
Carlos Melles - Bloco - PFL - Sim
Carlos Mosconi - PSDB - Sim
Chico Ferramenta - PT - Sim
Danilo de Castro - PSDB - Sim
Edson Soares - PSDB - Sim
Elias Murad - PSDB - Sim
Eliseu Resende - Bloco...,. PFL - Sim
Femando Diniz - Bloco - PMDB - Sim
Francisco Horta - Bloco - PL - Sim
Genésio Bernardino - Bloco - PMDB - Sim
Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL -

Ibrahirn Abi-Ackel- Bloco - PPB - Sirn
Jaime Martins - Bloco - PFL - Sim
Jair Siqueira - Bloco - PPB - Sim
João Fassarella - PT - Sim
José Rezende - Bloco - PPB - Sim
Lael Varella - Bloco - PFL - Sim
Leopoldo Bessone - Bloco - PTB - Sim
Márcio Reinaldo Moreira - Bloco - 'PPB - Sim
Marcos Lima - Bloco - PMDB - Sim
Maria Elvira - Bloco - PMDB - Sim
Mário de Oliveira - Bloco - PPB - Sim
Maurício Campos - Bloco - PL - Sim
Mauro Lopes - Bloco - PFL - Sim
Newton Cardoso - Bloco - PMDB - Sim
Nilmário Miranda - PT - Sim
Odelmo Leão - Bloco - PPB - Sim
Osmânio Pereira - PSDB - Sim
F'aulo Delgado - PT - Sim
Paulo Heslander - Bloco PTB - Sim
Raul Belém - Bloco - PFL - Sim
Roberto Brant - PSDB - Sim
Romel Anízio - Bloco - PPB - Sim
Sandra Starling - PT - Sim
Saraiva Felipe - Bloco - PMDB - Sim
Sérgio Miranda - PCdoB - Sim
Silas Brasileiro - Bloco - PMDB - Sim
Snvio Abreu - PDT - Sim
Tilden santiago - PT - Sim
Vittorio Medioli - PSDB - Sim
Zaire Rezende - Bloco - PMDB - Sim

Espírito santo

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

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - Bloco - PPB - Sim
Alcione Athayde - Bloco. - PPB - Sim
Alexandre Cardoso - PSB - Sim
Alexandre Santos - PSDB - Sim
Arolde de Oliveira - Bloco - PFL - Sim
Ayrton Xerez - PSDB - Sim
Carlos Santana - PT - Sim
Cidinha Campos - PDT - Sim
Edson Ezequiel - PDT - Sim
Eurico Miranda - Bloco - PPB - Sim
Fernando Gabeira - PV - Sim
Fernando Gonçalves - Bloco - PTB - Sim
Fernando Lopes - PDT - Sim
Itamar Serpa - PSDB -' Sim
Jair BolsonarC? - Bloco - PPB - Sim
Jandira Feghali - PCdoB - Sim
João Mendes - Bloco - PPB - Sim
Jorge Wilson - Bloco - PPB - Sim
José Maurício - PDT - Sim
Laprovita Vieira - Bloco - PPB - Sim
Laura Carneiro - Bloco - PFL - Sim
Lima Netto - Bloco - PFL - Sim
Lindberg Farias - PCdoB - Sim
Márcia Cibilis Viana - PDT - Sim
Marcio Fortes - PSDB - Sim
Maria da Conceição Tavares - PT - sim
Milton Temer - PT - Sim
Miro Teixeira - PDT - Sim
Moreira Franco - Bloco - PMDB - Sim
Paulo Feijó - PSDB - Sim
Roberto Campos - Bloco - PPB - Sim
Roberto Jefferson - Bloco - PTB - Sim
Rubem Medina - Bloco - PFL - Sim
Sérgio Aroues - Bloco - PPS - Sim
Simão Sessim - PSDB - Sim
Sylvio Lopes - PSDB - Sim

São Paulo
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Adhemar de Barros Filho - Bloco - PPB - Sim
Alberto Goldman - Bloco - PMDB - Sim
Aldo Rebelo - PCdoB - Sim
Almino Affonso - PSDB - Sim
Aloysio Nunes Ferreira - Bloco - PMDB - Sim
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Sim
Arlindo Chinaglia - PT,:- Sim
Arnaldo Faria de Sá - Bloco - PPB - Sim
Arnaldo Madeira - PSDB - Sim
Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Sim
Beto Mansur - Bloco - PPB - Sim
Carlos Apolinário -: Bloco - PMDB - Sim
Carlos Nelson - Bloco - PMDB - Sim
Celso Daniel- PT - Sim
Celso Russomanno - PSDB - Sim
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL - Sim
Cunha Bueno - J3loco - PPB - Sim
Cunha Lima - Bloco - PPB - Sim
De Velasco - Bloco - PSD - Sim
Delfim Netto - Bloco - PPB - Sim
Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB - Sim
Edinho Araújo - Bloco - PMDB - Sim
Eduardo Jorge ~ PT - Sim
Fausto Martello - Bloco - PPB - Sim
Fernando Zuppo - PDT - Sim
Franco Montore - PSDB - Sim
Hélio Bicudo - PT - Sim
Hélio Rosas - Bloco - PMDB - Sim
Ivan Valente - PT - Sim
Jair Meneguelli - PT - Sim
João Mellão Neto - Bloco - PFL - Sim
João Paulo - PT - Sim
Jorge Tadeu Mudalen - Bloco - PPB - Sim
José Aníbal- PSDB - Sim
José Augusto - PT - Sim
José Coimbra - Bloco - PTB - Sim
José Genoíno - PT - Sim
José Machado - PT - Sim
Koyu lha - PSDB - Sim
Luciano Zica - PT - Sim
Luiz Gushiken - PT - Sim
Maluly Netto - Bloco - PFL - Sim
Marcelo Barbieri - Bloco - PMDB - Sim
Marquinho Chedid - Bloco - PSD - Sim
Marta Suplicy - PT - Sim
Maurício Najar - Bloco - PFL - Sim
Michel Temer - Bloco - PMDB - Sim
Nelson Marquezelli - Bloco - PTB - Sim

Pedro Yv,es - Bloco - PMDB - Sim
Régis de Oliveira - Bloco - PFL - Sim
Ricardo Izar - Bloco - PPB - Sim
Robson Tuma - Bloco - PSL - Sim
Salvador Zimbaldi - PSDB - Sim
Silvio Torres - PSDB - Sim
Teima de Souza - PT - Sim
Tuga Angerami - PSDB - Sim
Ushitaro Kamia - Bloco - PPB - Sim
Vadão Gomes - Bloco - PPB - Sim
Vicente Cascione - Bloco - PTB - Sim
Wagner Rossi - Bloco - PMDB - Sim
Wagner Salustiano - Bloco - PPB - Sim
Zulaiê Cobra - PSDB - Sim

lI7Iatq Grosso

Gilney Viana - PT - Sim
Murilo Domingos - B'lóco - PTB - Sim
Pedro Henry - PSDB - Sim
Roberto França - PSDB - Sim
Rodrigues Palma - Bloco - PTB - Sim
Tetê Bezerra - Bloco - PMDB - Sim
Welinton Fagundes - Bloco - PL - Sim

Distrito Federal

Augusto Carvalho - PPS - Sim
Benedito Domingos - Bloco - PPB - Sim
Jofran Frejat - Bloco - PPB - Sim
Maria Laura - PT - Sim
Osório Adriano - Bloco - PFL - Sim
Wigberto Tartuce - Bloco - PPB - Sim

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB -< Sim
João Natal - Bloco - PMDB - Sim

. Jovair Arantes - PSDB - Sim
Lidia Quinan - Bloco - PMDB - Sim
Marconi Perillo - PSDB - Sim
Maria Valadão - Bloco - PFL - Sim
Orcino Gonçalves - Bloco - PMDB - Sim
Pedrinho AbrãQ - Bloco - PTB - Sim
Pedro Wilson - PT - Sim
Rubens Cosac - Bloco - PMDB - Sim
Sandro Mabel- Bloco - PMDB - Sim
Vilmar Rocha - Bloco - PFL - Sim

Mato Grosso do Sul

Dilso Sperafico - Bloco - PMDB - Sim
Flávio Derzi - Bloco - PPB - Sim
Marisa Serrano - Bloco - PMDB - Sim
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Saulo Queiroz - Bloco - PFL - Sim Adylson Motta Bloco PPB Sim
Carlos Cardinal - POT - Sim

Paraná Oarcfsio Perondi _ Bloco - PMOB - Sim
Abelardo Lupion - Bloco - PFL - Sim Eliseu Padilha _ Bloco _ PMOB - Sim
Affonso Camargo - Bloco - PFL - Sim Enio Bacci _ POT - Sim
Antonio Ueno - Bloco - PFL - Sim Esther Grossi _ PT - Sim
Basnio Villani - Bloco - PPB - Sim Fetter Junior _ Bloco - PPB - Sim
Chico da Princesa - Bloco - PTB - Sim Germano Rigotto _ Bloco - PMOB - Sim
Oilceu Sperafico - Bloco - PPB - Sim Hugo Lagranha _ Bloco - PTB - Sim
Elias Abrahão - Bloco - PMOB - Sim Ivo Mainardi _ Bloco - PMOB - Sim
Flávio Arns - PSOB;-:- Sim Jair Soares _ Bloco - PFL - Abstenção
Hermes Parcianello - Bloco - PMOB - Sim Jarbas Lima _ Bloco _ PPB - Abstenção
Homero Oguido - Bloco - PMOB - Sim José Fortunati _ PT - Sim
João Iensen - Bloco - PTB - Sim Júlio Redecker _ Bloco _ PPB - Sim
José Borba - Bloco - PTB - Sim Luiz Mainardi _ PT - Sim
José Janene - Bloco - PPB - Sim Matheus Schmidt _ POT - Sim
Luciano Pizzatto - Bloco - PFL - Sim Miguel Rossetto _ PT - Sim
Luiz Carlos Hauly - PSOB - Sim Nelson Marchezan _ PSOB - Sim
Maurício Requião - Bloco - PMOB - Sim Osvaldo Biolchi _ Bloco - PTB - Sim
Max Rosenmann - Bloco - PMOB - Sim Paulo Paim _ PT - Sim
Nelson Meurer - Bloco - PPB - Sim Paulo Rítzel- Bloco - PMOB - Sim
Odílio Balbinotti - Bloco - PTB - Sim Waldomiro Fioravante _ PT - Sim
Padre Roque - PT - Sim Wilson Branco _ Bloco - PMOB - Sim
Paulo Bernardo - PT - Sim Wilson Cignachi _ Bloco - PMOB - Sim
Paulo Cordeiro - Bloco - PTB - Sim. O SR. EUSEU PADILHA _ Sr. Presidente,
Renato Johnsson - Bloco - PPB -:- Sim peço a palavra pela ordem.
Ricardo Barros - Bloco - PFL- sim. O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) _ Tem V.
V~ldomiro ~~ger - Bloco - PPB ~ Sim Exll a palavra.

Vilson Santml - Bloco - PTB - Sim . O SR. ELISEU PADILHA (BlocoIPMOB _ RS.
Werner Wanderer - Bloco - PFL - Sim Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, meu voto

Santa Catarina é "sim".

Edinho Bez - Bloco - PMOB - Sim O SR. ANTONIO KANDIR (PSOB-PE. Sem re-
Hugo Biehl - Bloco - PPB - Sim visão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "sim".
João Pizzolatti - Bloco - PPB - Sim O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE.
José Carlos Vieira - Bloco - PFL - Sim Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto
José Fritsch - PT - Não é "sim".

Leonel Pavan - POT - Sim O SR. ADELSON SALVADOR (BlocoIPMOB
Luiz Henrique - Bloco - PMOB - Sim _ ES. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu
Mário Cavallazzi - Bloco - PPB - Sim voto "sim"

Milton Mendes - PT - Sim A SRA. CECI CUNHA (PSOB - AL. Sem revi-
Paulo Bauer - Bloco - PPB - Sim são da oradora.) - Sr. Presidente, meu voto é "sim".
Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Sim O SR. PHILEMON RODRIGUES (Bloco/PTB-
Rivaldo Macari - Bloco - PMOB - Sim MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente meu
Serafim Venzon - POT - Sim voto é "sim".

Valdir Colatto - Bloco - PMOB - Sim Q SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) _ Todos
Rio Grande do Sul os votos constarão da ata.

Adão Pretto - PT - Sim O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,
Adroaldo Streck - PSOB - Sim peço a palavra pela ordem.
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§ 8º As contribuições sociais de que
trata esse artigo serão arrecadadas, fiscali
zadas e administradas pelo órgão próprio do
sistema, e exigidas após noventa dias da
data de publicação da lei que as houver ins
tituído ou modificado, não se lhes aplicando
o disposto no art. 150,111, "b".

Propomos a fusão do art. acima citado
de autoria da Deputada Jandira Feghali
como § 81! da Emenda 027 para dar ao § 61!
da Constituição a seguinte redação:

§ 62 As contribuições sociais destina
das à seguridade social serão exigíveis após
decorridos noventa dias da data da publica
ção da lei que as houver instituído ou modifi-

(Luis Eduardo) - Tem V. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Desta-
que nl! 84, da Deputada Sandra Starling, nos seguin
tes termos

Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo art. 161, in

ciso I do Regimento Interno, destaque para votação
em separado do § 11 do art. 195, proposto pelo art.
41! da Emenda nl! 006 à PEC nl! 33-C/95, para substi
tuir o § 81! do art. 195, constante do art. 51! do Substi
tutivo (de Plenário) do Relator.

Assinam: Sandra Starling, Líder do PT; Sérgio
Carneiro, Vice-Líder do PDT; José Carlos Sabóia,
Vice-Líder do PSB; e Aldo Arantes, Vice-Líder do
PCdoB.

A SRA. SANDRA STARLING (PT - MG. 
Sem revisão da Oradora.) - Sr. Presidente, retiro
este destaque.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Emen
da Aglutinativa nl! 10, de autoria do Deputado Miro
Teixeira, nos seguintes termos:

-N2 10-

Nos termos do art. 122 do Regimento Interno e
com fundamento

1) na Emenda nl! 041, de autoria da Deputada
Jandira Feghali que propõe para onde couber

"Art. ... A arrecadação dos recursos
destinados à seguridade social será feita
pelo órgão arrecadador da seguridade so
cial" e

2) na Emenda nl! 27, de autoria do De
putado José Pinotti, que diz no

"Art. 61! - O art. 195, seus incisos, le
tras e parágrafos passam a vigorar com a
seguinte redaçãc;;

Art. 195 .

O SR. PRESIDENTE
ExB a palavra.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, para que conste
da ata, meu voto é "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Pois
não, Deputado Chico Vigilante.

O SR. CHICO VIGILANTE - Cheguei atrasa
do. Não estou muito vigilante.

O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - É ver
dade.

O SR. ZÉ GOMES DA ROCHA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luis Eduardo) - Tem a
V. ExD a palavra.

O SR. ZÉ GOMES DA ROCHA (Bloco/PSD
GO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu
voto é "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Prejudi~

cado o Requerimento de Destaque nl! 82, de seguin
te teor:

Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, inciso I

do Regimento Interno, destaque para votação em
separado da expressão "em razão da natureza da
atividade econômica ou da utilização de mão-de
obra intensiva, nos termos de lei complementar",
constante da alteração proposta pela Emenda nl!
032 para substituir a expressão "em razão da natu
reza da atividade econômica, na forma da lei" cons
tante do art. 195, § 31!, proposto pelo art. 51!, do
Substitutivo do Relator.

Assinam - Humberto Costa, Vice-Líder do PT;
Sérgio Carneiro, Vice-Líder do PDT; e José Carlos
Sabóia, Vice-Líder do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Retira
do o Requerimento de Destaque nl! 83, de seguinte
teor:

Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161, Inciso I

do Regimento Interno, Destaque para Votação em
Separado.

a supressão do parágrafo 1OI!, do art. 195,
constante ~o art. 1I! da Emenda Aglutinativa.

Assinam - Alexandre Cardoso, Vice-Líder do
PSB; Domingos Dutra, Vice-Líder do PT; Sérgio
Carneiro, Vice-Líder do PDT; e Aldo Arantes, Vice
Líder do PCdoB.
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cado; não se lhes aplicando '0 disposto no O SR. EDUARDO JORGE- Pode-se Votar pri-
art. 150, 11, "bM, e serão arrecadas, fiscaliza- meiro o Destaque nQ 85?
das e administradas por órgão próprio inte- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Nãó.
grante do sistema de seguridade social". Primeiro será votada a Subemenda nQ 22. Mas não

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RS. Sem revi- prejudica o Destaque nQ 85.
são do orador.) - Retirada a Emenda Aglutinativa nQ O SR. EDUARDO JORGE - Sr. Presidente, eu
10. retiro. A Deputada Jandira Feghali quer defender seu

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a destaque.
mesa a Subemenda Aglutinativa nQ 22, nos seguin- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Emen-
tes termos, da Aglutinativa nQ 4, de autoria da Deputada Marisa

Serrano e outros, nos seguintes termos:

Inclua-se, no art. 195, a seguinte alteração ao
seu § 6º:

"Art. 195 .
§ 6Q As contribuições sociais de que

trata ete artigo serão' exigidas após noventa
dias da publicação da lei que as houver ins
tituído ou modi~icado, não se lhes aplicando
o disposto no art. 150, 111, b, assegurado o
repasse dos recursos arrecadados aos órgã
os integrantes da seguridade nos mesmos
prazos fixados para os repasses ao Fundo
de Participação dos Estados e do Distrito
Federal."

A partir da aglutinação dos seguintes dispositi-
vos;

a) Emenda n!2 027, redação dada ao art. 195, § 8!2;
b) Emenda nQ 041 , em seu último artigo;
c) Emenda nll 012, redação dada ao art. 195, §

10;

d) Emenda nll 057, redação dada ao art. 195, §

Assinam - Eduardo Jorge, Sandra Starling e
Leonel Pavan.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Sube
menda Aglutinativa nQ 22, do Deputado Eduardo Jor
ge, ficou com uma expressão prejudicada; qual seja:
"aos órgãos integrantes da seguridade".

O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Destaque nQ 85,
que vem a seguir...

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - De au
toria da Deputada Jandira Feghali.

O SR. EDUARDO JORGE - A votação da mi
nha emenda, de alguma forma, prejudica o Desta
que nQ 85? Nossa idéia é que se votasse primeira
mente o Destaque nQ 85.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não
prejudica.

-NQ 4-

Acrescente-se o § 11, ao art. 195 do Substituti
vo proposto pelo Relator da PEC n2 33, de 1995, re
sultante da aglutinação do texto do § 82, do art. 195,
proposto pelo art. 6Q da Emenda nll 27, do Deputado
José Aristodemus Pinotti, PMDB-Sp, e do art. slnll

.constante do final da Emenda nll 41, da Deputada
Jandira Feghali, PC do B - RJ, à mesma PEC, com
a seguinte redação:

"Art. 195 .
§ 11. As contribuições sociais de que

trata este artigo serão arrecadadas, fiscali
zadas e administradas Pelo órgão próprio do
sistema de seguridade social."

A SRA. MARISA SERRANO (Bloco/PMDB 
MS. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, reti
ro.

O SR. AGNELÓ QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. AGNELO QUEIROZ (PC do B - DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior o meu voto foi "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Desta
que nll 85, da Deputada Jandira Feghali, nos seguin
tes termos:

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do inciso I do artigo 161

do Regimento Interno, Destaque Para Votação em
Separado do seguinte artigo, constante da emenda
nll 41, da Deputada Jandira Feghali, para ser acres
centado ao texto do substitutivo, onde couber:

Art. A arrecadação dos recursos destinados à
seguridade social será feita pelo órgão arrecadador
da seguridade social."

Sala das Sessões, de março de 1996. - Jandi
ra Feghali, PC do B - RJ - Sérgio Miranda, Líder
do PC do B - Sandra Starling, Líder do PT.



Registro ainda que, no caso presente, ha.··
a necessidade de instituir todo o mecanismo ai i~ .. '

dador, e isso seria extremamente oneroso parc" ..
cofres da Previdência Social.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BJocoIPFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, no
momento em que desejamos fazer um Estado mo
derno e eficiente, a serviço do cidadão, seria absur
do e injustificável criar um órgão próprio para o siste
ma previdenciário do nosso País.
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O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como
do a palavra à Deputada Jandira Fegali, pelo tempo votam os Srs. Líderes?
de um minuto. O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re-

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PC. do B - RJ. visão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Tra-
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, este Des- balhadores entende que é fundamental que os re-
taque nQ 85, na verdade, ten~a repor uma discussão cursos da Seguridade Social possam ser arrecada-
das mais sérias da reforma da Previdência. dos por órgão próprio. Exatamente o fato de a arre-

Ontem lamentavelmente este Plenário derro- cadação fazer-se pela Receita Federal e os recursos
tou uma em'enda aglutinativa que dizia que não se serem colocados no Tesouro Nacional tem permitido
pode desviar recursos da Previdência, da Saúde e o des~io permanen~eAdo.s recur~o~ d~s Min.istérios
da Assistência Social. Hoje, apesar do texto que há da·Saude e da Prevldencla e Asslstencla SOCIal para
na Constituição, esse desvio é feito permanente- outras finalidades.
mente, tanto da Saúde quanto da Previdência e da Por essa razão, o PT vota "sim" nessa matéria.
Assistência Social. O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.

Este destaque tenta repor uma preocupação Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB
decisiva e fundamental que discutimos dentro da vota "sim".
Comissão Especial. Hoje, o desvio é feito por quê? O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT - PA. Sem
Porque apenas a folha de salário é arrecadada pelo revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota
INSS. Todo o restante da arrecadação das contribui- ·sim" nessa matéria.
ções da Seguridade Social é feito pelo Tesouro Na- O SR. GERSON PERES (Bloco/PPB - PA.
cional. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, salvo me-

Exatamente para impedir o desvio ou a reten- Ihor juízo, essa matéria está prejudicada. Ontem, re-
ção desses recursos é que estamos propondo que jeitamos o caixa único da Seguridade Social. O obje-
todas as contribuições para a seguridade social se- tivo é o mesmo.
jam arrecadadas pelo INSS, o que permite que ime- Talvez V. Ex'! não entenda a minha colocação
diatamente o recurso possa estar nas mãos dos Mi- porque segue outra linha. Em todo caso, temos de
nistérios da Saúde e da Previdência e Assistência manter a nossa coerência. Então, o PPB e o PL, que
Social. são os progressistas Liberais, votam "não".

Então, a intenção é esta: que a arrecadação, a O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
administração e a fiscalização desses recursos se- revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB enten-
jam feitas pelo órgão próprio da Seguridade Social, de que o atual sistema de arrecadação é eficiente e,
para impedir o desastre, o sucateamento e a humi- nesse sentido, vota "não".
Ihação por que passam hoje setores das políticas O SR. ROBERTO ROCHA (PSDB - MA. Sem

sociais. revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de re-
E isso envolverá, daqui a pouco, mais de 200 gistrar o meu voto "sim" na votação anterior.

bilhões de reais sendo desviados da sua finalidade O SR. CARLOS AIRTON (Bloco/PPB - AC.
principal, ficando todo o mundo aqui correndo atrás Sem revisão do orador.' - Sr. Presidente, meu voto
da CPMF e de outros recursos para recuperar o que é "sim" na votação alltarior.
foi desviado a partir de certas decisões.

O SR. Mi-.•• ~..:.:.. TEMER (Bloco/PMDB.- SP.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em vo- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB

tação o destaque. Como votam os Srs. Líderes? voa "não".
A SRA. JANDIRA FEGHAU (PCdeB - RJ.

Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PCdoB
vota "sim".

O SR. ZÉ GERARDO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex'! a palavra.

O SR. ZÉ GERARDO (Bloco/PMDB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero retificar
meu voto. Na votação anterior o meu voto foi "sim".



o Sr. Lufs Eduardo, Presidente, deixa
a cadeira da presidtmcia, que é ocupada
pelo Sr. Ronaldo Perim, 1fl Vice-Presidente.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"não·.

A SRA. MARIA ELVIRA (BlocoIPMDB - MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDB também vota "não".

O SR. ALEXANDRE SANTOS - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ALEXANDRE SANTOS (PSDB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero reti
ficar o meu voto. Voto IInão".

O SR. PAULO BORNHAUSEN (BlocoIPFL
SC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta
ria de registrar meu voto na votação anterior. Voto"
com a Liderança do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Fica
feito o registro.

. O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR~"PRESIÓENTE (Luís Eduardo) - Os Srs.
Deputados que se encontram nas bancadas queiram
registrar seus códigos de votação.

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - V. EXª
tem a palavra.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota IIsim".

O SR. WOLNEY QUEIROZ (PDT - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota
IIsimll

•

O SR. MARCONI PERILLO (P,,5DB - GO. Sem
rev~ão do orador.) - Sr. PresideJ'Íte, o PSDB vota
"não,\

O SR. GERSON .eERES(Bloco/PPB - PA.
-sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs.
Deputados que não registraran:!_~eus votos queiram
fazê-lo dentro de instantes nos postos avulsos.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi
dente, peço a palavrapela ordem.

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

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Socialista Brasileiro vota "simll

•
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Além do mais, Sr. Presidente, existem dados A SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB - MG.
. dos quais s6 a Receita Federal dispõe, como por Sem revisão da Oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB

exemplo, os relativos ao Imposto de Renda, quando vota"não".
é feito o cálculo do lucro líquido das empresas, e à O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re-
COFINS. visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "simll

•

Portanto, Sr. Presidente, criar uma nova estru- O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
tura arrecadadora para a Previdência Social é um revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
ônus maior para a Previdência.e para o País. IInão".

O Bloco PFUPTB recomenda o voto "não". O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT - PA. Sem
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vamos revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT r-eco-

passar à votação. menda o voto "simll
•

A Presidência solicita, a todos os Srs. Deputa: O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
dos que tomem seus lugares, a fim de ter início a vo- revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco-
tação, pelo sistema eletrônico. menda o voto IInão".

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente, O SR. GERSON PERES (BlocolPPB - PA.
peço a palavra pela ordem. Sem revisão do oradc1r.) - Sr. Presidente, os pro-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ V. EXª gressistas liberais recomenCtam o voto "não".
tem a palavra. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL -

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB _ GO. Sem PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PFUPTB recomenda o voto IInãoll

•revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"não". O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco
menda o voto "não".

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota IIsimll

•
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o SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - TemV.
ExA a palavra.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco-
menda o voto "não".' .

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PFUPTB recomenda o voto "não".

O SR. GERSÓN PERES (Bloco/PPB - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, os pro
gressistas liberais recomendam o voto "não".

A SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB - MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr: Presidente, o Bloco
PMDB/PMNIPSCIPSDIPSL recomenda o voto "não".

O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota
"sim".

A SRA. VEDA CRUSIUS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

A SRA. VEDA CRUSIUS (PSDB - RS. Sem re
visão da oradora.) - Sr. Presidente, gostaria de re
gistrar meu voto na votação anterior. Voto ~sim".

Peço que conste em ata.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Cons
tará, Deputada.

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB informa
aos Deputados que estão chegando ao plenário que
o voto é "não".

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB
vota "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PFUPTB recomenda o voto "não".

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".

O SR. LEONEL PAVAN (PDT - SC. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PDT recomenda
aos seus Parlamentares o voto "sim".

O SR. GERSON PERES (Bloco/PPB - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPB/PL recomenda o voto "não".
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A SRA. SIMARA ELLERV (BlocoIPMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDB/PMNIPSCIPSDIPSL recomenda o voto "não".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) ... Sr. Presidente, o PSDB reco- .
menda o voto "não".

A SRA. ELCIONE BARBALHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

A SRA. ELCIONE BARBALHO (Bloco/PMDB
- PA. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, vo
tei "sim", mas meu voto é "não".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB r- GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB informa
aos seus Deputados que está votando "não·.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - O PT vota "sim", Sr. Presidente.

A SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB - MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDB/PMNIPSCIPSBIPSL encaminha o voto "não".

Aproveitamos para cumprimentar o novo Minis
tro Antonio Kandir.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - O PSDB recomenda o voto
llnão", Sr. Presidente.

O SR. PAULO CORDEIRO (Bloco/PTB - PRo
Sem revisão do orador.) - Aos Parlamentares do
Bloco PFLlPTB recomendamos o voto "não", Sr.
Presidente.

O SR. GERSON PERES (BlocolPPB ~ BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, os pro
gressistas liberais recomendam aos seus Deputados
o voto "não".

O SR. ANDRÉ PUCCINELLI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ANDRÉ PUCCINELLI (Bloco/PMDB 
MS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, eu não me encontrava presente. Por
tanto, assinalo o voto ·sim".

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Fica
registrado, Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Como
votam os demais líderes?

O SR. SERGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS recomenda
o voto "sim".
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o SR. PAULO CORDEIRO (Bloco/PTB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PFUPTB encaminha o voto "não".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB enca
minha o voto "não".

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT encaminha o
voto "sim".

O SR. PAULO CORDEIRO (Bloco/PTB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PFUPTB vota "não".

O Sr. Ronaldo Perim, 1fl Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Luís Eduardo, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi
dência vai encerrar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Está
encerrada a votação.

O SR. LUIZ HENRIQUE - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. LUIZ HENRIQUE (BlocoIPMDB - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a V.
Exª que .mande consignar o meu voto "não".

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

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Mesa
vai anunciar o resultado da votação: 118 votos "sim";
325 votos "não"; abstenções, 4; total: 447.

O destaque foi rejeitado.

VOTARAM OS SEGUINTES SENHO
RES DEPUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PPB - Não
Elton Rohnelt - Bloco - PSC - Não
Francisco Rodrigues - Bloco - PPB - Não
Luis Barbosa - Bloco - PPB - Não
Moises Lipnik - Bloco - PTB- Sim
Robério Araújo - Bloco - PPB - Não
Salomão Cruz - PSDB - Não

Amapá

Antonio Feijão - PSDB - Não
Eraldo Trindade - Bloco - PPB - Sim
Fátima Pelaes - PSDB - Não
Gervásio Oliveira - PSB - Sim
Murilo Pinheiro - Bloco - PFL - Não

Raquel Capiberibe - PSB - Sim
Sérgio Barcellos - Bloco - PFL - Não
Valdenor Guedes - Bloco - PPB - Não

Pará

Ana Júlia - PT - Sim
Anivaldo Vale - Bloco - PPB - Não
Antônio Brasil- Bloco - PMDB - Sim
Benedito Guimarães - Bloco - PPB - Não
Elcione Barbalho - Bloco - PMDB - Sim
Gerson Peres - Bloco - PPB - Não
Giovanni Queiroz - PDT - Sim
Hilário Coimbra - Bloco - PTB - Não
José Priante - Bloco - PMDB - Não
Olávio Rocha - PSDB - Não
Paulo Rocha - PT - Sim
Paulo litan - Bloco - PMDB - Não
Raimundo Santos - Bloco - PFL - Não
Socorro Gomes - PCdoB - Sim
Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Não

Amazonas

.Alzira Éwerton - Bloco - PPB - Não
Arthur Virgílio - PSOB - Não
Átila Lins - Bloco - PFL - Não
Carlos da Carbrás - Bloco - PPB - Não
Euler Ribeiro - Bloco - PMDB - Não
João Thomé Mestrinho - Bloco - PMDB - Sim
Luiz Fernando - PSOB - Não
Pauderney Avelino - Bloco - PPB - Não

Rondônia

Confúcio Moura - Bloco - PMDB - Não
Eurípedes Miranda - PDT - Sim
Expedito Júnior - Bloco - PPB - Não
IIdemar Kussler - PSDB - Não
Oscar Andrade - Bloco - PMDB - Não

Acre

Carlos Airton - Bloco - PPB - Não
Chicão Brígido - Bloco - PMDB - Sim
João Maia - Bloco - PFL - Não
Mauri Sérgio - Bloco - PMDB - Não
Osmir Lima - Bloco - PFL - Não
Ronivon Santiago - Bloco - PFL - Não
Zila Bezerra - Bloco - PFL - Não

Tocantins

Ary Valadão - Bloco - PPB - Não
Darci Coelho - Bloco - PPB - Não
Oolores Nunes - Bloco - PPB - Não
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EudoÍ"o Pedroza - Bloco - PMOB - Não Ari Magalhães - Bloco - PPB - Sim
Freire Júnior - Bloco - PMDB - Não B. Sá - PSDB - Não
João Ribeiro - Bloco - PPB - Não Ciro Nogueira - Bloco - PFL - Não
Melquíades Neto - Bloco - PMN ~ Sim Felipe Mendes - Bloco - PPB - Não
Paulo Mourão - PSDB - Não Heráclito Fortes - Bloco - PFL - Não

Maranhão João Henrique - Bloco - PMDB - Não
. . _ Júlio Gesar - Bloco - PFL - Abstenção

Albérico Filho - Bloco - PMDB: NÇlo Mussa Demes - Bloco - PFL - Não.
Antônio Joaquim Araúj~ -: 13loco - PFL- ~ão Paes Landim _ Bloco - PFL - Não
César Bandeira - Blocó - PFL - Não
Costa Ferreira - Bloco - PFL _ Não Rio Grande do Norte
Domingos Dutra - PT - Sim Augusto Viveirós - Bloco - PFL - Sim
Eliseu Moura - Bloco - PFL - Não Betinho Rosado - Bloco - PFL - Sim
Haroldo saboia - PT - .Sim Cipriano Correia - PSDB - Não
Jayme santana - PSDB - Não Henrique Eduardo Alves - Bloco - PMDB -
Magno Bacelar - Bloco - PFL - Não Não
Márcia Marinho"': PSÓB - Não Iberê Ferreira - Bloco - PFL - Não
Nan Souza - Bloco - PSL - Não Laire Rosado - Bloco - PMDB - Não

Pedro Novais - Bloco - PMDB - Abstenção Paraíba
Remi Trinta - Bloco - PMDB - Não Adauto Pereira - Bloco - PFL - Não
Roberto Rocha - PSDB - Não Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Não
Sarney Rlho - Bloco - PFL - Não Armando Abflio - Bloco - PMDB - Não
Sebastião Madeira - PSDB - Não Cássio Cunha Uma - Bloco - PMDB - Não

ceará Efraim Morais - Bloco - PFL - Não

Anibal Gomes - Bloco,.... PMDB _ Não Enivaldo Ribeiro - Bloco - PPB - Não
Antônio Balhmantl":"" PSDB _ Não Gilvan Freire - Bloco - PMDB - Sim
Antônio dos Santos - Bloco _ PFL _ Não José Aldemir - Bloco - PMDB - Não
Arnon Bezerra - PSDB _ Não José Luiz Clerot - Bloco - PMDB - Não
Edson Queiroz - Bloco - PPB _ Sim Roberto Paulino - Bloco.- PMDB - Não
Edson Silva - PSDB _ Não Wilson Braga - PDT- Sim

Firmo de Castrp - PSDB - N~o Pernambuco
Gonzaga Mota - Bloco - PMDB - Não Antônio Geraldo - Bloco - PFL - Não
Inácio Arruda - PCdoB - Sim Fernando Ferro - PT - Sim
José Unhares - Bloco - PPB - Sim Fernando Lyra - PSB - Sim
José Pimentel- PT - Sim Humberto Costa - PT - Sirn
Leônidas Cristino - PSDB - Não Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL - Não
Marcelo Teixeira - Bloco - PMDB - Não João Golaço - PSB - Sim
Nelson Otoch -.PSDB - Não José Chaves - PSDB - Não
Paes de Andrade - Bloco - PMDB - Não José Jorge - Bloco - PFL - Não
Pimentel Gomes - PSDB - Não José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL - Não
Pinheiro Landim - Bloco - PMDB - Não Luiz Piauhylino - PSDB - Não
Roberto Pessoa - Bloco - PFL - Sim Mendonça Rlho - Bloco - PFL - Não
Rommel Feij6 - PSDB - Não Nilson Gibson - PSB - Sim
Ubiratan Aguiar - PSDB - Não Osvaldo Coelho - Bloco - PFL- Não
Vicente Arruda - PSDB - Não Pedro Correa - Bloco - PPB - Não
Zé Gerardo - PSDB - Não Ricardo Heráclio - PSB - Sim
Piauí Roberto Fontes - Bloco - PFL - Não
Alberto Silva - Bloco - PMDB - Não Roberto Magalhães - Bloco - PFL - Não
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Salatiel Carvalho· :.- Bloco - PPB - Não Marcos Medrado - Bloco - PPB - Não
Severino Cavalcanti - Bloco - PPB - Não Mário Negromonte - PSDB - Não
Wilson Campos - PSDB -:- Não Nestor Duarte - Bloco - PMDB - Não
Wolney Queiroz - PDT - Sim ·PedrolruJo:" Bloco- PMDB ..;. Sim

Alagoas Prisco Viana - Bloco - PPB - Sim

A to ~. BI' PPB S· Roberto Santos - PSDB - Nãougus ranas - oco - - Im . ~

Be dit d L" BI PFL N- Roland LaVlgne - Bloco - PFL - Nao
ne o e Ira - oco - - ao .""
"_ SérgiO Carneiro - PDT - Sim

CeCI Cunha - PSDS - Nao _ Simara Elle _ Bloco - PMDB - Não
Fernando Torres - PSDB - Nao " " ~ _
José Thomaz NonO _ PSDB _ Não UrslClno Queiroz - Bloco - PFL - Nao

Olavo Calheiros - Bloco - PMDB - Não Minas Gerais
Talvane Albuquerque - Bloco - PPB - Não Antônio Aureliano - PSDB - Não

sergipe Antônio do Valle - Bloco - PMDB - Sim
" " . _ Aracely de Paula - Bloco - PFL - Não

Adelson Ribeiro - PSDB - Nao Bo ifá" d A d d BI PPB N-o. n CIO e n ra a - oco - - ao
Bosco França - Bloco - PMN - Sim C ri M II BI PFL N-_ a os e es- oco- - ao
Carlos Magno - Bloco - PFL - Nao C ri M . PSDB N-" _ a os OSCOnl - - ao
CleonâncIo Fonseca - Bloco - PPB - Nao Ch· F . PT S"_ ICO erramenta - - Im
José Teles - Bloco - PPB - Nao D ·1 d C PSDB N-
Marcelo Déda _ PT _ Sim anl o e astro - - ao
Pedro Valadares _ PSB _ Sim- Elias Murad '7. PSDB - Não

W"lso' C h BI .,. PFL' o S" EliselLR~§Emde - Bloco - PFL - Não
I n un a - oco - -- Im

Frang~ Horta - Bloco - PL - Não
Bahia Genésio Bemardino - Bloco - PMDB - Não

Alcides Modesto - PT - Sim Herculano Anghinetti - Bloco - PPB - Não
Aroldo Cedraz - Bloco - PFL- Não Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL- Não
Benito Gama - Bloco - PFL - Não Ibrahim Abi-Ackel- Bloco - PPB - Não
Beto Lelis - PSB - Sim Jair Siqueira - Bloco - PPB - Sim
Claudio Cajado - Bloco - PFL - Não João Fassarella - PT - Sim
Coriolano Sales - PDT - Sim José Rezende - Bloco - PPB - Não
Domingos Leonelli - PSDB - Não José Santana de Vasconcellos - Bloco - r?FL-
Eujácio Simões - Bloco - PL - Não Não
Félix Mendonça - Bloco - PTB - Não Lael Varella - Bloco - PFL - Não
Fernando Gomes - Bloco - PTB - Não Leopoldo Bessone - Bloco - PTB - Não
Geddel Vieira Lima - Bloco - PMDB - Não Márcio Reinaldo Moreira - Bloco - PPB - Sim
Jaime Fernandes - Bloco - PFL - Não Marcos Lima - Bloco - PMDB - Não
Jairo Carneiro - Bloco - PFL....,.. Não Mana Elvira - Bloco - PMDB - Não
João Almeida - Bloco - PMDB - Não Mário de Oliveira - Bloco - PPB - Não·
João Leão - PSDB - Não Maurício Campos - Bloco - PL - Não
Jonival Lucas - Bloco - PFL - Não Mauro Lopes - Bloco - PFL - Não
José Carlos Aleluia - Bloco - PFL- Não Narcio Rodrigues - PSDB - Não
José Rocha - Bloco - PFL- Não Newton Cardoso - Bloco - PMDB - Não
José Tude - Bloco - PTB - Não Nilrnário Miranda - PT - Sim
Leur Lomanto - Bloco':"" PFL - Não Odelmo Leão - Bloco - PPB - Não
Lufs Eduardo - Bloco - PFL - Abstenção Art. Osmânio Pereira - PSDB - Não
17, § 12• do RICD) Paulo Delgado- PT -Sim
Luiz Braga - Bloco - PFL - Não Paulo Heslander - Bloco - PTB - Não
Luiz Moreira - Bloco - PFL - Não Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Não
Manoel Castro - Bloco - PFL - Não Raul Belém - Bloco - PFL - Não
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Roberto Brant - PSDB - Não
Ronaldo Perim - Bloco - pMDB ...:. Não·
Sandra Starling - PT - Sim
Saraiva Felipe - Bloco - PMDB - Não
Sérgio Miranda - PCdoB - Sim
Silas Brasileiro - Bloco - PMDB - Não
Snvio Abreu - PDT - Sim
Tilden Santiago - PT - Sim
Vittorio Medioli - PSDB·- Não
Zaire Rezende - Bloco - PMDB - Sim

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PMDB - Sim
Feu Rosa - PSDB ...:. Não
João Coser - PT - Sim
Jorge Anders - PSDB - Não
Nilton Baiano - Bloco - PPB - Não
Rita Camata - Bloco - PMDB - Sim
Roberto Valadão .- Bloco - PMDB - Não
Theodorico Ferraço - Bloco - PTB - Não

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - Bloco - PPB - Não
Alcione Athayde - Bloco - PPB - Não'
Alexandre Cardoso - PSB - Sim
Alexandre Santos - PSDB - Sim
Álvaro Valle - Bloco - PL - Não
Arolde de Oliveira - Bloco - PFL - Não
Ayrton Xerez - PSDB - Não
Carlos Santana - PT - Sim
Cidinha Campos - PDT - Sim
Edson Ezequiel :'::'-PDT - Sim
EuricÓMin:fnda - Bloco - PPB - Não
Fernande-Gaeeira - PV - Sim _
Fernando.G<;mçaly.es - Bloco - PTB -'Não
Fernando LORes - PDT - Sim
Francisco Silva - Bloco - PPB - Não
Itamar Serpa - PSDB - Não
Jair Bolsonaro - Bloco - PPB - Não
Jandira Feghali - PCdoB - Sim
João Mendes - Bloco - PPB - Não
Jorge Wilson - Bloco - PPB - Não
José Carlos Coutinho - Bloco - PFL - Não
José Egydio - Bloco - PL - Não
José Maurício - PDT - Sim
Laprovita Vieira - Bloco - PPB - Não
Laura Carneiro - Bloco - PFL - Não
Lima Netto - Bloco - PFL - Não
Márcia Cibilis Viana - PDT - Sim

Marcio Fortes - PSDB - Não
Maria da 'Conceição Tàvàres - PT~ Sim
Milton Temer - PT - Sim
Miro Teixeira - PDT- Sim

-M.9reLra Franco - Bloco - PMDB - Não
Roberto Campos - Bloco - PPB - Não
Roberto Jefferson - Bloco - PTB - Não
Rubem Medina - Bloco - PFL - Não
Sérgio Arouca - PPS - Sim
Simão Sessim - PSDB - Sim
Sylvio Lopes - PSDB - Não

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - Bloco - PPB - Não
Alberto Goldman - Bloco - PMDB - Não
Aldo Rebelo - PCdoB - Sim
Almino Affonso .. PSDB - Não
Aloysio Nunes Ferreira - Bloco - PMDB - Não
Antônio Kandir - PSDB - Não
Arlindo Chinaglia - PT - Sim
Arnaldo Faria de Sá - Bloco - PPB - Não
Arnaldo Madeira - PSDB - Não
Ayres daCunha - Bloco - PFL- Não
Carlos Apolinário - Bloco - PMDB - Não
Carlos Nelson - Bloco - PMDB - Não
Celso Russomanno - PSDB - Não
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL - Não
Cunha Bueno - Bloco - PPB - Não
Cunha Lima - Bloco - PPB - Não
De Velasco - Bloco - PSO - Não
Delfim Netto - Bloco - PPB - Não

I

Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB - Não
Edinho AraújÓ - Bloco - PMOB-=-Não'
Eduardo Jorge-- PT~ Sim
Fausto Martello - Blc co - PPB - Não·
Fema:ndo=-Zuppo-""'::PEfF~SillL

Franco Monforo - PSDB - Não
HéiioSlcudõ::::pr..;;Sil1f
Hélio Rosas - Bloco ..:. PMDB - Não'
Ivan Valente - PT - Sim
Jair Meneguelli - PT - Sim
João Mellão Neto - Bloco - PFL - Não
João Paulo - PT - Sim
Jorge Tadeu Mudalen - Bloco - PPB - Não
José Aníbal- PSDB - Não
José Augusto - PT - Sim
José Coimbra - Bloco - PTB - Não
José de Abreu - PSDB - Não
José Genoíno - PT - Sim
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José Machado - PT - Sim
Jurandyr Paixão - Bloco - PMDB - Não
Koyu lha - PSDB - Não
Luciano Zica - PT .... Sim
Luiz Gushiken - PT - Sim
Maluly Netto - Bloco - PFL - Não
Marcelo Barbieri - Bloco - PMDB - Não
Marquinho Chedid - Bloco - PSD - Não
Marta Suplicy - PT - Sim
Maurício Najar - Bloco - PFL - Não
Michel Temer - Bloco - PMDB - Não
Paulo Lima - Bloco -' PFL - Sim
Pedro Yves - Bloco - PMDB - Não
Régis de Oliveira - Bloco - PFL - Sim
Ricardo Izar - Bloco - PPB - Não
Robson Tuma - PSL- Não
Salvador Zimbaldi - PSDB - Não
Silvio Torres - PSDB - Não
Tuga Angerami - PSDB - Sim
Ushitaro Kamia - Bloco - PPB - Não
Vadão Gomes - Bloco - PPB - Não
Valdemar Costa Neto - Bloco -'" PL J,. Não
Vicente Cascjone - Bloco - PTB - Não
Wagne. Rossi - Bloco - PMDB - Não
Wagner Salustiano - Blpco - PPB - Não
Zulaiê Cobra - PSDB - Não

Mato Grosso

Gilney Viana - PT - Sim
Murilo Domingos - Bloco - PTB - Não
Pedro Hen f - PSDB - Não
Rodriguef 'alma - Bloco - PTB - Não
Robério f va - Bloco - PPB - Não
Teté Beza - Bloco - PMDB - Não
Welinton agundes - Bloco - PL - Não

Distrito Federai

Agnelo Queiroz - PCdoB - Sim
Augusto Carvalho - PPS - Sim
Benedito Domingos - Bloco - PPB - Não
Chico Vigilante - PT - Sim
Jofran F-rejat - Bloco - PPB - Sim
Maria Laura - PT - Sim
Osório Adriano - Bloco - PFL - Não
Wigberto Tartuce - Bloco - PPB - Não

Goiás

Aldo Arantes - PedoB - Sim
João Natal- Bloco - PMDB - Não
Lidia Quinan - Bloco - PMDB - Não

Marconi Perillo - PSDB - Não
Maria Valadão - Bloco - PFL - Não
Nair Xavier Lobo - Bloco - PMDB - Não
Pedrinho Abrão - Bloco - PTB - Não
Pedro Wilson - PT - Sim
Sandro Mabel- Bloco - PMDB - Não
Vilmar Rocha - Bloco - PFL - Não
Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSD - Não

Mato Grosso do Sul

André Puccinelli - Bloco - PMDB - Não
Dilso Sperafico - Bloco.- PMDB - Não
Flávio DerZi - Bloco - PPB - N~o

Marilu Guimar~es - Bloco - PFL- Não
Marisa Serrano ~ Bloco - PMDB - Sim
Nelson Trad - Bloco - PTB - Não
Oscar Goldoni - Bloco - PMDB - Não
Saulo Queiroz - Bloco - PFL - Não

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL- Não.
Antonio Ueno - Bloco - PFL - ~.ão- ...
Basnio Villani - Bloco - PI:JB':;;·Não
ChicÇ> da Princesa0/-::61000 - PTB - Não
Dilceu Sperafiço':;; Bloco - PPB - Não
Elias Abrahãó - Bloco - PMDB - Não
Flávio Ams - PSDB - Não
Homero Oguido - Bloco - PMDB - Não
João Iensen - Bloco - PTB - Não
José Janene - Bloco - PPB - Não
Luciano Pizzatto - Bloco - PFL - Não
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Não
Maurício Requião - Bloco - PMDB - Não
Nelson Meurer - Bloco - PPB - Não
Odnio Balbinotti - Bloco - PTB - Não
Padre Roque - PT- Não
Paulo Bemardo - PT - Não
Paulo Cordeiro - Bloco - PTB - Não
Renato Johnsson - Bloco - PPB - Não
Ricardo Gomyde - PCdoB - Sim
Valdomiro Meger - Bloco - PPB - Não
Vilson Santini - Bloco - PTB - Não
Werner Wanderer - Bloco - PFL - Não

santa catarina

Edinho Bez - Bloco - PMDB - Não
Hugo Biehl- Bloco - PPB - Não
João Pizzolatti - Bloco - PPB - Não
José Carlos Vieira - Bloco - PFL - Não
José Fritsch - PT - Sim



Maio de 1996 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 30 15535

Leonel Pavan - PDT - Sim
Mário Cavallazzi - Bloco - PPB - Não
Milton Mendes - PT - Sim
Paulo Bauer - Bloco - PFL - Não
Paulo Bornhausen - Bloco - PFL - Não
Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Não
Rivaldo Macari - Bloco - PMDB - Não
Serafim Venzon - PDT - Sim
Valdir Colatto - Bloco - PMDB - Não

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT - Sim
Adroaldo Streck - PSDB - Não
Adylson Motta - Bloco - PPB - Sim
Augusto Nardes - Bloco - PPB - Não
Carlos Cardinal- PDT - Sim
Darcfsio Perondi - Bloco - PMDB - Sim
Eliseu Padilha - Bloco - PMDB - Não
Enio Bacci - PDT - Sim
Esther Grossi - PT - Sim
Ezfdio Pinheiro - PSDB - Não
Fetter Junior - Bloco - PPB - Não
Germano Rigotto - Bloco - PMDB - Não
Hugo Lagranha - Bloco - PTB - Não
Ivo Mainardi - Bloco - PMDB - Não
Jair Soares - Bloco - PFL - Abstenção
Jarbas ~íma - Bloco - PPB - Sim
José Fortunati - PT - Sim
Júlio Redecker - Bloco - PPB - Não
Luiz Mainardi - PT - Sim
Matheus Schmidt - PDT - Sim
Miguel Rossetto - PT - Sim
Nelson Marchezan - PSDB - Não
Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB - Não
Paulo Paim - PT - Sim
Paulo Rftzel - Bloco - PMDB - Não
Waldomiro Fioravante - PT - Sim
Wilson Branco - Bloco - PMDB - Não
Wilson Cignachi - Bloco - PMDB - Não
Veda Crusius - PSDB - Não
O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Ficam

prejudicados os Destaques n!!s 86, 87, 88 e 89, nos
seguintes termos:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nl! 86

Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos do artigó 161, inciso

I, do Regimento Interno, destaque para votação em
separado do último artigo da Emenda n241, de auto
ria da Deputada Jandira Feghali, para ser inclufdo

onde couber com o objetivo de dar nova redação ao
parágrafo 7!! do art. 195, constante do art. 52 do
Substitutivo do Relator à PEC n233-N95.

Assinam: Miro Teixeira, Vice-Lfder do PDT e
Sandra Starling, Lfder do PT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nr; 87

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, inciso I,

do Regimento Interno, destaque para votação em
separado do parágrafo 82 do art. 195, na redação
dada pelo art. 62 da Emenda nº 27 à PEC nll 33
C/95, para substituir o § 72 do art. 195 constante do
art. 52 do substitutivo do Relator.

Assinam:, Sandra Starling, Lfder do PT; Sérgio
Carneiro, Vice-Lfder do PDT; José Carlo~ Sabóia,
Vice-Lfder do PSB; e Aldo Arantes, Vic60 Lfder do
PCdoB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO N2 88

Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161, inciso

I, do Regimento Interno, destaque para votação em
separado do parágrafo 8º do art. 195 constante do
art. 62 da Emenda nº 27 de autoria do Deputado
José Pinotti, para dar nova redação ao parágrafo 7'1
do art. 195, constante do art. 5º do Subsjjtutivo do
Relator à PEC nº 33-N95.

Assinam: Miro Teixeira, Vice-Líder elo PDT; e
Sandra. Starling, Vice-Lfder do PT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N~í 89

Senhor Presidente,
Requeremos a V. Ex!!, nos termos dos arts.

101, inciso 11, alfnea b,' número 4, inciso I, e 162
do Regimento -Interno, destaque para votação
em separado, do "§ 82 , do art. 195, na redação
do art. 6º, da Emenda nº 27, para substituir o §
72, do art. 195, do Substitutivo do Relator à PEC
nº 33-N95".

Assina: Deputado José Pinotti.
O SR. MELQuíADES NETO - Sr. Presidente,

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

Ex!! a palavra.
O SR. MELQuíADES NETO (Bloco/PMN - TO.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero reti
ficar o meu voto. O meu voto é "não".

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Desta
que nº 90, do Deputado Jair Bolsonaro, nos seguin
tes termos:
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Senhor Presidente,
Requeiro a V. ExA, nos termos dos arts. 101, in

ciso 11, alrnea b, número 4, 161, inciso I, e 162 do
Regimento Interno, destaque para votação em sepa
rado da Emenda n2 57, do Deputado Paulo Paim, à
PEC n2 33-A, de 1995, para substituir o § 32do art.
40 (art. 22 do Substitutivo do Relator à PEC n2

33/95).
Sala das Sessões, 6 de março de 1996. "7 De

putado Jair Bolsonaro - Gerson Peres, Vice-Uder
do Bloco Parlamentar PPB/PL.

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Ausente
S. Exl&, está prejudicado o destaque.

O SR. PRESIDENTE (!-ufs Eduardo) - Desta
que n2 91, do Deputado' Miro Teixeira, nos seguintes
termos:

Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161, inciso I

do Regimento Interno, destaque para votação em
separado do parágrafo 10, do art. 195, constante do
art. 92daEmenda n212, de autoria do Deputado Ré
gis de Oliveira, para dar nova redação ao inciso X do
art. 167, constante do art. 42do Substitutivo do Rela
tor à PEC n233-A/95. .

Assinam: Miro Teixeira, Vice-Uder do PDT; e
Sandra Starling, Uder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Retira-
do.

.O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Desta
que n2 92, do Deputado Miro Teixeira, nos seguintes
termos:

Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161, inciso I

do Regimento Interno, destaque para votação em
separado do parágrafo 12, do art. 195, constante do
art. 42 da Emenda n2 6, de autoria do Deputado Ja
ques Wagner, para dar nova redação ao inciso X do
art. 167, constante do art. 42do Substitútivó do Rela
tor à PEC n2 33-A/95.

Assinam: Miro-Teixeira, Vice-Uder do PDT; e
sandra Starling, Uder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Retira-
do.

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Desta-"
qu~ n293, nos seguintes termos:

Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, inciso I

do Regimento Interno, destaque para votação em
separado do parágrafo 11 do art. 195, na redação
dada pelo art. 62 da Emenda n2 27 à PEC n2 33-

C/95, para incluf-Io em substituição ao inciso IV do
art. 195 constante do art. 52 do substitutivo (de Ple
nário) do Relator.

Assinam: sandra Starling, Uder do PT; Sérgio
Carneiro, Vice-Uder do PDT; José Carlos Sabóia,
Vice-Uder do PSB; e Aldo Arantes, Vice-Uder do
PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Retira-
do.

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Desta
que n2 94, da Deputa_da Marisa Serrano, nos seguin
tes termos:

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, desta

que para votação em separado - DVS, do art. 201,
proposto pelo artigo 12 da Emenda Aglutinativa apre
sentada à PEC n233/95.

Sala das Sessões, 21 de março de 1996. - De
putada Marisa Serrano; Deputada Fátima Pelaes;

"Deputada lydia Quinan.

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Retira-
do.

. O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Desta
que n2 95, da Deputada Jandira Feghali, nos seguin
tes termos:

Sr. Presidente,
Requeiro, nos termos do inciso I do artigo 161

do Regimento Interno, destaque para votação em
separadó da redação dada pela emenda aglutinativa
ao art. 201 da Constituição. "

Sala das Sessões, de março de 1996. -
Deputada Jandlra Feghall, PCdoB/RJ; Sérgio Mi
randa, Uder do PCdoB; Alexandre Cardoso, Vice
Uder do PSB; sandra Starling, Uder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Retira-
do.

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Desta
que n296, com o seguinte teor:

Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, inciso I

do Regimento Interno, destaque para votação em
separado do art. 201, caput, §§ 22 , 32 , 72, 82 e 92,
com a redação dada pelo art. 52 da Emenda n2 6, do
Deputado Jaques Wagner e outros, para substituir o
art. 202 na redação proposta pelo art. 62do Substitu
tivo do Relator.

Assinam: Sandra Starllng, Uder do PT, Sérgio
Carneiro, Vice-Uder do PDT; José Carlos Sabóia, .
Vice-Uder do PSB; e Aldo Arantes, Vice-Uder do
PCdoB.



do.

O SR. PRESIDENTE (L~ís Eduardo) - Conce
do a palavra ao Deputado Sérgio Miranda, para en
caminhar.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (PCdoB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, as 'emendas que tratam do financiamen
to da Previdência deveriam todas ser levadas mais
em consideração por parte dos Srs. Deputados.

Neste destaque, estamos propondo suprimir do
caput do art. 201 a expressão "observados critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial". Por
que isso?

Póae parecer, à primeira vista, que a autora do
destaque e os apoiadores estão querendo quebrar a
Previdência. Não é esta questão. O Governo, ao in
cluir esse equilíbrio-financeiro e atuarial, condiciona
a previdência públic~a esse equilíbrio.

_-ºrªLªr.. Presidente, estamos propondo uma
previdência pública básica, pelõ si~tf?!T1a- de reparti

_ção..
o
ç~~111~<?-brigação de aporte de recursos fiscais.

Logo, condicionar 0- equilíDfieffirrarrceiro-e atuarial é
--compreenderque apenas a contribuição dos segura
dos sustentaria a Previdência. Mesmo revando em
conta a necessidade de resguardar os cofres da
Previdência, manter esse dispositivo é possibilitar
que no futuro seja argumen"to para cortar mais bene
fícios e diminuir-e teto daquilo que o segurado rece-
be. .

Portanto, mantemos o destaque e fazemos
apelo aos Deputados para que votem "não".

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

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

O SR. HAROLDO LIMA (PCdoB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito que
conste em ata que, na votação passada, meu voto
foi "sim".
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O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Retira- Requeiro, nos termos do inciso I do artigo 161
do Regimento Interno, destaque para votação em
separado da expressão "observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial" na reda
ção dada pela emenda aglutinativa ao caput 201 da
Constituição.

Sala das Sessões, de março de 1996. Deputa
da Jandira Feghali, PCdoBIRJ; Sérgio Miranda,
Vice-Líder do PCdoB; Alexandre Cardoso, Vice-lí
der do PSB; Sandra Starling, Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Manti-

do.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Desta

que nQ 97, da Deputada Rita Camata,.nos seguintes
termos:

Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, inciso I

do Regimento Interno, Destaque para Votação em
Separado - DVS, do artigo 201, incisos e parágrafos
da Emenda n2 53-CE, para Substituir o artigo 62 do
Substitutivo do Relator.

Assinam: Rita Camata e outros.
-- -"-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O des-
taque está prejudicado, em facf3 da ausência da au
tora.

do.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Desta

que n2 100, da Deputada Jandira Feghali, nos se
guintes termos:

Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Desta
que n298, com o seguinte teor:

Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161, inciso I

do Regimento Interno, destaque para votação em
separado do art. 202, com a redação dada pelo art.
52 da Emenda n2 6, do Deputado Jaques Wagner e
outros, para substituir o art. 201 na redação propos
ta pelo art. 62 do substitutivo do Relator.

Assinam: Sandra Starling, Líder do PT; Sérgio
Carneiro, Vice-Líder do PDT; José Carlos Sabóia,
Vice-Líder-do PS~e Aldo Arantes, Vice-Líder do
PCdoB.

- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Retira
do.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Desta
que n2 99, do Deputado Alexandre Cardóso, nos se-
guintes termos: -

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161, inciso I

do Regimento Interno, destaque para votação em.
separado da seguinte expressão"... de caráter con
tributivo, ..." do caput, do art. 201, constante do art.
12da Emenda Aglutinativa.

Assinam: Alexandre Cardoso, Vic.e-Líder do
PSB; Domingos Dutra, Vice-Líder do PT; Sérgio
Carneiro, Vice-Líder do PDT; Aldo Arantes, Vice-lí
der do PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Retira-
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Eduardo) - Pois Social- a Previdência nunca terá lucro. Quando os
cálculos atuariais. forem feitos, isso acontecerá exa
tamente para os lucros serem transferidos aos previ
denciários. Por sua vez, se não houver esse critério,
a Previdência irá servir-se futuramente dos cofres
públicos e de outras receitas. Sendo contributiva, ela
usará a sua própria contribuição e receita.

por isso, os progressistas liberais recomendam
aos seus Deputados que votem "sim".

O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o presente desta
que busca retirar do texto já aprovado a expressão
"observados critérios que preservem o equilíbrio fi
nanceiro e atuarial".

Ora, Sr. Presidente, trata-se de um destaque
que busca negar a aplicação de futuros critérios que
têm como escopo apeflas buscar o equilíbrio do sis
tema.

Por isso, o PSDB, não concordando com o
. destaque, vota "sim" e solicita a todos os seus Parla
mentares que acompanhem essa opinião.

O PSDB vota "sim".
O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB - se. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDBIPSDIPSUPMNIPSe vota "sim".

O SR. INOCÊNCIO OUVEIRA (BlocoIPFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, conse
guir o equilíbrio orçamentário em qualquer órgão do
setor público, ou no setor público como um todo, tem
sido a meta de todos os Governos. Na Previdência
Social ainda mais, porque desse equilíbrio orçamen
tário é que se pagam em dia os benefícios e as apo
sentadorias.

Além do mais, Sr. Presidente, não se justifica o
que se disse: que, ao manter essa expressão, a Pre
vidência quer negar benefícios ou a ampliação des
ses benefícios. Pelo contrário, a Previdência não
visa ao lucro, ela quer pagar em dia os benefícios e
as aposentadorias. Se tiver recursos, é lógico que a
ampliação do benefício é meta de toda Previdência
Social.

Por isso, Sr. Presidente, manter a expressão é
condição fundamental para pagar benefícios e apo
sentadorias em dia.

O Bloco PFLlPTB recomenda o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem a

palavra o Relator, Deputado Michel Temer.
O SR. MICHEL TEMER (BlocoIPMDB - SP.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é intuitivo
que o equilíbrio econômico, financeiro e atuarial, em
relação a qualquer empresa, é fundamental, eviden-

o SR. PRESIDENTE (Luís
não.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou
submeter a votos a matéria destacada.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Socialista Brasileiro entende que a Previdência não
tem que dar lucro financeiro. Achamos que o sel:l
grande lucro é remunerar bem o aposentado, assistir
bem o trabalhador nas suas questões sociais.

Parece-me que essa imposição do chamado
lucro da Previdência pertence a processo de outro
país. Parece-me também que falta sensibilidade ao
Govemo para perceber que o lucro da Previdência é
a sociedade bem assistida, é o aposentado com re
muneração que lhe dê uma vida digna. Entendemos
que o que deve dar lucro é a Receita Federal, que,
esta sim, tem de fazer o repasse dos recursos para
a Previdência.

E devemos dizer isso de peito aberto, porque o
lucro da Previdência é o lucro do aposentado bem
atendido e da sociedade bem assistida. Essa ex
pressão na verdade transforma a Previdência num
banco: tem que dar lucro. Uma sociedade bem as
sistida, com o condicionamento de uma boa vida,
esse é o lucro da Previdência. O Partido Socialista
Brasileiro não concorda com essa expressão e vota
"não", pela sua retirada.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "não".

O SR. GERSON PERES (Bloco/PPB - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, seria te:
merário retirarmos a expressão. Ela é oportuna no
sistema capitalista, e o Brasil adota exatamente
esse sistema. Não podemos tapar o sol com a pe
neira, tirar critérios que preservem o equilíbrio finan
ceiro e atuarial da Previdência. Quando criamos a lei
complementar, pelo fato de termos mudado o tempo
de serviço pelo tempo de contribuição, tornou-se in
dispensável preservarem-se esses dois pólos, para
que a Previdência tivesse sustentação orçamentária
e financeira permanente, a fim de cumprir religiosa
mente S( ~s compromissos.

Não aceitamos o argumento de que a Previ
dência deve dar lucro para repassá-lo à Assistência



O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB recomen
da o voto ·sim".

O SR. SERAFIM VENZON - Sr. Presidente,
pela ordem.

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

O SR. SERAFIM VENZON (PDT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei "sim", mas
quero votar "não".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, pela ordem.

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

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
colPFUPTB recomenda o voto "sim".
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temente, para os serviços de previdência. E, quando O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,
se quer, exatamente, que a Previdência tenha condi- peço a palavra pela ordem.
ções de socorrer a todos os brasileiros, não há dúvi- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
da de que essa norma é extremamente saudável. Exl! a palavra.

Desde o projeto inaugural do Governo, mante- O SR. GERSON PERES (Bloco/PPB - PA.
ve-se essa norma em. todos os projetos e se man- Sem revisão do orador.) - O Bloco PPBlPL, Progres-
tém agora no projeto apresentado pelos Líderes sista Liberal, vota "sim".
para aprecia?~o ~e$1:a Casa. Por isso o Relator opi- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs.
na pelo voto sim. Deputados que se encontram nas bancadas, quei-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Aqueles ram acionar o botão preto do painel, até que as lu-
que desejarem manter a expressão no texto votarão zes do posto se apaguem.
"sim" os que desejarem retirá-Ia,votarão "não·. Os Srs. Deputados que não registraram seus

O SR. PF!ESIDENTE (LUIs Eduardo) - Como votos, queiram fazê-lo, dentro de instantes, nos pos-
votam os demaiS Líderes? tos avulsos. .

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re- O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente
visão do orador.) - O PT vota "não". peço a palavra pela ordem. J

. _SRA. JANDIRA FEGHA~I (PCdoB - RJ. Sem O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
revlsao da oradora.) - Sr. PreSidente, o PCdoB vota Exll a palavra.
"não", para não substituir o conceito de seguridade O SR. MARCONI PERILLO (PSDB -'GO. Sem
pelo de seguro. . - d d) S P 'd t PSDB t

O SR. AYRTON XEREZ (PSDB _ RJ. Sem re- ~:~;Iao o ora oro - r.. resl en e, o vo a

visão do orador.) - O PSDB vota ·sim", Sr. Presiden- '0 SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL _
~ S -O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ A Presi- PE. em revisao do orador.) - Sr. Presidente, o Blo-

co PFUPTB recomenda o voto "sim".
dência solicita a todos os Srs. Deputados que to-
mem os seus lugares, a fim de ter início a votação O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSDB - RJ.
pelo sistema eletrônico. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido

O SR. EDINHO ARAÚJO _ Sr. Presidente, Socialista Brasileiro entende que a Previdência não
é uma empresa e recomenda o voto ·não·.peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Tem V. O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re-
Exll a palavra. visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".

O SR. EDINHO ARAÚJO (BlocoIPMDB _ SP. O SR. WOLNEY QUEIROZ (PDT - PE. Sem
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota

"não".PMDB/PSD/PSUPSC/PMN vota "sim".
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BJocoIPFL 

PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PFUPTB recomenda o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs.
Deputados que se encontram nas bancadas queiram
registrar seus códigos de votação.

O SR. MARCONI PERILLO - Sr..Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, O PSDB vota
"sim".

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - O PT vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Srs. De
putados, queiram selecionar os seus votos.



A SRA. SANDRA STARLlNG (PT - MG. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PT vota
"não"

A SRA. SIMARA EllERY (BlocoIPMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - O BlocolPMDB reco
menda o voto "sim".

O SR. MATHEUS SCHMIDT (PDT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota
"não".

A SRA. SIMARA EllERY (BlocoIPMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
do PMDB recomenda o'voto "sim".

O SR. MARCONI PERlllO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco
menda o voto "sim".

O SR. BENITO GAMA (BlocolPFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do
Governo recomenda o voto "sim". Precisamos de
308 votos nesta votação.

O SR. MARCONI'PERlllO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do
PSDB recomenda o voto "sim"e lembra a todos os
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Trata-se de um acordo de todos os partidos da O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi-
base de sustentação do Governo, que estão de são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha
acordo com o Relator Michel Temer, para preservar o voto "sim" e solicita aos seus Parlamentares que
o seu texto. venham ao plenário. Esse ônus da prova é nosso.

O SR. MARCONI PERlllO (PSDB - GO. Sem A SRA. SIMARA EllERY (BlocoIPMDB - BA.
revisão do orador..) - Sr. Presidente, o PSDB vota Sem revisão da oradora.) O Bloco
com o Relator, Michel Temer, preserva o texto nesse PMDBIPSDIPSUPSC/PMN recomenda o voto "sim".
sentido e solicita a todos os seus Parlamentares que O SR. GERSON PERES (BlocolPPB - PA.
votem "sim". Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, convida-

o SR. WOlNEY QUEIROZ (PDT - PE. Sem mos os nossos colegas do PPBlPL a que venham ao
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota com plenário votar. "sim" na emenda.
o Brasil, vota "não". AO SR. INOCENCIO OLIVEIRA (BlocolPFL -

O SR. BENITO GAMA (Bloco/PFL - BA. Sem PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo-
revisão do orador) - Sr. Presidente, a Liderança do co PFLlPTB recomenda o voto "sim" e faz um apelo
Governo recomenda o voto "sim". aos Srs. Deputados presentes em diferentes depen-

O SR. ARNALDO MADEIRA - Sr. Presidente, dências desta Casa para que venham ao plenário,
pela ordem. pois estamos em pleno processo de votação nomi-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. nal de um DVS, que requer um quorum qualificado
ExI' a palavra. de três quintos, ou seja, 308 votos "sim".

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP. O Bloco PFUPTB recomenda o voto"sim".
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tenho a O SR. MICHEL TEMER (BlocoIPMDB - SP.
impressão que meu voto foi acionado erroneamente Sem revisão do orador.) - O Bloco/PMDB está con-
"abstenção". Se sair "abstenção" no painel, pediria a vocando os companheiros que estão em seus gabi-
V. Ex!! que considerasse meu voto "sim". netespara virem ao plenário e votaram "sim". Temos

O SR. MARCONI PERlllO - Sr. Presidente, de registrar 308 votos.

pela ordem. O SR. MARCONI PI;RlllO (PSDB - GO. Sem
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V, revisão do orador.) -' Sr. Presidente., o PSDB reco-

Ex!! a palavra. menda o voto "sim".
O SR. MARCONI PERlllO (PSDB - GO. Serr.

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco
menda mais uma vez aos seus Parlamentares o
voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi
dência solicita aos Srs. Deputados que permaneçam
no plenário. Temos de avançar com esta votação.

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

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

O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, uma consulta: é
possível usar o microfone para fazer urna sauda
ção?

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não.
O SR. JOSÉ ANíBAL - Só depois da votação?
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como

votam os Srs. Líderes?
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocoíPFL 

PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PFUPTB recomenda o voto "sim".



o SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "nãoll

•

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

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

O SR. ROBERTO ROCHA (PSDB - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, querct retificar o
meu voto, que é IIsimll

•

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB informa
aos Parlamentares que estão chegando ao plenário
que está votando "sim" nesta matéria.

A SRA. SIMARA ELLERV (BlocoIPMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDB/PMNIPSCIPSDIPSL recomenda o voto IIsimll

•

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PFUPTB recomenda o voto "simll

•

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Socialista Brasileiro entende que previdência não é
empresa e vota IInão".

O SR. AVRTON XEREZ (PSDB'- RJ. Sem re-:
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".
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Parlamentares do partido que esta: matéria requer O SR. JOSÉ MAURíCIO - Sr. Presidente,
quorum qualificado de 308 votos IIsimll

• peço a palavra pela ordem.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL - O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo- ExA a palavra.
co PFUPTB recomenda o voto IIsimll

• O SR. JOSÉ MAURíCIO (PDT - RJ. Sem revi-
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - 'GO. Sem são do orador.) - Sr. Presidente, o meu voto saiu em

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco- duplicata. Quero declarar que meu voto é "não".
menda o voto IIsimll

• O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
O SR. GERSON PERES (Bloco/PPB - PA. peço a palavra pela ordem. ..' .'

Sem revisão do orador.) -lo Sr. Presidente, os' pro- O SR. PRESIDENTE (LuíS Eduardo) - Tem V.
gressistas liberais recomendam o voto IIsimll

• EX- a palavra.
A SRA. SIMARA ELLERV (BlocoIPMDB - BA.'O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem

Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco-
PMDB/PMNIPSCIPSDIPSL recomenda o voto IIsimll

• menda o voto IIsim". Votando "sim", estaremos vo-
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL - tando contra o destaque da Oposição.

PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,. o Blo- A SRA. SIMARA ELLERV (BlocoIPMDB - BA.
co PFUPTB recomenda o voto IIsimll

• Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Blo-
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem colPMDB recomenda o voto "sim".

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco- O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
menda o voto IIsimll

• revisão do orador.) - Sr.' Presidente, o PSDB reco
menda o voto "simll

•

O SR. RUBENS COSAC (Bloco/PMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDBlPMN/PSDIPSCIPSL recomenda o voto "sim"
e pede aos Srs. Parlamentares que permaneçam em
plenário porque teremos várias votações.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PFUPTB recomenda o voto "sim".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do oraqor.) - Sr. Presidente, o PSDB reco
menda o voto IIsim" e pede a todos os seus Parla
mentares que venham a plenário, porque a matéria
requer quorum qualificado de 308 votos IIsimll

•

O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - PE. Sem revi
são do orador.) - O PSDB recomenda o voto "simll

recomendação imperativa.
O SR. BENITO GAMA (BlocolPFL - BA. Sem

revisão do orador.) - A Liderança do Governo reco
menda o voto IIsimll

•

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi
dência vai encerrar a votação.

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, há ainda algum
fluxo de votantes?
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Acre

Carlos Airton - Bloco - PPB - Sim
Célia Mendes - Bloco - PFL - Sim
Chicão Brígido - Bloco - PMDB - Sim
João Maia - Bloco - PFL - Sim

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PPB - Sim
Elton Rohnelt - Bloco - PSC - Sim
Francisco Rodrigues - Bloco - PPB - Sim
Luciano Castro - PSDB - Sim
Luis Barbosa - Bloco - PPB - Sim
Moises Lipnik - Bloco - PTB - Sim
Robério Araújo - Bloco - PPB - Sim

VOTARAM OS SEGUINTE SENHORES
DEPUTADOS

o SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não es- Salomão Cruz - PSDB - Sim
tou conseguindo identificar, Deputado Humberto Amapá
Costa.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Faço Antonio Feijão - PSDB - Sim
um apelo para que todos os Srs; Deputados perma- Eraldo Trindade - Bloco - PPB - Não
neçam em plenário, pois ainda teremos uma se- Fátima Pelaes - PSDB - Sim
qüência de votações. Precisamos concluir essa ma- Gervásio Oliveira - PSB - Não
téria. Murilo Pinheiro - Bloco - PFL - Sim

Estamos apenas aguardando a Deputada Ma- Raquel Capiberibe - PSB - Não
ria Elvira. Sérgio Barcellos - Bloco - PFL- Sim

Amanhã, pela manhã, teremos sessão extraor- Valdenor Guedes'- Bloco - PPB - Sim
dinária para continuarmos as votações sobre a Pre- Pará
vidência Social.

O SR. HÉLIO ROSAS - Sr. Presidente, peço a Ana Júria - PT - Não
palavra pela ordem. Anivaldo Vale - Bloco - PPB - Sim

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. AntOnio Brasil- Bloco - PMDB - Não
EX- a palavra. Benedito Guimarães - Bloco - PPB - Sim

O SR. HÉUO ROSAS (BlocoIPMDB - SP. Sem Elcione Barbalho - Bloco - PMDB - Sim
revisão do orador.) - Sr. Presidente, atualmente, por Gerson Peres - Bloco - PPB - Sim
todos os corredores desta Casa, por onde se anda, Giovanni Queiroz.;.. PDT - Não
encontra-se alguém pedindo uma ajuda. Hilário Coimbra - Bloco - PTB - Sim

Tenho dado todas as ajudas que as associaçõ- José Priante - Bloco - PMDB ;... Sim
es me pedem, mas não costumo dá-Ias em corredo- Mario Martins - Bloco - PMDB - Sim
res porque há a possibilidade de alimentar a malan- Olávio Rocha - PSDB - Sim
dragem. Isso tem-nos constrangido enormemente. Paulo Rocha - PT - Não
Sugi.ro à M~sa qu~ estude uma for~ de criar um Paulo litan _ Bloco _ PMDB _ Sim
serviço SOCial aqUi e cobre compulsonamente uma. .
taxa de todos os Deputados para que tenhamos a Raimundo Santos - Bloco - P_FL - Sim
quem encaminhar essas pessoas sem termos que Soco~o Go~s - PCdoB - Nao .
passar por qualquer constrangimento. Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Sim

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Acho Amazonas
que a tese de V. E~ é simpática:.9 ,Plenário está Alzira Éwerton _ Bloco - PPB - Sim
gostando muito. (Palmas.) Arthur Virgílio - PSDB - Sim

O SR. PRE~IDENTE (Luís Eduardo) - Está Átila Lins _ Bloco _ PFL - Sim
encerrada a votaçao. C ri d C rbrá BI PPB S'a os a a s - oco - - Im

A Me.s~ ~ai anunciar .0 !e~ultado d~ votação: Euler Ribeiro _ Bloco _ PMDB'- Sim
348 votos sim; 105 votos nao; abstençoes, 7. To- J - Th mé M t' h BI PMDB S'
tal: 460 votos. oao o es nn o - oco - - Im

Aprovada a expressão. Fica mantida no texto. Luiz Fernando - PSDB - Sim
Pauderney Avelino - Bloco - PPB - Sim

Rondônia

Emerson Olavo Pires - PSDB - Sim
Eurípedes Miranda - PDT - Não
Expedito Júnior - Bloco - PPB - Sim
Oscar Andrade - Bloco - PMDB - Sim



Antônio Geraldo - Bloco - PFL - Sim
Fernando Ferro"- PT - Não
Fernando Lyra - PSB - Não
Gonzaga Patriota - PSB - Não
Humberto Costa - PT - Não
Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL - Sim
José Chaves - PSDB - Não
José Jorge - Bloco - PFL - Sim
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL - Sim

Iberê Ferreira - Bloco - PFL - Sim
Laire Rosado - Bloco - PMDB - Sim

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL - Sim
Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Sim
Armando Abílio - Bloco - PMDB - Sim
Cássio Cunha Lima - Bloco - PMDB - Sim
Efraim Morais - Bloco - PFL - Sim
Enivaldo Ribeiro - Bloco - PPB - Sim
Gilvan Freire - Bloco - PMDB - Não
Ivandro Cunha Lima - Bloco - PMDB - Sim
José Aldemir - Bloco - PMDB - Sim
José Luiz Clerot - Bloco - PMDB - Sim
Roberto Paulino - Bloco - PMDB - Sim
Wilson Braga - PDT - Abstenção

Pernambuco
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Mauri Sérgio - Bloco - PMDB - Sim Roberto Pessoa - Bloco - PFL - Sim
Osmir Lima - Bloco - PFL - Sim Rommel,Feijó - PSDB - Sim
Ronivon Santiago - Bloco - PFL - Sim Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim
Zila Bezerra - Bloco - PFL - Sim Vicente Arruda - PSDB - Sim

Tocantins Zé Gerardo - PSDB - Sim

Ary Valadão - Bloco - PPB - Sim Piauí
Darci Coelho - Bloco - PPB - Sim Alberto Silva - Bloco - PMDB - Sim
Dolores Nunes - Bloco - PPB - Sim Ari Magalhães - Bloco - PPB - Sim
Eudoro Pedroza - Bloco - MDB - Sim B. Sá - PSDB- Sim
Freire Júnior - Bloco - PMDB - Sim Ciro Nogueira - Bloco - PFL - Sim
João Ribeiro - Bloco - PPB - Sim Felipe Mendes - Bloco - PPB - Sim
Melquiades Neto - Bloco - PMN - Sim Heraclito Fortes - Bloco - PFL - Sim
Paulo Mourão - PSDB - Sim João Henrique - Bloco - PMDB - Sim

Maranhão Júlio Cesar - Bloco - PFL - Sim

Albérico Filho - Bloco _ PMDB _ Sim Mussa Demes;- Bloco - PFL - Sim
Paes Landim - Bloco - PFL - SimAntônio Joaquim Araújo - Bloco - PFL -:- Sim

César Bandeira - Bloco - PFL - Sim Rio Grand.e, do Norte

Costa Ferreira -" Bloco- PFL - Sim Augusto Viveiros - Bloco - PFL - Sim
Domingos Dutra - PT - Não Cipriano Correia - PSDB - Sim
Eliseu Moura - Bloco - PFL - Sim Henrique Eduardo Alves - Bloco - PMDB -
Haroldo Saboia - PT - Não Sim
Jayme Santana - PSDB - Sim
Magno Bacelar - Bloco - PFL - Sim
Márcia Marinho - PSDB - Sim
Nan Souza - Bloco - PSL - Sim
Pedro Novais - Bloco - PMDB - Abstenção
Remi Trinta - Bloco - PMDB - Sim
Roberto Rocha - PSDB - Não
Sarney Filho - Bloco - PFL - Sim
Sebastião Madeira - PSDB - Sim

Ceará

Anibal Gomes - Bloco - PMDB - Sim·
Antônio Balhmann - PSDB - Sim
Antônio dos Santos - Bloco - PFL - Sim
Arnon Bezerra - PSDB - Sim
Edson Queiroz - Bloco - PPB - Abstenção
Edson Silva - PSDB - Sim
Firmo de Castro - PSDB - Sim
Gonzaga Mota - Bloco - PMDB - Sim
Inacio Arruda - PCdoB - Não
José Linhares - Bloco - PPB - Sim
José Pimentel- PT - Não
Leônidas Cristino - PSDB - Sim
Marcelo Teixeira - Bloco - PMDB - Sim
Nelson Otoch - PSDB - Sim
Pimentel Gomes - PSDB - Sim
Pinheiro Landim - Bloco - PMDB - Sim
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José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Sim Jonival Lucas - Bloco - PFL - Sim
Luiz Piauhylino - PSDB.- Sim José Carlos Aleluia - Bloco - PFL - Sim
Mendonça Filho - Bloco - PFL - Sim José Rocha - Bloco - PFL - Sim
Nilson Gibson - PSB - Não José Tude - Bloco - PTB - Sim
Osvaldo Coelho - Bloco - PFL - Sim Leur Lomanto - Bloco - PFL - Sim
Pedro Correa - Bloco - PPB - Sim Lufs Eduardo -:' Bloco - PFL - Abstenção
Ricardo Heráclio - PSDB - Não Luiz Braga - Bloco - PFL - Sim
Roberto Fontes - Bloco - PFL - Sim Luiz Moreira - Bloco - PFL - Sim
Roberto Magalhães - Bloco - PFL - Sim Manoel Castro - Bloco - PFL - Sim
Salatiel Càrvallió - Bloco - PPB - Não Marcos Medrado - Bloco - PPB - Sim
Severino Cavalcanti - Bloco - PPB - Sim Mário Negromonte - PSDB - Sim
Wolney Queiroz - PDT - Não Nestor Duarte - Bloco - P.MDB - Sim

Alagoas Pedro lrujo - Bloco - PMDB - Não

A + F' BI PPB S' Prisco Viana - Bloco - PPB - Abstenção
UgUSlO anas - oco _. - Im R bert S + - PSDB - S'

B d· d L' BI PFL S' o o anlOS Im
ene ItO e Ira- oco - - Im R I d L' BI PFL S'rtI"

C . C h PSDB S' oan aVlgne- oco- - IeCI un a - - Im .. _ .
J sé Th N Ô PSDB S

· Sérgio Carneiro - PDT- Nao
o om~ on - - Im . Severiano Alves _ PDT- Não

Olavo Calheiros - Bloco - PMDB - Sim S' EII .BI PMDB S'. Imara ery - oco - - Im
Talvane Albuquerque - Bloco - PPB - Sim Ursicino Queiroz _ Bloco _ PFL - Sim

sergipe Minas Gerais
Adelson Ribeiro - PSDB - Sim _ Aécio Neves _ PSDB - Sim
Bosco França - Bloco - PMN - Nao .,.
C ri M BI PFL S

· Antônio Aureliano - PSDB - Sim
a os agno- oco- '- Im . .

CI â · ~ BI PPB st- Antônio do Valle - Bloco - PMDB - Simeon nClo ronseca - oco - . - "11 . .
J sé li I _ BI _ PPB _ S· Armando Costa - Bloco - PMDB - Sim

M
o le eDsed OCOpT N- Im Bonifácio de Andrada - Bloco - PPB - Sim
arceo a- - ao .

Ped '''I d PSB N- CarlosMelles-Bloco-PFL-Slmro va a ares - - ao ..
W'I C h BI PFL N- Carlos Moscom - PSDB - Sim

I 50n un a - oco - - ao Chico Ferramenta _ PT _ Não

Bahia Danilo de Castro - PSDB - Sim
Alcides Modesto - PT - Não Elias Murad - PSDB - Sim
Aroldo Cedraz - Bloco ..:. PFL - Sim Eliseu Resende - Bloco - PFL - Sim
Benito Gama - Bloco - PFL - Sim Fernando Diniz - Bloco - PMDB - Sim
Beto Lelis - PSB - Não Francisco Horta - Blo~o - PL - Sim
Claudio Cajado - Bloco - PFL - Sim Genésio Bemardino "iBloco - PMDB - Sim
Coriolano Sales - PDT - Não Herculano Anghinetti - Bloco - PPB - Sim
Domingos Leonelli - PSDB - Sim Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL- Sim
Eujácio Simões - Bloco - PL - Sim Ibrahim Abi-Ackel- Bloco - PPB - Sim
Félix Mendonça - Bloco - PTB - Sim Jaime Martins - Bloco - PFL - Sim
Fernando Gomes - Bloco - PTB - Sim Jair Siqueira - Bloco - PPB - Sim
Geddel Vieira Lima - Bloco - PMDB - Sim João Fassarella - PT - Não
Haroldo Lima - PCdoB - Não José Rezende - Bloco - PPB - Sim
Jaime Fernandes - Bloco - PFL - Sim José santana de Vasconcellos - Bloco - PFL- Sim
Jairo Azi - Bloco -:- PFL - Sim Lael Varella - Bloco - PFL - Sim
Jairo Carneiro - Bloco - PFL - Sim Leopoldo Bessone - Bloco - PTB - Sim
Jaques Wagner - PT - Não Márcio Reinaldo Moreira - Bloco - PPB - Sim
João Almeida - Bloco - PMDB - Sim Marcos Lima - Bloco - PMDB - Sim
João Leão - PSDB - Sim Maria Elvira - Bloco - PMDB - Sim



São Paulo

Alberto Goldman - Bloco - PMDB - Sim
Aldo Rebelo - PCdoB - Não
Almino Affonso - PSDB - Sim
Aloysio Nunes Ferreira - Bloco - PMDB - Sim
Antônio Kandir - PSDB - Sim
Arlindo Chinaglia - PT - Não
Arnaldo Faria de Sá - Bloco - PPB - Sim
Arnaldo Madeira - PSDB - Sim
Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Sim
Beto Mansur - Bloco - PPB - Sim
Carlos Apolinário - Bloco - PMDB - Sim
Carlos Nelson - Bloco - PMDB - Sim
Celso Russomanno - PSDB - Sim
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL - Sim
Cunha Bueno - Bloco - PPB - Sim
Cunha Lima - PPB - Sim
De Velasco - Bloco - PSD - Sim
Delfim Netto - Bloco - PPB - Sim
Ouilio Pisaneschi - Bloco - PTB - Sim
Edinho Araújo - Bloco - PMDB - Sim
Eduardo Jorge - PT - Não
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Marcos Lima - Bloco - PMDB - Sim Francisco Silva - Bloco - PPB - Sim
Maria Elvira - Bloco - PMDB - Sim Itamar Serpa - PDT - Sim
Mário de Oliveira - Bloco - PPB - Sim Jair Bolsonaro - Bloco - PPB - Sim
Maurício Campos - Bloco - PL - Não Jandira Feghali - PCdoB - Não
Mauro Lopes - Bloco - PFL - Sim João Mendes - Bloco - PPB - Sim
Narcio Rodrigues - PSDB - Sim Jorge Wilson - Bloco - PPB - Sim
Newton Cardoso - Bloco - PMDB - Sim José Carlos Coutinho - PFL - Sim
Nilmário Miranda - PT -'Não José Egydio - Bloco - PL - Não
Odelmo Leão - Bloco - PPB - Sim José Maurício - POT - Sim
Osmânio Pereira - PSDB - Sim Laprovita Vieira - Bloco - PPB - Sim
Paulo Delgado - PT - Não Laura Carneiro - Bloco - PFL - Sim
Paulo Heslander - Bloco PTB - Sim Lima Netto - Bloco - PFL - Sim
Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Sim Lindberg Farias - PCdoB - Não
Raul Belém - Bloco - PFL - Sim Márcia Cibilis Viana - PDT - Não
Roberto Brant - PSDB - Sim Mareio Fortes - PSDB - Sim
Romel Anítio - Bloco - PPB - Sim Maria da Conceição Tavares - PT - Não
Ronaldo Perim - Bloco - PMDB - Sim Milton Temer - PT - Não
Sandra Starling - PT - Não Miro Teixeira - PDT - Não
Saraiva Felipe - Bloco - PMDB - Sim Moreira Franco - Bloco - PMDB - Sim
Sérgio Miranda - PCdoB - Não . Paulo Feijó - PSDB - Sim
Sérgio Naya - Bloco - PPB - Sim Roberto Campos - Bloco - PPB - Sim
Silas Brasileiro - Bloco - PMDB - Sim Roberto Jefferson - Bloco - PTB - Sim
SOvio Abreu - PDT - Não Sérgio Arouca - PPS - Não
TIlden Santiago - PT - Não Simão Sessim -'PSDB - Não
Vittorio Medioli - PSDB - Sim Sylvio Lopes - PSDB - Sim

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PMDB - Não
Feu Rosa - PSDB - Sim'
João Coser..,.. PT - Não
Jorge Anders - PSDB - Sim
Luiz Buaiz - Bloco - PL - Não
Rita Camata - Bloco - PMDB - Sim
Roberto Valadão - Bloco - PMDB - Sim
Theodorico Ferraço - Bloco - PTB - Sim

Rio de Janeiro

Agnaldo limóteo - Bloco - PPB - Sim
Alcione Athayde - Bloco - PPB - Sim
Alexandre Cardoso - PSB - Não
Arolde de Oliveira - Bloco - PFL - Sir;n .
Ayrton Xerez - PSDB - Sim
Carlos Santana - PT - Não
Cidinha Campos - PDT - Não
Edson Ezequiel- PDT - Não
Eurico Miranda - Bloco - PPB - Sim
Fernando Gabeira - PV - Não
Fernando Gonçalves - Bloco - PTB - Sim
Fernando Lopes - PDT - Não
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Abelardo Lupion - Bloco - PFL - Sim
Affonso Camargo - Bloco - PFL - Sim
Antonio Ueno - Bloco - PFL - Sim
Basmô Villani - Bloco - PPB - Sim
Chico da Princesa - Bloco - PTB - Sim
Dilceu Sperafico - Bloco - PPB - Sim
Elias Abrahão - Bloco - PMDB - Sim
Fernando Ribas Carli - PDT - Não
Rávio Arns - PSDB - Sim
Hermes Parcianello - Bloco - PMDB - Sim
Homero Oguido - Bloco - PMDB - Sim

Fausto Martello - Bloco - PPB - Sim Tetê Bezerra - Bloco - PMDB - Sim
Fernando Zuppo - PDT- Não Welinton Fagundes - Bloco - PL - Não
Franco Montoro - PSDB - Sim Distrito Federal
Hélio Bicudo - PT - Não .. ~

Hélio Rosas - Bloco - PMDB _ Sim Agnelo Queiroz - PCdoB - Nao
Ivan Valente _ PT _ Não Augusto Carvalho - PPS - Não
Jair Meneguelli _ PT _ Não Be~edito ~orningos - BI~co - PPB - Sim
João Mellão Neto - Bloco - PFL _ Sim Chico Vigilante - PT - Nao
João Paulo _ PT _ Não' Jofran Frejat - Bloco - PPB - Sim
Jorge Tadeu Mudalen - Bloco - PMDB _ Sim Maria Laura - PT - Não
José Aníbal- PSDB _ Sim Osório Adriano - Bloco - PFL - Sim
José Augusto _ PT _ Não Wigberto Tartuce - Bloco - PPB - Sim

José Coimbra - Bloco - PTa- Sim Goiás
José Genoíno - PT':'" Não Aldo Arantes - PCdoB - Não
José Machado - PT - Não João Natal ... Bloco - PMDB -:. Sim
José Pinotti - Bloco - PMDB - Sim Jovair Arantes - PSDB - Sim
Jurandyr Paixão - Bloco - PMDB - Sim Lidia Quinan - Bloco - PMDB - Sim
Koyu lha - PSDB - Sim Marconi Perillo - PSDB - Sim
Luciano Zica - PT - Não Maria Valadão - Bloco - PFL - Sim
Luiz Gushiken - PT - Não Nair Xavier Lobo - Bloco - PMDB - Sim
Maluly Netto - Bloco - PFL - Sim Orcino Gonçalves - Bloco - PMDB - Sim
Marcelo Barbieri - Bloco - PMDB - Sim Pedrinho Abrão - Bloco - PTB - Sim
Marquinho Chedid - Bloco - PSD - Sim 'Pedro Wilson - PT - Não
Marta Suplicy - PT - Não Rubens Cosac - Bloco - PMDB - Sim
Maurício Najar - Bloca ....:. PFL - Sim Sandro Mabel- Bloco - PMDB - Sim
Michel Temer - Bloco - PMDB - Sim Vilmar Rocha - Bloco - PFL - Sim
Nelson Marqu~zelli - Bloco - PTB - Sim ,
Paulo Lima - Bloco _ P9- _ Sim Mato Grosso do SUl
Pedro Yves - Bloco - PMDB - Sim Andre Puccinelli - Bloco ~ PMDB - Sim
Régis de Olive!ra - Bloco - PFL - Sim Dilso Sperafico - Bloco - PMDB - Sim
Ricardo Izar - Bloco - PPB - Sim Rávio Derzi - Bloco - PPB - Sim
Robson Tuma - PSL - Sim Marilu Guimarães - Bloco - PFL - Sim
Salvador Zimbaldi - PSDB - Sim Marisa Serrano - Bloco - PMDB - Sim
Silvio Torres - PSDB - Sim Nelson Trad - Bloco - PTB - Sim
Tuga Angerami - PSDB - Não Oscar Goldoni - Bloco - PMDB - Sim
Ushitaro Kamia - PPB - Sim Saulo Queiroz - Bloco - PFL - Sim
Vadão Gomes - Bloco - PPB - Sim Paraná
Valdemar Costa Neto - Bloco - PL - Não
Vicente Cascione - Bloco - PTB - Sim
Wagner Rossi - Bloêo - PMDB - Sim
Zulaiê Cobra - PSDB - Sim

Mato Grosso

Gilney Viana - PT - Não
Murilo Domingos - Bloco - PTB - Sim
Pedro Henry - PSDB - Sim
Roberto França - PSDB - Sim
Rodrigues Palma - Bloco - PTB - Sim
Rogério Silva - Bloco - PFL - Sim



do.

do.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Desta
que n2103, de autoria da Deputada Jandira Feghali,
QOs seguintes termos;

Sr. Presidente,
Requeiro, nos termos do inciso I art. 161 do

Regimento Interno, destaque para votação em sepa
rado da expressão "especificará os segurados" na

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Desta
que n2 102, de autoria do Deputado Miro Te,ixeira,
nos seguint~s·termos:

Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161 inciso I do

Regimento Interno, destaque para votação em sepa
rado para suprir a expressão "especificará os segu
rados e" no § 12 no art.201 ,constante no art. 12 da
Emenda Aglutinativa do Deputado Inocêncio Oliveira
e outros.

Assinam: Miro Teixeira, Vice-Líder do PDT - e
Humberto Costa, Vice-Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Retira-
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João Iensen - Bloco - PTB - Sim Jair Soares - Bloco - PFL - Abstenção
José Borba - Bloco - PTB - Sim Jarbas Lima - Bloco - PPB - Sim
José Janene - Bloco - PPB - Sim José Fortunati - PT - Não
Luciano Pizzatto - Bloco - PFL:- Sim Júlio Redecker - Bloco - PPB - Sim
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Sim Luiz Mainardi - PT - Não
Maurício Requião - Bloco - PMDB - Sim Matheus Schmidt - PDT - Não
Nelson Meurer - Bloco - PPB - Sim Miguel Rossetto - PT - Não
Odílio Balbinotti - Bloco - PTB - Sim Nelson Marchezan - PSDB - Não
Padre Roque - PT - Não Osvaldo Biolchi _ Bloco - PTB - Sim
Paulo Bemardo - PT - Não Paulo Paim - PT - Não
Paulo Cordeiro - Bloco - PTB - Sim Paulo Rítzel _ Bloco _ PMDB - Sim
Renato Johnsson - Bloco -,PPB - Sim. Waldomiro Fioravante _ PT _ Não
R~cardo Barros - Bloco - PFL -= Sim Wilson Cignachi _ Bloco _ PMDB _ Sim
Ricardo Gomyde - PCdoB - Nao Veda Crusius _ PSDB -.: Sim
Valdomiro Meger - Bloco - PPB - Sim ,
Vilson Santini - Bloco - PTB - Sim O SR. PRESIDENTE (LuIs Eduardo) - Desta-
Wemer Wanderer - Bloco - PFL - Sim que nl! 101, de autoria do Deputado Wilson Cignachi

nos seguintes termos:
santa Catarina . .

Senhor Presidente;
Edinho Bez - Bloco - PMDB - Sim . .

. . Requéiro a V. E~, nos termos regimentais,
Hu.?o ~Iehl- ~Ioco - PPB - Sim . destaque para votação em separado, do § 12 inciso
Joao Plzzolatt~ -:- Bloco - PPB - Sim . I, 11, 11I, do art. 201, da Emenda Aglutinativa Substitu-
José Carlos Vieira - Bloco - PFL - Sim tiva à Proposta de Emenda à Constituição n233-
José Fritsch - PT - Não C/95.

. Le?nel P~van - PDT - Não. Sala das Sessões, 21 de março de 1996. _
LUIz Hennque - .Bloco - PMDB - SI~ Wilson Cignachi, Deputado Federal.
Mário Cavallazzl - Bloco - PPB - Sim O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Retira-
Milton Mendes - PT - Não
Paulo Bornhausen - Bloco - PFL - Sim
Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Sim
Rivaldo Macari - Bloco - PMDB - Sim
Serafim Venzon - PDT - Sim
Valdir Colatto - Bloco - PMDB - Sim

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT - Não
Adroaldo Streck - PSDB - Sim
Adylson Motta - Bloco - PPB - Sim
Augusto Nardes - Bloco - PPB - Sim
Carlos Cardinal - PDT - Não
Darcísio Perondi - Bloco - PMDB - Sim
Eliseu Padilha - Bloco - PMDB - Sim
Enio Bacci - PDT - Não
Esther Grossi - PT - Não
Ezídio Pinheiro - PSDB - Sim
Fetter Junior - Bloco - PPB - Abstenção
Germano Rigotto - Bloco - PMDB - Sim
Hugo Lagranha - Bloco - PTB - Sim
Ivo Mainardi - Bloco - PMDB - Sim



do.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Desta

que nº 104, de autoria do Deputado Cunha Bueno,
nos seguintes termos:

Sr. Presidente,
Nos termos do art. 161, inciso I, do Regime

menta Interno da Casa, requeiro a V. Exi! destaque
para a votação em separado (DVS) para a expres
são "incluídos os resultantes de acidentes de traba
lho", constante no inciso I, § 12 do art. 201 da Cons
tituição Federal e referenciadono art. 12 da Emenda
Aglutinativa à Proposta de Emenda à Constituição nQ

33-C/95, que " Modifica o sistema de previdência s0

cial, estabelece normas de transição, e dá outras
providências".

Assinam: Cunha Bueno e outros.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce

do a palavra para fazer sustentação ao Deputado
Roberto Jefferson. S. ExB disporá de um minuto.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (BlocoIPTB
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, enten
do que esse é o primeiro momento em que vamos
nos posicionar doutrinariamente nessa reforma da
Previdência.

e texto, como está no art. 201, em seu inciso I,
estatiza para sempre o seguro de acidentes do tra
balho. Desde a Constituinte, estamos nessa luta,
junto com o Deputado Cunha Bueno e outros Parl~

mentares desta Casa, no sentido de abrirmos o aci
dente de trabalho também à participação da iniciati
va privada e à participação organizada dqs trabalha
dores em seus sindicatos.

É ruim o sistema hoje, estatal como é. Perde o
trabalhador, porque não recebe no acidente, auto
maticamente, a indenização. Ele tem que ir à Justiça
cobrar. A viúva de um trabalhador morto em um aci
dente de trabalho só recebe se for à Justiça cobrar.
E o que temos visto nas CPls nesta Casa? e aci
dente de trabalho, o seguro estatal é o maior meio
de corrupção da Previdência Social.

Sr. Presidente, queremos estabelecer um siste
ma doutrinariamente moderno, que permita, ao lado
INSS e do seu seguro público, à iniciativa privada fa-
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redação dada pela Emenda Aglutinativa t J § 12 do zer a indenização pelo acidente de trabalho. Quem
art. 201 da Constituição. ganha com i~so? Ganha o Brasil que se moderniza.

Sala das Sessões, de março de 1996. - Depu- Ganham as empresas na modernização do contrato
tada Jandira Feghali, PCdoBIRJ. de trabalho. Ganha o trabalhador, que, na desonera-

Sérgio Miranda, Líder do pCDeB; Alexandre ção do custo da folha, tem aumentada a vagapara o
Cardoso Vice-Líder do PSB' Sandra Starling Líder seu trabalho. Ganha o empregado, Sr. Presidente,
do PT. ' , , porque, na escala de risco, o investimento na prote-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Retira- ção d? tra?al~ador ~ave~á de ser muito maior. E ?
que diz o inCISO I: "rnclUldos os resultantes de aCI-
dentes de trabalho". Ele mistura, no elenco dos be
nefícios previdenciários, os benefícios acidentários e
estatiza ad setemo o acidente de trabalho dentro do
INSS.

Trata-se, Sr. Presidente, de uma questão dou
trinária. e art. 712 da Constituição Federal diz o se
guinte:

"Art. 72 - São direitos dos trabalhado-
res .

XXVIII - seguro contra acidentes de
trabalho, a cargo do empregador, sem ex
cluir a indenização a que está obrigado,
quando incorrer em dolo ou culpa.·

A repetição no art. 201, inciso I, redunda na es
tatização definitiva do sistema. E queremos não só o
sistema privado, há o lado público. Queremos am
pliar, queremos arejar em favor das teses que vínha
mos votando constantemente em nosso plenário.
Nosso destaque é para que a Casa diga "não" à es
tatização do acidente do trabalho. Nosso DVS deve
ser respondido. "Não"! é o voto que pedimos aos lí
deres e ao Plenário da Câmara dos Deputados.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce

do a palavra ao Deputado Arlindo Chinaglia, para
encaminhar a votação.

O SR. ARLINDO CHINAGLlA (PT-SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, queremos chamar a atenção de todos para
o fato de que a Previdência Social, como entidade
pública, tem necessariamente de proteger aquele
que deve receber o benefício decorrente de acidente
de trabalho. e Brasil é um dos campeões mundiais
de acidente de trabalho. A contribuição que as em
presas devem fazer de forma complementar existe
para que o INSS resguarde a aposentadoria em de
corrência de acidente de trabalho. É exatamente
para que elas, ainda por um atraso cultural e, pior do
que isto, por tentarem obter lucro, mesmo sacrifican
do a saúde e, às vezes, a própria vida do seu traba
lhador, ajam preventivamente. A empresa deve ser
auxiliada a compreender que ela gasta dinheiro com
-acidente de trabalho, até porque o conteúdo de se-



O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em vo
tação a matéria destacada. Como votam os Líderes?

O SR. LEONEL PAVAN (PDT - SC. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PDT nesta ques
tão é favorável à emenda do Deputado Michel Te
mer, que diz "não" à privatização do seguro de aci
dente de trabalho.

Portanto, o PDT encaminha o voto "sim".
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ.

Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, estou .es
tranhando algumas avaliações, particularmente vin
das do Deputado Roberto Jefferson, porque esta
eménda aglutinativa foi assinada pelo Deputado Ino
cêncio Oliveira e outros e foi relatada pelo Deputado
Michel Temer, que mantém no texto o acidente de
trabalho nas mãos da Previdência Pública.

Ora, o acidente de trabalho já foi da iniciativa
privada. Durante muito anos foi da iniciativa privada
e deixou o trabalhador no meio da rua, no meio do
caminho, porque' não conseguiu responder à situa
ção do jente de trabalho que se apresenta hoje
no Brash Além do mais, é importante informar a este
Plenário que esta é uma das principais fontes de'
renda da Previdência Social. Aprovar esta emenda
significa uma expropriação, uma usurpação, um rou
bo da Previdência Pública, o que transforma essa
emenda não em indecorosa, mas em uma emenda
criminosa da Previdência Social Pública.

Esta emenda é colocada neste relatório, e o
PCdoB votará em defesa do acidente do trabalho
público, votando pela manutenção do texto do Depu
tado Michel Temer, contra a tentativa de suprimi-lo,
como é a proposta do Deputado Roberto Jefferson.

Quem. quer manter este texto vota "sim", Sr.
Presidente.

O SR. GERSON PERES (Bloco/PPB - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, está ha
vendo um equívoco muito grande. O problema do
acidente de trabalho permanecerá como direito so
cial na Constituição.

Estranho que este Congresso não confie em si
mesmo. Temos de abrir o seguro, não deixar fora do
engessamento, e passar para a lei infraconstitucio
nal. Vamos legislar como será a transposição dos re
cursos ou das vantagens para as seguradoras priva
das, mas precisamos da parceria delas na política

Maio de 1996 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 30 15549

guro que necessariamente ainda no regime contribu- O Partido Socialista Brasileiro acha essa pro-
tivo da Previdência Social tem que ser assegurado. posta indecorosa com o acidente de trabalho e com
É um seguro social. Quando se pergunta quem vai a Previdência. (Palmas).
ser favorecido com a privatização de um benefício Com coerência, 'Sr. Presidente, o PSB vota
que movimentou 500 milhões de reais em 1995, res- "sim".
pondemos: são as seguradoras e o sistema financei
ro privado.

O PT, portanto, vota "sim", em defesa de uma
Previdência Social justa e equilibrada.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce
do a palavra ao Deputado Alexandre Cardoso, para
encaminhar a votação.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não posso
entender, Quando se fala em falência da falência da
Previdência, querem abrir essa questão para que as
companhias seguradoras façam a parte boa do se
guro. Como não haverá imposição, não haverá ne
nhuma empresa privada querendo fazer a parte pior
do seguro.

Duvido que Deputados da bancada nordestina
conheçam empresas seguradoras que façam seguro
de acidentes de trabalho onde exista alto índice de
doença profissional ou de doença do trabalho. Duvi
do! Gostaria que houvesse um técnico do Ministério
aqui, para mostrar - principalmente no Nordeste e
no Norte, onde há algumas atividades com alta inci
dência de doença profissional, que, na lei, equivale
ao acidente de trabalho - se haverá companhia se
guradora para fazer esse tipo de seguro.

Obviamente, teremos duas situações: a empre
sa privada fazendo o filé mignon do acidente de tra
balho, e a empresa pública ficando com o osso.
Como no osso há alto índice de doença profissional
e de doença do trabalho, vamos ter o Governo ban
cando o pior e a iniciativa privada bancando o me
lhor.

Obviamente, quem defende a manutenção 'do
acidente de trabalho exclusivamente no público quer
uma situação homogênea, e quem defende essa ini
ciativa da área privada no acidente de trabalho quer
o lado bom do mesmo, mas não quer o lado do Nor
deste, da Baixada Fluminense e do interior do Esta
do.

Quero ver os Líderes do Governo dizerem que
querem essa emenda, porque a responsabilidade é
do Governo. Gostaria da presença de um técnico do
Ministério, para orientar a base govemista. O Minis
tério deveria fazer isso. Obviamente, é um absurdo
deixar nas mãos da iniciativa privada o filé mignon e
jogar o osso nas mãos do Governo.



Sr. Presidente, o destaque é justo e, do ponto
de vista social, é bom. Por isso, o Partido da Frente
Liberal e o Bloco PFUPTB recomendam o voto
"não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que to
mem seus lugares, a fim de ter início a votação pelo
sistema eletrônico.

Os Srs. Deputados que se encontram nas ban
cadas, queiram registrar seus códigos de votação.

Os Srs. Deputados, queiram selecionar seus
votos.

Os Srs. Deputados que se encontram nas ban
cadas, queiram acionar o botão preto no painel até
que as luzes do posto se apaguem.

Os Srs. Deputados que não registraram seus
votos queiram fazê-lo nos postos avulsos.

Como votam os Srs. Líderes?

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) -O PTvota "sim".

O SR. ODELMO LEÃO (BlocoIPPB - MG.
Sem revisão do orador.) - O Bloco PPB, vota "não",
contra a mercantilização do seguro de acidente do
trabalho.
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de seguros contra acidentes, porque o Poder Públi- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL -
co é incapaz de dar conta desse universo. O Nor- PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
deste e o Norte podem, pelas suas bancadas, fazer primeiro lugar, não é verdade que da proposta origi-
com que o Ministério da Previdência utilize as segu- nal do Governo constasse esse dispositivo. Assim,
radoras privadas, aplicando-lhes índices adequados ao retirá-lo, estamos de acordo com a proposta origi-
para determinados tipos de acidentes, segurando nal do Governo.
dentro de normas legais. Em seguida, Sr. Presidente, não se quer priva-

Não tenho medo dessa abertura, porque nos tizar o seguro de acidentes de trabalho no nosso
Direitos Sociais, no art. 72 , está a garantia constitu- País. O que se quer é dar condições à empresa de
cional, dizendo que ao Congresso Nacional caberá também contratar empresas seguradoras para dar
regulamentar essa matéria, abrindo esse grande cobertura aos seus trabalhadores, até em maior am-
problema que o Poder Público nªo dá conta e é to- plitude do que hoje dá o INSS. Muitas vezes o traba-
dos os dias desmoralizado por não cumprir fielmente Ihador, para receber o seu seguro de acidente de
essas regras. trabalho, na maior parte das vezes, tem de recorrer

O Bloco Progressista Liberal vota "não". à Justiça'.
O SR. ANTÔNIO AURELIANO (PSDB - MG. Portanto, o que se quer é dar mais garantias

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, neste mo- ao trabalhador e não tirar esses direitos e essas ga-
mento, é fundamental ressaltar que essa é uma con- rantias. Queremos que se faça a prevenção de aci-
quista histórica dos trabalhadores. dentes, e as empresas, ao contratarem as segurado-

O PSDB encaminha o voto "sim". (Palmas.) ras, até por uma alíquota maior do que pagam ao
O SR. MICHEL TEMER (Bloco/PMDB _ SP. próprio INSS, que não se preocupa muito em preve-

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, verifico no nir os acidentes, vão dar maior garantia ao trabalha-
texto constitucional que no Capítulo dos Direitos 50- dor.-
ciais, precisamente no art. 72, inciso XXVII, está pre
visto como direito dos trabalhadores urbanos e ru
rais o seguro contra acidentes do trabalho a cargo
do empregador, sem excluir a indenização a que
está obilgado etc.

Então, a regra básica da Constituição é que há
um seguro imprescindível por acidente de trabalho,
a cargo do empregador. A subseqüência dessa infor
mação, Sr. Presidente, é saber onde o empregador
fará esse seguro: no setor público, no INSS, que sa
bidamente não presta uma assistência adequada ao
trabalhador, ou também na iniciativa privada.

Nosso texto estabelece, digamos assim, a qua
se obrigatoriedade de que o seguro só se faça por
meio do INSS. Não há dúvida, sou obrigado a refletir
uma opinião pessoal, recolhida ao longo dos últimos
dias, de que, se o seguro de acidentes está a cargo
do empregador, podemos abrir um leque para que o
empregador possa ter uma assistência também da
atividade privada.

Confesso, Sr. Presidente, que não vejo razão
para a manutenção do nosso texto e, particularmen
te, acompanho a proposta feita pelo Deputado Ro
berto Jefferson.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O
PMDB recomenda o voto "não·.

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



O SR. LEONEL PAVAN (PDT - SC. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PDT recomenda
o voto "sim".

O SR. HAROLDO SABÓIA (PT - MA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "sim".

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota com o
relator Michel Temer. Vota "sim".

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

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

O SR. LUIZ MAINARDI (PT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, votei "não", mas meu
voto é "sim"
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O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO.
revisão do orador.) - O PSDB vota "sim", Sr. Presi- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
dente. encaminha o voto "sim".

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ. O SR. JOSÉ TELES - Sr. Presidente, peço a
Sem revisão da oradora.) - O PCdoB vota "sim", palavra pela ordem.
para que a verdade se reestabeleça no PI?nário e O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
para que possamos comparar o seguro-saude num ExA a palavra.

momento como este., O SR. JOSÉ TELES (BlocoIPPB-SE. Sem revi-
. O ~R. PRESIDE~TE (LuIs Eduardo) - V. ExI são do orador.) - Sr. Presidente meu voto é "não".
Já encaminhou. Vota "sim". I "

A SRA. JANDIRA FEGHALI _ O PCdoB vota O SR. ~~SE CARLOS ALELUIA .(BlocoIPFL -
"sim", Sr. Presidente. BA. Sem revlsao ?O_o~ador.) - Sr. Presidente, o Blo-

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB _ RJ. co PFUPTB vota nao.
Sem revisão do orador.) - O Partido Socialista Brasi- A SR~._SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA.
leiro vota "sim". Sem revlsao da oradora.) O Bloco

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocoJPFL _ PMDB~MNIPSCIPSDIPSL recomenda o voto "não",
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo- Sr. Presidente. _
co PFUPTB recomenda o voto "não". O SR. ODELMO LEAO (Bloco/PPB-MG. Sem

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Peço revis~o_ d~ orador.).- O Bloco PPB/PL encaminha o
aos Srs. Deputados que simplesmente orientem voto nao, Sr. Presidente.
suas bancadas. Quero aproveitar para prorrogar, de O SR. HUMBERTO COSTA (PT-PE. Sem revi-
ofício, por uma hora, a presente sessão, a fim de são do orador.) - O PT vota "sim", porque entende
que possamos continuar a votação. que acidente de trabalho não é mercadoria, Sr. Pre-

Como votam os demais Líderes? sidente.
O SR. LEONEL PAVAN (PDT-SC. Sem revisão O SR. ANTÔNIO AURELIANO (PSDB - MG.

do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "sim". Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, o PSDB vota
O SR. ODELMO LEÃO (BlocoIPPB - MG. "sim", tendo a convicção de que o texto original do

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,' o Bloco Líder Michel Temer é o melhor
PPBlPL encaminha.o voto "não". O SR. ELlSEU RESENDE - Sr. Presidente,

O SR. ANTÔNIO AURELIANO (PSDB-MG. peço a palavra pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
encaminha o voto "sim". EX- a palavra.

_ O SR. HUMBERTO ~OSTA (PT-PE. Se~. n:~i- O SR. ELolSEU RESENDE (Bloco/PFL - MG.
sao do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota sim e Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente retificando
elogia a bancada do PSDB pela sua posição, ·sim", meu voto é-"não". "
contra a mercantilização do seguro de acidente do
trabalho.

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco PPBIPL-MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPB/PL encaminha o voto "não".

O SR. CARLOS APOLlNÁRIO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. CARLOS APOLlNÁRIO (BlocoIPMDB
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
"sim", e peço que retifique meu voto para Anão".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Pois
não, Deputado Carlos Apolinário. será modificado.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como
votam os Srs. Líderes?
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o SR. GERSON PERES (Bloco/PPB - PA.
Sem revisão do orador.) - Os progressistas liberais
recomendam o voto "não", Sr. Presidente.

A SRA. MARIA ELVIRA (Bldco/PMDB - MG.
Sem revisão da oradora.) - O Líder Michel Temer re
comenda o voto "não", Sr. Presidente.

O SR. HERÁCLITO FORTES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. HERÁCLITO FORTES (BlocolPFL - PI.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei ·sim·,
pelo costume, quando, na realidade, meu voto é
"não·.

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

O SR. MARCONI PERILO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
·sim·.

O SR. LEONEL PAVAN (PDT - SC. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota com o
relatório de Michel Temer e com a bancada do
PSDB. Vota ·sim".

O SR. SAULO QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. SAULO QUEIROZ (BlocolPFL - MS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a
gentileza de retificar meu voto, ·sim" para "não·.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Pois
não, Deputado Saulo Queiroz.

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

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (Bloco!PFL
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, está
havendo muito erro. O Bloco PFLlPTB vota "não".

A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o seguro
de acidentes do trabalho fica a cargo. do emprega
dor. O Bloco PMDBlPSD/PSLlPSC/PMN vota "não·.

O SR. GERSON PERES (BlocolPPB - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para que o
trabalhador tenha o seguro que desejar livremente,
os progressistas liberais recomendam o voto ·não".

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (Bloco/PFL
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
colPFUPTB vota ·não".

O SR. MARCONI PERILO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB quer

manter o texto do Relator Michel Temer. Neste senti
do vota ·sim".

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Socialista Brasileiro recomenda o votó "sim" e diz
não à empresa privada que quer privatizar o aciden
te de trabalho.

O SR. CUNHA BUENO (Bloco/PPB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota
"não·.

O SR. ~NTÔNIO AURELIANO (PSDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
encaminha o voto "sim·.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (BlocoIPFL
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
colPFUPTB encaminha o voto "não".

O SR•.HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota com o
relatório Michel Temer. Vota "sim".

O Sr. Lufs Eduardo, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Robson Tuma, 1!2 Suplente de Se
cretário.

O SR. MOISÉS L1PNIK - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem. o

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. MOISÉS L1PNIK (Bloco/PTB - RR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei "não· e
apareceu "sim" no painel:

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Não.
apareceu ainda no painel.

O SR. MOISÉS L1PNIK - ~ntão, na última vo
tação foi "não· e apareceu ·sim·.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Depu
tado Moisés Lipnik, esclareça à Presidência. V. ExB,
nesta votação quer modificar seu voto? V. °Exll votou
"não". V. ExD quer que seu voto seja "não'"?

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Tem V.
ExD a palavra.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB, acom
panhando o relatório Michel Temer, vota ·sim".

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (Bloco
PFLlBA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Bloco PFLlPTB recomenda o voto ·não·. Estamos
votando "não".



O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (Bloco/PFL
- RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, te
nho certeza de que votei "não", mas quero reafirmar
meu voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi
dência assegura aos Srs. Deputados que já estamos
próximos da metade dos destaques.

O SRA. SOCORRO GOMES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

A SRA. SOCORRO GOMES (PCdoB - PA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, gostaria
de retificar meu voto. Na votação anterior, eu votei
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Pois
não, Deputado José Carlos Coutinho.

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim",
com o Relator Michel Temer.

O SR. AGNALDO TIMÓTEO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem, para um esclarecimento.

O SR PRESIDENTE (Luís Eduardo) - É sobre
a votação, Sr. Deputado?
. O SR. AGNALDO TIMÓTEO - Exatamente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exll a palavra.
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O SR. CUNHA BUENO (Bloco/PPB - SP. Sem berdade do trabalhador brasileiro, o Bloco Progres-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB e o PL sista Liberal vota "não".
votam com o Relator Michel Temer, que evoluiu no O SR. HUMBERTO COSTA (PT-PE. Sem revi-
seu parecer e está votando "não". são do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".

O SR. GERSON PERES (Bloco/PPB - PA. O S R b T: 112 S I # ,.I

S ,- d d) S P 'd t r. o son , uma, up ent'e ueem revlsao o ora oro - r. resl en e, os pro- S t" ,.I' ,.I' d ',.1 A •

, I'b' .. b N' ecre ano, uelxa a cauelfa a presluencla,
gresslstas 1_ erals querem a a ertura. este sentido, ue ' d t S L ' Ed d P ._
votamos "nao", com o parecer do Deputado Michel q e ocupa a pe o r. U/S uali o, reSl
Temer. dente.

O SR. LEONEL PAVAN (PDT - SC. Sem revi- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Apelo
são do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota com o aos Srs. Deputados para que permaneçam em ple-
PSDB e com o relatório do Deputado Michel Temer. nário. Precisamos avançar com as votações.
Recomenda, pois, voto "sim".: O SR. ANTÔNIO AURELIANO - Sr. Presiden-

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Nobre te, peço a palavra p~la ordem..
Deputado, este é o momento de os Parlamentares e O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
os Líderes apenas dizerem como as bancadas de- Ex'!. a palavra. . .
vem votar. O SR. ANTÔNIO' ÁURELlANO (PSDB-MG.

Como votam os Srs. Líderes? Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
vota "sim".O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (BlocoIPMDB -

BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB vota "não", em função da explicação dada
pelo Deputado Michel Temer. Desejamos que nos
próximos destaques haja esta empolgação do PT no
apoio ao Relatório Michel Temer.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Depu
tado Geddel Vieira Lima, este não é o momento para
V. Ex51 encaminhar a votação.

O SR. AGNALDO TIMÓTEO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Tem V.
Exll a palavra.

O SR. AGNALDO TIMÓTEO (Bloco/PPB ...; RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, assumi
compromissos tomando por base o encerramento da
sessão às 19 horas. O Presidente Luís Eduardo Ma
galhães acaba de prorrogá-Ia. Então, quero saber se
tenho autorização para sair.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Esta
Presidência apela aos Srs. Deputados para que per
maneçam em plenário, pois ainda teremos outras
votações extremamente importantes. A permanência
em plenário possibilitará que estas votações sejam
mais rápidas.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Como
votam os Srs. Líderes?

O SR. AYRTON XEREZ (PSDB-RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB, em defesa
do trabalhador brasileiro, vota "sim".

O SR. GERSON PERES (Bloco/PPB-PA. Sem .
revisão do orador.) - Sr. Presidente, em defesa da Ii-



Roraima

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

Amapá

Antonio Feijão - PSDB - Sim
Eraldo Trindade - Bloco - PPB - Sim
Fátima Pelaes - PSDB - Sim
Gervásio Oliveira - PSB - Sim
Murilo Pinheiro - Bloco - PFL - Abstenção
Raquel Capiberibe - PSB - Sim
Sérgio Barcellos - Bloco - PFL - Não

Pará

Ana Júlia - PT - Sim
Anivaldo Vale - Bloco - PPB - Sim
Antônio Brasil- Bloco - PMDB - Sim
Benedito Guimarães - Bloco - PPB - Não
Elcione Barbalho - Bloco - PMDB - Não
Gerson Peres - Bloco - PPB - Não
Giovanni Queiroz - PDT - Sim
Hilário Coimbra - Bloco - PTB - Não
José Priante - Bloco - PMDB - Não
Mario Martins - Bloco - PMDB - Não
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O SR. AGNALDO .TIMÓTEO (Bloco/PPB-RJ. O SR JOÃO MENDES (Bloco/PPB-RJ. Sem
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputa- revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an-
do ganha hora extra para permanecer uma hora de- terior o meu voto foi "não".
pois de seu horário, como qualquer trabalhador? É O SR. JOSÉ MENDONÇA BEZERRA (Blo-
uma pergunta séria, Sr. Presidente. co/PFL-PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-

Nosso salário é ruil)'l. Se trabalharmos até as te, o meu voto é "não".
19h... O SR. MENDONÇA FILHO (BlocoIPFL-PE.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sr. De- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto
putado, essa matéria não pode ser tratada agora. também é "não".

O SR. AGNALDO TIMÓTEO - ...temos direito O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Mesa
a hora extra, corno qualquer trabalhador? vai anunciar o resultado da vptação:

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Depen- 188 votos SIM;
de da hora que V. EXa começa a trabalhar. 235 votos NÃO;

O SR. AGNALDO TIMÓTEO - Eu comecei às 9 abstençãoi
8 horas da manhã, como sempre, Sr. Presidente. Total: 432.
Sou um au!êntico representante da massa. Não sou Rejeitada a exptessão. Fica, portanto, ,excluída
farsante, nao; sou barra pesada. do texto.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Muito VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES
bem, o povo lhe agradece. .

O SR. MARCON'I PERILLO - Sr. Presidente, DEPUTADOS.
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim" nesta matéria

A SRA. SIMARA ELLERV (Bloco/PMDB-BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDB/PSDIPSUPSC/PMN encaminha o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que per-
maneçam em plenário.

O SR. ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO (Blo
co/PFL-PB. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
o Bloco PFLlPTB reafirma o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Perce
bo que muitos deputados deixaram o plenário. Faria
um apelo para que permanecessem, até para agili
zar o processo de votação. Não podemos cOntinuar
esperando que todos venham dos seus gabinetes.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Está
encerrada a votação.

Peço paciência a V. Exls, porque muitos depu
tados mudaram o voto, e vamos fazer a retificação.

O SR. MÁRIO DE OUVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. MÁRIO DE OUVEIRA (Bloco/PPB-MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria
de pedir a V. Ex" para consignar o meu voto "não".
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Olávio Rocha - PSDB - Não
Paulo Rocha - PT - Sim
Paulo litan - Bloco - PMDB - Não
Socorro Gomes - PCdoB - Sim
Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Não

Amazonas

Alzira Éwerton - Bloco - PPB - Não
Átila Lins - Bloco - PFL - N.ão
Carlos da Carbrás - Bloco - PPB - Não
Euler Ribeiro - Bloco - PMDB" - Não
João Thorné Mestrinho - Bloco - PMDB - Sim
Luiz Fernando - PSDB - Sim
Pauderney Avelino - Bloco - PPB - Não

Rondônia

Confúcio Moura - Bloco - PMDB - Abstenção
Emerson Olavo Pires - PMDB - Não
Eurípedes Miranda - PDT - Sim
Expedito Júnior - Bloco - PPB - Não
IIdemar Kussler - PSDB - Sim
Oscar Andrade - Bloco - PMDB - Não

Acre

Carlos Airton - Bloco - PPB - Não
Chic~o Brígido - Bloco - PMDB - Sim
João Maia - PSDB - Não
Mauri Sérgio - Bloco - PMDB - Sim
Osmir Lima - Bloco - PFL - Não
Zila Bezerra - Bloco - PFL - Não

Tocantins

Ary Valadão - Bloco - PPB - Não
Darci Coelho - Bloco - PPB - Não
Dolores Nunes - Bloco - PPB - Não
Eudoro Pedroza - Bloco - PMDB - Não
Freire Júnior - Bloco - PMDB - Sim
João Ribeiro - Bloco - PPB - Não
Paulo Mourão - PSDB - Sim

Maranhão

Antônio Joaquim Araújo - Bloco - PFL - Não
César Bandeira - Bloco - PFL - Não
Domingos Dutra - PT - Sim
Eliseu Moura - Bloco - PFL - Não
Haroldo 5aboia - PT - Sim
Jayme Santana - PSDB - Sim
Magno Bacelar - Bloco - PFL - Não
Márcia Marinho - PSDB - Sim
Nan Souza -.: Bloco - PSL - Sim
Pedro Novais - Bloco - PMDB - Abstenção

Não

Remi Trinta - Bloco - PMDB - Abstenção
Roberto Rocha - PSDB - Sim
Sarney Filho - Bloco - PFL - Não

Ceará

Anibal Gomes - Bloco - PMDB - Não
Antônio Balhmann - PSDB - Sim
Arnon Bezerra - PSDB - Sim
Edson Queiroz - Bloco - PPB - Sim
Edson Silva - PSDB - Sim
Firmo de Castro - PSDB - Sim
Gonzaga Mota - Bloco - PMDB - Não
Inació Arruda - PCdoB - Sini
José Linhares - Bloco - PPB - Sim
José Pimentel- PT - Sim
Leônidas Cristino - PSDB - Sim
Marcelo Teixeira - Bloco - PMDB - Sim
Nelson Otoch - PSDB - Sim
Paes de Andrade - Bloco - PMDB - Sim
Pimentel Gomes - PSDB - Sim. .
Pinheiro Landim - Bloco - PMDB - Não
Roberto Pessoa - Bloco - PFL - Abstenção
Rommel Feij6 - PSDB - Sim
Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim
Vicente Arruda - PSDB - Sim
Zé Gerardo - PSDB - Sim

Piauí

Alberto Silva - Bloco - PMDB - Não
Ari Magalhães - Bloco - PPB - Sim
B. Sá - PSDB - Sim
Ciro Nogueira....: Bloco - PFL - Não
Felipe Mendes - Bloco - PPB - Não
Heraclito Fortes - Bloco - PFL - Sim
João Henrique - Bloco - PMDB - Nãc
Mussa Demes - Bloco - PFL - Não
Paes Landim - Bloco - PFL - Não

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL - Não
Cipriano Correia - PSDB - Sim
Henrique Eduardo Alves - Bloco - PMDB -

Iberê Ferreira - Bloco - PFL - Não
Laire Rosado - Bloco - PMDB - Não

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL - Não
Armando Abílio - Bloco - PMDB - Não
Cássio Cunha Lima - Bloco - PMDB - Sim



Minas Gerais

Antônio Aureliano - PSDB - Sim
Antônio do Valle - Bloco - PMDB - Não
Armando Costa - Bloco - PMDB - Não
Bonifácio de Andrada - Bloco - PPB - Não
Carlos Melles - Bloco - PFL - Não
Carlos Mosconi - PSDB - Sim
Chico Ferramenta - PT - Sim
Danilo de Castro - PSDB - Sim
Elias Murad - PSDB - Sim
Eliseu Resende - Bloco - PFL - Sim
Femando Diniz - Bloco - PMDB - Não
Francisco Horta - Bloco - PL - Não
Genésio Bemardino - Bloco - PMDB - Não
Herculano Anghinetti - Bloco - PPB - Não

Antônio Geraldo - Bloco - PFL - Não
Fernando Ferro - PT - Sim
Fernando Lyra - PSB - Sim
Gonzaga Patriota - PSB - Sim
Humberto Costa - PT - Sim
Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL - Não
José Chaves - PSDB - Sim
José Jorge - Bloco - PFL - Não
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Não
Luiz Piauhylino - PSDB - Sim
Nilson Gibson - PSB - Sim
Osvaldo Coelho - Bloco - PFL - Não
Roberto Fontes - Bloco - PFL - Não
Roberto Magalhães - Bloco - PFL - Não
Sérgio Guerra - PSB - Sim
Wilson Campos - PSDB - Sim
Wolney Queiroz - PDT - Sim

Alagoas

Augusto Farias - Bloco - PPB - Sim
Benedito de Lira - Bloco - PFL - Não
Ceci Cunha - PSDB - Sim
José Thomaz Nonô - PSDB - Sim
Olavo Calheiros - Bloco - PMDB - Não
Talvane Albuquerque - Bloco - PPB - Não

sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB - Sim
Carlos Magno - 'Bloco - PFL - Não
Cleonâncio Fonseca - Bloco - PPB - Não
José Teles - Bloco - PPB - Sim
Marcelo Deda - PT - Sim
Pedro Valadares - PSB - Sim
Wilson Cunha - Bloco - PFL - Sim

Bahia

Alcides Modesto - PT - Sim
Aroldo Cedraz - Bloco - PFL - Não
Benito Gama - Bloco - PFL- Não
Beto Lelis - PSB - Sim
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Efraim Morais - Bloco - PFL - Não Claudio Cajado - Bloco - PFL - Não
Enivaldo Ribeiro - Bloco - PPB - Não Coriolano Sales - PDT - Sim
Gilvan Freire - Bloco - PMDB - Sim Domingos Leonelli - PSDB - Sim
Ivandro Cunha Lima - Bloco - PMDB - Não Eujácio Simões - Bloco - PL - Não
José Aldemir - Bloco - PMDB - Não Félix Mendonça - Bloco - PTB - Não
José Luiz Clerot - Bloco - PMDB - Não Femando Gomes - Bloco - PTB - Não
Roberto Paulino - Bloco - PMDB - Não Geddel Vieira Lima - Bloco - PMDB - Não
Wilson Braga - PDT - Sim Haroldo Lima - PCdoB - Sim

f

Pernambuco Jaime Fernandes - Bloco - PFL - Não
Jairo Azi - Bloco - PFL - Não
Jairo Carneiro - Bloco - PFL - Não
João Almeida - Bloco - PMDB - Não
João Leão - PSDB - Sim
Jonival Lucas - Bloco - PFL - Não
José Rocha - Bloco - PFL - Não
José Tude - Bloco - PTB - Não
Leur Lomanto - Bloco - PFL - Não
Luís Eduardo - Bloco - PFL - Abstenção (Art.

17 § 12 do RICD)
Luiz Braga - Bloco - PFL - Não
Luiz Moreira - Bloco - PFL - Não
Manoel Castro - Bloco - PFL - Não
Marcos Medrado - Bloco - PPB - Não
Mário Negromonte - PSDB - Sim
Nestor Duarte - Bloco - PMDB - Não
Pedro lrujo - Bloco - PMDB - Não
Prisco Viana - Bloco - PPB - Sim
Roberto Santos - PSDB - Sim
Roland Lavigne - Bloco - PFL - Não
Sérgio Ca~neiro - PDT - Sim
Simara Ellery - Bloco - PMDB - Não
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL - Não
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Alberto Goldman - Bloco - PMDB -Sim
Aldo Rebelo - PCdoB - Sim
Almino Affonso -- PSDB - Sim
Aloysio Nunes Ferreira - Bloco - PMDB - Não
Antônio Kandir - PSDB - Sim
Arlindo Chinaglia - PT - Sim
Arnaldo Faria de Sá - Bloco - PPB - Não
Arnaldo Madeira - PSDB - Sim
Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Não
Beto Mansur - Bloco - PPB - Não
Carlos Apolinário - Bloco - PMDB - Sim
Carlos Nelson - Bloco - PMDB - Abstenção
Celso Russomanno - PSDB - Sim
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL -:- Não
Cunha Bueno - Bloco - PPB - Não

Agnaldo Timóteo - Bloco - PPB - Não
Alcione Athayde - Bloco - PPB - Não
Alexandre Cardoso - PSB - Sim
Alexandre Santos - PSDB - Sim
Arolde de Oliveira - Bloco - PFL- Não

Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL - Ayrton Xerez - PSDB - Sim
Não Carlos Santana - PT - Sim
Ibrahim Abi-Ackel- Bloco - PPB - Não Cidinha Campos - PDT - Sim
Jaime Martins - Bloco - PFL - Não Edson Ezequiel- PDT - Sim
Jair Siqueira - Bloco - PPB - Sim Eurico Miranda - Bloco - PPB - Não
João Fassarella - PT - Sim Fernando Gabeira - PV - Sim
José Rezende - Bloco - PPB - Não Fernando Gonçalves - Bloco - PTB - Não
José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL - Francisco Silva - Bloco - PPB - Não
Não Itamar Serpa - PSDB - Sim
Lael Varella - Bloco - PFL - Não Jair Bolsonaro - Bloco - PPB - Abstenção
Leopoldo Bessone - Bloco - PTB - Sim Jandira Feghali - PCdoB - Sim
Márcio Reinaldo Moreira - Bloco - PPB - Não Jorge Wilson - Bloco - PPB - Não
Marcos Lima - Bloco - PMDB - Não José Carlos Coutinho - Bloco - PFL - Sim
Maria Elvira - Bloco - PMDB - Não José Egydio - Bloco - PL - Não
Maurício Campos - Bloco - PL - Não José Maurício - PDT - Não
Mauro Lopes - Bloco - PFL - Não Laprovita Vieira - Bloco - PPB - Não
Narcio Rodrigues - PSDB - Sim Laura Carneiro - Bloco - PFL - Não
Newton Cardoso - Bloco - PMDB - Não Lima Netto - Bloco - PFL - Não
Nilmário Miranda - PT - Sim Lindberg Farias - PCdoB - Sim
Odelmo Leão - Bloco - PPB - Não Máréia Cibilis Viana - PDT - Sim
Paulo Delgado - PT - Sim Marcio Fortes - PSDB - Sim
Paulo Heslander - Bloco - PTB - Não Maria Conceição Tavares - PT - Sim
Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Não Milton Temer - PT - Sim
Roberto Brant - PSDB - Não Miro Teixeira - PDT - Sim
Romel Anízio - Bloco - PPB - Não Moreira Franco - Bloco - PMDB - Não
Ronaldo Perim - Bloco - PMDB ,.... Não Paulo Feijó - PSDB - Não
Sandra Starling - PT - Sim Roberto Campos - Bloco - PPB - Não
Saraiva Felipe - Bloco - PMDB - Sim Roberto Jefferson - Bloco - PTB - Não
Sérgio Miranda - PCdoB - Sim Rubem Medina - Bloco - PFL - Não
Sérgio Naya - Bloco - PPB - Não Sérgio Arouca - PPS - Sim
Silas Brasileiro - Bloco - PMDB - Não Simão Sessim - P$DB - Sim
Snvio Abreu - PDT - Sim Sylvio Lopes - PSDB - Sim
Tilden Santiago - PT - Sim São Paulo
Vittorio Medioli - PSDB - Sim

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PMDB - Sim
João Coser - PT - Sim
Jorge Anders - PSDB - Sim
Rita Camata - Bloco - PMDB - Sim
Roberto Valadão - Bloco - PMDB - Não
Theodorico Ferraço - Bloco - PTB - Não

Rio de Janeiro
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Cunha Lima - Bloco - PPB - Não
Delfim Netto - Bloco - PPB - Não.
De Velasco - Bloco - PSD - Não
Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB - Não
Edinho Araújo - Bloco - PMDB - Não
Eduardo Jorge - PT - Sim
Fausto Martello - Bloco - PPB - Não
Fernando Zuppo - PD

J

( - Sim
Franco Montoro - PSDB - Sim
Hélio Bicudo - PT - Sim
Hélio Rosas - Bloco - PMDB - Sim
Ivan Valente - PT - Sim
Jair Meneguelli - PT - Sim
João Paulo - PT - Sim
Jorge Tadeu Mudalen - Bloco - PPB - Não
José Aníbal- PSDB - Sim
José Augusto - PT - Sim
José Coimbra - Bloco - PTB - Não
José de Abreu - PSDB - Sim
José Genoíno - PT - Sim
José Machado - PT - Sim
José Pinotti - Bloco - PMDB - Sim
Jurandyr Paixão - Bloco - PMDB - Não
Koyu lha - PSDB - Sim
Luciano Zica - PT - Sim
Luiz Gushiken - PT - Sim
Maluly Netto - Bloco - PFL - Não
Marcelo Barbieri - Bloco - PMDB - Sim
Marquinho Chedid - Bloco - PSD - Não
Marta Suplicy - PT - Sim
Maurício Najar - Bloco - PFL - Não
Michel Temer - Bloco - PMDB - NãQ
Nelson Marquezelli - Bloco - PTB - Não
Paulo Lima - Bloco - PFL - Não
Pedro Yves - Bloco - PMDB - Não
Régis de Oliveira - Bloco - PFL - Sim
Ricardo Izar - Bloco - PPB - Não
Robson Tuma - PSL - Não
Salvador Zimbaldi - PSDB - Sim
Silvio Torres - PSDB - Sim
Tuga Angerami - PSDB - Sim
Ushitaro Kamia - Bloco - PPB - Não
Vadão Gomes - Bloco - PPB - Não
Valdemar Costa Neto - Bloco - PL - Não
Vicente Cascione - Bloco - PTB - Não
Wagner Rossi - Bloco - PMDB - Não
Wagner Salustiano - Bloco - PPB - Não
Zulaiê Cobra - PSDB - Sim

Mato Grosso

Gilney Viana - PT - Sim
Pedro Henry - PSDB - Sim
Roberto França - PSDB - Sim
Rodrigues Palma - Bloco - PTB - Não
Rogério Silva - Bloco - PFL - Não
Tetê Bezerra - Bloco - PMDB - Sim
Welinton Fagundes - Bloco - PL - Não

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB - Sim
Augusto Carvalho - PPS - Sim
Benedito Domingos - Bloco - PPB - Não
Chico Vigilante - PT - Sim
Jofran Frejat - Bloco - PPB - Sim
Maria Laura - ~T "7 Sim
Osório Adriano - Bloco - PFL - Não
Wigberto Tartuce - Bloco - PPB - Não

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB - Sim
João Natal - Bloco - PMDB - Sim
Jovair Arantes - PSDB - Sim
Lidia Quinan - Bloco - PMDB - Sim
Maria Valadão - Bloco - PFL - Não
Nair Xavier Lobo - Bloco - PMDB - Não
Orcino Gonçalves - Bloco - PMDB - Sim
Pedrinho Abrão - Bloco - PTB - Não
Pedro Wilson - PT - Sim
Rubens Cosac - Bloco - PMDB - Sim
Sandro Mabel- Bloco - PMDB - Não
Vilmar Rocha - Bloco - PFL - Sim

Mato Grosso do Sul

Dilso Sperafico - Bloco - PMDB - Não
Marilu Guimarães - Bloco - PFL - Sim
Marisa Serrano - Bloco - PMDB - Não
Nelson Trad - Bloco - PTB - Sim
Oscar Goldoni - Bloco - PMDB - Não
Saulo Queiroz - Bloco - PFL - Sim

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL - Não
Affonso Camargo - Blopo - PFL - Não
Antonio Ueno - Bloco - PFL - Não
Basnio Villani - Bloco - PPB - Não
Chico da Princesa - Bloco - PTB - Não
Dilceu Sperafico - Bloco - PPB - Não
Elias Abrahão - Bloco - PMDB - Sim
Fernando Ribas Carli - PDT - Sim
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Flávio Arns - PSOB - Sim
Homero Oguido - Bloco - PMOB - Não
João Iensen - Bloco - PTB -' Não
José Borba - Bloco - PTB - Não
José Janene - Bloco - PPB - Não
Luciano Pizzatto - Bloco - PFL - Não
Luiz Carlos Hauly - PSOB - Não
Maurfcio Requião - Bloco - PMOB - Sim
Nelson Meurer - Bloco - PPB - Sim
Odflio Balbinotti - Bloco - PTB - Não
Padre Roque - PT - Sim
Paulo Bernardo - PT - Sim
Paulo Cordeiro - Bloco - PTB - Não
Renato Johnsson - Bloco - PPB - Não
Ricardo Gomyde - PCdoB - Sim
Valdomiro Meger - Bloco - PPB - Não
Vilson Santini - Bloco - PTB - Não
Werner Wanderer - Bloco - PFL - Não

Santa Catarina

Edinho Bez - Bloco - PMOB - Não
Hugo Biehl- Bloco - PPB - Não
João Pizzolatti - B/oco - PPB - Não
José Carlos Vieira - Bloco - PFL - Não
José Fritsch - PT - Sim
Luiz Henrique - Bloco - PMOB - Não
Mário Cavallazzi - Blôco - PPB - Não
Milton Mendes - PT - Sim
Paulo Bauer ~ Bloco - PFL - Não
Paulo Bornhausen - Bloco - PFL - Não
Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Não
Rivaldo Macari - Bloco - PMOB - Não
Serafim Venzon - POT - Sim
Valdir Colatto - Bloco - PMOB - Não

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT - Sim
Adroaldo Streck - PSOB - Sim
Adylson Motta - Bloco - PPB - Não
Augusto Nardes - Bloco - PPB - Não
Carlos Cardinal- PpT - Sim
Oarcfsio Perondi - Bloco - PMOB - Não
Eliseu Padilha - Bloco - PMOB - Não
Esther Grossi - PT - Sim
Ezfdio Pinheiro - PSOB - Não
Fetter Junior - Bloco - PPB - Não
Germano Rigotto - Bloco - PMOB - Não
Hugo Lagranha - Bloco - PTB - Não
Ivo Mainardi - Bloco - PMOB - Não

Jair Soares - Bloco - PFL - Abstenção
Jarbas Lima - Bloco - PPB - Não
José Fortunati - PT - Sim
Júlio Redecker - Bloco - PPB - Não
Luiz Mainardi - PT - Não
Matheus Schmidt - POT - Sim
Mig~el Rossetto - PT - Sim
Nelson Marchezan - PSDB - Sim
Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB - Não
Paulo Paim - PT - Sim
Paulo Rftzel - Bloco - PMDB - Não
Waldomiro Fioravante - PT - Sim
Wilson Cignachi - Bloco - PMDB - Não
Veda Crusius - PSDB - Não

o SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Retira
do o Destaque nº 105, com o seguinte teor:

Senhor Presidente,

Na forma do disposto no art. 161, inciso I, do
Regimento Interno desta Casa, requeremos a Vossa
Excelência Destaque para Votação em Separado
(DVS) da seguinte expressão:

"V - pensão por morte de segurado, homem ou
mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes."

constante do inciso V do art. 201, referenciado
no art. 7º da Emenda nº 27, do Senhor José Aristo
demo Pinotti, apresentada à PEC nº 33/95, devendo
a mencionada expressão se constituir como inciso V,
do art. 201, referenciado no art. 6º do Substitutivo do
Relator.

Sala das Sessões, 6 de março de 1996. 
Odelmo Leão. - Líder do Bloco PPB/PL.

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Desta
que nº 106, Liderança do PSB, Deputado Alexandre
Cardoso, nos seguintes termos:

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo art. 161, in

ciso I do Regimento Interno, Destaque para'a vota
ção em Separado, da seguinte expressão "...co:--for
me dispuser a lei complementar prevista no parágra
fo 1º deste artigo",_ do parágrafo 2º, do art. 201,
constante do art. 1º da Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, - Alexandre Cardoso, Do
mingos Dutra, Sérgio Carneiro, Aldo Arantes,
Vice-Líder do PSB - Vice-Líder do PT - Vice- Líder
do RDT - Vice-Líder do PCdoB.

O SR~ HUMBERTO COSTA - (PT - PE. Sem
revisão do orador.) - Pode retirar.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Retira.



EMENDA AGLUTINATIVA N12 5

EMENDAAGLUTINATIVA N2 11

a} § 52 do art. 201, com a redação proposta
pela Emel')da n2 21, que dispõe:

"Art. 201 .
§ 52 É assegurado o reajustamento

dos benefícios para preservar-lhes, em cará
ter permanente, o valor real, conforme crité
rios definidos em lei.

Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo:
"Art.... É assegurado o reajustamento

dos benefícios previdenciários em manuten
ção na data da promulgação desta emenda,
a fim de que seja recuperado o seu valor
real em relação ao limite mínimo de benefí
cios na data da concessão."

A partir da aglutinação dos seguintes dispositi
vos;
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O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Emen- b} § 22 do art. 201, com redação proposta pelo
da Aglutinativa n2 11, do Deputado Miro Teixeira, art. 52 da Emenda ri2 6, do Deputado Jacques Wag-
nos seguintes termos: ner e outros:

"Art. 52 ..
§ 22 É assegurado o reajustamento

dos benefícios para preservar-lhes, em cará
ter permanentemente, o valor real, em rela
ção ao limite mínimo de benefícios, confor
me critérios definidos em lei.

Assinam: Humberto Costa, Vice-Líder do PT;
Sérgio Carneiro, Vice-Líder do PDT, Alexandre
Cardoso, Vice-Líder do PSB, e Inácio Arruda, Vice
Líder do PCdoB.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE, Sem
revisão do orador.) - Retirada, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Desta
que n2 107, Liderança do PSD, Deputado Alexandre
Cardoso, nos seguintes termos:

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo art. 161, in

ciso I do Regimento interno, Destaque para a Vota
ção em Separado da seguinte expressão: "...confor
.me critérios definidos em lei", do parágrafo 32, do
art. 201, constante do art. 12 da Emenda Agfutinati
va.

Sala das Sessões, Alexandre Cardoso, D~
mlngós Dutra, Sérgio Carneiro, Aldo Arantes
Vice-Líder do PSB - Vice-Líder do PT - Vice-Líder
do PDT - Vice-Líder do PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Retira
do.

. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Desta
que n2 108, da Deputada Sandra Starling, nos se
guintes termos:

Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo art. 161, in

ciso I do Regimento Interno, destaque para votação
em separado, do parágrafo 82 do art. 201, na reda
ção proposta pela Emenda n2 27, para substituir o §
42 do art. 201 proposto pelo art. 62 do substitutivo do
Relator.

Assinam: Sandra Starllng, Líder do PT, Sérgio
Carneiro, Vice-Líder do PDT, José Carlos sabóia,
Vice-Líder do PSB; e Aldo Arantes, Vice-Líder do
PCdoB.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT-PE. Sem revi
são do orador.) - Retirado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Desta
que n2 109, do Deputado Miro Teixeira, :10S seguin
tes termos:

Sr. Presidente,

Nos termos do art. 122 do Regimento Interno e
com fundamento na Emenda n2 6, de autoria do De
putado Jacques Wagner, que no inciso 11 do art. 202,
constante do art. 52 prescreve:

11 - após trinta e cinco anos de trabalho ao ho
mem, e após trinta, à mulher, ou em tempo inferior,
se sujeitos a trabalho sob condições especiais, que
prejudiquem a saúde ou à integridade física nos ter
mos da lei.

Propomos a fusão do dispositivo acima citado
como o § 22 do art. 201, constante no art. 12 da
Emenda Aglutinativa do Deputado Inocêncio de Oli
veira e outros dando ao § 22 do art. 201 a seguinte
redação:

"§ 22 É vedada a doação de requisitos e crité
rios diferenciados para a concessão de aposenta
d~~~~oe o~_ens~() aos o!>enefic~~riosdo regime geral
de previdência social, ressálvados· ôs casos de ati-

ovidades exercidas sob condições que prejudiquem
a saúde ou a integridade física, quando da con
cessão serão feita em tempo inferior, conforme'
dispensar a lei complementar prevista no § 12 des
te artigo."

Assinam: Miro Teixeira e Humberto Costa.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Retira.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Emen-
da Aglutinativa n2 5, Deputado Humberto Costa, nos
seguintes termos:
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do.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Desta
que nll 113, da Liderança do PSB, nos seguintes ter
mos:

Senhor Presidente, requeremos, nos termos do
artigo art. 161, Incis9 do I do Regimento Interno,
destaque para a votação em separado da seguinte
expressão "..nos termos da lei complementar previs
ta' no parágrafo 111 deste artigo", do parágrafo 7l1 , do
art. 210, constante do art. 111 da Emenda Aglutinati
va.

Sala das sessões Alexandre Cardoso Vice-lí
der do PSB Domingos Dutra Vice-Líder do PT, Sér
gio Carneiro Vice-Líder do PDT. Aldo Arantes,
Vice-Líder c;Io PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Retira-

do.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Desta

que nl! 116, da Deputada Sandra Starling, nos se
guintes termos:

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Desta
que.nl! 114, Deputada Alexa'1dre Cardoso, nos se
guintes termos:

Senhor Presidente, requeremos, nos termos do
artigo art. 161, inciso do I do Regimento Interno,
destaque para a votação em separado da seguinte
expressão nos termos da lei complementar prevista
'/Ío parágrafo 111 deste artigo, do parágrafo 711 do art.
201, constante do art. 111 da Emenda Aglutinativa.

Sala das sessões, Alexandre Cardoso, Vice
Líder do PSB,'Humberto Costa, Vice-Líder do PT
Sérgio Carneiro, Vice-Líder do PDT, Aldo Arantes,
Vice-Líder do PCdoB.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB-RJ.
Sem revisão do orador) - Retiro, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Desta
que nll 115, Deputado José Aldemir, nos seguintes
termos:Matéria: Emenda Aglutinativa Michel Temer

Modificação: Suprime a expressão - "Nos ter
mos da lei complementar prevista no parágrafo 1.0 do
art. 201, que passa a ter a seguinte redação: § 7l!

"Parágrafo 7l! É assegurada aposentadoria no
regime de previdência, nas seguintes condições:

Assinam: José Ademir e Marisa Serrano.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Retira-

do.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Desta

que nll 110, do Deputado Miro Teixeira, nos seguin
tes termos:

Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161; inciso

I, do Regimento Interno, destaque para votação em
separado para o caput do art. 202 conforme propos
ta ao art. 611 na Emenda nll 41, de autoria da Deputa
da Jandira Feghali, para incluí-lo como parágrafo do
art. 201, constante do art. 611 do Substitutivo do Rela
tor à PECnll 33-A, de 1995.

Sala das Sessões, 5 de março de 1996. - De-·
putado Miro Teixeira - Sérgio Carneiro, Vice-Líder
do PDT - Humberto Casta Vice-Líder doPT.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Retira-
do.

do.

O SR. PRESIDENTE (Luís EduardO)'- Desta
que nll 111, Deputada Jandira Feghali, nos seguintes
termos:

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do inciso I do artigo 161

do Regimento Interno, destaque para votação em
separado do caput do art. 202, na redação dada
pela Emenda nll 41, da Deputada Jandira Feghali,
em substituição ao § 311 do art. 201, na redação dada
pelo art. 611 do substitutivo.

Sala.das Sessões, de março de 1996: Deputa
da Jandira Feghali, PCdoB-RJ, - Sérgio Miranda,
Líder do PCdoB, San~ra Starling, Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Retira-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Desta
que nll 112, do Deputado Miro Teixeira, nos seguin
tes termos:

Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161, inciso I

do Regimento Interno, destaque para votação em
separado para o inciso VIII (exceto as alíneas a e b)
do art. 911 da PEC nll 33-A, (proposta inicial) de auto
ria do Presidente da República, para incluí-lo corno

• I

Requeremos, nos termos do artigo 161, inciso I parágrafo do art. 201, constante do art. 611 do Substi-
do Regimento Interno, destaque para votação em tutivo do Relator à PEC nll 33-A, de 1995.
separado da Emenda nll 59, de autoria do Deputado Assinam: Miro Teixeira, e Sandra Starling, Lí-

. Serafim Venzon, para dar nova redação ao inciso IY der do PT.
do parágrafo 7l! do art. 201, constante do art. 611 do O SR. PRESIDENTE {Luís Eduardo} - Retira-
Substitutivo do Relator à PEC nll 33-Al95. do.

Sala das Sessões, de março de 1996. - Depu
tado Miro Teixeira, Humberto Costa, Vice-Líder do
PT.

O SR. PRESIDENTE' (Luís Eduardo) - Retira-



do.
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Sr. Presidente, requeremos, nos termos do arti- dação dada pelo art. 5!! da Emenda n!! 6, para substi-
go art. 161, inciso I do Regimento Interno, destaque tuir o inciso IV do § 7!! do art. 201, na redação dada
para votação em separado da expressão "calculan- pelo art. 6!! do Substitutivo (de Plenário) do Relator.
do-se o benefício sobre a média dos trintà e seis últi- Assinam: Sandra Starling, Líder do PT - Sérgio
mos salários de contribuição, corrigidos monetaria- Carneiro, Vice-Líder do PDl; José Carlos Sabóia,
mente mês a mês, e comprováda a regularidade dos Vice-Líder do PSB; e Aldo Arantes, Vice-Líder do
reajustes dos salários de contribuição de modo a PCdoB.
preservar seus valores reais", constante da redação O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re.
prop~sta ao caput do a~. 202 pel,o art. 6!! da Em~n- visão do orador.) - Retirado, Sr. Presidente.
da.n 41, da Dep. Ja~dlra Feghah e ou.tros, para I~- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ D t-
clUlr após a expressa0 "§ 1!! deste artigo" no para- !!' es a
grafá 7!! do art. 201, proposto pelo art. 6!! do Substi- que n 119, n~s segUintes termos:
tutivo do Relator à PEC n!! 33-C/95. Sr. Presidente,

Assinam: Sandra Starling, Líder do Pl; Sérgio R~queiro,nos termos do inciso I, do artig,? 161,
Carneiro Vice-Líder do PDT: José Carlos Sabóia do Regimento Interno, Destaque para Votaçao em
Vice-Líd~r do PSB' Aldo Arantes Vice-Líder d~ Separado da expressão "exclusivo", constante da re-
PCdoB. ' , dação dada ao § 7!1, inciso I, do art. 201, pela emen-

O SR. HUMBERTO COSTA (PT-PE. Sem revi- da aglutinativa.
são do orador)- Retirado Sr. Presidente. Sala das Sessões, de março de 1996. - Depu-

O SR PRESIDEN~E (Luís Eduardo) _ Retira- tada Jandira Feghall, PCdoB/RJ - Sérgio Miranda,
• Líder do PCdoB - Alexandre cardoso, Vice-Líder

do PSB - Sandra Starling, Líder do PT.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Prejudi

cado.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Desta
que n!! 120, nos seguintes termos,

Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, inciso I,

do Regimento Interno, Destaque para Votação em
Separado "exclusivo", constante da redação propos
ta ao inciso I, do § 7!! do art. 201, constante do art.
1!! da Emenda Aglutinativa Substitutiva, apresentada
pelo Dep. Inocêncio Oliveira e outros. Assinam:
Humberto Costa, Vice-Líder do Pl; e Aldo Arantes,
Vice-Líder do PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Prejudi
cado.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Desta
que n!! 121, nos seguintes terl1lf'ls:

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, inciso I,

do Regimento Interno, Destaque para Votação em
Separado da supressão do inciso II do parágrafo 7!!
do art. 201, constante do art. 1!! da Emenda Aglutina
tiva.

Sala das sessões, - Alexandre Cardoso,
Vice-Líder do PSB - Domingos Dutra, Vice-Líder
do PT - Sérgio carneiro, Vice-Líder do PDT - Aldo
Arantes, Vice-Líder do PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Retira-

do.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Desta

que n!! 117, da Deputada Sandra Starling, nos se
guintes termos:

Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161, inciso

I, do Regimento Interno, Destaque para Votação em
Separado do art. 2!! da PEC n!! 172, de 1993, apen
sada à PEC n!! 33-C, de 1995, as seguintes expres
sões, constantes da redação proposta ao art. 202,
VII: "condicionadas a critérios que considerem simul
taneamente remuneração e idade do segurado" para
incluir no § 7!1 do art. 201 proposto pelo substitutivo
do Relator, que passará a ter a seguinte redação:

"§ 7!! É assegurada aposentadoria, nos termos
da lei complementar prevista no § 1!! deste artigo,
condicionada a critérios que considerem simultanea
mente remuneração e idade do segurado, obedeci
das, especialmente, as seguintes condições:"

Assinam: Sandra Starling, Líder do Pl; Sérgio
Carneiro, Vice-Líder do PDl; José Carlos Sabóia
Vice-Líder do PSB; e Aldo Arantes, Vice-Líder do
pedoB.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Retirado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Desta
que n!! 118, da Deputada Sandra Starling, nos se
guintes termos:

Sr. Presidente, requeremos, nos termos do art.
161, inciso I, do Regimento Interno, Destaque para
Votação em Separado do inciso I do art. 202, na re-



O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
peço a atenção do Plenário para a Subemenda Agiu
tinativa n2 17. Para entendê-Ia é preciso ver as tabe
las anexadas. Então, é interessante que os Deputa
dos tenham em mãos e subemenda.

Qual é a idéia? É~ defendendo o instituto do
tempo de serviço, dar um fratamento diferenciado,
protegendo os trabalhadores mais pobres e exigindo
carências maiores para os trabalhadores de renda
mais elevada.

Então, a emenda aglutinativa mantém o institu
to do tempo de serviço, que, no entanto, vai ser su
jeito à combinação com tempo de contribuição, ida
de mínima, renda e faixa de beneffcio. Assim, se é
um peão, um trabalhador rural, uma empregada do
méstica, que ganham um salário mínimo, posso fa
zer exigência de tempo de contribuição e idade míni
ma "x"; se é um trabalhador que está em outro pata
mar, no de dez salários mínimos, por exemplo, pos
so fazer uma exigência de tempo de contribuição e
idade mínima "y". Com isso, mantenho o benefício,
tomo-o mais estável financeiramente, porque é um
importante benefício da Previdência Social, e trato
com justiça os trabalhadores mais pobres.

Então, peço a atenção dos Srs. Deputados,
pois esta emenda é uma tentativa de, mantendo a
aposentadoria por tempo de serviço, tratar de forma
diferenciada e preferencial os trabalhadores mais
pobres, exigindo contribuições mais elevadas da
queles que estão no patamar mais elevado na for
malização do mercado de trabalho no Brasil, e com·
isso contribuir de forma decisiva para a estabilidade
financeira do sistema de' Previdência Social. É mais
justo e mais positivo do ponto de vista do equilíbrio
financeiro da nossa Previdência Social.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em vo
tação a subemenda. Como votam os Srs. Líderes?

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT, no espírito
do que foi exposto pelo Deputado Eduardo Jorge,
vota "sim".

SUBEMENDA AGLUTlNATlVA Nl! 17

"Dê-se aos incisos 11, 111 e IV do § 72 do art.
201, constantes do art. 12 da Emenda Aglutinativa nº
6, a seguinte redação:

"Art. 201:
§ 72 .

11- após trinta e cinco anos de trabalho
ao homem, e após ~rinta anos à mulher, ou
em tempo diferente condicionado aos fato
res renda, tempo de contribuição e idade de
finidos em lei complementar, ou se sujeitos
a trabalho sob condições especiais que pre
judiquem a saúde ou a integridade física,
nos termos da lei;

111 - após trinta anos de trabalho, ao
homem, e após vinte e cinco anos de traba
lho, à mulher, em termos proporcionais, ob
servados os fatores previstos no inciso ante
rior;

IV - após trinta anos de trabalho, ao
professor, e após vinte e cinco anos de tra
balho, à professora, relativos ao efetivo
exercício das funções de magistério na pré
escola, no primeiro ou no segundo graus,
observados os fatores previstos no inciso n.

A partir da aglutinação dos seguintes dispositi-
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O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sube- c) Art. 202, i,nciso 111 e § 12 da Emenda n2 41,
menda Aglutinativa n2 17, do Deputado Eduardo Jor- da Deputada Jandira Feghali e outros à PEC nº
ge, nos seguintes termos: 33/95."

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Mantida, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa
do Eduardo Jorge, tem V. Exª a palavra, por um mi
nuto.

vos:

a) inciso VII do art. 202, constante da Proposta
de Emenda Constitucional n2 172193, apensada à
PEC 33-CI95, que dispõe:

"Art. 202 .
VII - é assegurada aposentadoria por

tempo de serviço aos trinta e cinco anos de
contribuição, condicionada a critérios que
considerem simultaneamente remuneração
e idade do segurado, conforme dispuser a
lei."

b) Art. 202, inciso 11, com a redação dada pelo
art. 52 da Emenda n2 6, do Deputado Jaques Wag
ner e outros à PEC nº 33/95;

"Art. 202 .
\I - após trinta e cinco anos de traba

lho, ao homem, e após trinta, à mulher, ou
em tempo inferior, se sujeitos a trabalho sob
condições especiais que prejudiquem a saú
de ou a integridade física, nos termos da
leí."



O Sr. Odelmo Leão - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. ODELMO LEÃO (BlocolPPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL recomenda o voto "não".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PFUPTB recomenda o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs.
Deputados que se encontram nas bancadas queiram
acionar o botão preto do painel até que as luzes do
posto se apaguem.

O Sr. Marconi Perillo - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"não".
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O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ. O tempo de serviço. Esta emenda quer voltar ao
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido tempo de serviço.
Socialista Brasileiro vota "sim". O segundo aspecto diz respeito à definição do

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revi- projeto de que seriam 35 anos de contribuição para
são do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "sim". o homem e 30 anos para a mulher. A emenda quer

A SRA. JANDIRA FEGHALI (pedoB - RJ. utilizar outros critérios, como renda, saúde etc. Na
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o pedoB parte da saúde, a integridade física, naquelas profis-
vota "sim". sões que possam prejudicar a saúde, já está tratada

O SR. GERSON PERES (Bloco/PPB - PA. pelo ilustre Relator em outro dispositivo.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, temos um Por isso, o Bloco PFL.JPTB recomenda o
profundo respeito pelos trabalhos que o Deputado voto"não".
Eduardo Jorge formula, mas· S. Exll está criando O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A presi-
duas aposentadorias especiais, o que contraria o es- dência solicita a todos os Srs. Deputados que to-
pírito da emenda constitucional que estamos votan- mem seus lugares, a fim de ter início a votação, pelo
do. Estamos eliminando ao máximo essas aposenta- sistema eletrônico.
dorias especiais. Olhando o problema de renda, de O Sr. Humberto Costa - Sr. Presidente, peço
pobreza ou de riqueza, a aposentadoria é especial. a palavra pela ordem.
Esperamos, em outra oportunidade - em lei comple- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
mentar isso será possível -, poder tratar dessa ma-
téria, quando a Previdência Social estiver mais esta- ExlI a palavra.
bilizada, após a reforma. Por isso, vamos votar con- O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re-
tra a proposição de S. Exll visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem O.SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem .
revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta emenda de revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
autoria do Deputado Eduardo Jorge contraria o espí- "não".
rito da reforma ao criar condições especiais de apo- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs.
sentadoria. Ela substitui o termo "anos de contribui- Deputados que se encontram nas bancadas queiram
ção" por "anos de trabalho". registrar seus códigos de votação.

O PSDB votará por "anos de contribuição", Srs. Deputados, queiram selecionar seus vo-
mantendo o espírito da reforma. O PSDB, portanto, tos.
vota "não" e orienta sua bancada nesse sentido.

O SR. MICHEL TEMER (BlocoIPMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, lamento
encaminhar contrariamente à emenda aglutinativa
do Deputado Eduardo Jorge, não só pelas razões já
aqui citadas, mas também por ficar absolutamente
difícil o cálculo dessa contribuição em função da ren
da.

Em um quadrinho que apresenta como justifi
cativa, S. ExlI diz que para uni salário mínimo, por
exemplo, seriam cinco anos de contribuição, mas
isto impede a variação, porque o sujeito passa de
um a dois, três, quatro salários mínimos. E como fica
essa contribuição?

Então, considero' essa fórmula extremamente
difícil, e, por isso, o PMDB e a relatoria encaminham
o voto "não".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há
dois aspectos nesta emenda que não justificam sua
aprovação. O primeiro deles é que todo o projeto do
ilustre Relator adota o tempo de contribuição, e não
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O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ. O SR. EDSON EZEQUIEL (POT - RJ. Sem re-
.. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 'Partido visão 'do orador.) - Sr. Preside'i1te, mais uma vez
Socialista Brasileiro vota "sim". faço um apelo à Mesa. Votei em uma bancada- e ela

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs. estava danificada. Então, fui para a fileira de trás,
Oeputados que não registraram seus votos queiram mas lá também a bancada estava danificada.
fazê-lo dentro de instantes nos postos avulsos. Existe um volume muito grande de cadeiras

O Sr. Odelmo Leão -: Sr. Presidente, peço a danificadas. Se há algum auxiliar presente, pode vir
palavra pela ordem. aqui que mostrarei imediatamente duas cadeiras da-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. nificadas.
Exll a palavra. Isso complica a votação, Sr. Presidente.

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sem
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco dúvida.
PPB/PL recomenda o voto "nãO". A SI" Ceci Cunha - Sr. Presidente, peço a pa-

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re- lavra pela ordem.
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim". 9 SR. PRESIDENTE (I,.uís Eduardo) - Tem V.

O SR. MARCONI PERILLO (PSOB'- GO. Sem ExI' a palavra.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB vota A SRA. CECI CUNHA (PSOB - AL. Sem revi-
"não" à desfiguração completa da reforma da Previ- são da oradora.) - Sr. Presidente, o PSOB vota
dência. "não".

O SR. MICHEL TEMER (Bloco/PMOB - SP. O SR. RUBENS COSAC (Bloco/PMOB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMOB Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
vota "não". PMOB-PMN-PSO-PSC-PSL recomenda o voto "não"

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL - aos Srs. Parlamentares.
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo- O SR. AVRTON XEREZ (PSOB - RJ. Sem re-
co PFUPTB recomenda o voto "não". visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB recomen-

A SRA. CECI CUNHA (PSOB - AL. Sem revi- da o voto "não".
são da oradora.) - Sr. Presidente, o PSOB recomen- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL -
da o.voto "não". PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) -Informo coIPFL-PTB recomenda o voto "não".
que a sessão irá pelo menos até às 20 horas e que O $R. ODELMO LEÃO (BlocolPPB - MG.
amanhã pela manhã teremos sessão extraordinária Sem revisão 'do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
para continuarmos a votação da reforma da Previ- PPB - PL encaminha o voto "'não".
dência Social. Será às 9h30min. O SR. WOlNEY QUEIROZ (POT - PE. Sem

Para a semana que vem, tenho uma boa notí- revisão do orador.) - Sr. Presidente, o POT vota
cia. Teremos sessão também na terça-feira e na "sim".
quarta-feira. (Palmas.) O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem

Obrigado. Sei que são sinceras. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".
O Sr. Odelmo Leão - Sr. Presidente, peço a O SR. RUBENS COSAC (BlocoIPMOB - GO.

palavra pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, mais uma
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) .,.. Tem V. vez, o Bloco/PMOB-PMN-PSD-PSC-PSL recomenda

Exll a palavra. aos Srs. Parlamentares que estão chegando o voto
O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG. "não".

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco O SR. WOLNEY QUEIROZ (POT - PE. Sem
PPB/PL encaminha o voto "não". revisão do orador.) - Sr. Presidente, o POT vota

A SRA. CECI CUNHA (PSOB - AL. Sem revi- "sim".
são da oradora.) - Sr. Presidente, o PSOB recomen- O SR. AVRTON XEREZ (PSOB - RJ. Sem re-
da o voto "não". visão do orador.) - Sr. Presidente, para os Pf.:1r!r,,"

O Sr. Edson Ezequiel - Sr. Presidente, peço a mentares do PSOB, que estejam adentrando o pk~~-

palavra. nário, o voto é "não".
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. O SR. JAIR MENEGUELLI (PT - SP. SC:JrI. !;J"

Exll a palavra. visão do orador.) - Sr. Presidente, também pr.:HB. os



o Sr. Luís Eduardo, Presidente, deixa
a cadeira da presid~ncia, que é ocupada
pelo Sr. Benedito Domingos, 3/J secretário.

O Sr. Rubens Cosac - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) 
Tem V. ExD a palavra.

O SR. RUBENS COSAC (Bloco/PMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDBlPSDIPSUPSCIPMN recomenda o voto "não·
e solicita aos seus Parlamentares que permaneçam
em plenário. '

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB solicita

, a todos os e 'us Parlamentl;l.res que permaneçam em
plenário, encaminha o voto "não" e informa aos seus
Parlamentares que haverá novas votações.

O SR. JAIR MENEGUELU (PT - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, oPT vota' com a
proposta do Presidente da República, Senhor Fer
nando Henriqu'3 Cardoso, no seu livro intitulado
Mãos à Obra. F )rtanto, vota "sim".

O SR. MI lCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orê :>r.) - Sr. Presidente, o PSDB vota a
favor das mur lças do Governo Fernando Henrique
Cardoso e a lvor do seu livro intitulado Mãos à
Obra. Portanto, o PSDB vota "não".

O Sr. Jair Meneguelll - O PSDB não leu o li
vro, Deputado Marconi Perillo,.

O SR. MARCONI PERILLO - Deputado Jair
Meneguelli, foi o PT quem não o leu, por isso perdeu
na votação.

O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) 
Solicitamos aos Srs. Parlamentares comparecerem
ao plenário, porque teremos mais votações na noite
de hoje.

O Sr. Jair Meneguelli - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) -:
Tem V. ExD a palavra.
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Parlamentares do PT, que estejam adentrando o pie- O SR. JAIR MENEGUELLI (PT - SP. Sem re-
nário, o voto do partido dos Trabalhadores é "sim". visão do orador.) - Sr. Presidente, por enquanto o

O SR. OSMÂNIO PEREIRA - Sr, Presidente, Presidente Fernando Henrique Cardoso não rnan-
peço a palavra pela ordem. dou que ninguém o esquecesse.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. O Partido dos Trabalhadores vota "sim", Sr.
EXª a palavra. Presidente.

O SR. OSMÂNIO PEREIRA (PSDB - MG. O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - A
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação Mesa recomenda aos Srs. Líderes que orientem
anterior o meu voto foi "sim"~ suas bancadas sobre a votação.

O SR. INOCÊNCIO OUVEIRA (BlocolPFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PFUPTB recomenda o voto "não".

O SR. RUBENS COSAC (BlocoIPMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a reco
mendação do Bloco PMDBIPMNIPSDIPSC/PSL é o
voto "não".

O SR. ANTÔNIO AUREUANO (PSDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
encaminha o voto "não".

O S-R. PRESIDENTE (Benedito Domingos}
Avisamos aos Srs. Parlamentares que estão em
seus gabinetes, que estamos em processo de vota
ção, solicitamos suas presenças em plenário para
votarem.

O Sr. Marconl Perlllo - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) 
Tem V. Ex- a palavra:

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB solicita
a presença de todos os seus Parlamentares ao ple
nário. Estamos ),fotando matéria que requer quorum
qualificado de 308 votos a favor do Governo e contra
a emenda.

O SR. RUBENS COSAC (BlocoIPMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDBIPMNIPSDIPSC e PSL recomenda o voto
"não" e encarece aos Srs. Parlamentares que per
maneçam em plenário, pois ainda teremos uma ou
duas votações, segundo informações extra-oficiais.

O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - A
Presidência solicita aos Srs. Parlamentares que se
encontram em seus gabinetes que compareçam ao
plenário, pois estamos em processo de votação.

O Sr. Inocêncio Oliveira - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) 
Tem V. Ex· a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OUVEIRA (BlocolPFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PFUPTB recomenda o voto "não".
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o SR. RUBENS COSAC (Bloco/PMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDB/PMN/PSDIPSCIPSL recomenda, mais uma
vez, para esta matéria, o voto "não". .

O SR. JAIR MENEGUELLI (PT - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Tra
balhadores recomenda aos seus Parlamentares o
voto "sim".

A SRA. CECI CUNHA (PSDB - AL. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, o PSDB recomen
da o voto "não".

o SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - A
Presidência solicita aos Srs. Pé;lrlamentares que se
encontram em seus gabinetes que compareçam ao
plenário, pois estamos em processo de votação.

O SR. RUBENS COSAC (Bloco/PMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDB/PMN/PSD/PSCIPSL recomenda a manuten
ção do texto. Portanto, o voto é "não-.

O SR. JAIR MENEGUELLI (PT - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota contra o
Presidente da República, vota "sim".

A SRA. CECI CUNHA (PSDB - AL. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"não-.

o SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota
"sim".

o SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) 
Srs. Parlamentares que se encontram em seus gabi
netes, solicitamos sua presença em plenário. Esta
mos em processo de votação.

O SR. RUBENS COSAC - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) .,...
Tem V. Exl a palavra.

O SR. RUBENS COSAC (BlocoIPMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDBIPMN/PSD/PSC/PSL recomenda o voto "não"
e pede aos Srs. Parlamentares que acorram ao ple
nário. Apenas 379 foram os votantes até agora. Tra
ta-se de emenda constitucional da mais alta impor
tância. O voto do Bloco, portanto, é "não".

O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota
"sim".

O SR. ANTÔNIO AURELIANO (PSDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
encaminha o voto "não".
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O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PFUPTB encaminha o voto "não-.

O SR. BENITO GAMA (Bloco/PFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a LideFança do
Governo recomenda o voto "não".

O SR. RUBENS COSAC (Bloco/PMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDBIPMN/PSD/PSC/PSL recomenda o voto "não"
e encarece, mais uma vez, aos Parlamentares deste
bloco que permaneçam em plenário.

O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB recomen
da o voto "não" a seus Parlamentares.

O SR. RUBENS COSAC (Bloco/PMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, uma reco
mendação aos Deputados do Bloco
PMDB/PMN/PSD/PSC/PSL: o voto para esta maté
ria é -não".

O SR. ~UMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - O PT vota "sim", Sr. Presidente.

A SRA. CECI CUNHA (PSDB - AL. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
-não-o

o Sr. Benedito Domingos, 312 secretá
rio, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Luís Eduardo, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Solicito
aos Srs. Deputados que permaneçam em plenário.

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

O SR. INOCÊNCIO 'OLlVEIRA (BlocolPFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PFUPTB recomenda o voto "não" e faz um apelo
aos Srs. Deputados, presentes nas diferentes de
pendências da Casa, para que acorram ao plenário,
pois estamos em pleno período de votação nominal,
pelo sistema eletrônico, de matéria da mais alta im
portância. Trata-se de emenda aglutinativ.a sobre a
proposta da reforma da Previdência Social do nosso
País, e ainda teremos outras votações nesta noite.
Portanto, reitero apelo aos Srs. Deputados para que
permaneçam em plenário e àqueles que estão em
outras dependências da Casa para que se dirijam ao
mesmo.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O quo
rum está caindo. Isso é ruim!

Como votam os demais Líderes?

O SR. RUBENS COSAC (BlocoIPMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
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Amazonas

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

Rondônia

Emerson Olavo Pires - Bloco - PMDB - Não
Eurípedes Miranda - PDT - Sim
Expedito Júnior -: Bloco - PPB - Não
IIdemar Kussler - PSDB - Não

Acre

Carlos Airton - Bloco - PPB - Não
Célia Mendes - Bloco - PFL - Não
Chicão Brígido - Bloco - PMDB - Sim
Mauri Sérgio - Bloco - PMDB - Sim
Osmir Lima - Bloco - PFL - Não
Zila Bezerra - Bloco - PFL - Não

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PPB- NÃO
Elton Rohnelt - Bloco - PSC - Não
Francisco Rodrigues - Bloco - PPB - ;Não
Luciano Castro - PSDB - Não
Luis Barbosa - Bloco - PPB - Não

PMDB/PMNIPSDIPSC/PSL recomenda o voto "não" Moises Lipn)k - Bloco - PTB - Não
e pede encarecidamente aos Parlamentares deste Robério Araújo - Bloco - PPB - Não
Bloco que permaneçam em plenário. Apenas 402 Salomão Cruz - PSDB - Não
Deputados votaram até agora. Aqueles que estão ,
em outras dependências da Casa, por favor, dirijam- Amapa
se ao plenário, porque o quorum é qualificado e ain- Antonio Feijão - PSDB - Não
da temos trabalho nesta noite. Eraldo Trindade - Bloco - PPB - Sim

O SR. MARCONI PERILbO (PSDB - GO. Sem Fátima Pelaes - PSDB - Não
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco- Gervásio Oliveira - PSB - Sim
menda o voto "não". Raquel Capiberibe - PSB - Sim

O Sr. Jair Meneguelli - Sr. Presidente, peço a P ,
palavra pela ordem. ara

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. An~ Júlia - PT - Sim _
Exil a palavra. Amvaldo Vale - Bloco - PPB - Nao

O SR. JAIR MENEGUELU (PT _ SP. Sem re- Antôni? Bra~i1- ~Ioco - PMDB - Sim _
visão do orador.) - Sr. Presidente, ainda há um fluxo Be~edlto GUlmaraes - Bloco - PPB - ~ao
grande de Parlamentares votando. Seguramente os Elclone Barbalho - Blbco - PMD~ - Nao
cqmpanheiros estão com algum problema para che- Gerson Peres - Bloco -:- PPB - Nao
Q~rem ao plenário. Vamos aguardar um pouco mais. , G~~v~nni ?ueiroz - PDT - Sim _
Vamos aguardar um pouco mais. Hllano COimbra - Bloco - PTB - Nao

O SR. PRESIO'ENTE (Luís Eduardo) _ Serei Jos~ Prian!e - Bloco - PMDB - Nã~
paciente, Deputado. Mano MartinS - Bloco - PMDB - Nao

, Paulo Rocha - PT - Sim
O SR. PRESIDENTE (LUIs Eduardo) - Está P I lit BI PMDB N-

encerrada a votação. au o I an - oco - - ao
Raimundo Santos - Bloco - PFL - Não

O Sr. Feu Rosa - Sr. Presidente, peço a pala- Socorro Gomes _ PCdoB _ Sim
vra pela ordem. V' p' F BI PFL N-IC Ires ranco - oco - - ao

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

O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, devido à pressa, houve
um engano de minha parte. Apertei o botão para vo
tar "sim", quando deveria ser "não·.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - AMesa
vai proclamar o resultado da votação:

VOTARAM:
Sim 108
Não 302
Abstenção 7
Total 417
É rejeitada a subemenda aglutinativa n!l17.j
VOTARAM OS SEGUINTES SENHORE~DE-

PUTADOS:
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Tocantins

Ary Valadão - Bloco - PPB. - Não
Eudoro Pedroza - Bloco - PMDB - Não
Freire Júnior - Bloco -PMDB :... Não
Paulo Mourão - PSDB - Não

Maranhão

Albérico Filho - Bloco - PMDB - Não
César Bandeira - Bloco - PFL - Não
Costa Ferreira - Bloco - PFL - Não
Domingos Dutra - PT - Sim
Haroldo Saboia - PT - Sim
Magno Bacelar - Bloco - PFL - Não
Pedro Novais - Bloco - PMDB - Abstenção
Remi Trinta - Bloco - PMDB - Não
Sarney Filho - Bloco - PFL - Não
Sebastião Madeira - PSDB - Não

Ceará

Anibal Gomes - Bloco - PMDB - Não
AntOnio Balhmann - PSDB - Não,
AntOnio dos Santos - Bloco - PFL - Abstenção
Arnon Bezerra - PSDe - Não
Edson Queiroz - Bloco - PPB - Sim
Edson Silva - PSDB - Não
Firmo de Castro - PSDB - Não
Gonzaga Mota - Bloco - PMDB - Não
Inacio Arruda - PCdoB - Sim
José Linhares - Bloco - PPB - Não
José Pimentel- PT - Sim
Leônidas Cristino - PSDB - Não
Marcelo Teixeira - Bloco - PMDB - Não
Pimentel Gomes - PSDB - Não
Pinheiro Landim - Bloco - PMDB - Não
Roberto Pessoa - Bloco - PFL - Não
Rommel Feijó - PSDB - Não
Ubiratan Aguiar - PSDB - Não
Vicente Arruda - PSDB - Não
Zé Gerardo - PSDB - Não

Piauí

Alberto Silva - Bloco...,. PMDB - Não
Ari Magalhães - Bloco - PPB - Não
B. Sá - PSDB - Não
Felipe Mendes - Bloco - PPB - Não
Heraclito Fortes - Bloco - PFL - Não
João Henrique - Bloco - PMDB - Não
Júlio Cesar - Bloco - PFL - Abstenção
Mussa Demes - Bloco - PFL - Não

Paes Landim - Bloco - PFL - Não
. . '.. ".

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL - Não
Cipriàno Correia - PSDB - Não
Henrique Eduardo Alves - Bloco - PMDB 

Não
Iberê Ferreira - Bloco - PFL - Não
Laire Rosado - Bloco - PMDB - Não

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL - Não
Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Não
Armando Abílio - Bloco - PMDB - Não
Cássio Cunha Lima - Bloco - PMDB - Não
Efraim Morais - Bloco - PFL - Não
Enivaldo Ribeiro - Bloco - PPB - Não
Gilvan Freire - Bloco - PMDB'- Sim
Ivandro Cunha Lima - Bloco - PMDB - Não
José Aldemir - Bloco - PMDB - Não
José Luiz Clerot - Bloco - PMDB - Não
Roberto Paulino - Bloco - PMDB - Não

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL - Não
Fernando Ferro - PT - Sim
Fernando Lyra - PSB - Sim
Gonzaga Patriota - PSB - Sim
Humberto Costa - PT - Sim
Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL - Não
João Colaço - PSB - Sim
José Chaves - PSDB - Não
José Jorge - Bloco - PFL - Não
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL - Não
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Não
Luiz Piauhylino - PSDB - Não
Mendonça Filho - Bloco - PFL - Não
Nilson Gibson - PSB - Sim
Osvaldo Çpelh'o :-.Bloco,,- PFL - Não
Ricardo Heráclio - PSB - Sim
Roberto Fontes - Bloco - PFL- Não
Sérgio Guerra - Bloco - PSB - Sim
Wilson Campos - PSDB - Não
Wolney Queiroz - PDT - Sim

Alagoas

Benedito de Lira - Bloco - PFL - Não
Ceci Cunha - PSDB - Não
Fernando Torres - PSDB - Não
José Thomaz Nonô - PSDB - Não
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Ibrahim Abi-Ackel- Bloco - PPB - Não
Jaime Martins - Bloco - PFL - Não
Jair Siqueira - Bloco - PPB - Não
João Fassarella - PT - Sim
José Rezende - Bloco - PPB - Não
José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL

Não
Lael Varella - Bloco - PFL - Não
Leopoldo Bessone - Bloco - PTB - Não
Márcio Reinaldo Moreira - Bloco - PPB - Não
Marcos Lima - Bloco - PMDB - Não
Maria Elvira - Bloco - PMDB - Não
Mário de Oliveira - Bloco - PPB - Não
Mauricio Câmpos - Bl~o - PL - Não
Mauro Lopes - Bloco ..: PFL - Não
Newton Cardoso - Bloco - PMDB - Não
Nilmário Miranda - PT - Sim
Odelrno leão - Bloco - PPB - Não. . .. "

Osmânio Pereira - PSDB - Não
Paulo Delgado - PT - Sim
Paulo Heslander - Bloco PTB - Não
Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Não
Raul Belém - Bloco - PFL - Não
Roberto Brant - PSDB - Não
Romel Anfzio - Bloco - PPB - Não
Ronaldo Perim - Bloco - PMDB - Não
Sandra Starling - PT - Sim
Saraiva Felipe - Bloco - PMDB - Não
Sérgio Miranda - PCdoB - Sim
Sérgio Naya - Bloco - PPB - Não
Silas Brasileiro - Bloco - PMDB - Não
Snvio Abreu - PDT - Sim
Tilden Santiago - PT - Sim

Olavo Calheiros - Bloco - PMDB - Não Antônio Aureliano - PSDB - Não
Talvane Albuquerque - Bloco - PPB - Não Antônio do Valle - Bloco - PMDB - Não

Sergipe Armando Costa - Bloco - PMDB - Não
Bonifácio de Andrada - Bloco - PPB - Não

Adelson Ribeiro - PSDB - Não Carlos Mosconi.:.. PSDB _ Não
Bosco França - Bloco - PMN - s.!m Chico Ferramenta _ PT _ Sim
Carlos M~gno - Bloco - PFL - Nao _ Danilo de Castro _ PSDB _ Não
CleonâncIo Fonseca - Bloco "':. PPB - Nao Elias Murad _ PSDB _ Não
José ,Teles - Bloco - P~B - Nao Eliseu Resende _ Bloco _ PFL _ Não

Mpadrcel~ DIedda - PTp-SSBlm S. Femando Diniz - Bloco - PMDB - Não
e ro va a ares - - Im' , _

W'l C h BI PFL N- FranCISco Horta - Bloco - PL- Nao
I son un a - oco -. - ao Genésio Bernardino _ Bloco _ PMDB _ Não

Bahia Herculano Anghinetti - Bloco - PPB - Não
Alcides Modesto - PT - Sim 'Hugo Rodrigues da Ounha - Bloco - PFL -
Aroldo Cedraz - Bloco - PFL - Não Não
Benito Gama - Bloco - PFL - Não
Beto Lelis - PSB - Sim .
Claudio Cajado - Bloco - PFL - Não
Coriolano Sales - PDT - Sim
Domingos Leonelli - PSDB - Não
Eujácio Simões - Bloco - PL - Não
Félix Mendonça - Bloco - PTB - Não
Fernando Gomes - Bloco - PTB - Não
Geddel Vieira Lima - Bloco - PMDB - Não
Haroldo Lima - PCdoB - Sim
Jaime Fernandes - Bloco - PFL - Não
Jairo Azi - Bloco - PFL - Não
Jairo Carneiro - Bloco - PFL - Não
Jaques Wagner - PT - Sim
João Almeida - Bloco - PMDB - Não
Jonival Lucas - Bloco '- PFL - Não
José Carlos Aleluia - Bloco - PFL - Não
José Rocha - Bloco - PFL - Não
José Tude - Bloco - PTB - Não
Leur Lomanto - Bloco - PFL - Não
Lufs Eduardo - Bloco - PFL - Abstenção (art.

17 § 12 do RICD)
Luiz Braga - Bloco - PFL - Não
Luiz Moreira - Bloco - PFL - Não
Manoel Castro - Bloco - PFL - Não
Marcos Medrado - Bloco - PPB - Não
Pedro lrujo - Bloco - PMDB - Não
Roberto Santos -.PSDB - Não
Sérgio Carneiro - PDT - Sim
Simara Ellery - Bloco ..:.. PMDB - Não
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL - Não

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB - Não
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Vittório Medioli - PSOB ..:.. Não

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PMOB - Sim
Feu Rosa - PSOB - Sim
João Coser - PT - Sim
Jorge Anders - PSOB - Não
Luiz Buaiz - Bloco - PL - Não
Nilton Baiano - Bloco - PPB - Sim
Rita Camata - Bloco.!... PMOB - Sim
Roberto Valadão - Bloco - PMOB - Não
Theodorico Ferraço .... Bloco - PTB ~ Não

Rio de Janeiro

Agnaldo limóteo - Bloco - rpPB - Não
Alcione Athayde - Bloco - PPB - Não
Alexandre Cardoso - PSB - Sim
Alexandre Santos - PSOB - Não
Arolde de Oliveira - Bloco - PFL - Não
Ayrton Xerez - PSOB ~ Não
Carlos Santana - PT - 'Sim
Cidinha Campos - POT - Sim
Edson Ezequiel - POT - Sim
Eurico Miranda - Bloco - PPB - Não
Fernando Gabeira - PV - Sim
Fernando Gonçalves,- Bloco - PTB - Não
Francisco Silva - Bloco - PPB - Não
Itamar Serpa - PSOB - Não
Jair Bolsonarb - Bloco - PPB - Não
Jandira Feghali - PCdoB - Sim
José Carlos Coutinho - Bloco - PFL - Não
José Maurfcio - POT - Sim
Laura Carneiro - Bloco - PFL - Não
Lima Netto - Bloco - PFL - Não
Lindberg Farias - PCdoB - Sim
Márcia Cibilis Viana - POT - Sim
Marcio Fortes - PSOB - Não
Maria da Conceição Tavares - PT - Sim
Milton Temer - PT - Sim
Miro. Teixeira - POT - Sim
Moreira Franco - Bloco - PMOB - Não
Paulo Feijó - PSOB - Não
Roberto Campos - Bloco - PPB - Não
Roberto Jefferson - Bloco - PTB - Não
Rubem Medina - Bloco - PFL - Não
Sérgio Arouca - PPS - Sim
Simão Sessim - PSOB - Sim
Sylvio Lopes - PSOB - Não

São Paulo

Aldo Rebelo - PCdoB - Sim
Almino Affonso - PSOB - Não
Aloysio Nunes Ferreira - Bloco - PMOB - Sim
Arlindo Chinaglia - PT - Sim
Arnaldo Faria de Sá - Bloco - PPB - Sim
Arnaldo Madeira - PSOB - Não
Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Não
Carlos Apo!inário - Bloco - PMOB - Não
Carlos Nelson - Bloco - PMOB - Não
Celso Russomanno - PSOB - Não
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL - Não
Cunha Lima - Bloco - PPB - Não
De Velasco - Bloco - PSO - Não
Delfim Netto - Bloco - PPB - Não
Ouilio Pisameschi - Bloco - PTB - Não
Edinho Araújo - Bloco - PMOB - Não
Eduardo Jorge - PT - Sim
Fausto Martello - Bloco - PPB - Não
Fernando Zuppo - por - Sim,
Franco Montoro - PSOB - Não
Hélio Bicudo - PT - Sim
Ivan Valente - PT - Sim
Jair Meneguelli - PT - Sim
João Paulo - PT - Sim
Jorge Tadeu Mudalen - Bloco - PPB - Não
José Anrba! - PSOB - Não
José Augusto ~ PT - Sim
José Coimbra - Bloco - PTB - Não
José de Abreu - PSOB - Não
José Genofno - PT - Sim
José Machado - PT - Sim
José Pinotti - Bloco - PMOB - Sim
Jurandyr Paixão - Bloco - PMOB - Não
Koyu lha - PSOB - Não
Luciano Zica - PT - Sim
Luiz Gushiken - PT - Sim
Maluly Netto - Bloco - PFL - Não
Marquinho Chedid - Bloco - PSO - Não
Marta Suplicy - PT - Sim
Maurfcio Najar - Bloco - PFL - Não
Michel Temer - Bloco - PMOB - Não
Nelson Marquezelli - Bloco - PTB - Não
Paulo Lima - Bloco - PFL - Não
Pedro Yves - Bloco - PMOB - Não
Régis de Oliveira - Bloco - PFL - Sim
Ricardo Izar - Bloco - PPB - Não
Robson Tuma - Bloco - PSL - Não
Salvador Zimbaldi - PSOB - Não
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Silvio Torres - PSOB - Não
Tuga Angerami - PSOB - Sim
Ushitaro Kamia - Bloco - PPB - Não
Vadão Gomes - Bloco - PPB - Não
Vicente Cascione - Bloco - PTB - Não
Wagner Rossi - Bloco - PMDB - Não
Wagner Salustiano - Bloco - PPB - Não
Zulaiê Cobra - PSDB - Não

Mato Grosso

Gilney Viana - PT - Sim
Murilo Domingos - Bloco - PTB - Não
Pedro Henry - PSOB - Não
Rodrigues Palma - Bloco - PTB - Não
Rogério Silva - Bloco - PFL - Não
Tetê Bezerra - Bloco - PMDB - Não
Welinton Fagundes - Bloco - PL - Não

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB - Sim
Augusto Carvalho - PPS - Sim
Benedito Domingos - Bloco - PPB - Não
Chico Vigilante - PT - Sim
Jofran Frejat - Bloco - PPB - Não
Maria Laura - PT - Sim
Wigberto Tartuce - Bloco - PPB - N.ão

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB - Sim
Barbosa Neto - Bloco - PMDB - Não
João Natal - Bloco - PMDB - Não
Lidia Quinan - Bloco - PMOB - Não
Marconi Perillo - PSDB - Não
Maria Valadão - Bloco - PFL - Não
Nair Xavier Lobo - Bloco - PMDB - Não
Orcino Gonçalves - Bloco - PMOB - Não
Pedrinho Abrão - Bloco - PTB - Não
Pedro Wilson - PT - Sim
Rubens Cosac - Bloco - PMDB - Não
Sandro Mabel - Bloco - PMDB - Abstenção
Vilmar Rocha - Bloco - PFL - Não

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - Bloco - PMOB - Não
Dilso Sperafico - Bloco - PMDB - Não
Flávio Derzi - Bloco - PPB - Não
Marilu Guimarães - Bloco - PFL - Não
Marisa Serrano - Bloco - PMDB - Não
Nelson Trad - Bloco - PTB - Não
Oscar Goldoni - Bloco - PMDB - Não

Saulo Queiroz - Bloco - PFL - Não

Paraná

Antonio Ueno - Bloco - PFL - Não
Chico da Princesa - Bloco - PTB - Não
Oilceu Sperafico - Bloco - PPB - Não
Elias Abrahão - Bloco - PMDB - Não
Fernando Ribas Carli - POT - Sim
Flávio Arns - PSOB - Não
Homero Oguido - Bloco - PMDB - Não
João Iensen - Bloco - PTB - Não
José Borba - Bloco - PTB - Não
José Janene - Bloco - PPB - Não
Luciano Pizzatto - Bloco - PFL - Não
Luiz Carlos Hauly - PSOB - Não
Maurício Requião - Bloco - PMDB - Sim
Nelson Meurer - Bloco - PPB - Não
Padre Roque - PT - Sim
Paulo ~mardo - PT - Sim
Paulo Cordeiro - Bloco - PTB- Não
Renato Johnsson - Bloco - PPB - Não
Valdomiro Meger - Bloco - PPB - Não
Vilson Santini - Bloco - PTB - Não
Wemer Wanderer - Bloco - PFL - Não

Santa Catarina

Edinho Bez - Bloco - PMDB - Não
Hugo Biehl - Bloco - PPB - Não
João Pizzolatti - Bloco - PPB - Não
José Carlos Vieira - Bloco - PFL - Não
José Fritsch - PT - Sim
Leonel Pavan - POT - Sim
Luiz Henrique - Bloco - PMDB ~ Não
Mário Cavallazzi - Bloco - PPB - Não
Milton Mendes - PT - Sim
Paulo Bauer - Bloco -. PFL - Não
Paulo Bornhausen - Bloco - PFL - Não
Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Não
Rivaldo Macari - Bloco - PMDB - Não
Serafim Venzon - POT - Sim
Valdir Colatto - Bloco - PMOB - Não

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT - Sim
Adroaldo Streck - PSOB - Não
Adylson Motta - Bloco - PPB - Não
Augusto Nardes - Bloco - PPB - Não
Carlos Cardinal - PDT - Sim
Darcísio Perondi - Bloco - PMOB - Não
Eliseu Padilha - Bloco - PMDB - Não
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Esther Grossi - PT - Sim
Ezídio Pinheiro - PSDB - Sim
Fetter Junior - Bloco - PPB - Não
Germano Rigotto -Bloco - PMDB - Não

Hugo Lagranha - Bloco - PTB - Sim
Ivo Mainardi - Bloco - PMDB - Abstenção
Jair Soares - Bloco - PFL - Abstenção

Jarbas Lima - Bloco - PPB - Não
José Fortunati - PT - Sim
Júlio Redecker - Bloco - PPB - Não
Luiz Mainardi - PT - Sim
Matheus Schmidt - PDT - Sim

Miguel Rossetto - PT - Sim
Nelson Marchezan - PSDB - Não
Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB - Não

Paulo Paim - PT - Sim
Paulo Rítzel - Bloco - PMDB - Não
Waldomiro Fioravante - PT - Sim
Wilson Branco - Bloco - PMDB - Sim
Wilson Cignachi - Bloco - PMDB - Não
Veda Crusius - PSDB - Não
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Prejudi

cados a Emenda Aglutinativa nQ 1, os Destaques de
nl!s 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131 e
132, nos seguintes termos:

EMENDA AGLUTlNATlVA N!! 1

Dê-se ao inciso" do § 71! do art. 201, constante
do art. 61! do Substitutivo, a seguinte redação:

"Art. 201:
§71!....
11 - após trinta e cinco anos de trabalho .

ao homem, e após trinta anos à mulher, ou
em tempo diferente condicionado aos fato
res renda, tempo de contribuição e idade de
finidos em lei complementar, ou se sujeitos
a trabalho sob condições especiais que pre
judiquem a saúde ou integridade física, nos
termos da lei."

A partir da aglutinação dos seguintes dispositi-
vos;

a) inciso VII do art. 201, constante da Proposta
de Emenda Constitucional. nl! 172193, apensada à
PEC 33-C/95, que dispõe:

,.
"Art. 201 ...
VII - é assegurada aposentadoria por

tempo de serviço aos trinta e cinco anos de
contribuição, condicionada a critérios que
considerem simultaneamente remuneração

e idade do segurado, conforme dispuser a
lei."

b) Art. 202, inciso li, com a redação dada pelo
art. 51! da Emenda nQ 006, do Deputado Jaques
Wagner e outros à PEC nl! 33-C/95;

"Art. 202...
11 - após trinta e cinco anos de traba

lho, ao homem, e após trinta, à mulher, ou
em tempo inferior, se sujeitos a trabalho sob
condições especiais que prejudiquem a saú
de ou a integridade física, nos termos da
lei."

Assina: Deputado Humberto Costa e outros

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N2 122

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161, inciso I

do Regimento Interno, Destaque para Votação em
Separado do inciso " do art. 202, na redação dada
pelo art. 512 da Emenda n!2 006, para substituir o inci
so I do § 71! do art. 201, constante do art. 61! do
Substitutivo do Relator.

Assinam: Sandra Starling, Líder do PT; Sérgio
Carneiro, Vice-Líder do PDT; José Carlos Sabóia,
Vice-Líder do PSB; e Aldo Arantes, Vice-Líder do
PC do B.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N2 123

Senhor Presidente,
Requeremos nos termos do artigo 161, inciso I

do Regimento Interno, Destaque para Votação em
,Separado da expressão "anos de trabalho" constan
te da redação proposta ao art. 202, li, pelo art. 51! da
Emenda nl! 006 à PEC nl! 33-C/95, para substituir a
expressão "anos de contribuição", constante do inci
so I do § 71! do art. 201, na redação dada pelo art. 61!
do Substitutivo do Relator à PEC-33-C/95.

Assinam: Sandra Starling, Líder do PT; Sérgio
Carneiro, Vice-Líder do PDT; José Carlos Sabóia,
Vice-Líder do PSB; e Aldo Arantes, Vice-Líder do
PC do B.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE NI! 124

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161, inciso I

do Regimento Interno, Destaque para Votação em
Separado da expressão "anos de trabalho" constan
te da redação proposta ao art. 202, li, pelo art. 51! da
Emenda nQ 006 à PEC n2 33-C/95, para substituir a
expressão "anos de contribuição", constante do inci
so li do § 7l! do art. 201, na redação dada pelo art. 61!

. do Substitutivo do Relator à PEC 33-C/95.



Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161, inciso I

do Regimento Interno, DestaquepEJra Votação em
Separado do inciso 111 do art. 202, constante do art.
11 da Emenda n2 012, de autoria do Dep. Régis de
Oliveira, para substituir o inciso lIi do § 72 do art.
201, constante do art. 611 do Substjtutivo do Relator à
PEC n2 33-N95.

Assinam: Miro Teixeira, PDT; e Sandra Star
Iing,PT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N1I 131

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161, inciso I

do' Regimento Interno, destaque para votação em
separado do inciso 111 do art. 202, na redação dada
pelo art. 11 da Emenda n2 12, para substituir o inciso
11I do § 72 do art. 201, na redação dada pelo art. 6!l
do Substitutivo (de Plenário) do Relator.

Assinam: Sandra Starling, Uder do PT; Sérgio
Carneiro, Vice-Uder do PDT; José Carlos Sabóia,
Vice-Uder do PSB; e Aldo Arantes, Vice-Uder do
PCdoB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nll132

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do inciso I do artigo 161

do Regimento Interno, destaque para votação em
separado do inciso 11I do artigo 202, na redação
dada pela Emenda n2 41, da Deputada Jandira Feg
hali, em substituição ao inciso 11I do § 72 do art. 201,
na redação dada pelo art. 6!l do substitutivo.

Sala das Sessões, de março de 1996. - De-
putada Jandira Feghali, PCdoB-RJ - Sérgio Miran
da - Uder do PCdoB; Sandra Starling - Uder do
PT.

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Retira
do o Destaque n2 129, com o seguinte teor:

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161, Inciso I

dQ Regimento Interno, destaque para votação em
separado, a supressão do inciso IV do parágrafo 72,
do art. 201, constante do art. 12 da Emenda Aglutina
tiva.

Sala das Sessões, - Alexandre Cardoso 
Vice-Uder do PSB; Domingos Dutra - Vice-Uder
do PT; Sérgio Carneiro - Vice-Uder do PDT; Aldo
Arantes - Vice-Uder do PCdoB.
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Assinam: Sandra Starling, Uder do PT; Sérgio Vice-Uder do PSB; e Aldo Arantes, Vice-Uder do
Carneiro, Vice-Uder do PDT; José Carlos Sabóia, PC do B.
Vice-Uder do PSB; e Aldo Arantes, Vice-Uder do REQUERIMENTO DE DESTAQUE N1I130
PC do B.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N1I 125

PT.

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161, inciso I

do Regimento Interno, Destaque para a Votação em
Separado, a supressão do inciso 11I do parágrafo 72 ,

do art. 201, constante do art. 12 da Emenda Aglutina
tiva.

Assinam: Alexandre Cardoso, Vice-Uder do
PSB; Domingos Dutra, Vice-Uder do PT; Sérgio
Carneiro, Vice-Uder do PDT; e Aldo Arantes, Vice
Uder do PC do B.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N1l126

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do inciso I do artigo 161

do Regimento Interno, Destaque para Votação em
Separado dos parágrafos 12 e 22 do artigo 202, na
redação dada pela emenda 41, da Deputada Jandira
Feghali, para acrescentar no art. 201, onde co,uber,
na redação dada pelo art. 62 do substitutivo.

Assinam: Jandira .Feghali, PC do B; Sérgio
Miranda, Uder do PC do B; e Sandra Starling, U-'
der do PT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N1l127

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161, inciso I

do Regimento Interno, Destaque para Votação em
Separado do parágrafo 12 do art. 202, na redação
proposta ao art. 62 da Emenda n2 041, de autoria da
Dep. Jandira Feghali, para incluí-lo como parágrafo
no art. 201, constante do art. 62 do Substitutivo do
Relator, à PEC n2 33-Al95, com a seguinte redação:

"§ É facultado a aposentadoria proporcional,
após 30 anos de trabalho, ao homem, e, após vinte
e cinco à mulher". .

Asinam: Miro Teixeira, PDT; Sandra Starling,

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N1I 128

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161, inciso I

do Regimento Interno, Destaque para Votação em
Separado do parágrafo 12 do art. 202, na redação
dada pela Emenda n2 041 PEC n2 33-C/95, para
substituir o inciso 11 do § 72 do art. 201 constante do
art. 62 do substitutivo do Relator:

Assinam: Sandra Starling, Uder do PT; Sérgio
Carneiro, Vice-Uder do PDT; José Carlos Sabóia,
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O Sr. Humberto Costa - Sr. Presidente, peço REQUERIMENTO DE DESTAQUE N2123
a palavra pela ordem. Senhor Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Requeremos, nos termos do artigo 161, inciso I
Exll a palavra.' . . . . do Regimento Interno, destaque para votação em

O SR. HUMBERTO COSTA (PT .::... PE. Sem re- separado da expressãó "anos de trabalhou constante
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Destaque n2 da redação proposta ao art. 202, 11, pelo art. 52 da
123 foi prejudiCàdo por qual razão? Emenda nl! 6 à PEC NI! 33-CI95, para substituir a ex-

O SR.' PRE;SIDENTE (Luís Eduardo) - Porque pressão "anos de contribuição
u
, constante do inciso I

ele repõe o' mesmo critério de tempo já confirmaçlo do § 71! do art. 201, na redação dada pelo art. 61! do
em várias votações. . Substitutivo do Relator à PEC nl! 33-C/95. .

O SR. HUMBERTO COSTA - Não, Sr. Pre~i- Assinam: Sandra Starling, Líder do PT; Sérgio
dente, ali foi. em relação ao se.rViço público. A~ora se Carneiro, Vice-Líder do PDT; José Carlos Sabóia,

Vice-Líder do PSB e Aldo Arantes, Vice-Líder dotrata dos segurados do iNSS, não pode ser prejudi~ PCdoB.
cada.

Ó Sr. Miro Teixeira - Sr. Presidente, peço a
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Já em palavra pela ordem.

várias votações foi confirmado pelo Plenário anos de O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Tem V.
contribuição como critério.

Exll a palavra.
O SR. HUMBERTO COSTA - Não, Sr. Presi- O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT _ RJ. sem revi-

dente, foi discutido, nesta Casa, apenas para os ser- são do orador.) _ Sr. Presidente, pela economia pro-
vidores públicos .e,de fato, fomos derrotados. Agora cessual, tendo em vista o quorum baixo e como o
estamos entrando no debate sobre a questão· de ônus dos 308 votos é nosso, não vamos votar num
tempo de serviço e tempo de contribuição para os primeiro momento. Então, se isso atender ao inte-
segurados do INSS. resse coletivo, talvez não se atinja os 308.

O Sr. Eduardo Jorge - Sr. Presidente, peço a O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - De
palavra pela ordem. qualquer sorte, a minha obrigação é tentar.

.. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. O SR. MIRO TI;IXEIRA - Está bem.
Exll á palavra. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou

O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revi- - tentar, se não der, encerrarei.
são do orador.) - Sr. Presidente, inclusive o ônus é O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em vo-
nosso. tação o destaque. Como vota·o PT?

O Sr. Gerson Peres - Sr. Presidente, peço a O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re-
palavra pela ordem. visão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado Jair

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Menegue/li vai fazer as considerações sobre o des-
Exll a palavra. taque. _

O SR. GERSON PERES (BlocolPPB - PA. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, respeitan- dência pede a permanência dos Srs. Deputados em
do a posição dos colegas, há aqui uma contradição. plenário.
Estamos votando a reforma da Previdência, onde se Com a palavra o Deputado Jair Meneguelli.
integra o INSS. Conseqüentemente, o tempo de Dispõe S. Ex" de um minuto.
contribuição, para um ou para outro, tem de ser o O SR. JAIR MENEGUELLI (PT - SP. sem re-
mesmo. Não posso aplicar o tempo de serviço numa visão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Iinh,a çfa Previdência e o tempo de contribuição nou- sei que posteriormente alguns dos Uderes e talvez
tra linha. até o Relator dirão que tempo de contribuição é exa-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) 7"" Vou re- tamente igual a tempo de serviço. Evidentemente,
solver a questão. Vou manter o 123 e prejudicar os não é. Basta perguntar ao Ministro da Previdência e
demais. O 125 está prejudicado, assim como: 126, S. Exll dirá que não é, por mais que se invoquem cri-
127,128, 124. O 129 foi retirado; o 130 está prejudi- térios parecidos. Mudando-se o conceito de tempo
cada e os 131 e 132. Vamos votar o 123. de trabalho para tempo de contribuição, sem sombra

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Anuncio de dúvida, os trabalhadores terão enorme dificulda-
o Destaque nl! 123, nos seguintes termos: de de aposentar-se e conseguir seus benefícios.



,O SR. MICHEL TEMER (BlocoIPMDB - SP.
Sem .revisão do orador.) - Sr. Presidente, preliminar
mente repito que essa matéria foi votada. Acabou de
ser votada agora, na emendá a,glutinativa que apre
sentei,' .quando consideramos,. novamente, como
tempo de contribuição o tempo do salário-maternida
de e o do seguro-desemprego. Acabou de ser vota
da'- repito. Mas a preliminar estásuperada, Sr. Pre
sidente.

Quero registrar que tivemos a cautela de tratar
do tempo de contribuição no setor público, que foi
mantido numa votl3.ção. Mas, agora, é precido man
ter a uniformidade da linguagem que técnica e juridi
camente deve ser assim. A expressão "tempo de
contribuição" é usada no INSS e no setor privado.

Devo registar que tivemos a cautela, Sr. Presi
dente, ao relatar essa matéria, de considerar tempo
de contribuição e uma série de hipóteses, inclusive o
tempo de serviço, comprovado o vínculo empregatí
cio.

Portanto, o voto é "não".
O SR. INOCÊNCIO OUVEIRA (BlocoIPFL

PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio
que essa, sem sombra de dúvida, é uma das gr.a.n
des conquistas da reforma do Sistema Previdenciá
rio do nosso País. A partir de agora, Sr. Presidente,
irá haver uniformidade do sistema dos servidores
públicos com o sistema da iniciativa privada.

Mais do que isso, Sr. Presidente: não se· vai
usar tempo fictfcio para chegar à aposentadoria. No
INSS, bem como no setor público, vai ser necessário

"Serão reconhecidos como tempo de
contribuição os seguintes períodos: tempo
de serviço, com comprovação de vínculo
empregatício ou de prova aceita na legiSla
ção vigente, tempo de serviço militar obriga
tório, tempo em gozo de benefício, etc., tem
po de exercício de atividade ruraL"
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Quer~ pedir a atenção, especialmente dos De- Por que estamos votando temPo,de serviço?
putados do PSDB. Depois não ven~am dizer que Me~mo, assim, ?bediente .às ~ete:mil)açõ:s _d; V.
esse é um discurso de alguém que fOI derrotado nas ExB, os progressistas e os liberaiS \(ao yoté:!J nao.
eleições. Estou pedindo aos Deputados do PSDB, , _O SR., MIRO TEIXEIRA (PDT :- RJ. Sem revi-
porque estou falando de uma proposta dos vencedo- são,do orador.) :... Sr. P~esidente, o PDT se encontra
res, do Presidente da República, Sr. Fernando Hen- em obstrução. Se quorum houver, votaremos "sim".
rique Cardoso, que diz, em seu livro Mãos à Obra: O SR. MARCONI PERILLO (PSDB.,.. GO. Sem
"Manter aposentadoria por tempo de serviço, incor- revisão do orador.) _ Sr. Presidente, e~sa discussão
porando critérios de renda ~ ~dade, no. cálc~l!> dos já foi. reali,zada inúmeras vezes. O Plel)ário, de forma
benefícios, de' forma a mlnrmlzar as dlstorçoes do soberana, já anunciou a sua posição de manter
atual sistema, que desfavorece os trabalhadores de "anos de contribuiçã9", de manter a ~1)1~,nda do De-
menor remuneração". putado,Michel T~rner, porque el~ ~,ir:nportante, é o

Estou fazendo um apelo para os Deputados, cern,e c;I~ proposta de m~dança da Pr~vi~ência.

principalmente do PSDB, no Sf1ntido de que, inda- ' 'j~ ,se esclareceu várias vezes que, com rela-
pendentemente do Presidente da República estar ção ao trabalhador do INSS, tempo de serviço e
perdendo popularidade, não o abandonem. Trata--se tempo de contribuição são. praticarp~hte a mesma
de uma proposta séria, de uma proposta refletida. coisa.
Portanto, pediria não só aos Deputados. do PSDB, O PSDB continua coerente e vota pela expres-
mas a todos os Parlamentar~s desta Ca~~ que vot~- são "tempo de contribuição". Nesse sentido, vota
mos com a proposta do candidato vencedor nas elel- "não".' "
ções presidenciais.

, O Partido dos Trabalhadores vota "~im".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Mãos à
obra.

O Partido dos Trabalhadores está em obstru
ção? (Pausa.)

Está em obstrução.

A SRA. JANDIRA FEGHAU (PCdoB - RJ.
Sem revisão. da oradora.) - Sr. Presidel1te, o PCdoB
concorda com a argumentação do Deputado Jair
Meneguelli. Encaminha o voto "sim", mas, inicial
mente, está em obstrução.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ~
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, profundo
conhecedor da Previdência Social, o Ministro Rei
nhold Stephanes afirma que evidentemente são
questões diferentes. E não há nenhum, técnico que
vá provar 'que é a mesma coisa. O Partido Socialista
Brasileiro se mantém em obstrução. Vencida a fase
de obstrução, encaminhará o voto "sim".

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, ao mesmo tempo
dos demais, passo a ler o que esta Casa já aprovou:



O Bloco/PFUPPB recomenda o voto "não".
O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT - PA. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT reco-

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - A Presi
dência solicita aos Srs. Deputados que tomem os
seus lugares, a fim de ter infcio a votação pelo siste
ma eletrônico.

Os Srs. Deputados que se encontram nas ban
cadas queiram registrar os seus códigos de votação.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PÉ. Sem re-'
visão do orador.) - Sr. Presidente,.o PT vota "sim".

O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT - PA. Sem
revisão do orador:)'- Sr. Presidente; o PDT está em
obstrução.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB ree,o
menda o voto "não".

A SRA. JANDlRA FEGHAU (PCdoB - AJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PCdoB
está em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Os Srs.
Deputados que não registraram seus votos queiram
fazê-lo, dentro de instantes, nos postos avulsos.

O Sr. Jair Meneguelll - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Tem V.
ExJl a palavra.

O SR. JAIR MENEGUELLI (PT - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Tra
balhadores está em obstrução.

O SR. GERSON PERES (BlocolPPB - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito
aos nossos companheiros progressistas liberais que.
se dirijam ao plenário para votar "não", pois estamos
chegando ao fim das votações.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Blo-
co/PFLlPPB - PE. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, o BlocolPFLlPPB recomenda Q voto
"não" e apela aos Srs. Deputados presentes nas di
ferentes dependências da Casa para que acorram
imediatamente ao plenário, pois estamos em proces
so de votação de emenda aglutinativa à proposta de
reforma da Previdência Social. Há necessidade do,
comparecimento dos Srs. Parlamentares ao plená
rio.
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O tempO de contribuição: 35 anos para o homem e menda "obstrução", na certeza de que a sessão se
30 anos para a mulher para chegar à aposentadoria. encerrará imediatamente. .

Portanto, Sr. presidente, na certeza de que e~, O SR. JAIR MENEGUELLI (PT - ~P. Sem re-
tamos zelandO pela Previdência Social do nosso visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em obs-
Pafs é que o Bloco/PFL,JPTB recomenda o voto trução.
"não". O SR. Al-EXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.

Sem revisão do orador.) -, Sr. Presidente, o PSB
está em obstrução.

O SR. RUBENS COSAC (Bloco/PMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co/PMDBlPMNlPSD/PSC/PSL recomenda voto
"não" e encarece aos Srs. Parlamentares que acor
ram imediatamente ao plenário.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB convo
ca sua bancada ao plenário e encaminha voto "não".

O SR. IiUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT estáem obs
trução.

O SR. ODELMO LEÃO (BlocoIPPB - MG.
Sem revisão do orador.) ..... Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL convoca sua bancada ao plenário'e encami
nha voto "não".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo-,
co/PFUPTB encaminha o voto "não" e pede aos Srs.
Deputados que compareçam imediatamente ao ple
nário, pois estamos e processo de votação nominal
de emenda à 'proposta de reforma da Previdência
Social. '

Há necessidade desse quorum, porque os
partidos de oposição estão em obstrução. Neste
sentido, compete a n6s, Uderes dos partidos dos
Blocos de sustentação do Governo; colocarmos 308
Deputados presentes em plenário.

O SR. ALEXANDRE, CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,' o PSB
está em obstrução. .

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em obs
trução.

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - A Presi·'
dência apela para os Srs. Deputados no sentido de
que compareçam ao plenário, a fim de que possa
mos concluir esta votação.

O SR. RUBENS COSAC (Bloco/PMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
colPMDBIPMN/PSD/PSC/PSL recomenda, mais
uma vez, o voto "não" e pe<;Je aos Srs. Deputados
que acorram imediatamente ao plenário.



15578 Quinta-feira 30 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 1996

Pelo que tudo indica esta é a última votação de O SR. OÓELMO LEÃO (BlocoIPPB - MG.
altíssima importância para o texto original do ilustre Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo-
Relator, Deputado Michel Temer. co/PPB/PL, solicita a sua bancada que acorra ao

O voto do BlocolPMDB é "não". plenário e encaminha o voto "não".
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ. A SRA. SANDRA STARUNG - Sr. Presidente,

Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PCdoB peço a palavra pela ordem.
está em obstrução. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

O SR. ANTÔNIO AURELIANO (PSDB - MG. ExB a palavra.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB A SRA. SANDRA STARLlNG (PT - MG. Sem
encaminha o voto "não". revisão da oradora.) - Sr. Presidente, gostaria de fa-

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re- zer a mesma reivindicação feita pelo Deputado Jair
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em obs- Meneguelli. Afinal de contas, não podemos funcionar
trução. aqui na base do "quem com ferro fere, com ferro

A SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB - MG. será ferido". Cada momento é um novo momento.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Blo- Renovo o apelo feito ét V. Exll no sentido de que en-
colPMDBlPMN/PSCIPSLlPSD vota "não". cerre a votação. .

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Já que
visão do orador.) - Sr. p'residente, o PT está em obs- é um novo momento, continuarei tolerante, Deputa-
trução. da sandra Starling.

O SR. ANTÔNIO AURELIANO (PSDB - MG. A SRA. SANDRA STARLING - Sr. Presidente,
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB conto com a boa vontade de V. Exll para encerrar a
encaminha o voto "não" e conclama todos os Srs. sessão.
Deputados para que votem "não". O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O fluxo

O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT - PA. Sem aqui é enorme.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT está em O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como
obstrução, na certeza de que a sessão vai encerrar votam os demais Líderes?

agora. O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
O SR. RUBENS COSAC (Bloco/PMDB - GO. revisão do orador.) _ Sr. Presidente, o PSDB enca-

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, mais uma minha o voto "não" e convoca toda a sua bancada
vez o BlocolPMDBlPSC/PSUPSD/PMN recomenda
o voto "não" e solicita aos Srs. Parlamentares deste para que acorra ao plenário. Esta matéria requer
BlocÇ> Gue acorram ao plenário imediatamente. 308 presenças, no mínimo.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re- O SR. ODELMO LEÃO (BlocoIPPB - MG.
visão do orador.) - O PT continua em obstrução, s6 Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo-

. votará depois da orientação da Liderança. co/PPB/PL solicita a sua bancada que compareça a
O SR. AVRTON XEREZ (PSDB _ RJ. Sem re- plenário e encaminha o voto "não".

visão do orador.) - Sr. Presidente, para que esta vo- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL -
tação se torne efetiva, há necessidade de que atinja- PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo-
mos o quorum qualificado. Por isso, o PSDB, ao co/PFUPTB, recomenda o voto "não" e apela aos
tempo em que recomenda o voto "não", encarece a membros deste Bloco que compareçam imediata-
presença de seus Parlamentares em plenário. mente ao plenário, para que possamos atingir o

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB _ GO. Sem quorum de 308 Srs. Deputados.
revisão do orador.) - O PSDB recomenda o voto O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
"não' e solicita a todos os seus Parlamentares que peço a palavra pela ordem.
acorram ao plenário. Precisamos de pelo menos 308 O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Parlamentares votando esta matéria. Exll a palavra.

O SR. JAIR MENEGUELLI (PT - SP. sem re- O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
visão do orador.) - Sr. Presidente, não há mais fluxo. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB pede a
O mesmo tratamento das demais... todos os Parlamentares que acorram ao plenário,

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou dar pois precisamos de 308 presenças e ternos apenas
o mesmo tratamento que dei a V. Exll há pouco. 285.
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A SRA. SANDRA STARL~NG - Sr. Presidente, O SR. ANTÔNIO AURELIANO - Sr. Presiden-
peço a palavra pela ordem. te, peço a palavra pela ordem.

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

A SRA. SANDRA STARLlNG (PT - MG. Sem ~
revisão da oradora.) _ Sr. Presidente o Partido dos O ~F!.' ANTONIQ AURELIANO (PSOB - MG.
Trabalhadores pede aos Srs.·Oeput~dos, que têm Sem ~~vlsao do or~d?r,,~ - Sr. Presidente, o PSOB
compromisso com os trabalhadores brasileiros, que ~nca~l~ha o voto nao e conclama todos ?s Srs.
não compareçam ao plenário. Vamos deixar esta epu a ~s para que compareçam ao plenáno, por-
matéria para ser vot~da amanhã, para que todos qute dPreclsamos chegar ao quorum de 308 SI'S. Oe-

b
' pu a os.

possam pensar so re seu voto e da-lo aos trabalha-
dores brasileiros. O SR. GIOVANNI QUEIROZ (pOr - PA. Sem

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Como revisão do orador.) -: O por está em obstrução.
votam os demais Líderes? O SR. INOCENCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL -

O SR. ODELMO LEÃO '(Bloco/PPB _ MG. PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo-
Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, o Blo- co/PFUpr~ recomenda o voto "não", bempomo faz
co/PPB/PL solicita à sua bancada que compareça no apelo aos Int~grantes do. Bloco 110· sentido de que
plenário e encaminha o voto "não". compareçam Imediatamente ao plenário, pois faltam

O SR. GIOVANNI QUEIROZ _ Sr. Presidente, apenas 14 Srs. Oeputados para que possamos atin-
peço a palavra pela ordem. glr o quorum regimental de 308 parlamentares e

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Tem V. dessa forma concluir a votação nesta noite.
ExA a palavra. A SRA. SANDRA STARLlNG (PT - MG. Sem

O SR. GIOVANNI QUEIROZ (POT _ PA. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Partido dos
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o por está em Trabalhadores está em obstrução e recomenda a to-
obstrução e o painel já não marca mais nenhuma dos os que estão nas dependências da Casa a não
presença. Por isso, sugeriria aV. ExD o e~cerramen- comparecerem ao plenário, para que possamos vo-
to da sessão. tar amanhã essa matéria tão importante.

O Sr. Marconi Perillo - Sr. Presidente, peço a . _ O SR. AYRTON XEREZ (PSOB - RJ. Sem re-
palavra pela ordem. vlsao do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB encarece

O SR. PRÊSIDENTE (Luís Eduardo) _ Tem V. a seus Parlamentares a presença no plenário e es-
Exll a palavra. ~ranha que a Oposição tenha apresentado destaque

O SR. MARCONI PERILLO (PSOB _ GO. Sem ~ agora se n~g.? a dar seus votos para que possa-
revisão do orador.) _ Sr. Presidente, ainda há fluxo? mos ter a afençao completa do resultado.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Há flu- O PSOB vota "não" e solicita que todos os Par-
xo, e eu vou aguardar mais um pouco. lamentares se façam presentes, para deixar afixada

O SR. ODELMO LEÃO _ Sr. Presidente, peço a expressão da sua vontade.
a palavra pela ordem. O SR. GIOVANNI QUEIROZ (POT - PA. Sem

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. revisão do orador.) - Sr. Presidente, que esta vonta-
ExA a palavra. de seja expressa amanhã e o por recomenda aos

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB _ MG. Srs. Pa~amentares que não votem. Estamos em
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo- "ob.struçao". ? voto amanhã, com certeza, seria
co/PPB/PL solicita à sua bancada que compareça ao mais seg~ro, Já pensado, ~madurecido e, com certe-
plenário, para que possamos atingir o quorum sufi- za, será dIferente do de hOJe.
ciente para votação da matéria. O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,

O SR. GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
peço a palavra pela ordem. • O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. ExII a palavra.
ExA a palavra. O SR. MARCONI PERILLO (PSOB - GO. Sem

. _O SR. GIOVANNI QUEIROZ (POT - PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB informa
revlsao do orador.) - Sr. Presidente, vamos aguardar que faltam apenas dez Parlamentares. O PSOB vota
um pouco, mas que seja pouco. "não".
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O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-
dência vai encerrar a votação. te, peço a palavra pela ordem.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
te, peço a palavra pela ordem. Ex' a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL -
Ex· a palavra. PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não se

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL - pode interromper a votação, estando em processo
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio de votação.
que temos feito aqui um trabalho de luta pela vonta- O SR. EDUARDO JORGE - Sr. Presidente,
de da maioria do Plenário. Dessa forma, não quere- peço a palavra pela ordem.
mos vencer este destaque através de um artifício re- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
gimental. O destaque é de autoria da nobre Deputa- Ex' a palavra.
da Sandra Starling e S. ExA não votou. Se ,não o fi- O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revi-
zer, conseqüentemente o destaque será anulado. são do orador.) - Sr. Presidente, já passou uma

Portanto, S. Ex' terá de votar. Caso contrário, hora. A prorrogação foi por uma hora. Já passou.
vamos requerer, por urna questão regimental, a nuli- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Para
dade do destaque. cumprir a sessão, naturalmente o ato de votação

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente, tem de se encerrar. Então, peço a compreensão dos
peço a palavra pela ordem. Srs. Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
Ex' a palavra. peÇo a palavra pela ordem.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB solicita Ex' a palavra.
a presença no plenário de todos os seus Parlamen- O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
tares. ~altam apenas seis votos. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB convo-

O SR. MICHEL TEMER - Sr. Presidente, peço ca todos os seus Parlamentares para que venham
a palavra pela ordem. ào plenário e votem. Faltam apenas três Parlamen-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. tares. .
Ex' a palavra. O voto do PSDB é -não-, Sr. Presidente.

O SR. MICHEL TEMER. (Bloco/PMDB - SP. O SR. PADRE ROQUE (PT - PRo Sem revisão
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB do orador.) - O PT está em obstrução.
solicita aos seus companheiros que estão nos gabi- O SR. DARCíSIO PERONDI - Sr. Presidente,
netes que venham ao plenário para a votação. peço a palavra pela ordem. .

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
te, peço a palavra pela ordem. Ex' a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. O SR. DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMDB -
Ex' a palavra. RS. Sem revisão do orador.) - O PMDB convoca

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL - seus Parlamentares para votarem. Estamos em pro-
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço cesso de votação.
aos membros do BlocolPFUPTB que se encontram O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-
nas diferentes dependências da Casa para que te, peço a palavra pela ordem.
acorram imediatamente ao plenário. Faltam apenas O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
seis Srs. Deputados para que possamos concluir a Ex' a palavra. .
votação nesta noite. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL -

O SR. EDUARDO JORGE - Sr. Presidente, PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, com-
peço a palavra, pela ordem. pete a V. Ex' zelar pelo quorum, porque é o árbitro

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. do Regimento e o defensor da instituição. Nada mais
Ex' a palavra. está fazendo do que cumprir estritamente com seu

O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revi- dever. Portanto, eu me congratulo com V. Ex·
são do orador.) - Sr. Presidente, a sessão foi prorro- O SR. ODELMO LEÃO (BlocoIPPB - MG.
gada por uma hora. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo-
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co/PPB/PL solicita a sua bancada que compareça ao O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Sem revisão
plenário, pois faltam três votos. E o encaminhamen- do orador.) - Sr. Presidente, não dá para prorrogar a
to do Bloco é "não". sessão por mais uma hora?

O SR. MICHEL TEMER (Bloco/PMDB - SP. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Se V.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB ExA desejar, vamos examinar.
solicita o comparecimento dos seus Deputados ao O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Está
plenário. encerrada a votação.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB- GO. Sem O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Mesa
revisão do orador.) - Sr. Pr,esidente, faltam apenas vai proclamar o resultado da votação.
dois Parlamentares. O PSDB conv?ca toda a' sua VOTARAM:
bancada para que acorra ao plenáriO e recomenda S· 106
aos seus Deputados que votem "não". Im

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Blo- Não 295_
co/PMDB - SP. Sem .revisão 90 orador.) - Sr.Presi- Abstençao 3
dente, os Deputados do PMDB estão convocados a Total 404
comparecer imediatamente ao plenário. Rejeitado o destaque.

O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re- VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DE-
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota PUTADOS:
"não". Roraima

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re- Alceste Almeida - Bloco - PPB - Não
visão do orador.) - Sr. Presidente, obtido o quorum, Elton Rohnelt - Bloco - PSC -Não
o PT lamentavelmente vota "sim". Francisco Rodrigues - Bloco - PPB - Não

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Serei Luciano Castro - PSDB - Não
paciente e aguardarei o voto do PT. Luís Barbosa _ Bloco - PPB - Não

A SRA. JANDIRA FEGHAU (PCdoB ...:.. RJ. Moisés Lipnik _ Bloco - PTB - Não
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, nà medi- Robério Araújo _ Bloco _ PPB _ Não
da em que foi atingido o qúorum, o PCdoB indica o Salomão Cruz _ PSDB _ Não
voto "sim", para garantir aposentadoria portempode
serviço, e não por tempo de contribuição, em respei- Amapá
to aos marginalizados da produção do País. Eraldo Trindade _ Bloco _ PPB - Não

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem re- Fátima Pelaes _ PSDB _ Não
visão do orador.) - Sr. Presidente, não temos pressa Gervásio Oliveira _ PSB _ Sim
de votar. Gostamos de trabalhar.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Informo Raquel Capiberibe - PSB - Sim
ao Plenário que esta será a última votação. Sérgio Barcellos - Bloco - PFL - Não

Valdenor Guedes - Bloco - PPB - NãoHaverá votação sobre matéria relativa à Previ-
dência amanhã, pela manhã, às 9h30min. Pará

A SRA. SANDRA STARLlNG - Sr. 'Presidente, Ana Júlia - PT - Sim
peço a palavra pela ordem. Anivaldo Vale - Bloco - PPB - Não

O SR. PRESIDE'NTE (Luís Eduardo) - V. ExA Antônio Brasil- 810co - PMDB - Sim
tem a palavra. Benedito Guimarães - Bloco - PPB - Não

A SRA. SANDRA STARLlNG (PT - MG. Sem Elcione Barbalho - Bloco - PMDB - Não
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o voto do Par- Gerson Peres - Bloco - PPB - Sim
tido dos Trabalhadores é "sim". Giovanni Queiroz - PDT - Sim

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Todos José Priante - Bloco - PMDB - Não
os Srs. Deputados já votaram? Mario Martins - Bloco - PMDB - Não

O SR. PAULO ROCHA - Sr. Presidente, peço Paulo Rocha - PT - Sim
a palavra pela ordem. Paulo litan - Bloco - PMDB - Não

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Raimundo Santos - Bloco - PFL - Não
ExA a palavra. Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Não
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Amazonas

Alzira Éwerton - Bloco - PPB - Não
Arthur Virgílio - PSDB - Não
Átila Lins - Bloco - PFL- Não
Carlos da Carbrás - ~Ioco - PPB - Não
Euler Ribeiro - Bloco - PMDB - Não
João Thomé Mestrinho - Bloco - PMDB - Sim
Luiz Fernando - PMDB - Não
Pauderney Avelino - Bloco - PPB - Não

Rondônia

Expedito Júnior - Bloco - PPB - Não
IIdemar Kussler - PSDB - Não

Acre

Carlos Airton - Bloco - PPB - Não
Chicão Brfgido - Bloco - PMDB - Sim
Mauri Sérgio - Bloco - PMDB - Sim
Zila Bezerra - Bloco - PFL - Não

Tocantins

Ary Valadão - Bloco - PPB - Não
Darci Coelho - Bloco - PPB - Não
Dolores Nunes - Bloco - PPB - Não
Eudoro Pedroza - Bloco - PMDB - Não
Freire Júnior - Bloco - PMDB - Não
João Ribeiro - Bloco - PPB - Não,
Melqufades Neto - Bloco - PMN - Não
Paulo Mourão - PSDB - Não

Maranhão

Albérico Filho - Bloco - PMDB - Não
César Band.eira - Bloco - PFL - Não
Costa Ferreira - Bloco - PFL - Não
Domingos Dutra - PT - Sim
Haroldo Saboia - PT - Sim
Magno Bacelar - Bloco - PFL - Não
Nan Souza - Bloco - PSL - Não
Pedro Novais - Bloco - PMDB - Abstenção
Remi Trinta - Bloco - PMDB - Não
Roberto Rocha - PSDB - Não
Sarney Filho - Bloco - PFL - Não
Sebastião Madeira - PSDB - Não

Ceará

Anibal Gomes - Bloco - PMDB - Não
Antônio Balhmann - PSDB - Não
Arnon Bezerra - PSDB - Não
Edson Silva - PSDB - Não
Firmo de Castro - PSDB - Não

Não
Iberê Ferreira - Bloco - PFL - Não
Laire Rosado - Bloco.- PMDB - Não

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL"'- Não
Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Não
Armando Abílio - Bloco - PMDB - Não
Cássio Cunha Lima -'Bloco - PMDB - Não
Efraim Morais - Bloco - PFL - Não
Enivaldo Ribeiro - Bloco - PPB - Não
Gilvan Freire - Bloco - PMDB - Sim
Ivandro Cunha Lima - Bloco - PMDB - Não
José Aldemir - Bloco - PMDB - Não
José Luiz Clerot - Bloco - PMDB - Não
Roberto Paulino - Bloco - PMDB - Não

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL - Não
Fernando Ferro - PT - Sim
Gonzaga Patriota - PSB - Sim
Humberto Costa - PT -.Sim
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Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL - Não
João Colaço - PSB - Sim
José Chaves - PSDB - Não
José Jorge - Bloco - PFL - Não
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL - Não
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Não
Mendonça Filho - Bloco - PFL - Não
Nilson Gibson - PSB .::. Sim
Osvaldo Coelho - Bloco - PFL - Não
Pedro Correa - Bloco - PPB - Não
Roberto Fontes - Bloco - PFL - Não
Roberto Magalhães - Bloco - PFL - Não
Sérgio Guerra - PSB - Sim
Severino Cavalcanti - Bloco - PPB .,. Não
Wilson Campos - PSDB - Não

Alagoas

Augusto Farias - Bloco - PPB - Sim
Benedito de Lira - Bloco - PFL - Não
Ceci Cunha - PSDB - Não
José Thomaz Nonô - PSDB - Não
Olavo Calheiros - Bloco - PMDB - Não'
Talvane Albuquerque - Bloco - PPB - Não

sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB - Não
Carlos Magno - Bloco - PFL - Não
José Teles - Bloco - PPB - Não
Marcelo Déda - PT - Sim
Pedro Valadares - PSB - Sim
Wilson Cunha - Bloco - PFL - Sim

Bahia

Alcides Modesto - PT - Sim
Aroldo Cedraz - Bloco - PFL - Não
Benito Gama - Bloco - PFL - Não
Beto Lelis - PSB - Sim
Cláudio Cajado - Bloco - PFL - Não
Coriolano Sales - PDT - Sim
Domingos Leonelli - PSDB - Não
Eujácio Simões - Bloco - PL - Não
Félix Mendonça - Bloco - PTB - Não
Fernando Gomes - Bloco - PTB - Não
Geddel Vieira Lima - Bloco - PMDB - Não
Haroldo Lima - PCdoB - Sirn
Jaime Fernandes - Bloco - PFL - Não
Jairo Azi - BloCQ - PFL - Não
Jairo Carneiro - Bloco - PFL - Não
Jaques Wagner - PT - Sim
João Almeida - Bloco - PMDB - Não

João Leão - PSDB - Não
Jonival Lucas - Bloco - PFL - Não
José Carlos Aleluia - Bloco - PFL - Não
José Rocha - Bloco - PFL - Não
José Tude - Bloco - PTB - Não
Leur Lomanto - Bloco - PFL - Não
Lufs Eduardo - Bloco - PFL - Abstenção (art.

17 § 12 do RICD)
Luiz Braga - Bloco - PFL - Não
Luiz Moreira - Bloco - PFL - Não
Manoel Castro - Bloco - PFL - Não
Marcos Medrado - PPB - Não
Mário Negromonte - PSDB - Não
Roberto Santos - PSDB - Não
Roland Lavign~ - Bloco - PFL - Não

\

Sérgio Carneiro - PDT - Sim
Severiano Alves - POT- Sim
Simara Ellery - Bloco - PMDB - Não
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL - Não

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB - Não
Antônio Aureliano - PSDB - Não
Antônio do Valle - Bloco - PMDB - Não
Bonifácio de Andrada - Bloco - PPB - Não
Carlos Melles - Bloco - PFL - Não
Carlos Mosconi - PSDB - Não
Chico Ferramenta - PT - Sim
Elias Murad - PSDB - Não
Eliseu Resende - Bloco - PFL - Não
Fernando Diniz - Bloco - PMDB - Não
Francisco Horta - Bloco - PL - Não
Genésio Bernardino - Bloco - PMDB - Não
Herculano Anghinetti - Bloco - PPB - Não
Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL -

Não
Ibrahim Abi-Ackel- Bloco - PPB - Não
Jaime Martins - Bloco - PFL - Não
Jair Siqueira - Bloco - PPB - Não
João Fassarella - PT - Sim
José Rezende - Bloco - PPB - Não
José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL-

Não
Lael Varella - Bloco - PFL - Não
Leopoldo Bessone - Bloco - PTB - Sim
Márcio Reinaldo Moreira - Bloco - PPB - Não
Marcos Lima - Bloco - PMDB - Não
Maria Elvira - Bloco - PMDB - Não
Mário de Oliveira - Bloco - PPB - Não
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Maurício Campos - Bloco - PL - Sim Lima Netto - Bloco - PFL - Não
Mauro Lopes - Bloco - PFL - Não Lindberg Farias - PCdoB - Sim
Narcio Rodrigues - PSDB - Não Marcio Fortes - PSDB - Não
Newton Cardoso - Bloco - PMDB - Não Maria da Conceição Tavares - PT - Sim
Nilmário Miranda - PT - Sim Milton Temer - PT - Sim
Odelmo Leão':"" Bloco - PPB - Não Miro Teixeira - PDT- Sim
Osmânio Pereira'- PSDB - Não Moreira Franco - Bloco - PMDB - Não
Paulo Delgado - PT - Sim Paulo Feijó - PSDB - Não
Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Não Roberto Campos - Bloco - PPB - Não
Raul Belé'm - Bloco - PFL - Não Roberto Jefferson - Bloco - PTB - Não
Roberto Brant - PSDB - Não Rubem Medina - Bloco - PFL - Não
Romel Anízio - Bloco - PPB - Não Sérgio Arouca - PPS - Sim
Ronaldo Perim - Bloco - PMDB - Não Simão Sessim - PSDB - Sim
Sandra Starling - PT - Sim Sylvio Lopes - PSDB - Não
Saraiva Felipe - Bloco - PMDB - Não São Paulo

Sérgio Miranda - PCdoB - Sim Alberto Goldman - Bloco - PMDB - Não
Sérgio Naya - Bloco - PPB - Não Aldo Rebelo _ PCdoB - Sim
Silas Brasileiro - Bloco - PMDB - Não Almino Affonso - PSDB - Não
Snvio Abre~ - PDT- Si~ Aloysio Nunes Ferreira - Bloco - PMDB - Não
Tilden Santiago - PT - Sim Antônio Kandir - PSDB - Não

Espírito Santo Arlindo Chinaglia - PT - Sim
Adelson Salvador - Bloco - PMDB - Sim Arnaldo Faria de Sá - Bloco - PPB - Sim
Feu Rosa - PSDB - Sim Arnaldo Madeira - PSDB - Não
João Coser - PT - Sim Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Não
Jorge And~rs - PSDB - Não Beto Mansur - Bloco - PPB - Não
Luiz Buaiz - Bloco - PL - Não Carlos Apolinário - Bloco - PMDB - Não
Nilton Baiano - Bloco - PPB - Não Carlos Nelson - Bloco - PMDB - Não
Roberto Valadão - Bloco - PMDB - Não Celso Russomanno - PSDB - Não
Theodorico Ferraço - Bloco - PTB - Não Corauci Sobrinho - Bloco - PFL - Não

R
" d " Cunha Lima - Bloco - PPB - Não
10 e Janeiro De Velasco - Bloco - PSD - Não

Agnaldo TImóteo - Bloco - PPB - Não Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB - Não
Alexandre Cardoso - PSB - Sim Edinho Araújo - Bloco - PMDB - Não
Alexandre Santos - PSDB - Não Eduardo Jorge - PT - Sim
Álvaro Valle - Bloco - PL - Sim Fernando Zuppo - PDT - Sim
Ayrton Xerez - PSDB - Não Hélio Bicudo - PT~ Sim
Carlos Santana - PT - Sim Hélio Rosas - Bloco - PMDB - Não
Cidinha Campos - PDT - Sim Ivan Valente - PT - Sim
Edson Ezequiel - PDT - Sim Jair Meneguelli - PT - Sim
Eurico Miranda - Bloco - PPB - Não João Paulo - PT - Sim
Fernando Gonçalves - Bloco - PTB - Não José Aníbal- PSDB - Não
Francisco Silva - Bloco - PPB - Não José Augusto - PT - Sim
Itamar Serpa - PSDB :.... Não José Coimbra - Bloco - PTB - Sim
Jair Bolsonaro - Bloco - PPB - Abstenção José de Abreu - PSDB - Não
Jandira Feghali - PCdoB - Sim José Genoíno - PT - Sim
José Carlos Coutinho - Bloco - PFL - Não José Machado - PT - Sim
José Maurício - PDT - Não Jurandyr Paixão - Bloco - PMDB - Não
Laura Carneiro - Bloco - PFL - Não Koyu lha - PSDB - Não
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Luciano Zica - PT - Sim
Luiz Gushiken - PT - Sim
Maluly Netto - Bloco - PFL - Não
Marcelo Barbieri - Bloco - PMDB - Sim
Marquinho Chedid - Bloco - PSD - Não
Marta Suplicy.- PT - Sim
Maurfcio Najar - Bloco - PFL - Não
Michel Temer - Bloco - PMDB'- Não
Nelson Marquezelli - Bloco - PTB - Não
Paulo Lima - Bloco - PFL - Não
Pedro Yves - Bloco - PMDB - Não
Régis de Oliveira - Bloco - PFL - Não
Ricardo Izar -'- Bloco - PPB - Não
Robson Tuma - Bloco - PSL - Não
Salvador Zimbaldi - PSDB - Não
Silvio Torres - PSDB - Não
Tuga Angerami - PSDB - Sim
Vadão Gomes - Bloco - PPB - Não
Vicente Cascione - Bloco - PTB - Não
Zulaiê Cobra -PSDB - Não

Mato Grosso

Gilney \(iana - PT- Sim
Murilo Domingos - Bloco - PTB - Não
Pedro Henry - PSDB - Não
Rodrigues Palma - Bloco - PTB - Não
Tetê Bezerra - Bloco - PMDB - Não
Welinton Fagundes - Bloco - PL - Não

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB - Sim
Augusto Carvalho - PPS - Sim
Benedito Domingos -, Bloco - PPB - Não
Chico Vigilante - PT - Sim
Jofran Frejat - Bloco - PPB - Não
Maria Laura - PT- Sim
Wigberto Tartuce - Bloco - PPB - Não

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB - Sim
Barbosa Neto - Bloco - PMDB - Não
Lidia Quinan - Bloco - PMDB - Não
Marconi Perillo - PSDB - Não
Maria Valadão - Bloco - PFL - Não
Nair Xavier Lobo - Bloco - PMDB - Sim
Oreino Gonçalves - Bloco - PMDB - Não
Pedrinho AbrãQ - Bloco - PTB - Não
Pedro Wilson - PT - Sim
Rubens Cosac - Bloco - PMDB - Não
Sandro Mabel- Bloco - PMDB - Não

Vilmar Rocha - Bloco - PFL - Não

Mato Grosso do Sul

André Puccinelli - Bloco - PMDB - Não
Dilso Sperafico - Bloco - PMDB - Não
Flávio Derzi - Bloco - PPB - Não
Marilu Guimarães - Bloco - PFL - Não
Marisa Serrano - Bloco - PMDB - Não
Nelson Trad - Bloco - PTB - Não
Oscar Goldoni - Bloco - PMDB - Não
Saulo Queiroz - Bloco - PFL - Não

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL - Não
Antonio Ueno - Bloco - PFL - Não
Chico da Princesa - Bloco - PTB - Não
Dilceu Sperafico - Bloco - PPB - Não
Elias Abrahão - Bloco - PMDB - Não
Fernando Ribas Carli - PDT- Sim
Flávio Arns - PSDB - Não
Homero Oguido - Bloco - PMDB - Não
João Iensen - Bloco - PTB - Não
José Janene - Bloco - PPB - Não
Luciano Pizzatto - Blooo - PFL - Não
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Não
Maurfcio Requião - Bloco - PMDB - Sim
Nelson Meúrer - Bloco - PPB - Não
Odflio Balbinotti - Bloco - PTB :.. Não
Padre Roque - PT- Sim
Paulo Bernardo - PT - Sim
Paulo Cordeiro - Bloco - PTB - Não
Renato Johnsson - Bloco - PPB - Não
Ricardo Gomyde - PCdoB - Sim
Valdomiro Meger - Bloco - PPB - Não
Vilson Santini - Bloco - PTB - Não
Werner Wanderer - Bloco - PFL - Não

Santa Catarina

Edinho Bez - Bloco - PMDB - Não
Hugo Biehl- Bloco - PPB - Não
João Pizzolatti - Bloco - PPB - Não
José Carlos Vieira - Bloco - PFL - Não
José Fritsch - PT - Sim
Leonel Pavan - PDT - Sim
Luiz Henrique - Bloco - PMDB - Não
Mário Cavallazzi - Bloco - PPB - Não
Milton Mendes - PT - Sim
Paulo Bauer - Bloco - PPB - Não
Paulo Bornhausen - Bloco - PFL - Não
Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Não



O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há so
bre a mesa a seguinte

DECLARAÇÃO DE VOTO

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a Vossa Exce

lência que faça constar nos anais da Casa a presen
te declaração de voto referente à Emenda Aglutinati
va nº 12, apresentada à PEC n2 33/95, apreciada na
Sessão do dia 28 de maio último.

Em face do abrupto encerramento da votação
da Emenda Aglutinativa n2 12, não pude consignar
no painel eletrônico minha intenção de dizer "sim" ao
proposto.

Sala das Sessões 28 de maio de 1996. - An
dré Pucclnelli.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)-

O SR. ANTÔNIO KANDIR (PSDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, era só para re
gistrar que quem vai para o Ministério não é o pro
fessor nem o técnico, mas o Deputado Antônio Kan
dir. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Adiada
votação dos demais destaques e Emenda Aglutinati
vaso
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Rivaldo Macari - Bloco - PMDB - Não todos os partidos, numa área em que esta Casa tem
Serafím Venzon - PDT - Sim as melhores competências deste País. Isso ilustra
Valdir Colatto - Bloco - PMDB - Sim bem essa disposição ao diálogo e à parceria que

Rio Grande do Sul move o Deputado Antônio Kandir, disposição essa
que, temos absoluta certeza, vai continuar prevale-

Adão Pretto - PT - Sim cendo na ação de S. Exi como Ministro do Planeja-
Adroaldo Streck - PSDB - Não mento.
Adylson Motta - Bloco - PPB - Sim É, portanto, uma satisfação - tenho certeza
Augusto Nardes - Bloco - PPB - Não disso -, não só do PSDB, mas de toda a Câmara
Carlos Cardinal - PDT - Sim dos Deputados, a ida para o Ministério do Planeja-
Darcísio Perondi - Bloco - PMDB _ Não . mento do Deputado Antônio Kandir, a quem cumpri-
Eliseu Padilha _ Bloco _ PMDB _ Não mentamos efusivamehte com os votos de que S. Ex'!
Esther Grossi _ PT _ Sim realize um grande trabalho.

Fetter Junior - Bloco _ PPB'_ Não Era o que tinha a dizer. (Palmas.)

Germano Rigotto - Bloco - PMDB - Não O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou en-
Hugo Lagranha - Bloco - PTB - Sim cerrar os trabalhos.
Ivo Mainardi - Bloco - PMDB - Não O SR. ANTÔNIO KANDlR - Sr. Presidente,
Jarbas Lima - Bloco - PPB - Sim peço a palavra pela ordem.

José Fortunati - PT - Sim O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Lamen-
Júlio Redecker - Bloco - PPB - Não to, Ministro -Antônio Kandir, mas o horário da sessão
Luiz Mainardi - PT - Sim não me autoriza que conceda a palavra a V. ExA por-
Matheus Schmidt _ PDT _ Sim que o tempo está esgotado. Caso assim não ocor-
Miguel Rossetto _ PT _ Sim resse, teria o maior prazer em conceder-lhe a pala-

Nelson Marchezan - PSDB _ Não vra.

Osvaldo Biolchi - Blocq - PTB - Não
Paulo Paim - PT - Sim
Paulo Rítzel- Bloco - PMDB - Não
Waldomiro Fioravante - PT - Sim
Wilson Branco - Bloco - PMDB - Sim
Wilson Cignachi - Bloco - PMDB - Não
Veda Crusius - PSDB - Não

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce
do a palavra ao Deputado José Aníbal.

O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, SrBs e Srs. Depu-
tados, é. sempre uma satisfação para -nós um
membro desta Casa assumir responsabilidades no
Executivo.

Como todos sabemos, o Deputado Antônio
Kandir é o novo Ministro -do Planejamento do Gover
no Fernando Henrique Cardoso. (Palmas.)

Destaco, Sr. Presidente, que o Deputado Kan
dir foi Relator - e com esse exemplo cheio de signifi
cado imagino que o fato de S. Ex!' se tornar Ministro
é para a Casa uma abertura de mais um canal de in
terlocução com o Executivo - da proposta do Impos
to de Renda de pessoa jurídica e o seu relatório foi
aprovado por unanimidade, na Comissão, mostran
do que S. Ex'! soube ouvir todos os setores da Casa,



WELlNTON FAGUNDES - Indicação ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Previdên
cia e Assistência Social, de -elevação dos valores da

Requerimento de informações ao Ministério
dos Transportes sobre os riscos das avarias do na
vio grego UKriti Amber" à Baia de Guanabara.

CORAUCI SOBRINHO - Indicação ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Fazenda,
de adoção de medidas objetivando alterar a base de
cálculo das contribuições para financiamento do Pro
grama de Integração Social - PIS - e da Contribui
ção Financeira para o Financiamento da Seguridade
Social- COFINS.

CHICÃO BRIGIDO - Projeto de lei que dispõe
sobre o peso máximo da mochila escolar.

FERNANDO ZUPPO - Requerimento ao Presi
dente da Câmara dos Deputados de retirada do Pro
jeto de Lei nQ 1.749, de 1996, que dispõe sobre a le:
galização da profissão de barbeiro, cabeleireiro e
pedicure.

RIVALDO MACARI - Requerimento de infor
mações ao Tribunal de Contas da Uniãq sobre apu
ração de irregularidades na Prefeitura Municipal de
Lauro Müller, Estado de Santa Catarina, conforme
processo em tramitação neste órgão sob nQ 650.268
93-8.

CONFÚCIO MOURA - Projeto de lei que altera
a Lei nQ 8.913, de 12 de julho de 1994, que dispõe
sobre a municipalização da merenda escolar e dá
outras providências.

MARIA VALADÃO - Projeto de lei que dispõe
sobre a proibição da cobrança de gorjeta por servi-
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Apresentação de proposições ços prestados em hotéis, restaurantes, bares e simi-
Os Senhores Deputados que tenham proposi- lares.

ções a apresentar poderão fazê-lo. ALDO REBELO - Requerimento de informaçõ-
APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS SENHa- es à Casa Civil da Presidência da República sobre

RES: campanhas publicitárias desenvolvidas pelo Gover
no Federal através da Secretaria de Comunicação

MIGUEL ROSSETTO - Requerimento de infor- Social da Presidência da República.
mações ao Ministério da Previdência e Assistência
Social sobre o impacto às receitas de sua Pasta pro- ARLINDO CHINAGLlA E OUTROS - Reque-
vocado pelo Projeto de Lei nQ 1.724, de 1996. rimento ao Presidente da Câmara dos Deputados

de criação de Comissão Parlamentar de Inquérito,
Requerimento de informações ao Ministério Ex- com a finalidade de apurar as atividades, relações

traordinário de Política Fundiária sobre o impacto às e envolvimento do Sr. José Afonso Assumpção e
receitas de sua Pasta provocado pelo Projeto de Lei do Embaixador Júlio César Gomes dos Santos no
n

Q

1.724, de 1996. exercício de advocacia administrativa, tráfico de
Requerimento de informações ao Ministério da influências, oferecimento de propinas (corrupção

Educação e do Desporto sobre o impacto às receitas ativa) e especialmente todas as denúncias refe-
de sua Pasta provocado pelo Projeto de Lei nQ rentes ao projeto SIVAM - Sistema de Vigilância
1.724, de 1996. da Amazônia. . .

CUNHA BUENO - Requerimento de informa- INÁCIO ARRUDA - Projeto de lei que dispõe
ções ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre a transferência de imóvel adquirido através do
sobre financiamentos. Sistema Financeiro de Habitação e dá outras provi

dências.

JOVAIR ARANTES - Projeto de lei que
acrescenta parágrafo ao art. 12 da Lei nQ 4.591,
de 16 de dezembro de 1964, que dispõe sobre
condomínio em edifícios eas incorporações imo
biliárias.

AUGUSTO CARVALHO - Requerimento de in
formações ao Ministério do Exército e ao Ministério
da Fazenda acerca de irregularidades que estariam
ocorrendo com recursos da Fundação Habitacional
do Exército - FHE - e da POUPEX.

JULIO REDECKER - Projeto de lei que altera
a redação do art. 28, da Lei nQ 8.21'2, de 24 de julho
de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios
da Previdência Social e dá outras providências.

EDSON SOARES E OUTROS - Requerimento
ao Presidente da Câmara dos Deputados para apre
ciação pelo Plenário, em regime de urgência, do
Projeto de Lei nQ 1.805, de 1996.

JOSÉ JORGE - Projeto de lei que exclui da in
cidência do Imposto sobre Produtos Industrializados
- IPI - a operação que específica.

PADRE ROQUE - Projeto de lei complementar
que altera a competência do Conselho Monetário
Nacional para determinar as características das cé
dulas e moedas nacionais.
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renda per capita de que trata o § 32 do art. 20 da Lei
oll8.742.

FEU ROSA E OUTROS - Proposta de emenda
à Constituição que dispõe sobre acréscimo de § 311

ao art. 99.

JOSÉ FORTUNATI - Requerimento de infor
mações ao Ministério da Fazenda sobre a atuação
do Programa de Estrmulo à Reestruturação e ao
Fortalecimento do Sistema Nacional- PROER.

Projeto de lei que dispõe sobre organização,
funcionamento e atribuições do Banco central do
Brasil. .

UNDBERG FARIAS - Requerimento de infor
mações ao Ministério da Educação e do Oesporto
sobre quesitos do Requerimento de Informações nll

1.385, de 1996, não respondido pelo órgão.

WOLNEY QUEIROZ - Requerimento de infor
mações ao Ministério da Justiça sobre deliberações
do Conselho Federal de Entorpecentes.

PEDRINHO ABRÃO E OUTROS - Requeri
mento ao Presidente da Câmara· dos Deputados
para apreciação pelo Plenário, em regime de urgên
cia, das emendas apresentadas pelo Senado Fede
ral ao Projeto de Lei nll 4.645, de 1995, originário da
Câmara dos Deputados, referente ao Crédito Educa
tivo.

JURANDYR PAIXÃO - Projeto de lei que dá
nova redação ao parágrafo único do art. 12 da Lei nll

5.250, de 9 de fevereiro de 1967.

AGNELO QUEIROZ E OUTROS - Requeri
mento ao Presidente da Câmara dos Deputados
para realização de sessão solene em homenagem
ao compositor e músico Carlos Gomes, por ocasião
do centenário de sua morte.

LUIZ MAINARDI E OUTROS - Proposta da
emenda à Constituição que dá nova redação à alf
nea c do inciso I do art. 12.

PEDRO WILSON - Requerimento ao Presi
dente da Câmara dos Deputados para transcrição
nos Anais da Casa do texto do Movimento pela
Preservação do Planeta e suas Espécies, sobre os
perigos da energia nuclear para toda a humanida
de.

VII- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE ( Luís Eduardo) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE ( Luís Eduardo) - Com
parecem mais os 8rs.:

Roraima

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

Amapá

. Antônio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade - Blo
co - PPB; Fátima Pelaes - PSDB; Gervásio Oliveira
- PSB; Murilo Pinheiro - Bloco - PFL; Raquel Capi
beribe - PSB; Sérgio Barcellos - Bloco - PFL.

Pará

Ana Júlia - PT; Anivaldo Vale - Bloco 
PPB; Antônio Brasi~ - Bloco - PMDB; Benedito
Guimarães - Bloco - I?PB; Elcione Barbalho 
Bloco - PMDB; Gerson Peres - Bloco - PPB;
Giovanni Queiroz - PDT;· Hilário Coimbra - Blo
co - PTB; José Priante - Bloco - PMDB; Olavio
Rocha - PSDB; Paulo Titan - Bloco - PMDB;
Raimundo Santos - Bloco - PFL; Socorro Go
mes-PCdoB.

Amazonas

Alzira Ewerton - Bloco - PPB; Arthur Virgílio 
PSDB; Átila Lins - Bloco - PFL; Euler Ribeiro - Blo
co - PMDB; João Thorné Mestrinho - Bloco 
PMDB; Luiz Fernando - PSDB; Paudemey Avelino
Bloco-PPB.

Rondônia

Confúcio Moura - Bloco - PMDB; Emerson
Olavo Pires - Bloco - PMDB; Eurípedes Miranda 
PDT; Expedito Júnior - Bloco - PPB; IIdemar Kus
sler-PSDB.

Acre

carlos Airton - Bloco - PPB; Célia Mendes 
Bloco - PFL; ChiGão Brfgido - Bloco - PMDB; João
Maia - Bloco - PFL; Mauri Sérgio - Bloco - PMDB;
Ronivon santiago - Bloco - PFL.

Tocantins

Darci Coelho _. Bloco - PPB; Dolores Nunes 
Bloco - PPB; Freire Júnior - Bloco - PMDB; Jo~

Ribeiro - Bloco - PPB; Paulo Mourão - PSDB.

Maranhão

Antônio Joaquim Araújo - Bloco - PFL, .:;tsar
Bandeira - Bloco - PFL; Domingos Dutra - PT; EIi
seu Moura - Bloco - PFL; Jayme Santana 
PSDB; M 19no Bacelar - Bloco - PFL; Márcia Mari
nho - PSDB; Pedro Novais - Bloco - PMDB; Remi
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Trinta - Bloco - PMDB; Roberto Rocha - PSDB;
Sarney Filho - Bloco - PFL; Sebastião Madeira 
PSDB.

Cear~

Aníbal Gomes - Bloco. - PMDB; Antônio
Balhmann - PSDB; Antônio dos Santos - Bloco 
PFL; Arnon Bezerra - PSDB; Edson Queiroz - Blo
co - PPB; Firmo de. Castro ...:. PSDB; Gonzaga
Mota - Bloco - PMDB; Inácio Arruda - PCdoB;
José Unhares - Bloco - PPB; José Pimentel ~ PT;
Leônidas Cristino - PSDB; Marcelo Teixeira...., Blo
co - PMDB; Nelson Otoch - PSDB; Paes de An
drade - Bloco - PMDB; Pimentel Gomes - PSDB;
Pinheiro Landim - Bloco - PMDB; Roberto Pessoa
- Bloco - PFL; Rommel Feij6 - PSDB; Ubiratan
Aguiar - PSDB. ' .

Piauí

Alberto Silva - Bloco - PMDB; Ari Magalhães
- Bloco - PPB; B. Sá - PSDB; Ciro Nogueira 
Bloco - PFL; Felipe Mendes - Bloco - PPB;' Herá
clito Fortes - Bloco - PFL; Júlio César - Bloco 
PFL; Mussa Demes - Bloco - PFL; Paes Landim 
Bloco - PFL.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL; Betinho Ro
sado - Bloco - PFL; Cipriano Correia - PSDB;
Henrique Eduardo Alves - Bloco - PMDB; Ibere
Ferreira - Bloco - PFL; Laire Rosado - Bloco 
PMDB.

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL; Alvaro Gaudên
cio Neto - Bloco - PFL; Armando Abnio - Bloco 
PMDB; Cássio Cunha Lima - Bloco - PMDB; Efraim
Morais - Bloco - PFL; Enivaldo Ribeiro - Bloco 
PPB; Gilvan Freire - Bloco - PMDB; Ivandro Cunha
Lima - Bloco - PMDB; José Aldemir - Bloco 
PMDB; José Luiz Clerot - Bloco - PMDB; Roberto
Paulino - Bloco - PMDB.

Pernambuco
Antônio Geraldo - Bloco - PFL; Fernando Fer

ro - PT; Fernando Lyra - PSB; Gonzaga Patriota 
PSB; Humberto Costa - PT; Inocêncio Oliveira - Blo
co - PFL; João Colaco - PSB; José Chaves 
PSDB; José Jorge - Bloco - PFL; José Mendonça
Bezerra - Bloco - PFL; José Múcio Monteiro - Bloco
- PFL; Luiz Piauhylino - PSDB; Mendonça Filho 
Bloco - PFL; Nilson Gibson - PSB; Osvaldo Coelho
- Bloco - PFL; Pedro Correa - Bloco - PPB; Rober
to Fontes - Bloco - PFL; Roberto Magalhães - Blo-

co - PFL; Salatiel Carvalho - Bloco - PPB; Sérgio
Guerra - PSB; Severino Cavalcanti - Bloco - PPB.

Alagoas

Alberico Cordeiro, - Bloco - PTB; Augusto Fa
rias - Bloco - PPB; Benedito de Lira - Bloco - PFL;
Ceci Cunha - PSDB; Fernando Torres - PSDB; José
Thomaz Nono - PSDB; Talvane Albuquerque - 810
co-PPB.

sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; BQsco França - Blo
co - PMN; Carlos Magno - Bloco - PFL; Cleonâncio
Fonseca - Bloco - PPB; José Teles - Bloco - PPB;
Marcelo Deda - PT.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - Blo
co - PFL; Benito Gama - Bloco - PFL; Beto Le
lis -;- PSB;'Cláudio Cajado - Bloco - PFL; Corio
lano Sales - PDT; Domingos Leonelli - PSOB;
Eujácio Simões - Bloco - PL; Félix Mendonça 
Bloco - PTB; Fernando, Gomes - Bloco - PTB;
Geddel Vieira Uma - Bloco - PMDB; Haroldo
Uma - PCdoB; Jairo Azi - Bloco - PFL; Jairo
Carneiro- Bloco - PFL; Jaques Wagner - PT;
João Almeida - Bloco - PMDB; João Leão 
PSDB; Jonival Lucas - Bloco - PFL; José Carlos
Aleluia - Bloco - PFL; José Rocha - Bloco 
PFL; Leur Lomanto - Bloco - PFL; Luiz Braga 
Bloco - PFL; Luiz Moreira - Bloco - PFL; Ma-'
noel Castro - Bloco - PFL; Marcos Medrado 
Bloco - PPB; Mário Negromonte - PSDB; Nestor
Duarte - Bloco - PMDB; Pedro Irujo - Bloco 
PMDB; Prisco Viana - Bloco - PPB; Roberto
Santos - PSDB; Roland Lavigne - Bloco - PFL;
Sérgio Carneiro - PDT; Severiano Alves - PDT;
Simara Ellery - Bloco - PMDB.

Minas Gerais

Aecio Neves - PSDB; Antônio do Valle - Blo
co - PMDB; Aracely de Paula - Bloco - PFL; Ar
mando Costa - Bloco - PMDB; Bonifácio de An
drada - Bloco - PPB; Carlos Melles - Bloco - PFL
- Carlos Mosconi - PSDB; Chico Ferramenta - PT;
Danilo de Castro - PSDB; Elias Murad - PSDB;
Eliseu Resende - Bloco - PFL; Fernando Diniz 
Blàco - PMDB; Genésio Bernardino - Bloco 
PMDB; Herculano Anghinetti - Bloco - PPB; Hugo
Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL; Ibrahim Abi
Ackel - Bloco - PPB; Jaime Martins - Bloco 
PFL; Jair Siqueria - Bloco - PPB; João Fassarella
- PT; José Rezende - Bloco - PPB; José Santana
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de Vasconcellos - Bloco - PFL; Lael Varella - Bloco
- PFL; Márcio Reinaldo Moreira - Bloco - PPB; Mar
cos Lima - Bloco - PMDB; Maria Elvira - Bloco 
PMDB; Mário de Oliveira - Bloco - PPB; Maurjcio
Campos - Bloco - PFL; Mauro Lopes - Bloco - PFL;
Newton Cardoso - Bloco - PMDB; Nilmário Miranda
- PT; Odelmo Leão - Bloco - PPB; Osmânio Pereira
- PSDB; Paulo Qelgado - PT; Paulo Heslander - Blo-
co - PTB; Philemon Rodrigues - Bloco - PTB; Raul
Belém - Bloco - PFL; Roberto Brant - PSDB; Romel
Anízio - Bloco - PPB; Sandra Starling - PT; saraiva
Felipe - Bloco - PMDB; Sérgio Miranda - PCdoB; Sér
gio Naya - Bloco - PPB; Silas Brasileiro - Bloco 
PMDB; SiMo Abreu - PDT; lilden santiago - PT.,

Espirito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PMDB; Feu Rosa
- PSDB; João Coser - PT; Jorge Anders - PSDB;
Luiz Buaiz - Bloco - PL; Nilton Baiano - Bloco 
PPB; Rita Camata - Bloco - PMDB; Roberto Vala
dão - Bloco - PMDB; Theodorico Ferraço - Bloco 
PTB.

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Pará

Nicias Ribeiro - PSDB.

Rondônia

Carlos Camurça - Bloco - PPB; Silvemani
Santos - Bloco - PPB.

Maranhão

Davi Alves Silva - Bloco - PPB; Mauro Fecury
- Bloco - PFL.

Rio Grande do Norte

Carlos Alberto - Bloco - PFL; Ney Lopes - Blo
co-PFL.

Pernambuco

Vicente André Gomes - PDT.

Alagoas

Moacyr Andrade - Bloco - PPB.

Bahia

Ubaldino Júnior - PSB.

Espírito Santo

Luiz Durão - PDT.

Rio de Janeiro

Candinho Mattos - PSDB; Eduardo Mascare
nhas - PSDB; Noel de Oliveira - Bloco - PMDB; Va
nessa Felippe - PSDB.

São Paulo

Ary Kara - Bloco - PMDB; Welson Gaparini 
PSDB.

Goiás

Pedro Canedo - Bloco - PFL; Roberto Balestra
- Bloco - PPB.

Paraná

Nedson Micheleti - PT.

santa Catarina

Edison Andrino - Bloco - PMDB.

Rio Grande do Sul

Airton Dipp - PDT; Renan Kurtz - PDT.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerro
a Sessão, convocando outra, extraordinária para
amanhã, quinta-feira, dia 30, às 9 horas, e 30 minu
tos; e convoco, também, sessão ordinária, para
amanhã, às 14 horas, ambas com as seguintes:

ORDENS DO DIA

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
(Às 9h30min)

ORDEM DO DIA

Rito Especial
(Art. 202, ele os arts. 191 e 52, § 6l1, do

Regimento Interno)

Votação

1

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NlI 33-0, DE 1995

(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nll 33-C,
de 1995, que modifica o sistema de previdência
social, estabelece normas de transição e dá outras
providências; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela admis
sibilidade, com emendas, nos termos do parecer
reformulado, com complementação de voto do Re
lator (Relator: Sr. Rodrigues Palma), contra os vo
tos dos Srs. Gilvan Freire, José Luiz Clerot, Adyl
son Motta, José Genoíno, Paulo Delgado, Miro Tei
xeira, Milton Temer, Eurípedes Miranda e, em se
parado, dos Srs. Nilson Gibson, Aldo Arantes, Mar
celo Déda, Alexandre Cardoso, Matheus Schmidt,
Hélio Bicudo, Magno Bacelar, Coriolano Sales e
Jarbas Lima. Os Srs. Prisco Viana, Gerson Peres,
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Ivando Cunha Lima, Adylson MottaeMarconi Perillo
apresentaram declaraçõesdevoto. Parecerdo Rela
tor designado pela Mesa, em substituição à Comis
são Especial, pela aprovação, com Substitutivo. (Re-

lator: Sr. Euler Ribeiro). Parecer do relator designa
do pela Mesa à Emenda Aglutinativa Substitutiva n2

6 apresentadaem Plenário, pela aprovação (Relator:
Sr. Michel Temer).

TRABALHO DE COMISSÕES

AVISOS
PROPOSiÇÕES EM FÁSE DE EMENDAS

OU RECURSOS,

l-Emendas

PROJETO DE LEI N2 4.783, DE 1990
(DO PODER EXECUTIVO)

-Introduz, no Código Penal, tftulo relativo aos cri
mes contra o Estado Democrático e a Humanidade,
revoga a Lei de Segurança Nacional, e dá outras pro
vidência:;-. (Apensaclos os de n2s 2.423/89, 3.935/89,
837/91, 1.035191, 2.0n/91 , 2.462/91, 2.464191 e
4.716194).

Obs.: urgência solicitada inicialmente para o de
ng 4.716194 - (Artigo 143, parágrafo úniG.Q, do Regi-
mento Intemo). ; .

Prazo de tramitação na Oâmara dos Deputaclos
- (Art. 64, § 12, da Constituição~Federal):até 29-6-96.

Prazo de 5 sessões para apresentação de
Emendas - (Ato da Mesa n2 1n, de 1989):
PRAZO - 22 DIA: 30-5-96
ÚLTIMO DIA: 4-6-96

11- Recursos

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO - ART. 24, 11

Prazo para apresentação de recurso: art. 58, § 112

Interposição de recurso: art. 58, § 312 combinado
com art. 132, § 22

1.1 COM PARECERES,f.AVORÂVEIS

PROJETOS DE LEI

Nit 1.932-AI91 (PAULO PAIM) - Disciplina a
demissão, por jJsta causa, do empregado
com direito à estabilidade provisória prevista
na Constituição Federal.

PRAZO - 22 DIA: 30-5-96
ÚLTIMO DIA: 4-6-96

NII 2.134-8191 (AUGUSTO CARVALHO) - Dá nova
redação ao parágrafo 22 cio art. 543 da
Consolidação das Leis do Trabalho.

PRAZO - 22 DIA: 30-5-96
ÚLTIMO DIA: 4-6-96
Nit 3.653-AI93 (VALDIR COLATTO) - Acrescenta

parágrafo ao artigo 22 da Lei ng 5.553, de 6
de dezembro de 1968, que -dispõe sobre a
apresentação e uso de documentos de
identificação pessoal-.

PRAZO - 22 DIA: 30-5-96
ÚLTIMO DIA: 4-6-96 -
NII 4.622-8/94 (RONALDO PERIM) - Determina a

inserção de mensagem voltada à educação

para o trânsito nas propagandas de
estabelecimento que fabriquem, comercializem
ou prestem serviços ligados a verculos
automotores ou seus componentes.

PRAZO - 22 DIA: 30-5-96
ÚLTIMO DIA: 4-6-96
Ng 57-BI95 (RITA CAMATA) -;- Acrescenta inciso ao

art. 473 da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT.

PRAZO - 22 DIA: 30-5-96
ÚLliMO 'DIA: 4-6-96
Nit 190-8195 (ANTÔNIO JORGE) - Profbe a

comercialização de bebidas alcoólicas ao
longo das rodovias federais, salvo em
p.e.rfmetros urb'anos.

PRAZO .;.~ DIA: 30-5-96
ÚLTIMO DIA: 4-6-96
NII 266-8195 (SANDRO MABEL) - Dispõe sobre o

.depósito e venda de vefculo apreendido pelos
DETRAN em todo o território nacional.

PRAZO - 22 DIA: 30-5-96
ÚLTIMO DIA: 4-6-96 .

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITq,
CONTRÁRIOS (Art. 133)

PROJETOS DE LEI:
NII 2.091191 (JACKSON PEREIRA) - Dispõe sobre a

.conversão dos Tftulos da Dfvida Agrária para
, a·forma escriturai. *(0 PL n2 2.412191 do Dep.

Pinheiro Landim, apensado a este, recebeu
. parecer pela inadequação financeira e

orçamentária. O prazo foi aberto pelo artigo
. 58,.§ 111 do,RI.)

ÚLTIMO DIA: 30-5-96..
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NSl 4.277193 (CARLOS NELSON) - Revoga os
parágrafos 2ll e 3R do artigo 25 da Lei nR

5.194, de 24 de dezembro de 1966.
ÚLTIMO,DIA: 30-5-96

NR 4A1W94 (VALDENOR GUEDES) - Dispõe sobre a
incorporação da Gratificação Especial de
Localidade aos proventos de aposentadoria de
servidóres dos extintos Territórios Federais.

ÚLTIMO DIA: 30-5-96

obrigatório dos faróis acessos, durante odia, nos
vefculos que trafegam nas estradas federais.

ÚLTIMO DIA: 30-5-96

NSl 1.255/95 (pADRE ROQUE) - Estabel~ o uso
obrigatório, nos vefculos automotores
fabricados no Brasil, de dispositivos que
condicione o funcionamento do motor ao uso
de cinto de segurança.

ÚLTIMO DIA: 30-5-96

CONTRA "PARECER TERMINATIVO DE
COMISSÃO - ART. 54

(SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS
DO ART. 144)

PRAZO PARA,APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 111

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 311

combinado com ART. 132, § 2Il
2.1 PELA INCONSTITUCIONALIDADE E10U

INJURIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE
PROJETOS DE LEI:
NR 1.9O€W1 (VIRMONDES CRUVlNEL) - Disciplina a

exploração cireta de atividade econômica pelo
Estado, regulamentando o caput e parágrafo 3lt

do artigo 173 da Constituição Federal.
ÚLTIMO DIA: 30-5-96

NII 341195 (EDINHO ARAúJO) - Altera o artigo 28 da
Lei nll 8.906, de 4 de julho de 1994, que -dispõe
sobre o Estatuto da Advocacia ~ a Ordem dos
Advogados do Brasil - OAB-. (Apensado: Pl
nIl1.305I95 do cep. Osvaldo BioIcht)

ÚLTIMO DIA: 30-5-96

NR 282195 (ANTONIO JORGE) - Estabelece a
obrigatoriedade de pagamento de
mensalidades escolares nas universidades
federais, e dá outras providências. (Apensado:
PL nll 601/95 do cep. PAES LANDIM)

ÚLTIMO DIA: 30-5-96

NR 192195 (ADÃO PRETTO e OUTROS 7) - Estabelece 2.
rnecimlsmos para os financiamentos agrfcolas
e dá outras providências.

ÚLTIMO DIA: 30-5-96

NII 356/95 (INÁCIO ARRUDA) - Dispõe sobre a
publicação no DIárIo OfIcIaI da União da
Relação mensal dos vefcuJos apreencldos
pelos órgãos federa1s e dá. outras providências.

ÚLTIMO DIA: 30-5-96

NR 3.268192 (ELIAS MURAD) - Dispõe sobre o
fomecimento de' seringas e agulhas
descartáveis esterilizadas, em Centros de
Tratamento e Recuperação de Usuários de
Drogas Credenciados.

ÚLTIMO DIA: 30-5-96

NII 912195 (RÉGIS DE OLIVEIRA) - Dá nova redação
ao parágrafo 111 do artigo 145 da Lei nll 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil.

ÚLTIMO DIA: 30-5-96

NII 593195 (RITA CAMATA) - Introduz alteração no
artigo 131 da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT.

ÚLTIMO DIA: 30-5-96

2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E10U
ORÇAMENTÁRIA

PROJETOS DE LEI:
Nl2.412191 (PINHEIRO LANDIM) - Dispõe sobre a

emissão, resgate e utilização de Tftulos da
Dfvida Agrária e dá outras providências. *(0
PL nll 2.091191 'do Dep. Jackson Pereira,
principal, recebeu parecer pela rejeição. Foi
aberto o prazo pelo artigo 133 do RI).

ÚLTIMO DIA: 30-5-96

N2 994J95 (GONZAGA PATRIOTA) - EstabeIeoe o uso Ntt 3.960f93 (MAX ROSENMANN) - Permite a
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utilização do crédito reterente ao empréStimo
compulsório de vefculos e combustfveis, na
aquisição de automóvel novo.

ÚLTIMO DIA: 30-5-96

~ 4.609194 (OSÓRIO ADRIANO) - Concede isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na
aquisição de vefculos utilitários de aluguel, para
transporte público artemativo de passageirns.

ÚLTIMO DIA: 30-5-96

NR 328f95 (EDUARDO MASCARENHAS) - Dispõe
sobre a Instituição, nos Estados Federados e
no Distrito Federal, sob a égide do artigo 144 da
Constituição Federa!, de Fundos Privados de
Auxflio ao Combate à Criminalidade,
destinados à melhoria do exercrcio da
atividade policial, e dá outras
providências.

ÚLTIMO DIA: 30-5-96

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDlClAUDADE
-ART. 164, § 12

(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, APÓS
OUVIDA A CCJR, NOS TERMOS DO ART.
164, § 22 e § 32)

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 164, § 22

PROJETOS DE LEI:
NR 3.108.192 (SENADO FEDERAL) - Altera a redação

dos artigos 222 e 223 da Lei n2 5.869, de 11
de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil)
e dá outras providências. (Apensado: PL nR

903191 do Dep. Nelson Jobim)
ÚLTIMO DIA: 30-5-96

NR 1.145/95 (EUJÁCIO SIMÕES) - Dispõe sobre a
compénsação financeira entre sistemas de
prrevidência social, prevista no parágrafo 22
do artigo 202 da Constituição Federal, e dá
outras providências.

ÚLTIMO DIA: 30-5-96

NR 1.n2196 (JOSÉ fORTUNAn) - Obriga os
condutores de vefculos a transitarem, durante
o dia e à noite, com faróis baixos acesos.
(Face a rejeição do PL nll 994195, do Dep.
Gonzaga Patriota).

ÚLTIMO DIA: 30-5-96

SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR, nos termos
do artigo 137, § 111 do RI. Prazo. para "
apresentação de recurso artigo 137, § 211 (5
sessões). As seguintes proposições:

PROJETOS DE LEI:
NR 1.812196 (LUIZ MAINARDI) - Torna obrigatória

a inclusão do ensino de Ifngua estrangeira
nos currfculos plenos dos estabelecimentos
de 12 e 22 graus nos termos que estabelece e
dá outras providências.

ÚLTIMO DIA: 30-5-96

NR 1.860196 (ANTONIO VALLE) - Dispõe sobre a
inclusão da disciplina Educação Tributária
nos currfculos dos cursos de nfvel
fundamental e médio.

ÚLTIMO DIA: 30-5-96

RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCRfTOS
PARA O GRANDE EXPEDIENTE NO PERIODO DE

- MAIO DE 1996 -
Data Dia da Semana Hora Nome

30 51.feira 15:00 Davi Alves Silva
15:25 Domingos Leonelli

NR 117195 (BENEDITO DOMINGOS) - Dispõe sobre
a fixação do valor das multas por
inadimplência, constantes dos contratos de
financiamento, de compra a prazo, de
locação de imóveis residenciais, de
pagamento de taxas de energia elétrica, de
gás, de água e esgoto, de telefone ou
quaisquer outros tipos de contratos de
adesão. (Apensados: PL nll 1.057/95 do
Dep. Márcio Reinaldo Moreira e do PL nll

1.261/95 do Dep. Adelson Salvador) (Face
a aprovação do PL nll 259/95 do Dep.
Pimentel Gomes e Outros 10).

ÚLTIMO DIA: 30-5-96

31 61-feira 10:00 Coriolano Sales
10:25 Padre Roque
10:50 SilviQ Torres
11:15 Milton Mendes
11 :40 Costa Ferreira
12:05 Maria Valadão
12:30 Silas Brasileiro
12:55 Jaime Martins
13:20
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ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES
I - COMISSOES PERMANENTES:

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
POÚnCA RURAL

PAU T A N° 7/96
4-

Local: Plenário 6 - Anexo 11
Horário: 10 horas

A - Requerimentos:

1 - Requerimento nO 11/96 - do Senhor José
Fritsch - que "Solicita seja convidado para 5
participar de reunião de audiência pública,
nesta Comissão, o Senhor João Luis Homem
de Carvalho, Secretário de Agricultura do
Distrito Federal e recém eleito Presidente do
Fórum Nacional de Secretários de Agricultura,
para expor sobre as metas e ações do Fórum
de Secretários de Agricultura do País".

2 - Requerimento nO 12196 - do Senhor Valdir
Colatto - que "Súiicita seiâ r02!!z~d2 !'eunião
de audiência públiCd, ~::sta C0missão, para
debater o tema 'Desafios da Pesquisa
Agropecuária em um Ambiente de Graves
Mudanças Estruturais no País e no Exterior em
virtude, principalmente, da Globalização da
Economia, Reforma do Estaoo d Leis
Específicas (Patentes, Informática. Direitos
Autorais, Cultivar e Acesso)'. Soh~ita, ainda,
sejam convidados para participar da referida
reunião os Senhores Alberto Duque Portugal,
Presidente da EMBRAPA, Guilherme Leite
Dias, Secretário Nacional de Política Agrícola
do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, e Francisco Dornelles, Ministro
da Indústria, do Comércio e do Turismo".

base familiar da agricultura brasileira; C) a
avaliação preliminar da performance do setor
agrícola na presente safra, em termos de
produção, área colhida, preços. etc.; d)
balanço do quadro previsto de suprimento
interno de alimentos para 1996, especificando
as projeções dos gastos com importações".

Requerimento nO 15/96 - do Senhor Aldo
Arantes - que "Solicita seja realizada reunião
de éludiéncia pública desta Comissão com o
Movimento dos Atingidos por Barragens e
FURNAS, acerca da construção do AHE Serra
da Mesa, no município de Minaçu - GO".

Requerimento nO 16/96 - do Senhor Domingos
Dutra - que "Solicita seja convocado para
participar de reunião de audiência pública,
nesta Comissão, o Senhor Ministro
Extraordinário da Reforma Agrária, para
prestar esclarecimentos sobre: a) denúncia de
superavaliação de imóveis rurais para fins de
desapropriação para reforma agrária, na
Região Norte do país (jornal O ESTADO DE
SÃO PAULO, edição de 31/03/96); b) os juros
compensatórios e o peso (médio) de suas
incidências sobre os' custos totais das
desapropriações de imóveis rurais para
reforma agrária; c) os óbices legais e
burocráticos para a agilização da reforma
agrária; d) as ações imediatas para as áreas
de maior conflito pela posse da terra; e) as
articulações ,do governo para dar celeridade,
no Congresso, aos projetos que alteram o rito
sumário e regulam a expedição de liminares
em ações de despejos; f) avaliação das metas
oficiais de assentamento, relativamente às
demandas dos trabalhadores sem-terra; e g)
os recursos para o' programa de reforma
agrária, no ano em curso".

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°
64/95 - da Comissão Especial destinada a
estudar alternativas para a atualização
monetária dos débitos nas ·operações de.
crédito rural, destinadas a custeio,

B - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário dá Casa:

PRIORIDADE

Requerimento nO 14/96 - do Senhor José
Fritsch - que "Solicita seja convocado para
participar de reunião de audiência pública o
Senhor Ministro da Agricultura, para prestar
esclarecimentos, entre outros pontos, sobre: a) 6
a política de preços mínimos para a
agriculltura, programada pelo governo para o
presente ano; b) as ações .oficiais relativas ao
financiamento, em 1996, dos segmentos da

3-
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comercialização e investimento - que "Altera a
legislação tributária federal, institui o Fundo de
Apoio à Agroindústria e à Fruticultura e Fundo
de Desenvolvimento Tecnológico Rural, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA
PARECER: favorável, com seis emendas

7 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°
.83/96 - do Sr. Max Rosenmann - que "Modifica
O artigo 7° da Lei Complementar n° 70, de 30
de dezel1Jbro de 1991, que 'institui contribuição
para financiamento da Seguridade Social,
eleva a alíquota da contribuição social sobre o
lucro das instituições financeiras e dá outras
providências'".
RELATOR: Deputado ARMANDO COSTA
PARECER: favorável

C • Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

8 - PROJETO DE LEI N° 1.550/91 - do Sr. Hilário
Coimbra - que "Dispõe sobre a redução de
50% (cinqüenta por cento) do Imposto
Territorial Rural - ITR, incidente nos imóveis
rurais, localizados em áreas de várzeas na
Amazônia Legal e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ADÃO PRETTO
PARECER: favorável, com substitutivo
VISTA: concedida em 31/05/95 ao Deputado
Davi Alves Sílva

9 - PROJETO DE LEI N° 44/95 - do Sr. Davi
Alves Silva - que "Dispõe sobre a criação do
Programa d~ Reestruturação da Agropecuária
arasileira e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ADELSON SALVADOR
PARECER: contrário a este e às seis
emendas apresentadas na Comissão

10 - PROJETO DE LEI N° 90/95 - do Sr. Aldo
Arantes - que "Dispõe sobre o transporte de
trabalhadores rurais ao local de trabalho".
RELATOR: Deputado ANDRÉ PUCCINELLI
PARECER (REFORMULADO): favorável a
este, com 2° substitutivo, e contrário às cinco
emendas apresentadas na Comissão ao 1°
substitutivo
VISTA (CONJUNTA): concedida em 31/05/95
aos Deputados Padre Roque e Roberto
Balestra

11 -

13 -

14 -

15 -

16 -

PROJETO DE LEI N° 105/95 - do Sr. Odelmo
Leão - que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de
preparação de carne bovina em corte, por
matadouros frigoríficos e entrepostos
frigoríficos, em carcaças tipificadas e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO
PARECER: favorável a este e contrário às
quatro emendas apresentadas na Comissão.
VISTA (CONJUNTA): concedida em 31/05~9.5

aos Deputados Dilceu Sperafico, José Fritsch
e Ivo Mainardi

PROJETO DE LEI N° 111-Al95. - do Sr.
Odelmo Leão - que "Acrescenta artigo à Lei nO
8.171, de 17 de janeiro de 1991, que 'dispõe
sobre a política agrícola"'.
RELATOR: Deputado CLEONÂNCIO
FONSECA
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 230/95 - do Sr. José
Coimbra - que "Altera a redação dos
parágrafos 1° e 2° e revoga os parágrafos 3° e
4° do artigo 65 da ,Lei nO 4.504, de 30 de
novembro de 1964, que 'dispõe sobre o
Estatuto da Terra, e dá outras providências'".
(Apenso PL n° 887/95)
RELATOR: Deputado DOMINGOS DUTRA
PARECER (REFORMULADO): contrário a
este e a seu apenso PL nO 887/95

PROJETO DE LEI N° 257/95 - do Sr. José
Fritsch e outros 6 - que "Corrige distorções na
correção dos financiamentos passados, regula
suas execuções e dá outras providências".
RELATOR: Deputado BETO U:L1S
PARECER: favoráve'" com substitutivo
VISTA: concedida em 02/08/95 ao Deputado
Valdir Colatto

PROJETO DE LEI N° 283/95 - do Sr. Olávio
Rocha - que "Dispõe sobre a Política de
Garantia dos Preços Mínimos para o feijão, o
arroz, o trigo e a mandioca".
RELATOR: Deputado NELSON
MARQUEZELLI
PARECER: favorável

PROJETO DE, LEI' N° 336-Al95 - da S....
Fátima Pelaes - que "Assegura à mulher, na
condição de cabeça-de-casal ou chefe de
família, o direito de aquisição de terras
públicas".
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RELATORA: Deputada TETE: BEZERRA 1 _
PARECER: favorável

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSnçA EDE REDAÇÃO

Local da Reunião: Plenário 1, Anexo"
Horário: 1Ohoras

PROJETO DE lEI N° 948-A/95 - do Sr.
IIdemar Kussler - que "Proibe a exibição de
filmes ou programas pornográficos pelas
emissoras de televisão por assinatura".
RELATOR: Deputado CORAUCI SOBRINHO

PROJETO DE LEI N° 1.721/96 - da sra. Teima
de Souza - que "Obriga os meios de
comunicação a fazer campanha para encontrar
crianças desaparecidas".
RELATOR: Deputado CARLOS ALBERTO

PROJETO DE LEI N° 1.729196 - do Sr. Jofrao
Frejat - que "Determina a inserção de
mensagem de estimulo à doação de órgãos ou
tecidos humanos nas propagandas comerciais
de tabaco, bebidas alcoólicas, agratóxicos,
medicamentos e terapias".
RELATOR: Deputado HERÁCLITO FORTES

PROJETO DE LEI N° 1.745196 - do Sr.
Nilmário Miranda - que "Dispõe sobre o
Serviço de Distribuição de Sinais Multiponto
Multicanal - MMDS, e dá outras providências";
RELATOR: Deputado PEDRO IRUJO

PROJETO DE LEI N° 1.748/96 - do Sr.
Ricardo Izar - que "Cria o Serviço Privado de
Comutação Telefônica Residencial e
Comunitária, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MENDONÇA FILHO

PROJETO DE LEI N° 1.753/96 - do Sr.
Antônio Feijão - que "Regulamenta o inciso 1\1
do artigo 221 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado HÉLIO ROSAS

PROJETO DE LEI N° 1.787/96 - do Poder
Executivo - que "Dispõe sobre a proteção da
propriedade intelectual de topografias de
circuítos integrados".
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELlNO

8 - PROJETO DE LEI N° 1.801/96 - do Poder
Executivo - que "Autoriza a Telecomunicações
Brasileiras S. A. - TELEBRÁS a participar do
capital social de empresa privada com sede no
exterior, e dá outras providên~ias".

RELATOR: Deputado LUIZ .PIAUHYLlNO

4-

5-

A V I S O N° 06/96

18 - PROJETO DE LEI N° 4.479/94 - do Sr. Valdir
Colatto - que "Institui normas para a
preservação e a reconstituição do patrimônio
florestal brasileiro e dá outras providências". ·3
(Apenso PL nO 163/95)
RELATORA: Deputada TETÉ BEZERRA
PARECER: favorável a este, com 8 emendas,
e a seu apenso PL nO 163/95
VISTA: concedida em 09108/95 ao Deputado
Beta Lélis

COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E,

INFORMAnCA

A V I S O N° 067~6

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inrcio.: 28/05/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 2- Sessão

17 - PROJETO DE LEI N° 471195 - do Sr. Airton.
Dipp - que "Dispõe sobre a descentralização'
da Reforma Agrária".
RELATOR: Deputado JOÃO COSER 2 _
PARECER: favorável, com substitutivo

. '

1- ; PROJETO DE LEI N° 1.760/96 - do Sr. José
Fritsch e outros 7 - que "Modifica dispositivos
da Lei nO 8.174, de 30 de janeiro de 1991, que 6-

. 'dispõe sobre principias de Politica Agricola,.
estabelecendo atribuições ao Conselho
Nacional de Política Agricola (CNPA),
tributação compensatória de. produtos
agricolas, amparo ao pequeno pr<x,1~~or e. 7
regras de fixação e liberação dos estOques
públicos'".
RELATOR: Deputado HUGO RODRIGUES
DA CUNHA

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inrcio: 30/05/96
Prazo: 5 Sessões
Decurso:
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PRIORIDADE

RELATOR: Deputado NESTOR DUARTE
PARECER REFORMULADO: pela
inconstitucionalidade do Substitutivo
VISTA: Concedida em 21.03.96 ao Deputado
Vicente Arruda.

PROJETO DE LEI N° 191·B/91 • do SenadO
Federal (PLS nO 329/89) - que "fixa critérios

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJEfo
DE LEI N° 4.636-Al90 - que "acrescenta
parágrafo ao art. 20 do Código de Processo
Civil".
RELATOR: Deputado MATHEUS SCHIMIDT
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação
VISTA: Concedida em 16.04.96 à Deputada
lulaiê Cobra,

EN:':NDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO
PROJETO DE LEI N° 3.118-C/92 - que
"acrescenta dispositivos à CLT - Consolidaçao
das Leis do Trabalho, visando obter celeridade
na Justiça do Trabalho".
RELATOR: Deputado MATHEUSSCHMIDT
PARECER: pela inconstitucionalidade do
Substitutivo da Comissão de Trabalho,
Administração e Serviço Público e
prejudicialidade das Emendas de Plenário
VISTA CONJUNTA: Concedida em 09.04.96
aos Deputados Nilson Gibson, Milton Mendes
e Alzira Ewerton. .

EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO
PROJETO DE LEI N° 4.087-B/93 - que "dispõe
sobre o trabalho temporário nas empresas
urbanas, altera dispositivos da Lei n° 6.019,
de 3 de janeiro de 1974 e dá outras
providências".

RELATOR: Deputado JARBAS LIMA
PARECER: pela constitucionalidade.
juridicidade e técnica legislativa da emenda
VISTA CONJUNTA: Concedida em 09.04.96
aos Deputados Benedito de Lira, lulaiê
Cobra, Milton Mendes e Udson Bandeira.
Adiada a apreciação a pedido do relator em
16.04.96.

B .. Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

5·

EMENDA OFERECIDA· EM PLENÁRIO AO
PROJETO DE LEI N° 1.498-B/89 •
(REABERTURA DE I DISCUSSÃO) • que
"acrescenta dispositivo à Lei nO 1.060, de 5 de
fevereiro de 1950, que estabelece normas
para a concessão de assistência judiciária aos
necessitados".
RELATOR: Deputado ÁTI~ LINS
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação da emenda, com subemenda
VISTA: Concedida em 21.03.96 ao Deputado 8 ..
Milton Mendes.

EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO
PROJETO DE LEI N° 1.706-B/89 • que "disptje
sobre as sociedades cooperativas".

RELATDR: Deputado ADHEMAR DE
BARROS FILHO
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa das emendas
de n-S
8,9,13,15,18,19,20,21,24,25,26,27,31,33,
35,36,44,47 e· 48; e pela prejudicialidade das
emendas de nOs 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,14,
16,17,22,23,28,29,30,32,34,37,38,39,40,41,42
,43,45, 46 e 49
VISTA: Concedida em 25.04.95 ao Deputado
Hélio Bicudo.
Adiada a discussão a pedido da Deputada
lulaiê Cobra em 16.04.96.

1 •

PAU T A N° 31/96
(Remanescente)

A .. Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2·

3· EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO
PROJETO DE LEI N° 1.716-Al89 - que "disptje ., •
sobre a exportação de madeira em toras e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado GERSON PERES
PARECER: pela inconstitucionalidade
VISTA: Concedida em 16.04.96 ao Deputado
Coriolano Sales.

4· SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJeTO
DE LEI N° 2.482-B/89 • que "cria e
regulamenta o Fundo. Nacional de
Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia e 8 ..
dá outras p~·Gvldô.



15598 Quinta-feira 30 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 1996

9·

10·

11 -

12 -

para a realização de despesl:fs com
publicidade oficial".
RELATOR: Deputado PAES LANDIM
PARECER: pela constitucionalidade,.
juridicidade e técnica legislativa do projeto e
das nove emendas apresentadas nesta
Comissão.
VISTA: Concedida em 17/08/95 ao Dep. Jorge
Wilson.

PROJETO DE LEI N° 4.215/93 - do Senado
Federal (PLS n° 295/91) - que "dispõe sobre a
contagem dos prazos, concedidos às partes,
nos processos judiciais e administrativos".
RELATOR: Deputado JOSé LUIZ CLEROT
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação
VISTA: Concedida em 17.04.96 ao Deputado
Régis de Oliveira.

PROJETO DE LEI N° 4.821-A/94· do Poder
Executivo (Mensagem n° 1.031/94) • que "dá
nova redação aos artigos 789 e 790 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de
maio de 1943".

RELATORA: Deputada ZULAI~ COBRA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste e da
emenda da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público
VISTA: Concedida em 17.04.96 ao Deputado
Luiz Mainardi.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 1.028/91 - do Sr. Ary
Kara - que "acrescenta dispositivo ao Código
de Processo Civil".
RELATOR: Deputado 'ADYLSON MOTIA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, .no mérito,
pela aprovação
VISTA CONJUNTA: Concedida aos
Deputados Jarbas Lima e Vicente Arruda em
23.04.96.

PROJETO DE LEI N° 3.970/93 - do Sr.
Eduardo Jorge - que "institui, sob critérios a
serem especificados, Comissões Internas
de Pessoal para as empresas organizadas na

forma de socieclade anomma, sociedade de
responsabilidade limitada e da administração
indireta e fundacional da União, na forma de
co-participação na gestão intermediária".
RELATOR: Deputado JAIR SIQUEIRA
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e
do substitutivo da Comissão de Trabalho,
Administração e Serviço Público
VISTA: Concedida em 28/06/95 ao
Deputado Hélio Bicudo.
ADIADA a apreciação a pedido do relator em
23.04.96.

13 - PROJETO DE LEI N° 4.548-A/94 - do Sr.
Jaques Wagner - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de o município dar publicidade
ao valor dos recursos liberados pela União e
pelo Estado para a realização de obras e
outros projetos de interesse local".
RELATOR: Deputado MILTON MENDES
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidáde, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação deste e da emenda da
Comissão de Desenvolvimento Urbano e
Interior
VISTA CONJUNTA: Concedida em 07.05.96
aos Deputados Gerson Peres, Vicente Arruda
e Prisco Viana.

14· PROJETO DE LEI N° 87/95 • do Sr. Nilson
Gibson - que "altera o art. 133 do Código de
Processo Civil".
RELATOR: Deputado ALZIRA EWERTON
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela rejeição .
VISTA: Concedida em 25.04.96 ao Deputado
Marcelo Déda, que apresentou manifestação
escrita.

15 • PROJETO DE LEI N° 102-A/95 • do Sr.
Odelmo Leão - que "acrescenta § 4° ao
artigo 457 da Consolidação das Leis do
Trabalho, para excluir do salário do
trabalhador rural liberalidades concedidas
nas condições que menciona".
RELATOR: Deputado MARCELO DEDA
PARECER: pela inconstitucionalidade
VISTA: Concedida em 08.05.96 ao Deputado
Ibrahim Abí-Ack.el.

16· PROJETO DE LEI N° 496/95 • do Sr. Sergio
Arouca • que "dispõe sobre o registro civil e
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o documento UnlCO de identificação da
pessoa natural em todo o território nacional
e dá outras providências".
RELATOR:Deputado ALEXANDRE
CARDOSO 1-
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação, com emendas
VISTA CONJUNTA: Concedida em 07.05.96
aos Deputados Vicente Arruda e Régis de
Oliveira.

SEM PRAZO

17 - CONSULTA N° 04/95 - do Sr. José Thomaz
NonO - que .. solicita o pronunciamento da 2 _
ComiSSão de Constituição e Justiça e de
Redação se deve ou não a Comissão Especial
de. Documentos Sigilosos atender a
solicitações recebidas de órgãos do Poder
Judiciário ou do Ministério Público de envio de
documehtos recebidos pela Câmara dos
Deputados ao abrigo tio i:irtigu 3C dã Lo; n°
4.595, de 1964." .
RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA
PARECER: 1) A Câmara dos Deputados deve
fomecer ao Judiciário os documentos
recebidos ao abrigo do art. 38 da Lei 4.595/64,
desde que os pedidos sejam motivados, com
a especificação das pessoas envolvidas, e 3 
formalizados pelo juízo competente para a
causa a que a documentação irá servir; 2) as
solicitações do Ministério Público que
envolvam documentos protegidos - pela
cláusula do sigilo bancário não devem ser
atendidas, salvo se concernentes a ilícitos
apurados através de Comissão Parlamentar
de Inquérito. Afora isso, os documentos
tutelados pelo segredo só devem ser liberados 4 
com a chancela judicial.
VISTA CONJUNTA: Concedida em 07.05.96
aos Deputados Vicente Arruda e Jarbas Uma,
que apresentaram manifestação escrita.

PAU T A N° 32196
(Remanescente)

A • Proposições sujeitas a disposições
especiais (art. 202 e seguintes):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO
N° 77/95 - do Sr. Severino Cavalcanti e outros
- que "acrescenta ao texto do inciso V do
art. 7° da Constituição Federal a expressão

"dele excluídos os trabalhadores da
microempresa e da empresa de pequeno
porte". .
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: pela inadmissibilidade
VISTA CONJUNTA: Concedida em 08.05.96
aos Deputados Régis de Oliveira, Jair
Siqueira e José Luiz Clerot.

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO
N° 99/95 - da Sra. Elcione Barbalho e outros 
que "altera a redação do art. 179 da
ConstitUIção Federal". (Apensas as PECs nOs
258/95,268/95 e 326/96)
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: pela admissibilidade desta e da
Proposta de Emenda à Constituição nO
258/95, apensada; e pela inadmissibilidade
das Propostas de Emenda à Constituição nOs
268/95 e 326/96, apensadas
VISTA: Concedida em 08.05.96 ao Deputado
Régis de Oliveira.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO
N° 144/95 - do Sr. Iberê Ferreira e outros 
que "dá nova redação ao artigo 179 da
Constituição Federal".
RELATOR: Deputado ZULAIt: COBRA
PARECER: pela inadmissibilidade
Adiada a discussão a pedido da relatora em
08.05.96.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO
N° 154/95 - da Sra. Maria Valadão e outros 
que "dá nova redação ao art. 179 da
Constituição Federal e cria parágrafo no
mesmo artigo".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
PARECER: pela inadmissibilidade
VISTA CONJUNTA: Concedida em 08.05.96
aos Deputados Jair Siqueira, Régis de
Oliveira e Zulaiê Cobra.

PAU T A N° 35196



15600 Quinta-feira 30 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 1996

A V I S O N° 13/96

PROJETO DE LEI NO 4.149/93 - do Poder
Executivo (Mensagem nO 574/93) - que "dá
nova redação aos artigns 20 e 26 do
Decreto-Lei nO 227, de 28 de fevereiro de
1967".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
PARECER: pela constitucionalid3de,
juridicidade e técnica legislativa deste e do
substitutivo da ComissAo de Minas e Energia

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Infcio.: 23.05.96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: SI Sessão

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°
60/95 - do Sr. José Fritsh e outros - que "
altera a redação dos artigos 6° e 17 da Lei
Complementar nO 76, de 6 de julho de 1993,
que "dispõe sobre o procedimento especial, de
rito sumário, para o processo de
desapropriação de imóvel rural, por interesse
social, para fins de reforma agrária".(apenso o
Projeto de Lei Complementar n° 68195
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT
PARECER: pela constitucionalidade, A • Da Análise da Constitucionalidade e
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, Juridicidade (Art 54 11)
pela aprovação deste e do Projeto de Lei- • ,
Complementar nO 68/95, apensado, nos
termos do substitutivo apresentado 1 - PROJETO DE LEI N° 5.709-AI90 - do Senado
VISTA CONJUNTA: Concedida em 29.05.96 Federal (PLS nO 406/89) - que "dispõe sobre a
aos Deputados Jarbas Lima, Régis de proibição da venda da cola de sapateiro para
Oliveira José Rezende Vicente' Arruda menores de 18 anos, e dá outras
Alzira E~rton, Marcelo Déda, Gerson Peres: providências".(apensos os Projetos de Lei nOS
Zulaiê Cobra, Aldo Arantes, Alexandre 157/91, 404/91, 2.175191 e 2.762/92)
Cardoso e Domingos Dutra. RELATOR: Deputado MILTON MENDES

t·

A • Proposição sujeita à apreciação do 2·
Plenário dê! Casa:

B • Proposição sujeita à apreciaçlo
conclusiva das Comissões: 5 -

2-

A • Proposição sujeita a disposições
especiais (art. 202 e seguintes):

1 •

PAU T A N° 36196

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUICÃO
N° 201/95 - d.o Sr. Euler Ribeiro e outros· que
"altera. o parágrafo 7° do artigo 14 da
Constituição Federal".(Apensa a Proposta de
Emenda à Constituição nO 367/96)
RELATOR: Deputado ARY KARA
PARECER: pela admissibilidade desta e da
Proposta de Emenda à Constituição nO
367/96, apensada

PRIORIDADE

3-

4-

PROJETO DE LEI N° 2.924-B/92 - do Sr.
Jackson Pereira - que "autoriza a abertura de
contas de depósitos bancários, em moeda
estrangeira, para embaixadas, consulados e
diplomatas estrangeiros".
RELATOR: Deputado BENEDITO DE LIRA

PROJETO ÓE lEI N° 118-8/95 - do Sr.
Marquinno Chedid - que "institui desconto
especial para estudantes carentes no
transporte coletivo urbano e dá outras
providências".
RELATORA: Deputada ALZIRA EWERTON

PROJETO DE LEI N° 459-B/95 - do Sr. Sérgio
Carneiro - que "regula o disposto no inciso 11
do art. 20 da Constituição Federal, dispondo
sobre as terras devolutas sob domrnio da
União".
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA

PROJETO DE LEI N° 693-C/95 - do Poder
Executivo (Mensagem n° 698/95) - que "dispõe
sobre jornada de trabalho de Médico, Médico
de Saúde Pública, Médico do Trabalho e
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A • Da Análise da Constitucionalidade.
Juridicidade e Mérito

PROJETO DE LEI N° 1.763/96 - da Sra.
Vanessa Felippe - que "altera a redação de
dispositivos da Lei n° 3.071, de 1° de janeiro
de 1916 - Código Civil".
REL;.TOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL

PROJETO DE LEI N° ,1.783/96 - do Sr. José
Fritsch - que "dispõe sobre a inserção do
nome de parlamentares em publicação de leis,
no caso que especifica".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA

PROJETO DE LEI N° 1.809/96 - do Sr. Vilmar
Rocha - que "acrescenta o art. 54 à Lei nO
8.935, de 18 de novembro de 1994, que
"regulamenta o art. 236 da Constituição
Federal, dispondo sobre serviços notariais e
de registro".
RELATOR: Deputado DANILO DE CASTRO

PROJETO DE LEI N° 1.813/96 - do Sr. Agnelo
Qu&jroz - que "altera a redação do art. 63,
"capiJt", e § 1° da Lei nO 8.245, de 18 de
outubro de 1991 , que "dispõe, sobre as
locações dos imóveis urbanQs e os
procedimentos a ela pertinentes".
RELATOR: Deputado LUIZ MAINARDI

PROJETO DE LEI N° 1.825/96 - do Sr. Zaire
Rezende - que "revoga os incisos 11 e 111 do
art. 475 da Lei nO 5.869, de 11 j~neiro de 1973,
que "institui o Código,de Processo Civil".
RELATOR: Deputado DARCI COELHO

PROJETO DE LEI N° 1.829/96 - do Tribunal
Superior do Trabalho - que "altera a redação

20-

19 -

18 -

13 - PROJETO DE LEI N° 1.086-A/95 - do Poder
Executivo (Mensagem nO 1.057/95) - que
"altera dispositivos da Lei n° 2.180, de 5 de
fevereiro de 1954, que dispõe sobre o Tribunal
Marítimo".
RELATOR: Deputado ROBSON TUMA

PROJETO DE LEI N° 1.762196 - do Sr. Júlio
Redecker - que "altera o art. 62 da Lei n°
5.010, de 30 de maio de 1966, que "organiza
a Ju~tiça Federal de primeira instancia",
dispontJo sobre férias forenses".
Deputàdo MARCONI PERILLO

17-

14 -

15 -

16 -

PROJETO DE LEI N° 1.461/96 - do Poder
Executivo (Mensagem n° 85/96) - que
"denomina "Rodovia Governador Antônio
Mariz" o trecho federal da BR-230, entre 'as
cidades de Cajazeiras e João Pessoa, no
Estado da Paraíba".
RELATOR: Deputado IVANDRO CUNHA
LIMA

PROJETO DE LEI N° 1.209-A/95 - do Sr.
Valdir Colatto - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de que conste nas
embalagens dos produtos farmacêuticos as
informações que especifica".
RELATOR: Deputado DE VELASCO

PROJETO DE LEI N° 1.587-A/96 - do Sr.
Jorge Anders - que "dispõe sobre a gravação
obrigatória do número de identificação de
veículos automotores e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ REZENDE

Médico Veterinário da Administração Pública
Federal direta, das autarquias e das fundações
públicas federais, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA

PROJETO DE LEI N° 976-A/95 - do Poder
Executivo (Mensagem n° 982195) - que "dispõe
sobre a condução de veículo oficial".
RELATOR: Deputado EDSON SOARES

PROJETO DE LEI N° 1.022-A/95 - do Sr.
Maurício Requião - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de divulgação dos índices de
evasão e repetência nos estabelecimentos de
ensino fundamental e médio".
RELATOR: Deputado ELIAS ABRAHÃO

PROJETO DE LEI N° 1.080-A/95 - do Sr.
Antô!lio Jorge - que "dispõe sobre a obrigação
dos fabricantes de lampadas de informarem o
tempo de vida útil do produto".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES

pROJETO DE LEI N° 1.207-A/95 - do Senado
Federal (PLS 177/95) - que "determina a
impressão da mensagem que menciona nos
contracheques dos servidores públicos
federais e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ REZENDE

9':

12 -

8-

11 -

7-

6-

10 -
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do art. 8° da Lei n° 8.474, de 20 de outubro de
1992, que trata da composição e organização
interna do Tribunal Regional do Trabalho da
10· Região, com sede em Brasflia - DF e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON

21 - PROJETO DE LEI N° 1.834/96 - da Sra. Laura
Carneiro - que '''modifica a redação do art. 290
da Lei n° 6.015, de 31de dezembro de 1973,
que "dispOe sobre os Registros Públicos e dá
outras providências", alterada pela Lei nO
6.941, de 14 de setembro de 1981".
RELATOR:Deputado ROBERTO
MAGALHÃES

dezembro de 1964, que "dispõe sobre o
condominio em edificação e as
incorporações imobiliárias".
RELATOR: Deputado ALMINO AFFONSO

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS

A V I S O N° 14196
AUDIÊNCIA PÚBLICA

Horário: 14:30h
Local: Plenário da Assembl~ia Legislativa do
Estado Rondônia, em Porto Velho

RECEBIMENTO DE EMENDAS
(nfcio.: 30.05.96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -

"DISCUSSÃO DA PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE N° 11/95, DOS SRS. DEPUTADOS IVAN VA
LENTE E GILNEY VIANA, QUE "SOLICITA QUE A CO-

. MISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIEN
TE E MINORIAS FISCALIZE A SECRETARIA DE ASSUN
TOS ESTRATÉGICOS NO QUE SE REFERE AO PRO-

A D A ãl" d C t"t" I"d d GRAMA DE ZONEAMENTO ECOLÓGICO DA AMAZÕNIA .
• a n Ise a ons I uClona I a e e LEGAL" COM VISTAS A COLHER SUBsfDIOS PARA A

Juridicidade (Art"54,II) ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DA RELATORA,
DEPUTADA RAQUEL CAPIBERIBE".

1 - PROJETO DE LEI N° 370-B/95 - do Sr. Beto·
Mansur - que "revoga a Lei nO 7.700, de 21 de
dezembro de 1988, que "cria o Adicional de
Tarifa Portuária - ATP", e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL

EXPOSITORES:

A V I S O N° 15/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
(nfcio.: 30.05.96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

A • Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito
1 - PROJETO DE LEI N° 1.660/96 - do Sr.

Aloysio Nunes Ferreira - que "altera a redação
do § 3° do art. 12 da Lei n° 4.591, de 15 de

-EMERSON TEIXEIRA, Secretário de Estado
do Planejamento e Coordenação Geral de
Rondônia;
- PEDRO BÉBER, Coordenador Técnico do
Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia 
Planafloro;
- EDUARDO AMARAL BORGES, Assessor
Técnico do Fórum das ONGs do Estado de
Rondônia;
- RUI VIEIRA, Coordenador de Zoneamento
Ecológico do Plano Agropecuário e Florestal
de Rondônia - Planafloro;
- VERA CANSANÇÃO. Coordenadora-Geral
do Consórcio da Tecnosolo com a Empresa
DHV;e
- MICHAEL ALLEN. Assessor Técnico do
Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD (Projeto de
Cooperação Técnica ao Planafloro).
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A V I ·S O N° 12/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Infcio.: 27/05/96
PrazO.: 5 Sessões
Decurso: 38 Sessão

1 - PROJETO DE DeCRETO LEGiSLATIVO N°
259/96 - da ComiSsão de Relações Exteriores
(Mensagem nO 1.343/95) - que "aprova o texto
da Conveção de Segurança Nuclear, assinada
pelo Brasil em 20 de setembro de 1994".
RELATOR: Deputado ROGÉRIO SILVA
PARECER: favorável

3-

1 - PROJETO DE LEI N° 1.815/98 - do Sr. Átila
Lins - que "dispõe sobre a criaçAo de Centros
de EducaçAo Ambiental". 2 _
RELATOR: Deputado SéfQio Carneiro

A V I S O N° 13/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO
SUBSTITUTIVO
Infcio.: 28/05/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 28 Sessão
A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 2.249-A/91 - do Poder
Executivo - que "dispõe sobre a Polftica
Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema
Nacional de Gerenciamento de. Recursos

Hídricos, altera a redação do artigo 1° da Lei
nO 8.001, de 13 de março de 1990, que
modificou a Lei nO 7.990, de 28 de dezembro 4
de 1989, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AROLOO CEDRAZ

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
Sala T-55, Anexo 11

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
365/93 - do Sr. Jair Bolsonaro - que "toma sem
efeito o Decreto "de 25 de maio de 1992, que
homologa a demarcação administrativa da
terra indígena Yanomami, nos estados de
Roraima e Amazonas".
RELATOR: Deputado ELTON ROHNELT
PARECER: favorável
Vista ao Deputado Werner Wanderer, em
09.08.95

PROJETO DE LEI N° 812195 - do Sr. João
Fassarella (PL's nOs 889/95 e 1.666/96,
apensados)- que "altera a redação do artigo
74, da Lei nO 4.375, de 17 de agosto de 1964 
Lei do Serviço Militar".
RELATOR: Deputado ELIAS MURA0
(avocado)
PARECER: contrário ao principal e aos
apensados

PROJETO DE LEI N° 1.370/95 - do Sr. José
Fortunati - que "dispõe sobre a repressão ao
ingresso; no sistema financeiro, de dinheiro
oriundo de' atividades ilícitas".
RELATOR: Deputado VALDENOR GUEDES
PARECER: favorável
Vista ao Deputad.) Antônio Feijão, em
18/04/96

PAU T A N° 8/96
B • Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADELocal: Plenário 15, Anexo 11
Data: 30 de maio às 10:00 horas

5

A • Proposições Sujeitas à Apreciação do
Plenãrio da Casa:

'URG~NCIA

PROJETO DE LEI N° 1.803/96 - do Poder
Executivo (Mensagem nO 342196) - que "alter3!
dispositivo da Lei nO 6.450, de 14 outubro d!3
1977, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZAn'o
PARECER: favorável
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6- PROJETO DE LEI N/)' 4.259/93 - -do Poder
Executivo (Mensagem nO 743/93) - que "dispõe"
sobre a segurança do tráfego aquaviário em
águas sob jurisdição nacion"al e dá outras
providências". 2 -
RELATOR: Deputado MAURíCIO CAMPOS
PARECER: favorável, com substitutivo e
contrário às 5 (cinco) emendas apresentadas
ao substitutivo, na Comissão Vista Conjunta
aos Deputados Antônio Feijão e Luciano
Pizzatto em 9/05/96

construção de estacionamentos públicos e dá
outras providências".
REtATOR: Deputado "RICARDO I~R

PROJETO DE LEI NO 1.827196 - do' Sr. Inácio
Arruda - que "regulamenta os serviços de
distribuição de gás combustrvel canalizado na
forma dada ao parágrafo 20 do artigo 25 da
Con~ituição Federal pela Emenda
Constitucional nO 5, de 1995."
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO

LOCAL: Plenário 09, anexo 11
HORÁRIO: 14:30 horas

Requerimento nO 19/9i - do Sr. Hélio Bicudo 
que "requer nos termos regimentais a
realização de audiên~ia pública, conjunta com
a Comissão de Trabalho, Administração e
Serviço Público, com a finalidade de discutir o
texto da Convenção nO 138, da Organização
Internacional do Trabalho, relativa à Idade
Mínima de Admissão em Emprego, adotada a
26 de junho de 1973, em Genebra, durante' a
LVIII Sessão da Conferência Internacional do
Trabalho".

Requerimento nO 18/96 - do Sr. Hélio Bicudo 
Ctlle "rp,quer nos termos regimentais a
realização d~ audiência pública, conjunta com
a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, no próximo dia 12 de
junho às 10:00.horas, para a discussão sobre o
tema "O direito do povo Maxakali às terras
tradicionalmente por ele ocupadas".

PAUTA N°16

REQUERIMENTOS:

COMISSÃO DE DIREITOS HUMAN~S
Sala 611 - Anex.t':' 11

3 - Requerimento nO 20/96 - do Sr. Agnelo
Queiroz - que "requer a oitiva dos jornalistas
Warner Filho e Tina Coelho, jomalistas do
Correio Braziliense, n~ apuração da agressãc
sofrida por estes, de parte da Polícia Militar do
Estado de Goiás, na BR-251, Km 76".

of
I'

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 1.891-A/91 - do Sr.
Jackson Pereira - que "dispõe sobre a
maioridade civil e penal e sobre a idade para
prestação do serviço militar facultativo".
RELATORA: Deputada MARIA VALADÃO
PARECER: favorável, com emenda

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO EINTERIOR

PROJETO DE LEI N° 668/95 - do Sr. Bonifácio
Andrada - que "dispõe sobre a demarcação d~

terras indígenas e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JAIR BOLSONARO
PARECER: Favorável, com 2 emendas
Vista ao Deputado AntOnio Feijão em 18/04/96

9 - PROJETO DE LEI N° 690/95 - do Sr. Agnaldo
Timóteo e Outros - que "dispõe sobre a criaçAc
de Centros de Recuperação e Ensino
Profissionalizante de menores e adolescentes

pelas . orças Armadas e dá outras 2
providêr ias".
RELAT R: Deputado PAULO DELGADO
PARE( :R: contrário
Vista ~ Deputado Jair Bolsonaro em 9/05196

8-

A V I S O N° 05/96

7-

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Local: Sala 180-C Anexo 11
Inicio.: 24.05.96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 4· SessAo

1 - PROJETO DE LEI N° 1.816196 - do Sr. Valdir 4
Colatto - que "estabelece critérios para

Requerimento nO 21/96 - da Sra. Socorro
Gomes - que "requer que seja garantido o



Maio de 1996 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira:30 15605

4-

Local: Plenário 5, Anexo 11
Horãrio: 10h

A - Requerimento:
1 - Requerimento - do Sr. Salomão Cruz - que

"propõe a realização, pela Subcomissão
Especial da Amazônia, da Zona Franca de
Manaus e das Zonas de Processamento de

Exportação - ZPE's, de Seminários sobre
"Atividades Comercial e Industrial da 5-
Amazônia, a ser realizado em Belé'mlPA, na 2·
quinzena de junho"; "Mecanismos das ZPEs, a
ser realizado em Boa VistalRR, na 2· quinzena
de julho", e "Estratégia para Desenvolvimento
da Amazônia, a ser realizado em Manaus/AM,
na 2· quinzena de agosto".

5-

6-

acompanhamento no andamento dos
inquéritos que apuram os responsáveis pela
chacina de Eldorado dos Carajás, bem como
no encaminhamento de ações do Executivo no

,sentido de garantir o assentamento das
famílias sobreviventes que continuam
acampadas na fazenda Macaxeira".

Requerimento n° 22196 - do Sr. Pedro Wilson
que "requer 9 acompanhamento permanente
do Fórum N~cional Contra a Violência no
Campo por um representante da Comissão".

Requerimento nO 23/96 - do Sr. Pedro Wilson 
que "requer' a realização de audiência pública
para tratar do tráfico de mulheres brasileira
para a Espanha".

COMISSÃO DE ECONOMIA,, . ,
INDUSTRIA ECOMERCIO

Sala 27-T - Anexo"

PAUTA N° 10/96

fiscais do imposto de renda para
empreéndimentos turísticos nas áreas da
SUDAM e da SUDENE".
RELATOR: Deputado RUBEM MEDINA
PARECER: favorável, com emendas
VISTA: devolução da VISTA pelo Deputadc
JOÃO FASSARELLA, apresentando voto em
separado, contrário

3 - PROJETO DE LEI N° 428/95 - do Sr. Laprovita
Vieira - que "dispõe sobre a obrigatoriedade
dos fabricantes e importadores de veículos
automotores abastecerem o mercado com peças
de reposição, pelo prazo mínimo de dez anos, a
contar da data da descontinuação da prOt1ução
ou importação do veículo".
RELATOR: Deputado HERCULANO
ANGHINETTI
PARECER: favoráver, 'com emenda
VISTA: .devolução da Vista pelo Deputado
RICARDO HERÂCLlO, apresentando voto em
separado,favorável, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 603/95 - do Sr. Mauri
Sérgio - que "autoriza o Poder ExecUtivo a
instituir Entreposto Aduaneiro e Loja Franca
em portos e aeroportos da Amazônia e do
Nordeste, a emitir Títulos - Warrants 
Aduane;;os, revigorando o Decreto nO 1.102,
de 21 de novembro de 1903, e dá outras

.providências".
RELATOR: Deputado JOÃO PIZZOLATTI
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N~ 797/95 - do Sr. José
Fortunati - que "estabelece limites máximos
para os níveis sonoros e de calor internos nos
veículos de transporte coletivo".
RELATOR: Deputado LUIZ MAINARDI
PARECER: favorável
VISTA: devolução da VISTA pelo Deputado
JOSÉ MACHADO, sem manifestação escrita.

B - Pr0w:'n~ições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

A V I S O N° 4/96

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 23/05/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 5· Sessão

2 - PROJETO DE LEI N° 3.607/93 - do Sr. 1
Jacksol'! Pereira - que "concede incentivos

PROJETO DE LEI N° 116-Al95 - do Sr.
Benedito Domingos - Que "limita em até 10%
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(dez por cento) do valor nominal do título de 2
capitalização a destinação para prêmios e
publicidade, e dá outras providências".
(Apenso o Projeto de Lei nO 840/95)
RELATOR: Deputado JOSI: PRIANTE

PROJETO DE LEI N° 1.711/96 -. do Sr. Jair
Siqueira - que "altera dispositivos da Lei nO
8.677, de 13 de julho de 1993, que 'dispõe
sobre o Fundo de DesenvolviméntoSocial e
dá outras providências'".
RELATORA: Deputada DOLORES NUNES
PARECER: favorável

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, ÇULTURA
EDESPORTO

Sala 170-C, Anexo II

A V I S O N° 19/96

A VI SaN° 21/96

RECEBIMENTO DE DESTAQU.ES'
Inreio.: 30/05/96
Prazo.: 2 Sessões
Decurso: -

A V I S a N° 20/96

2
PROJETO DE LEI N° 1.850/96 - do Sr. Eliseu
Padilha - que "dispõe sobre a transferência de
recursos para a manutenção dos programas de
merenda escolar nos Municípios". Apensos os
PLs nOs 1.861/96 e 1.862196.
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI

AS PROPOSIÇÓES ABAIXO SOMENTE' RECEBERÃO
DESTAQUES APRESENTADOS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 626-Al95 - do Sr.
Maurício Requião - que "altera a Lei nO 8.913,
de 12 de julho de 1994, que 'dispõe sobre a
municipalização da merenda escolar, e dá
outras providências'".
RELATOR: Deputado Alexandre Santos
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° '1.781/96 - do Sr. Gilney
Viana - que "dispõe sobre a dispensa do
comprovante de conclusão de 1° e 20 graus,
no ato da matrícula em estabelecimento de
ensino superior, para pessoas com idade igual
ou superior a (50) cinquenta anos".
RELATOR: Deputado Elias AbraMo
PARECER: contrário

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

Sala 124-C, Anexo 11

PROJETO DE LEI N° 1.321/95 - do Sr. Remi
Trinta - que "estabelece normas para o
processo de adoção e utilização do livro
didático nas escolas das redes pública e
privada, do ensino fundamental e médio em
todo o País, e dá outras providências".
Apensos os PLs nOs 1:569196, 1.573/96 e
1.699/96

RELATORA:" Deputada MARISA SERRANO
PARECER: favorável ao PL nO 1.321/95 e
contrário aos de nOs 1.569/96, 1.573/96 e
1.699/96, apensados.

3-

1 - PROJETO DE LEI N° 4.706-Al94 - do Poder
Executivo (MSG N° 557/94) - que "institui
Programa de Atenção Integral a Meninos de
Rua e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PADRE ROQUE

RECEBIMENTO DE DESTAQUES
(nreio.: 28/05/96
Prazo.: 2 Sessões
Decurso: 28 Sessão

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inreio.: 23/05/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 58 Sessão

AS PROPOSIÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
DESTAQUES APRESENTADOS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

... -

1 - PROJETO DE LEI N° 1.162195 - do Sr.
Leõnidas Cristino - que "altera o artigo 83 da
Lei nO 5.988, de 14 de dezembro de 1973, que
'regula os direitos autorais, e dá outras
providências'".
RELATORA: Deputada DOLORES NUNES
PARECER: favorável, com substitutivo
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A V I S O N° 10/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio.: 24/05196
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 4· Sessão

A -AdequaçAo Financeira e Orçamentária

1 - PROJETO DE "LEI N° 311-Al95 - do Sr.
Gonzaga Patriota - que "inclui no Plano
Nacional de Viação, aprovado pela Lei nO
5.917, de 10 de setembro de 1973, a ligação
rodoviária que especifica".
RELATOR: Deputado MANOEL I.iASTRO

B - Mérito:

2 - PROJETO DE LEI N° 4.697-8194 - do Poder
Executivo (MSC n° 539/94) - que "disp6e
sobre aplic;ação de penalidade por infração à
legislaçaó que rege as Zonas de
Processamento de Exportação (ZPE)".
RELATOR: Deputado ANTONIO KANDIR

3 - PROJETO DE LEI N° 1.53O-Al96 - do Poder
Executivo (MSC nO 151/96) - que "disp6e
sobre a absorçAo, pela União, de obrigação do
Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem-DNER".
RELATOR: Deputado PAULO MOURÃO

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA ECONTROLE

Sala 125-A - Anexo \I .
LOCAL: Plenário 9
HORÁRIO: 10 h

Reunião de Trabalho com o Sr. Domingos
Paubel de Castro, Secretário Federal de
Controle do Mini~ério da Fazenda, para
exposição e debate sobre o Sistema de
Controle do Poder Executivo.

COMISSÃO DE MINAS EENERGIA

PAU T A N° 06/96

AUDiêNCIA PÚBLICA

Local: Plenário 16 - Anexo 11
Horário: 10 horas

ABERTURA:

Deputado ROMEL ANfz/O JORGE
Presidente da Comissão de Minas e Energia

TEMA:

Discutir o Projeto de Lei nO 3.285/92 - de Sr.
Fábio Feldmann - que "Dispõe sobre a
utilização e proteçao da Mata Atlantica e dá
outras providências."

EXPOSITORES:

DILSO BARCELOS
Representante dos Sem Terra

SÉRGIO HENRIQUE FERREIRA
Presidente da Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC)

MÁRIO MONTOVANI'
Superintendente Nacional da Fundaçao SOS
Mata Atlantica

JOÃO PAULO CAPOBIANCO
Diretor Executivo do Instituto Sócio Ambiental

DEBATES COM PARLAMENTARES

AVI S O N° 5/96

RECEBIMENTO DE EM~NDAS AO
SUBSTITUTIVO
Inicio.: 22/05/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 5- Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 2.035/91 - do Senado
Federal ( PLS nO 15/91) - que "dispõe sobre a
matriz energética nacional no plano plurianual,
e da outras providências".
RELATOR: Deputado MARCOS LIMA
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COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES

Sala 125 A, Anexo"

B) Proposição Sujeita à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

L~I: Plenário 3 - Anexo 11
Horério: 10 horas

PRIORIDADE

PAU T A N° 10/96 5 -

A)Proposições Sujeitas à Apreciação pelo
PlenArioda Casa: ..

PROJETO' DE LEI N° 1.435196 - do Poder
Executivo - que "autoriza o Poder Executivo a
doar estoques públicos de alimentos, nas
condições que menciona".
RELATOR: Deputado ROBERTO FONTES
PARECER: Favorável

1 -

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

MENSAGEM NO 458/95 - do POder Executivo 
que "submete à consideraçAo do Congresso
Nacional o texto do Acordo ·Intemacional de·
Produtos Lácteos, assinado em 21 de março
de 1995, em Genebra".
RELATOR: Deputado JOSÉ TELES
PARECER: Favorável

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E
FAMíUA

Sala 107-A, Anexo 11

ReuniAo: Plenário 7 - Anexo 11
Horário: 10h

2- MENSAGEM N° 222196 - do Poder Executivo 
q·l.ie "submete· ã elevada conslderaçAo do
Congresso . Nacional as modiflcaçCes
introdúzldas no Convênio Constitutivo e outros
regulamentos básicos do Banco
Interamericano de Desenvolvimento-BIDlI

• .

RELATOR: Deputado JOSÉ THOMAZ NONO
PARECER: Favorável

AUDiêNCIA PÚBLICA

TEMA:
DOAÇÃO E TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS

CONVIDADOS:

- Or. NEI MOREIRA DA SILVA
Conselheiro do Conselho Federal de
Medicina, representante do Presidente do
Conselho Federal de Medicina, Dr. WALDIR
PAIVA MESQUITA;

- Dr. ALFREDO INÁCIO FIORELLI
Coordenador da Central de Transplantes da
Secretaria do Estado de Saúde,
Representante do Dr. ELIAS DAVID NETO,
Presidente da ABTO - Associação Brasileira
de Transplantes de ÓrgAos;

3 - . MENSAGEM N° 254/96 - do Poder Executtvo 
que "submete à consideração do Congresso
Nacional o texto do Acordo de Segu~
Social, celebrado entre a República Federativa
do B~sil e a República Italiana, em Brasllia.
em 26 de junho de 1995".
RELATOR: Deputado FEU ROSA
PARECER: Favorável

- Or. VOLNEI GARRAFA

dos Renais de

MENSAGEM NO 255196.- do Poder executIvO 
que "submete à consideração do Congresso
Nacional o texto do Acordo para Facilitaçlo de
Atividades Empresariais, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o • •
Governo da República Argentina, em Brasilia. - Or. mann~o romário valen!e
em 15 de fevereiro de 1996". Presidente da Associação
RELATOR: Deputado HERCULANO Brasilla - AREBRA;
ANGHINETTI
PARECER: Favorável

4·
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Professor Titular e Coordenador do Grupo de
Estudos é Pesquisas em Bioética da UnB;

- DrA. SIMONE TERESA AMORIM
NOGUEIRA

Coordenadora da Comissão de Direitos
Humanos da OAB-DF;

SEMINÁRIO
"REGULAMENTAÇÃO E

FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL"

LOCAL: Auditório Nereu Ramos
HORÁRIO: 9h30 As 18 horas

- Dr. CELSO R:013ERTO,FRASSON SCAFI-
Chefe de Captação de Órgãos da UNICAMP - 9b30 - ABERTURA
Departamento de Urologi~..

A V I S O N° 12196

RECEBIMENTO DE EMENDAS
InIcio.: 23/5/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 5- Sessão

. Nelson Otoch - Presidente da Comissão de
Trabalho, de Administração e .Serviço Público .'.
Jorge Luiz Gomes - Presidente da Federação
Nacional <;!psEngenheiros
Luís Eduardo Gautério Gallo - Presidente da

. ~onfederação Nacional· das . ~rofissões

. Liberais. . .
.~epresentFinte do Ministro do Trabalho '.

1 -

2-

3-

4-

PROJETO .:DE LEI N° 4.676-Al90 - do Sr.
Paulo Paim - que "dispõe sobre a capacidade
civil do maior de 16 (dezesseis) anos e menor
de 18 (dezoito) anlJs para c fitT! ~c:;ppr.íficorie

movimentação dos Ijepósitos e"1 C~rjemeta de
Poupança".
RELATORA: Deputada ALCIONE ATHAYDE

PROJETO DE LEI N° 1.841/96 - dO"Sr. Wilson
Cignachi - q~e "altera a redação do artigo ~C

da Consolidação das Leis do Trabalho ~ CLT".
RELATOR: Deputado DARCfslO PERONDI

PROJETO DE LEI N° 1.844/96 - da sra. Maria
Valadão - que "dispõe sobre a criação do
Banco Emergencial de Doadores Voluntários
de' Sangue no âmbito dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário e da iniciativa privada,
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SÉRGIO AROUCA

PROJETO DE LEI N° 1.845/96 - da sra. Maria
Valadão - que "índroduz alterações na Lei nO
7.649, de 25 de janeiro de 1988, na forma que
especifica". .
RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO,
ESERViÇO PUBLICO

lOh - PAINEL r'~ "0 Papel dó Estado na
Regulamentação e Fiscalização do Exercício
Profissionai" .

P~ulo AI~ntara Gomes .. Reitor da UFRJ
~ Marcelo Deda - Dep. Federal

Debatedores
Dep.Sandro Mabel

..Dep. Maria Elvira
Dep. José Genoino

14h30 .. PAINEl. U - "O Exercício Profissional
no Contexto da Globaliz!ição ll

(MERCOSUL; Acordos bilaterais, como o de
Portugai) ,

. Cássio Mesquita Barros - OIT
José Alves de Paula - Cooroenador Nacional
do MERCOSUL
Haroldo Ribeiro - Ministério das Relações
Exteriores

Debatedores
Oep. Sérgio Arouca
Dep. Antônio Brasil

16h .. PAINEL lU - 110 Exercício Protissional:
Realidade e Perspectivall

Luís Eduardo Gautério Gallo - Presidente do
CNPL - Conselho Nacional de Profissões
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Liberais
Henrique Luduvice - Presidente do CONFEA 
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia .
Waldir Paiva Mesquita - Presidente do CFM 
Conselho Federal de Medicina
José Luiz Pagnussat - Presidente do
COFECON - Conselho Federal de
Economia
Luiz Antônio de Souza Basílío 
VlCe~Presidente do Conselho Federal da
OAB

Debatedores
Jorge Luiz Gomes - Presidente da FNE 
Federação Nacional dos Engenheiros

.'Luiz Romeiro Silva - Presidente da
FEBRAE - Federação Brasileira de
Associações de Engenheiros

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

A V I S O N° 07/96.

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio.: 23105/96
Prazo.: 5 sessões
Decurso: 5· sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 1.229-N95 - do Poder
Executivo (Mens. n° 1.183/95) - que "altera a
Lei nO 7.565, de 19 de dezembro de 1986,
para incluir hipótese de destruição de
aeronave".
RELATOR: Deputado MAURO FECURY

2 - PROJETO DE LEI N° 1.819/96 - do Sr. Sandro
Mabel - que "autoriza realização de provas

.para obtenção de Carteira Nacional de
Habilitação para cidadãos analfabetos acima

. de 25 (vinte e cinco) anos de idade e dá
outras proyidências".
RELATOR: Deputado VICENTE ANDRÉ
GOMES

A V I S O N° 08/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO

Início.: 23/05/96
Prazo.: 5 sessões
Decurso: 5- se&são

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DES
TA COMISSÃO.

1 - P·ROJETO DE LEI N° 9Sb-A/95·· 'do Sr. lima
Netto - que "estabelece novas características
para elemento de proteçâc traseira
(pára-choque) a ser utilizado em camÍl1tJões e
veículos afins, e dá outras prov!dênclas".
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS

11- COMISSOES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL,
TRANSPORTE AQUAVlARIO

2aAUDIÊNCIA PÚBLICA

Horário: 14h30
Local: Plenário 13, Anexo 11

CONVIDADOS:
Deputado ODACIR KLEIN, Ministro de Estado
dos Transportes;

D~ CARLOS AUGUSTO CARVALHO,
Vice-Presidente da Associação de Armadores
Brasileiros· AAB; e
Dr. CLAUDIO DECOURT, Vice-Presidente do
Sindicato Nacional das Empresas de
Nav.egação Marítima - SYNDARMA.

AVISO N° 01

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio: 28/05196
Prazo: 5 sessões
Decurso: 3- sessao
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PROJETO DE LEI N° 846/95 • da Sr-. Socorro
Gomes - que "regulamenta parágrafo único do
artigo 178 da Constituição Federal".
(Apensados: PLs. nOs. 1.125/95; 907/95;
1.302195; 1.392195). '
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS
ALELUIA

COMISSÃO ESPECIAL .
SISTEMA FINANCEIRO,N~C·IONAL·

AVD'~NCI,A PÚBLICA

Horário: 1.0 h.' .
Local: Plenário 5, Anexo 11
CONVIDADO:
Dr. SÉRGIO CUTOLO, Presidente da Caixa
Econômica Federa. - ·CEF'.... ,. '

11I • COMISSOES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE,PlANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E

FISCALIZAÇÃO "

PAU T A N° 04/96

( 3a REUNIÃO ORDINÁRIA)

Horário: 10:00 horas
local: Plenário 02. Anexo 11.

1. ORDEM DO DIA
A • Apreciação de matérias em' tramitação
na Comissão.

(Encerra-se a Sessão às 20 horas e 17minutos.)



Câmara dos Deputados, 29 de maio de 1996. 
Luís Eduardo, Presidente.

REDAÇÃO FINAL

COMISSÃO DE CONSTITUI9ÃO E JUSTiÇA
EDEREDAÇAO

O Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo
12, item I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de
28 de junho de 1990, resolve conceder exonera
ção, de acordo com os artigos 33, item I, e 34 da
Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a AN
TÔNIO JOSÉ DE BARROS CARVALHO MELO

.MOURÃO, do cargo da Categoria Funcional de
Analista Legislativo - atribuição Técnica Legisla
tiva, Padrão 42, do Quadro Permanente da Câ
mara dos Deputados, a partir de 13 de maio do
ano em curso.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 12, item I, alí
nea a, do Ato da Mesa n!Ol 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6!l da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, observado o disposto no artigo 42 da Lei nº
5.901, de 09 de julho de 1973, resolve nomear, na for
ma do artigo 9!l, item 11, da Lei n!Ol 8.112, citada, SA
MUEL PEREIRA DOS SANTOS para exercer, no Ga
binete .do Líder do Partido da Frente Liberal, O' cargo
de Assessor Técnico, CNE-7, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato da Mesa
nS! 31, de 29 de fevereiro de 1996.

Câmara dos Deputados, 15 de maio de 1996. 
Luís Eduardo, Presidente.
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ATOS DO PRESIDENTE PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

O Presidente da Câmara dos Deputados, Nº 114-B, DE 1989
no uso das atribuições que lhe confere o arti- Aprova o ato que outorga permissão
go 12 , item I( alínea a, do Ato da Mesa n2 205, à Rádio Cidade de Sumé Ltda. para ex-
de 28 de junho de 1990, resolve exonerar, de piorar serviço de radiodifusão sonora em
acordo com o artigo 35, item I, da Lei n2 freqüência modulada na cidade de Cuité,
8.112, de 11 de dezembro de 1990, CLE ISE Estado da Paraiba.
MARIZE GUIMARÃES ROCHA, ponto nº O Congresso Nacional decreta:
11.861, do cargo de Assessor Técnico, CNE-7,
do Quadro Permanente da Câmara dos Depu- Art. 1

2
Fica aprovado o ato a que Se refere a Por-

tados, que exerce no Gabinete do Líder do taria nº 66, de 3 de julho de 1989, que outorga permis-
Partido da Frente Liberal. são à Rádio Cidade de Sumé Ltda. pará explorar, pelo

prazo de dez anos, sem direito de exciusMdade, servi-
Câmara dos Deputados, 15 de maio de 1996. - ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na

Luís Eduardo, Presidente. cidade de Cuité, Estado da Paraíba.
--------_______ Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor

na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 29 de maio de 1996. - De

putado Aloysio Nunes Ferreira, Presidente - Depu
tado Nilson Gibson, Relator.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
EDEREDAÇÃO

REDAÇÃO FINAL DO SUBSTITUTIVO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

AO r-nOJETO DE LEI N2 4.204-B, DE 1993,
DO SENADO FEDERAL

(PLS nQ 20193, na casa de origem)

Substitutivo da Câmara dos Deputa
dos ao Projeto de Lei n2 4.204-6, de 1993,
do senado Federal (PLS h2 20193, na Casa
de origem), que "acrescenta parágrafo ao
artigo 1.159, e inciso ao artigo 1.162, da
Lei nll 5~869, de 11 de janeiro de 1973 (Có
digo de Processo Civil); dá nova redação
ao art. 10 da Lei nll 3.071, de 12 de janeiro
de 1916 (Código Civil); acrescenta inciso
ao artigo 2ll da Lei nll 6.515, de 26 de de
zembro de 19n (lei do Divórcio); altera o
inciso 82 e acrescenta inciso 12 ao artigo
80 da Lei n2 6.015, de 31 de dezembro de
1973 (Lei de Registros Públicos)".

Dê-se ao projeto a seguinte redação:

Acrescenta parágrafo ao art. 1.163 e
inciso ao art. 1.167, da Lei n2 5.869, de 11
de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civii; dá nova redação ao art. 10 da Lei n2

3.071, de 12 de janeiro de 1916 - Código
Civil; e altera o inciso 82 do art. 80 da Lei
n2 6.015, de 31 de dezembro de 1973 - Lei
de Registros Públicos.

O Congresso Nacional decreta:



Art. 1.167 .

§ 32 Os prazos mencionados neste ar
tigo e no art. 1.161 são reduzidos a seis me
ses quando se deva presumir que a ausên
cia decorre do falecimento em catástrofe.

IV - um ano depois de passada em jul
gado a sentença de abertura da sucessão
provisória, nos casos em que se deve presu
mir que a ausência decorre do falecimento
em catástrofe."

Art. 22 O art. 10 da Lei n2 3.071 , de 12de janei
ro de 1916 -. Código Civil, passa a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 10. A existência da pessoa natural
termina com a morte. Presume-se esta,
quanto aos ausentes, nos casos de abertura
da sucessão definitiva."

Art. 32 O inciso 82 do art. 80 da Lei n2 6.015, de
31 de dezembro de 1973 - Lei dos Registros Públi
cos, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 80 .

82) se a morte foi natural ou violenta e
a causa conhecida, mencionando-se os no
mes dos atestantes; ou se foi reconhecida,
nos termos do art. 88;

Art. 42 Esta Lei entra em vigor cento e vinte
dias após a data de sua publicação.

Sala da Comissão, 29 de maio de 1996. - De
putado Aloysio Nunes Ferreira, Presidente - Depu
tadoNilson Gibson, Relator.

PROJETO DE LEI N2 5.071-D, DE 1990

Dispõe sobre a proteção das cavida
des naturais subterrâneas, em conformi
dade com o inciso X do art. 20 e o Inciso
V do art. 216, da Constituição federal, e
dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 12 As cavidades naturais subterrâneas
existentes no território nacional são bens da União,
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Art. 12 Os arts. 1.163 e 1.167 da Lei n2 5.869, consideradas patrimônio cultural e natural do povo
de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, brasileiro.
passam a vigorar acresc,idos dos seguintes dispositi- Art. 22Para os efeitos desta lei, consideram-se:

vos: I - cavidades naturais subterrâneas: os espa-
"Art. 1.163 ços conhecidos como cavernas, penetráveis pelo

homem, desde que suas formações sejam devidas a
processos naturais, independentemente do tipo de
rocha encaixante ou de suas dimensões, incluindo
seu ambiente, seu conteúdo mineral e hídrico, as co
munidades animais e vegetais ali abrigadas e o cor
po rochoso onde se inserem;

11 - gruta: todas as cavernas com desenvolvi
mento predominantemente horizontal, igualmente
para toca e lapa;

111 - abismo: todas às cavernas com d,esenvol
vimento predominantemente vertical, analogamente
para fuma, fossa e buraco;

IV - sítios espeleológicos: as áreas geomorfo
logicamente identificáveis onde ocorrem cavernas e
outras feições superficiais ou subterrâneas a elas
associadas;

V - área circunvizinha: área próxima à cavida
de natural subterrânea e de seu conjunto, onde as
ações possam exercer efeitos sobre o complexo ca
vemícola e este sobre seu entorno, necessária para
a manutenção do equilíbrio ecológico e da integrida
de física desse patrimônio;

VI - sistemas cavemícolas: conjunto de cavida
des distintas de uma mesma área que sejam interco
nectadas por um sistema de drenagem ou por micro
espaços no corpo rochoso.

Art. 32 Nas cavidades naturais subterrâneas
somente serão permitidos estudos de ordem científi
ca, tecnológica e atividades de lazer e turismo me
diante a apresentação de projeto devidamente anali
sado e aprovado pelo órgão competente do Poder
Executivo, qué emitirá certificado de autorização.

§ 12Os usos turístiCO e de lazer das cavidades
naturais subterrâneas de modo intensivo deverão
ser compatibilizados com programás de educação
ambiental previstos no Plano de Manejo.

§ 22 Será sempre exigido Estudo Prévio de Im
pacto Ambiental quando, na área de influência do
projeto, obra ou atividade, houver cavidade natural
subterrânea, preservando-se integralmente as que
tenham valor científico, cultural, histórico ou paisa
gístico.

Art. 42 Nas áreas circunvizinhas às cavidades
naturais subterrâneas, em um raio mínimo de 500
metros, ficam proibidas:
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I - a implantação e funcionamento de indús
trias capazes de afetar o solo e o subsolo;

" - a realização de obras que importem sensí
vel alteração das condições ecológicas locais;

111 - o exercício de atividades capazes de pro
vocar uma acelerada erosão das terras, acentuado
assoreamento ou poluição das coleções hídricas;

IV - as atividades de pesquisa e lavra rnineral;

V - o exercício de atividades que ameacem ex
tinguir na área protegida o ambiente propício à con
servação das cavidades naturais subterrâneas;

VI - estradas e ferrovias.

Art. 52 O Poder Executivo, por intermédio de
seu órgão competente, em conjunto com entidades
públicas e privadas, com a participação de especia
listas das áreas de interesse, procederá ao levanta
mento das cavidades naturais subterrâneas existen
tes em todo o território nacionàl, implantando o Ca
dastro Nacional do Patrimônio Espeleológico.

§ 12 O Cadastro Nacional do Patrimônio Espe
leológico, entre outras finalidades, visará a elabora
ção de planos e programas a serem desenvolvidos
nas cavidades, de acordo com as diretrizes estabe
lecidas no Programa Nacional de. Proteção ao Patri
mônio Espeleológico, aprovado pela Resolução n2

5/87, do Conama.

§ 22 Para efeito do cadastro a que se refere o
parágrafo anterior, serão consideradas as informa-·
ções prestadas pela Sociedade Brasileira de Espe- .
leologia - SBE e de outras entidades especializadas
em espeleologia.

§ 32 Ficam obrigados os órgãos e empresas
que executem ou administrem explorações de recur
sos naturais 01.: construções civis a informar ao ór
gão competente do Poder Executivo a existência de
cavidades naturais subterrâneas nas áreas de suas
atividades, sob pena de pagamento das multas esta
belecidas no art. 82 desta lei e cassação da licença
ambiental de empreendimento.

Art. 62 Os órgãos federais financiadores de
pesquisa e projetos, nas áreas de atuação referidas
no artigo anterior, darão especial atenção à aprecia
ção de trabalhos a serem realizados nas cavidades
naturais subterrâneas.

Art. 7!l A utilização do Patrimônio Espeleológico
em desacordo com o disposto nesta lei constitui
dano ao meio ambiente e ao patrimônio da União,
estando legitimadas para a promoção da ação prin-

cipal ou cautelar as pessoas e entidades menciona
das no art. 52 da Lei n2 7.347, de 24 de julho de
1985.

Art. 82 A retirada sem autorização de material
biológico, geológico, arqueológico ou paleontológico
de cavidades naturais subterrâneas, bem como as
demais infrações estabelecidas nesta lei sujeitarão o
infrator ao pagamento de multa' no valor de 100
(cem) a 1000 (mil) Unidades Fiscais de Referência
UFIR, ou outro índice oficial equivalente que a subs
titua, ou de até dez por cento do valor do empreendi
mento e apreensão do material proibido, sem prejuí
zo de outras penalidades previstas em lei e da repa
ração do dano causado.

§ 12 As multas serão aplicadas em dobro em
caso de reincidência.

§ 22 No caso de infração continuada, que
se caracterize pela permanência da ação ou
omissão inicialmente punida, as multas serão
aplicadas diariamente até cessar a atividade de

.gradadora.

§ 32 Ficam também as autoridades compe
tentes que deixem de promover as medidas ne
cessárias a impedir as infrações mencionadas
nesta lei sujeitas às penalidades previstas neste
artigo, sem prejuízo das administrativamente cabí
veis.

Art. 92 O Poder Público instituirá unidades de
conservação ou outras formas de acautelamento e
proteção das cavidades naturais subterrâneas de
maior relevância que estejam na iminência de des
truição por atividades antrópicas, bem corno de suas
áreas de entorno.

Art. 10. Ficam revogados quaisquer atos admi
nistrativos de licença, autorização e alvarás de pes
quisa ou lavra mineral que coloquem em risco a inte
gridade do Patrimônio Espeleológico.

Art. 11. O Poder Executivo regulamentará
esta lei no prazo de noventa dias após sua publi
cação.

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, 29 de maio de 1996. - De
putado Aloysio Nunes Ferreira, Presidente - Depu
tado Nilson Gibson, Relator.

COMISSÕES

DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



Sala da Comissão, 29 de maio de 1996. - Ma
ria Linda Magalhães, Secretária.

Distribuição nll 14196

Em 29-5-96

Ao Deputado AUGUSTO VIVEIROS
Projeto de Decreto Legislativo nll 9.7/95 - do Sr.

Euler Ribeiro - que ·dispõe sobre a realização de
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O Deputado DELFIM NETTO, Presidente da plebiscito para a criação do Território Federál do Alto
Comissão de Finanças e Tributação, fez a seguinte Solimões e dá outras providências·.

Projeto de Decreto Legislativo nll 98195 - do Sr.
Euler Ribeiro -que ·dispõe sobre a' realização de
plebiscito para a criação do Território Federal do Rio
Negro e dá outras providências·.
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Milton Mendes
Milton Temer

A1mino Affonso
Danilo de Castro
Edson Soares
Marconi Perillo
Nicias Ribeiro
Vicente Arruda
Welson Gasparini
Zulaiê Cobra

João Natal
José Luiz Clerot
Nestor Duarte
Robson Tuma

PDT

Bloco (PPBJPL)

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta
Alzira Ewerton
Darci Coelho
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Jair Siqueira
Jarbas Lima
José Rezende
Prisco Viana

Aroldo Cedraz
Laura Carneiro
L1ndberg Farias
Luciano Pizzatto
Maria Valadão

Presidente: Gilney Viana (PT)
12 Vice-Presidente: Ivan Valente (PT)
22 Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
32 Vice-Presipente: Celso Russomanno (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Álvaro Gaudênclo Neto
Ciro Nogueira

José Carlos Vieira
José Coimbra

Osmir Lima

Secretário: Sérgio sampaio Contreiras de Almeida
Local: terça-feira. quarta-feira e quinta-feira - 1Oh - Plenário, sala 1.

. Telefones: 318-6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Alberico Filho
Barbosa Neto
Elias Abrahão

Fernando Diniz
Luiz Carlos santos

Pedro Novais

Átila Lins
Cláudio cajado

Eliseu Moura
Jair Soares .

Jairo Azi
Júlio César

Magno Bacelar
Maluly Netto

Moisés Lipnik
Raimundo Santos

Ricardo Barros
Theodorico Ferraço

1 vaga

PSDB

Antonio Carlos Pannunzio Adroaldo Streck
Domingos Leonelli Arthur Virgnio
Koyu lha Itamar Serpa .
José de Abreu Márcia Marinho
Luiz Piauhylino Marconi Perillo
Roberto Rocha Nicias Ribeiro
Roberto·santos Roberto Franca
Salvador Zimbaldi Ubiratan Aguiar
Vlc Pires Franco (PFL) 1 vaga

PT

Jaques Wagner Esther Grossi
Jorge Wilson (PPB) Ivan Valente
Pinheiro Landim (PMDB) José Genofno
Ricardo Izar (PPB) Tilden Santiago
Sandra Starling 1 vaga

PDT

Eurfpedes Miranda Femando Lopes
LeonelPavan Serafim Venzon
Wolney Queiroz 1 vaga

PSB

Sérgio Guerra João Colaço

AntOnio dos santos
Benedito de Lira
Ciro Nogueira
Jairo Carneiro
Nelson Trad
Paes Landim
Raul Belém
Régls de Oliveira
Roberto Magalhães
Rodrigues Palma
Roland Lavigne
Vicente Cascione
VllmarRocha

Bloco (PMDBlPSDJPSL/PSC)

Aloysio Nunes Ferreira
AryKara
De Velasco
Eudoro Pedroza
Gllvan Freire
lvandro Cunha Lima

PCdoB

Inácio Arruda Jandira Feghali

sacretária: Maria lvone do Espfrito santo
Local: quarta-feira - 10h - Plenário, sala 14-A
Telefones: 318-6908 a 6910

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO

Presidente: Aloyiso Nunes Ferreira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Vicente Cascione (PTB)
22 Vice-Presidente: Nestor Duarte (PMDB)
32 Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)



Bloco (PMDB/PSDIPSL/PSC)

Suplentes

Enivaldo Ribeiro
Júlio Reclecker

Roberto Jefferson (PTB)

Jair Bolsonaro
Maurfclo Campos
Valclenor Guedes

PSDB

AntOnio Feijão Celso Russomanno
Elias Murad Firmo de Castro
José Anlbal Luiz Carlos Hauly
Rommel Feijó Márcio Fortes

PT

José Genofno Adão Pretto
Paulo Delgado Luciano Zica

PDT

Márcia Clbilis Viana Sérgio Carneiro

PSB

1 vaga 1 vaga

PCdoB

Haroldo Lima Aldo Rebelo

Secretário: Tércio Mendonça Vilar.
Local: quarta-feira - 9h - Plenário Sala 19

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: Fernando Zuppo (PDT)
12 Vice-Presidente: Airton Dipp (PDT)
22 Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
32 Vice-Presidente: Carlos Airton (PPB)

Titulares

\ imey Filho

Euler Ribeiro
Marcos Lima
Valdir Colatto

2 vagas

Serafim Venzon

Ana Júlia
José Machado

Gervásio Oliveira

Aécio Neves
Narclo Rodrigues

salomão Cruz
Zulaiê Cobra

Alceste Almeida
Alclone Athayde

Inácio Arruda
Pedro Wilson (PT)

Valdemar Costa Neto

PV

PT

PDT

PSB

PSDB

Sérgio Cameiro

Blo~o (PPBIPL)

Vilson santini

Albérico Filho
Chicão Brfgido
Emerson Olavo Pires
Remi Trinta
Wilsor:l Branco

Celso Russomanno
Jorge Anders
Pimentel Gomes
Vanessa Felippe

Raquel Capiberibe

Expedito Júnior
Socorro Gomes (PC do B)
Tilden Santiago (PT)
Valdenor Guedes
Wibberto Tartuce

GilneyViana
Ivan Valente

Bloco (PMDB/PSDIPSL/PSC)'

Presidente: Elias Murad (PSDB)
12 Vice-Presidente: AntOnio Feijão (PSDB)
32 Vice-Presidente: Francisco Rodrigues (PPB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFL/PTB)

Fernando Gabeira

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: quarta-feira-10h - sala 3 Anexo li, Plenário 13.
Telefones: 318-6930 a 6935 .

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

Bloco (PMDB/PSDIPSL/PSC)

Edison Andrlno Armando Abilio
Henrique Eduardo Alves Carlos Nelson
Nan Souza lvandro Cunha Lima
S1mara Ellery José Aldemi
Wilson Clgnachi Marisa Serrano

Bloco (PPBIPL)

Davi Alves Silva
Eraldo Trindade

Prisco Viana
Ricardo Izar
Sérgio Naya

Aracely de Paula
João Maia

José Mendonça Bezerra
Paulo Lima
Raul Belém

1 vaga

AntOnio Carlos Pannunzlo
Ceci Cunha

LeOnidas Cristino
Mário Negromonte

PSDB

Bloco (PFLlPTB)

João Leão
Pedro Henry (PDT)
Roberto Franca
Zé Gerardo

Carlos Airton
Felipe Mendes
Francisco Rodrigues
2 vagas

Airton Dipp (PDT)
Albérico Cordeiro
César Bandeira
Eliseu Moura
Murllo Pinheiro
RogédoSilva

1 vaga

Elton Rohnelt
Ivo Mainardi
José Priante

Pinheiro Landim
1 vaga

Abelardo Lupion
Carlos Magno

Júlio César
Maluly Netto

Maria Valadão
Paulo Heslander

Bloco (PPB/PL)

Átila Lins
Luciano Pizzatto
Moisés Lipnik
Rogério Silva
VilmarRocha
Werner Wanderer

Ary Kara
João Thomé Mestrinho
José Pinotti
Marcelo Barbieri
Noel de Oliveira

Davi Alves Silva
Francisco Rodrigues

Anivaldo Vale
Augusto Nardes João Paulo

PT

Alcides Modesto



Nedson Mlcheleti José Augusto

PDT

Fernando Zuppo Edson Ezequiel

PCdoB

Fernando Gornes (PTB) 1 vaga

SIP

Nelson Marchezan 1 V{iga

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: José Prtante (PMDB)
12 Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PSC)
22 Vice-Presidente: Luiz cartos Hauly (PSDB)
32 Vice-Presidente: Paulo Bauer (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Anlbal Gomes
Jurandyr Paixão
Marcelo Teixeira
Max Rosenmann
Nair Xavier Lobo

Sandro Mabel

Affonso Camargo
Arolde de Oliveira

Carlos Melies
Felix Mendonça

Hugo Rodrtgues da Cunha
Jaime Martins

Waldorniro Fioravante (PT)

Bloco (PPBIPL)

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

Antonio do Valie
DUso Sperafico
Elton Rohnelt
José Prtante
Orano Gonçalves
Paulo Ritzel

José Múcio Monteiro
Lima Netto
Luiz Bmga
Magno Bacelar
Paulo Bauer
Roberto Fontes
Rubem Medina
sarney Filho

Suplentes

Antonio Gemido
Célia Mendes
Costa Ferreim

João Maia
Luiz Bmga

Vicente casc/omi

Bloco (PFUPTB)

José Cartos Coutinho
Laura Carneiro
Martlu Guimarães
Paulo Bornhausen
VdmarRocha
1 vaga

Secretárto: Ronaldo de Oliveira Noronha
Local: terça-feira, quarta-feira e quinta-feira -10h - Plenárto 17.
Telefone: 318-7071

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Presidente: Hélio Bicudo (PT)
12 Vice-Presidente: Pedro Wilson (Pi)
22 Vice-Presidente: Fernando Lopes (PDT)

Titulares

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

De Velasco
Elcione Barbalho
Roberto Valadão
Silas Brasileiro
1 vaga

Bloco (PPBIPL)

Agnaldo Timóteo
Anlvaldo Vale
3 vagas

Gilvan Freire
4 vagas

Fmncisco Silva
Jair Siqueira

Maurtcio Campos
2 vagas

Cunha Lima
Enivaldo Ribeiro
Francisco Horta
João Pizzolatti
João Ribeiro
Renato Johnsson

Antonio Balhmann
Luiz Carlos Hauly
Luiz Fernando
salomão Cruz
Vittorto Medloli

PSDB

Art Magalhães
Fetter Júnior

Herculano Anghlnettl
Hugo Biehl

Laprovita Vieira
1 vaga

Antonio Aureliano
Antonio Kandir

Koyu lha
Nelson Otoch
Veda Crusius

PCdoB
Júlio Redecker Pauderney Avelino

.Secretárto (a): Anamelia Ribeiro Correia de Araujo
Local: quarta-feira -1 Oh - Plenárto 112 - Bi. das Lid.
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Moacyr Andrade (PPB)
12 Vice-Presidente: Álvaro Valie (PL)
22 Vice-Presidente: Maurtcio Requlão (PMDB)
32 Vice-Presidente: Martlu Guimarães (PFL)

PSDB

FlavioArns Fernando Gabeira
Nilmárto Miranda (PT) 3 vagas
Sebastião Madeira
Tuga Angerami

PT

Helio Bicudo Domingos Dutra
Pedro Wilson Marta Suplicy

PDT

Fernando Lopes Eurfpedes Miranda

PSB

Ubaldlno Junior Fernando Lyra

PCdoB

Socorro Gomes Agnelo Queiroz

Secretárta: Terezinha de Lisieux Franco Miranda
Local: Sala 8 - Anexo 11
Telefone: 318-6887

João Fassarelia
José Machado
Severtno Cavalcanti (PPB)

Edson Ezequiel

Ricardo Heráclio

PT

Celso Daniel
Luiz Mainardi

Marta da Conceição Tavares
PDT

Femando Zuppo
PSB

Gonzaga Patriota



Titulares Suplentes Bloco (pMDBlPSDIPSL/PSC)

Bloco (PMDBIPSDIPSL/PSC)

Costa Ferreira
Marilu Guimarães
Osvaldo Biolchi
Osvaldo Coelho
Paulo Lima
1 vaga

Bloco (PFLlPTB)

Jairo Camelro
José Jorge

Lfdia Qulnan
Paes Landim

Ronivon Santiago
Vic Pires Franco

Anfbal Gomes
Confúcio Moura
•Fernando Diniz
Freire Júnior
Marcelo Barbieri
Mário Martins
PedroYves
Zé Gomes da Rocha
2 vagas

Carlos Apolinário
Hélio Rosas

7 vagas

Elias Abrahão Eliseu Padilha
Maria Elvira Emerson Olavo Pires
Marisa Serrano José Luiz Clerot
Marquinho Chedid Rita Camata
Mauricio Requião Zé Gomes da Rocha

Bloco (PPBIPL)

Álvaro Valle Agnaldo Timóteo
Dolores Nunes Cleonâncio Fonseca
Eurico Miranda Expedito Júnior
Mário de Oliveira José Linhares
Moacyr Andrade Luiz Buaiz

PSDB
Alexandre Santos Luciano Castro
FlávioAms Osmânio Pereira
Itamar Serpa Roberto santos
Ubiratan Aguiar 1 vaga

PT

Esther Grossi João Fassarella
Padre Roque Maria Laura
Pedro Wilson Teima de Souza

PDT
Severiano Alves Luiz Durão

Bloco (PPBIPL)

Bonifácio de Andrada
Eraldo Trindade
José Egydio
Márcio Reinaldo Moreira
Pedro Canedo
Pedro Correa
Valdemar Costa Neto
1 vaga

PSDB

Arnaldo Madeira
Arnon Bezerra
Arthur Virgnio
Ayrton Xerez
candinho Matos
Edson Silva
Jayme santana

PT

Ana Júlia
Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Nilmário Miranda

AryValadão
Cunha Lima

Eujácio Simões
Herculano Anghinetti

4 vagas

Adelson Ribeiro
Alexandre santos

Cipriano Correia
Luiz Femando
Paulo Mourão

2 vagas

Augusto Carvalho
Chico Vigilante

Miguel Rossetto
Paulo Bernardo

PSB

Ricardo Gomyde Lindberg Farias (PCdoB)

Secretária: Célia Maria de Oliveira
Local: quarta-feira - 10h
Telefones: 318-6900/6905/701117012

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

1 vaga

Beto Lélis

Cidinha Campos
José Maurfcio

Giovani Queiroz
1 vaga

PDT

PCdoB

PSB

José Carlos Saboia

Sérgio Miranda

secretário: Jorge Henrique cartaxo
Lol:al: quinta-feira -1011 - Plenário 9, Sala 961
Telefone: 318-6888

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃOSuplentes

Presidente: Jaime Martins (PFL)
12 Vice-Presidente: Wemer Wanderer (PFL)
22 Vice-Presidente: Arnon Bezerra (PSDB)
32 Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)

Titulares

Presidente: Delfim Netto (PPB)
12 Vice-Presidente: Francisco Dornelles (PPB)
22 Vice-Presidente: Augusto VIVeiros (PFL)
32 Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Bloco (PFLlPTB)

Álvaro Gaudêncio Neto
Betinho Rosado
Heráclito Fortes
Jaime Martins
José Carlos Coutinho
Maurfcio Najar
Murilo Domingos
Werner Wanderer

3 vagas

Antonio dos santos
Antonio Geraldo

carlos Magno
João Iensen

José Carlos Aleluia
José Tude

Mussa Demes
Ney Lopes

Osório Adriano
Paulo Heslander
Ursicino Quiroz

Augusto Viveiros
Benito Gama
José Carlos Vieira
Manoel Castro
Mussa Dames

Adauto Pereira
Efraim Morais

Hugo Lagranha
João Mellão Neto

José Coimbra



1 vaga

Edson Soares
Paulo Feljó

salomão Cruz
Vlttorio Mecldloll

Alberto Silva
EdinhoBez

Elton Rohnelt
S1mara E1lery

1 vaga

Airton Dipp

Aroldo Cedraz
BenltoGama
Nelson Trad

Paulo Gouvêa
Régis de Oliveira

Roberto Fontes

Haroldo sabóia
José Borba (PTB)

Milton Mendes

Alceste Almeida
Augustinho Freitas

Edson Queiroz
Maurfcio Campos
Roberto Campos

PT

PDT

PSB

PSDB

Bloco (PPBIPL)

Chico Ferramenta
Fernando Ferro
Luciano Zica

Bloco (PFLlPTB)

Haroldo Lima
Marcos Lima
Oscar Goldoni
Paulo Tltan
Rivaldo Macari

Moisés L1pnlk Nelson Marquezelli
Osmir Lima Paulo Bornhausen
Sérgio Barcellos Werner Wanderer

Bloco (PMDIWSDIPSL/PSC)

Adroaldo Streck
Antônio Feijão
José Chaves
Sylvio Lopes

Antônio Ueno
Aracely de Paula
Átila Lins
Hilário CoImbra
Leur Lomanto
Theodorico Ferraço

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

Genésio Bernardino Edison Andrlno
Luiz Henrique Hllarlo Coimbra
Nair Xavier Lobo Moreira Franco
Paes de Andrade Robson Tuma
Ushitaro Kamia 1 vaga

José Mauricio

carlos Camurca
Fausto Martello
Jorge Tadeu Mudalen
Romel Anizio
8aIatiel Carvalho

1 vaga

Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: quarta-feira - 10h - Plenário sala 15-B
Telefones: 318-6944/6946

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
Presidente: Átila Lins (PFL)
12 Vice·Presidente: Aracely de Paula (PFL)
22 '{ICe-Presidente: Herculano Anghinettl (PPB)
32 VICe-Presidente: Renan Kurtz (PDT)

Titulares Suplentes

Suplentes

Lima Netto
Mauro Lopes

Roberto Magalhães
Rogério Silva

Wilson Cunha

Osório Adriano
Roberto Brant (PSDB)
Saulo Queiroz
Sérgio Naya
Silvio Torres (PSDB)

Bloco (PMDIWSDJPSL/PSC)

AntOnio do Valle
Gennano Rigotto

Paulo Ritzel
Pinheiro Landin

4 vagas

Edinho Bez
Eliseu Padilha
Gonzaga Mota
Hennes Parcianello
Homero Oguido
Jurandyr Paixão
Max Rosenmann
Pedro Novais

Bloco (PPIWL)

Ari Magalhães Anivaldo Vale
BasRío Villani Flávio Derzi
Delfim Netto Francisco Horta
Eujácio Simões João Pizzolattl
Fetter Júnior Laprovlta Vieira
VadãoGomes Nelson Meurer
1 vaga Valdomlro Meger

PSDB

Antônio Kandir Arnaldo Madeira
Fernando Torres Ayrton Xerez
Finno de Castro Jorge Anderes
Márcio Fortes Luiz Carlos Hauly
Paulo Mourão Vicente Arruda
Veda Crusius 1 vaga

PT

Celso Daniel Luiz Gushiken
José Fortunati Marcelo Déda
Maria da Conceição Tavares Milton Temer
Paulo Bernardo Nedson Micheleti

PDT

Fernando Lopes Coriolaao sales
Fernando Ribas Caril EnioBaccl

PSB
João Colaço Sérgio Guerra

PCdoB

Aldo Rebelo Sérgio Miranda

Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: quarta-feira -1 Oh - Plenário sala 5
Telefones: 318-6960/6989/6955

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Romal Anizlo (PPB)
12 Vice-Presidente: Carlos Camurça (PPB)
22 Vice-Presidente: Paulo Trtan (PMDB)
32 Vice-Presidente: Osmir Lima (PFL)

Titulares

Bloco (PFLlPTB) Bloco (PPBIPL)

Efraim Morais
Eliseu Resende
José santana de Vasconcelos

Abelardo Lupion
Hilário CoImbra
Murilo Pinheiro

Cunha Bueno
Herculano Anghinettl
José Teles

Adylson Motta
Cunha Lima
Jofran Frejat



Mário cavallazzi
Robério Araujo

PSDB

Severino Cavalcanti
Wagner 8aIustiano

Luiz Buaiz
Nilton Baiano
Talvane Albuquerque

Robério Araujo
2 vagas

Gonzaga Patriota Pedro Valadares

secretário: Manoel Araujo Fernandes
Local: terça-feira, quarta-feira e Quinta-feira -1 Oh - Plenário Sala 2
Telefones: 318-8266 - 318-6992 a 6996

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíUA

Aécio Neves
Feu Rosa
Franco Montoro
José Thomaz NonO

Luiz Gushiken
Paulo Delgado

Miro Teixeira
Renan Kurtz

PT

PDT

PSB

Jayme santana
Pimentel Gomes

2 vagas
1 vaga

Fernando Gabeira (PV)
Marta Suplicy

Carlos Cardinal
LeonelPavan

PSD8

Carlos Moscooi B.Sá
Cipriano Correia Elias Murad
Eduardo Mascarenhas Ezldio Pinheiro
Fátima Pelaes Feu Rosa
Márcia Marinho Jovalr Arantes
Osmânio Pereira Sergio Arouca
Rommel Feij6 2 vagas
Sebastião Madeira

PT

Humberto Costa Arlindo Chinaglia
José Augusto Eduardo Jo~ge

Marta Suplicy JairMeneguelll
Taga Angerami (PSDB) Paulo Paim

PDT

Cidinha campos Wilson Braga
Serafim Venzon Fernando Ribas Caril

PSB

1 vaga Raquel Capiberibe

Bloco (PMDB/PSDIPSUPSC)

Carlos Alberto
Luiz Moreira

Manoel Castro
Osvaldo Biolchi

Paulo Bauer
Roberto Jefferson

Sérgio Barcellos

João Melão Neto
José Carlos Aleluia
José Coimbra
Mendonça Filho
Raimundo Santos
Wilson Cunha
Zila Bezerra

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

José Pimentel (PT) Alberto Golclman
Noel de Oliveira Paulo Ritzel
Olavo Cà1heiros 3 vagas
Sandro Mabel
zaire Rezende

PCdoB

Jandira Feghali Agnelo Queiroz

Secretário (a): Mlriam Maria Bragança santos
Local: quarta-feira -1 Oh - Plenário sala 9
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISmAçÃO
E SERViÇO PÚBLICO

PresideJ;lte: Nelson Otoch (PSDB)
19 Vice-Presidente: lidemar Kussler (PSDB)
2g Vice-Presidente: Jair Meneguelll Jair Meneguelli (PT)
3g Vice-Presidente: José Coimbra (PTB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Adelson Salvador
André Pucclnelli
Armando Costa
Chicão Brlgido

Genésio Bernardino
Laire Rosado

Olavo Calheiros
Pedro Yves

1 vaga

Bloco (PPBIPL)

Ayres da Cunha
Carlos Magno
Ceci Cunha (PSDB)
Célia Mendes
Fernando Gonçalves
Iberê Ferreira
Jair Soares
Jonival Lucas
JoséTude
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

Armando Abmo
Darclsio Perondi
Elcione Barbalho
Euler Ribeiro
José A1demir
José Pinotti
Lfdia Quinan
Rita camata
Saraiva Felipe

Presidente: Eduardo Mascarenhas (PSDB)
1g Vice-Presidente: Osmânlo Pereira (PSDB)
2g Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
3g Vice-Presidente: José A1demlr (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Adhemar de Barros Filho (PPB)
Antonio Joaquim Araujo

Augusto Viveiros
Costa Ferreira

Dumo Plsaneschi
Laura Carneiro

Marilu Guimarães
RoJand Lavigne

Zlla Bezerra
2 vaga

Alclone Athayde
Amaldo Faria de Sá
Augusto Farias
Jofran Frejat
José Unhares

Dolores Nunes
José Egydio

Marcia Reinaldo Moreira
Pedro canedo
Pedro Corrêa

Chico Vigilante (PT)
Jair Bolsonaro
Maria Laura (PT)

Bloco (PPBIPL)

Ary Magalhães
Amaldo Faria de Sá
Benedito Guimarães



PPS

Sérgio Arouca 1 vaga

Secretária: Talita Veda de Almeida
Local: terça-feira. quarta-feiraequinta-feira -1Oh - Plenário 8aIa 11
Telefones: 318-6987/6990nOO4l7007

CÇ>MISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Presidente: Newton Cardoso (PMDB)
12 Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
22•Vice-Presidente: Mauro Lopes (PFL)
32 Vice-Presidente: José Carlos Lacerda (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Suplentes

Miguel Rossatto (pn
Valdomiro Meger

B.Sá
IIdemar Kussler
Luciano Castro
Nelson Otoch

Jair Meneguelli
Paulo Paim
Paulo Rocha

Wilson Braga

Fernando Lyra

Agnelo Queiroz

Chico da Princesa
Cláudio Cajado
Dumo Pisaneschi
Jairo Azi
João Maia
Lael Varella
Mauro Fecury
Mauro Lopes
Paulo Gouvêa
Philemon Rodrigues
Ricardo Barros

Darci Coelho
Julio Redecker

PSDB

A1mlno Affonso
Domingos Leonelli

Olavio Rocha
1 vaga

PT

Carlos Santana
Jaques Wagner

Luciano Zica

PDT

Renan Kurtz

PSB

João Colaço

PCdoB

Aldo Rebelo

Betinho Rosado
Corauci Sobrinho

Eliseu Resende
Fernando Gonçalves

Iberê Ferreira
Jaime Fernandes

José carlos Coutinho
José santana de Vasconcellos

Luiz Braga
Murilo Domingos

Rubem Medina

AryValadão Fausto Martello
Benedito Guimarães Felipe Mendes
Davi Alves Silva Jorge Wilson
Francisco Silva Nilton Baiano
Lufs Barbosa 2 vagas
Marcelo Teixeira (PMDB)

PSDB

Hugo Lagranha (PTB) candinho Mattos
José Carlos Lacerda Fernando Torres
Jovair Arantes José Chaves
LeOnidas Crlstino Márcio Fortes
Mário Negromonte Pedro Henry
Paulo Feijó ' Zé Gerardo
Simão Sesslm 1 vaga

PT

Carlos santana Chico Vigilante
João Coser GilneyViana
Marcos Medrado Hélio Bicudo
Teima de Souza João Paulo

PDT

Antonio Geraldo (PFL) Edson Ezequiel
Vicente André Gomes Matheus Schmldt

PSB

Pedro Valadares Alexandre Cardoso

PC.doB

A~tOnioBrasil (PMDB) Socorro Gomes

Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
LoCai: quarta-feira -1 Oh - Plenário sala 11
Telefones: 318-6973 a 6976

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A SITUAÇÃO

.DOS BINGOS NO BRASIL

Proposição: REQ-2J95 Prazo: 26-5·95 à 23-10-95

Presidente: Zulaiê Cobra
12 Vice-Presidente: Ricardo Gomyde
22 Vice-Presidente: Vicente André Gomes
32 Vice-Presidente: Padre Roque
Relator: Eurico Miranda

Titulares
Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

Alberto Goldman
Alberto Silva
Barbosa Neto
Carlos Nelson
João Thome Mestrinho
Moreira Franco
Newton Cardoso
Oscar Andrade
Rubens Cosac

Bloco (PPBIPL)

Agnaldo Timóteo
Alceste Almeida

Anlbal Gomes
Edinho Araújo
Mário Martins
Nestor Duarte

Noel de Oliveira
Paulo Titan

Roberto Paulino
2 vagas

Basilio Villani
Eurico Miranda

4 vagas

3 vagas

Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda
Nelson Meurer
1 vaga

Nelson Otoch

PFLlPTB

PMDB

PPB

PSDB

4 vagas

3 vagas

Cunha Bueno
Marcos M~rado

Wagner salustiano
1 vaga

Jovair Arantes



ZUIaI6 Cobra Salvador 21mbaldi
PT

carlos Santana João Fassarella
Padre Roque Pedro Wilson

PDT
VIcente André Gomes severiano Alves

PLlPSDlPSC
Marqulnho Chedld Roland Lavign~

PCdoB'
Ricardo Gomyde Lindberg Farias

secretária: Maria Auxlliadora Montenegro
Local: serviço de CPI- Sala 139, Anexo 11
Te~~e:318-7056

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR DENÚNCIAS DE IR

REGULARIDADES NAS ENTIDADES
DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

Proposlçlo: REQ-1195 Autor: Freire Jl1nlor

Presidente: Manoel castro (PFL)
12 VICe-PresIdente: João Mellão Neto (PFL)
32 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Freire Jl1nlor (PMDB)

Tltul..... Suplentes

PFUPTB
Heráclito Fortes Álvaro Gauclêncio Neto

, João Mellio Neto Fernando Gonçalves
José Coimbra Maluly Netto
Manoel castro Mauro'Lopés

PMDB
Freire Jtlnlor Henrique Eduardo Alves
Geddel Vieira Uma Noel de Oliveira
Jorge Wilson zaire Rezende

PPB
Arnaldo Faria de Sá A1c1one Athayde
José Unhares Anlvaldo Vale
Simão sesslm Moacyr Andrade
1 vaga 1 vaga

PSDB
Luiz P1auhyllno Gecl Cunha
Feu Rosa Jorge Anders

PT

José Pimentel Fernando Ferro
Paulo Bernardo Luiz Gushiken

PDT

Cidinha Campos Vicente André Gomes
PLlPSDlPSC

Pedro canedo Luiz Buaiz

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
PARA INVESTIGAR A ADoçÃO E O TRÁFICO

DE CRIANÇAS_BRASILEIRAS
(RESOLUÇAO N" 66194)

Presidente: Mirilu Guimarães (PFL)
12 VICe-Presidente: Zlla Bezerra (PFL)
2l! Vice-Presidente: AJclone Athayde (PPB)
32 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator: Rita camata (PMDB)

TItulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Gilvan Freire
Marcos Lima

1 vaga

Célia Mendes
JoséTude

Maria Valadão
Wilson Cunha

Iberê Ferreira
Paes landim

Wolney Queiroz

Elias Murad
Fátima Pelaes

Vanessa Felippe

Chico Vlgillante
Fernando Ferro

Dolares Nunes
Laura carneiro (PFL)

Wagner Salustiano

PT

PDT

PSDB

Bloco (PPBIPL)

Bloco (PMDBlPSDIPSLlPSC)

Alcione Athayde
Robério Aratljo
Severino Cavalcanti

Jonival Lucas
Marilu Guimarães
Philemon Rodrigues
Zila Bezerra

Ceci. Cunha
F1ávioArns
Zulaiê

UdiaOuinan
Marisa Serrano
Rita camata

Hélio Bicudo
Padre Roque

Cidlnha Campos

PCdoB

Socorro Gomes Inácio Arruda

Secretária: Maria Auxiliadora, Montenegro
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefone: 318-7056

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
pOLíTICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE

ESTAS, A ATUAUZAÇ_ÃO DO CÓDIGO E~EITo
RAL E MODIRCAÇO~S NA LEGISLAÇAO
ELEITORAL-PARTlDARIA, INCLUSIVE AS

NECESSÁRIAS A,!-TERAÇÕES NA
CONSTlTUIÇAO FEDERAL

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
22 Vice-Presidente: Jayme santana (PSDB)
32 VICe-Presidente: A1zira Ewerton (PPB)
Relator: João Almeida (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada

1 vagaAlexandre Cardoso

PSBlPMN

secretário: Regina Maria Veiga 'Brandão
Local: serviço de CPI- Sala 139
Telefone: 318-7055



Bloco (PFLlPTB)

Corauci Sobrinho Pedrinho Abrão
José Santana de Vasconcellos Ricardo Barros
Mendonça Filho Roberto Pessoa
Paulo Gouvea Rodrigues Palma
Vicente Cascione VilmarRocha

PMOB

João Almeida Barbosa Neto
Marcelo Barbieri Chicão Brígido
Niclas Ribeiro (PSDB) Marisa Serrano
Olavo Calheiros Maurício Requião
Roberto Valadão Tetê Bezerra
Ubaldo Corrêa 1 vaga

PPB

Alzlra Ewerton Arnaldo Faria de Sá
Jarbas Uma Cunha Bueno
José Janene José Unhares
Prisco Viana Ricardo Izar
Romei Anízlo 1 vaga

PSOB

Feu Rosa Aécio Neves
Jayme Santana Cipriano Correia
Roberto Santos Paulo Feljó
Silvio Torres Zé Gerardo

PT

João Paulo José Genoino
Paulo Delgado Padre Roque
Sandra Starling Waldomiro Fioravante

POT

Coriolano Sales Ênio Bacci
Matheus Schmidt Eurípedes Miranda

Titulares

Albérico Cordeiro
Aracely de Paula
Carlos Magno
Ciro Nogueira
Cláudio cajado
Paulo Lima
Vilson Santini

Candinho Mattos (PSDB)
Homero Oguido
Ivo Mainardi
Maria Elvira
Sandro Mabel
Silas Brasileiro

Agnaldo Timóteo
Efraim Morais (PFL)
Eurico Miranda
Ricardo Izar
Silvemani Santos

Jovair Arantes
Nelson Otoch
Pedro Henry
Zulaiê Cobra

Carlos Santana
João Fassarella
José Fortunati

Suplentes

Adauto Pereira
Antonio Joaquim Araújo

Hilário Coimbra
João Iensen

Mauro Fecury
2 vaga

PMOB

Aníbal Gomes
Jorge Tadeu Mudalen (PPB)

José Aldemir
Noel de Oliveira
Pinheiro Landim
Wilson Cignachi

PPB

Gerson Peres
José Carlos Lacerda (PSDB)

Marcos Medrado
Nelson Meurer

Wagner Salusliano

PSOB

Alexandre Santos
Domingos Leonelli

Nicias Ribeiro
1 vagas

PT
Hélio Bicudo

José Augusto
Pedro Wilson

POT

Fernando Lyra

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga

Fernando Lopes
Matheus Schmidt

Ênio Bacci
Wolney Queiroz

Bloco (PLlPSOIPSC)

Aldo Arantes

PCdoB
Marquinho Chedid

Haroldo Lima Nilson Gibson

Bloco (PSBIPMN)

Pedro Canedo

Gonzaga Patriota

Bloco (PUPSOIPSC)

Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid

Secretário: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: servo Com. Especiais: Anexo 11- Sala 120-B-Ala Nova
Telefones: 318-7067/706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER
~OBRE TODAS AS PROPOSiÇÕES, EM

TRAMITE NESTA CASA, REFERENTES AOS
JOGOS E À REGULAMENTAÇÃO DOS

CASSINOS NO BRASIL
Presidente: Homero Oguido (PMDB)
12 Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
22 Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
32 Vice-Presidente: Ricardo Izar (PPB)
Relator: Aracely de Paula (PFL)

PCdoB

Sérgio Miranda Aldo Arantes·

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: servo Com. Esp. Anexo 11- Salas 124-A/152-A -Ala Nova
Telefones: 318-68741706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTI!'JADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
I SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

I
I DE EMENDA À CONSTlTUIÇÃO,N2 175-A, DE

1995, QUE "ALTERA O CAPITULO DO
I SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

Proposição: PEC-0175195 Autor: Poder Executivo

I
Presidente: Jurandyr Paixão (PMDB)
12 Vice-Presidente: Cássio Cunha Lima (PMDB)

i 22 Vice-Presidente: Antônio Kandir (PSDB)
32 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PFL)

I Relator: Mussa Demes (PFL)



Titulares Suplentes 22 Vice-Presidente: AntOnio Kandir (PFL)

Bloco (PFLlPTB) 32 Vice-Presidente: Vago
Relator: Benito Gama

Benito Gama Betinho Rosado
Eliseu Resende José Coimbra Titulares Suplentes

Félix Mendonça Júlio César Bloco (PFLlPTB)
Mussa Dames Osmir Lima
Paulo Cordeiro Luiz Braga Félix Mendonça Augusto VIVeiros

Paulo Lima Osório Adriano Manoel Castro Efraim Morais

Rubem Medina Osvaldo Biolchi Vilmar Rocha José Coimbra
Ney Lopes Lima Neto

PMDB Paes Landim Moisés Lipnik

Alberto GoIdman AntOnio Brasil saulo Queiroz Osório Adriano

Cássio Cunha Lima Edinho Bez Theodorico Ferraço Roberto Pessoa

José Luiz C1erot Hélio Rosas PMDB
José Priante Lfdia Quinan
Jurandyr Paixão Rubens Cosac Edinho Bez AntOnio do Valle
1 vaga Ubaldo Correa Eliseu Padilha Marcos Lima

.PPB
Gonzaga Mota Paulo Ritzel
Jurandyr Paixão 3 vagas

João Plzzolatti Enivaldo Ribeiro Silvas Brasileiro
Laprovlta Vieira Felipe Mendes 1 vaga
Renato Johnsson Fetter Júnior
Paudemey Avelino Flávio Derzi PPB
1 vaga VadãoGomes

PSDB
Anlvaldo Vale Cunha Bueno
Basnio Villani Laprovlta Vieira

AntOnio Kandir Fernando Torres José Janene Luciano Castro

Firmo de Castro Mário Fortes Valdomiro Meger Márcio Reinaldo Moreira

Luiz carlos Hauly Roberto Brant 1 vaga Roberto campos

Veda Crusius Silvio Torres

PT PSDB

Celso Daniel José Fritsch AntOnio Kandir AntOnio Feijão
Conceição Tavares José Machado Ayrton Xerez Femando Torres
José Fortunati Paulo Bemardo Firmo de Castro Márcio Fortes.

PDT Luiz carlos Hauly Marconi Perillo

Airton Dipp Femando Lopes
Matheus Schmidt Femando Zuppo PT

PUPSDlPSC José Fortunati Ana Júlia

Francisco Horta Eujácio Simões José Pimentel Conceição Tavares
.Nedson Micheleti Paulo Bemardo

PSBlPMN
PDT

Sérgio Guerra Ubaldino Júnior
Coriolano sales Márcia Cibilis Viana

PCdoB Femando Lopes 1 vaga

Haroldo Lima Sérgio Miranda PUPSDlPSC

secretária: Marlene Nassif Francisco Horta Eujácio Simões
Local: Servo Com. Esp. -Anexo 11- sala 131C/135C-Ala Nova
Telefones: 318-7067n06617052

COMISSÃO ESPECIAL
PSBlPMN

DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE
Sérgio Guerra Ricardo Heráclio

LEI, EM TRÂMITE NESTA CASA,
PCdoBQUE VERSAM SOBRE MATÉRIAS RELATIVAS

AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, Ségio Miranda Aldo Rebelo
REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL secretário: Silvio Sousa da Silva

Presidente: Gonzaga Mota (PMDB)
Local: servo Com. Especiais - Anexo 11 - sala 120-B - Ala Nova

12 Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
Telefone: 318-7052



COMISSÃO ESPECIAL 22 Vice-Presidente: Remi Trinta

DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
32 Vice-Presidente:

PROJETO DE LEI Nl! 4.376193, DO PODER
Relator: Ursicino Queiroz

EXECUTIVO, QUE "REGULA A. FALÊNCIA, Titulares Suplentes

CONCORDATA PREVENTIVA E A PFUPTB
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE Fernando Gonçalves AntOnio Geraldo

EXERCEM ATIVIDADE ECONOMICA
REGII?A PELAS LEis CO~ERCIAIS,

Jaime Martins Arolde de Oliveira
Luiz Moreira Benedito de Lira

E DA OUTRAS PROVIDENCIAS" Maluly Netto Betinho Rosado
Proposição: PL nll 4.376193 Autor: Poder Executivo Paulo Cordeiro Eliseu Resende

Presidente: José Luiz Clerot
Ursicino Queiroz João Iensen

12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen
1 vaga Philemom Rodrigues

22 Vice-Presidente: Régis de Oliveira
32 Vice-PresidentE>: Jarbas Lima (PPR) PMDB

TItulares Suplentes Chicâo Brfgido André Puccinelli

Bloco (PFUPTB) Edinho Araújo Luiz Fernando
Euler Ribeiro Nicias Ribeiro

Augusto Viveiros Benito Gama Lafre Rosado 3 vagas
José Múcio Monteiro Hugo Rodrigues da Cunha Remi Trinta
Osvaldo Biolchi José Jorge Wagner Rossi
Raul Belém Paulo Cordeiro

PMDB
Dilso Sperafico Fernando Diniz

PPB

Jorge Tadeu Mudalen Gilvan Freire Laura Carneiro Carios Airton
José Luiz Clerot OsCar Goldoni Maria Valadão Carios Camurça

PPB Valdenor Guedes Felipe Mendes

Ibrahim Abi-Ackel . Adhemar de Barros Filho Wagner Salustiano Rogério Silva

Jarbas Lima Adylson Motta 1 vaga Valdomiro Meger

Valdomiro Meger Raimundo Santos
1 vaga 1 vaga PSDB

PSDB Elias Murad B.Sá

Danilo de Castro Herculano Anghinetti Sebastião Madeira Eduardo Mascarenhas

Jovair Arantes Nelson Otoch Tuga Angerami Jovair Arantes
Vanessa Felippe 1 Vaga

PT

Milton Mendes Miguel Rossatto PT
sandra Stariing Waldomiro Fioravante

PDT
Eduardo Jorge Ariindo Chinaglia
Esther Grossi GilneyViana

Eurfpedes Miranda Fernando Lopes Marta Suplicy Humberto Costa
PUPSD/PSC

De Velasco Francisco Rodrigues PDT
PCdoB Antônio Joaquim 2 vagas

Aldo Arantes Aldo Rebelo

secretário: Rejane S. Marques
Eurfpedes Miranda

Local: servo de Com. Esp.-Anexo 11 salas 131-e1135-C-A1aNova PUPSDIPSC
Telefones: 318-7061/706517052 Roland Lavigne José Egydio

COMISSÃO ESPECIAL
PSDIPMN

PARA DAR PARECER AO PROJETO DE LEI
Fernando Gabeira (PV) Raquel CapiberibeNl! 4.591, DE 1994, E SEUS !\PENSADOS,

QUE DISPOEM SOBRE A POLITICA NACIONAL PCdoB

DE DROGAS E DÃO OUTRAS PROVIDÊNCIAS Lindberg Farias 1 vaga
Proposição: PL nll 4.591194 Autor: Senado Federal Secretário: Mário Drausio Coutinho

Presidente: Lafre Rosado Local: Servo Com. Esp. - Anexo fi-saIas 131-C/135-C - Ala Nova
12 Vice-Presidente: Elias Murad Telefones:318-7065/7066/7052



COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLICOS fEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E

RECURSOS HIDRICOS E APRESENTAR PRO
POSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,

NO SENTIDO DE VIABILIZAR A
EXECUÇÃO DOS MESMOS

P~esidente: José Rocha (PFL)
12 Vice-Presidente: Júlio César (PFL)
22 Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
32 Vice-Presidente: Enivé1ido Ribeiro (PPB)
Relator: Nicias Ribeiro (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

PDT

22 Vice-Presidente: Miguel Rossetto (PT)
32 Vice-Presidente: Célia Mendes
Relator: Carlos Alberto (PFL)

Titulares

Bloco (PFUPTB)
Álvaro Gaudêncio Neto

Carlos Magno
Félix Mendonça

Júlio César

Carlos Santana
Jair Meneguelli

Suplentes

Maurl Sérgio
Wilson Branco

1 vaga

AntOnio Balhmann
Roberto Brant

Cleonâncio Fonseca
Jair Siqueira

1 vaga

PT

PPB

PSDB

PMDB

Albérico Filho
Eliseu Padilha
Sandró Mabel

Célia Mendes (PFL)
Francisco Silva
José Rezende

José Anfbal
Márcio Fortes

Benito Gama
Carlos Alberto
José Tude
Manoel Castro

Maria da Conceição Tavares
Miguel Rossetto

Freire Júnior
Marcelo Teixeira
Pinheiro Landim

Betinho Rosado
Cláudio Cajado

Fernando Gomes
Luiz Braga

PMDB

André Puccinelli
Cássio Cunha Lima
Nicias Ribeiro

José Rocha
José Tude
Júlio César
Roberto Pessoa

PPB Miro Teixeira Fernando Zuppo

Bloco (PUPSDIPSC)

Ronivon santiago (PF1) Pedro Canedo

Secretaria: Maria do Amparo BezeFra da Silva
Local: servo Com. Esp. - Anexo 11 - Salas 131-C/135/C - Ala
Nova
Telefones: 318-7067/706617052

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A,
NO PRAZO DE 40 (QUA~ENTA)SESSÕES,

PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO 9, DI; 1995,

QUE "ACRESCENTA PARAGRAFO UNICO AO
ART. 180 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL".

(INCENTIVO AO TURISMO)
Proposição: PEC·9195 Autor: Ricardo Herácllo

e Outros

f;nivaldo Ribeiro
Felipe Mendes
Sérgio Naya
1 vaga

Arnon Bezerra
João Leão

Ivan Valente
Domingos Dutra

Luiz Durão

Augusto Farias

PSDB

PT

PDT

PUPSDIPSC

Marconi Perillo
Moacyr Andrade

2 vagas

AntOnio Aureliano
Mário Negromonte

Alcides Modesto
José Pimentel

1 vaga

Elton Rohnelt

Bloco (PSBIPMN)

Gonzaga Patriota 1 vaga

Presidente: Miro Teixeira (PDT)
12 Vice-Presidente: Sandro Mabel (PMDB)

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Serv. Com. Esp. -Ane"iD 11- SàIas 131-0'135-C- Pav. Sup.
Telefones: 7063/7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ANALISAR A QUESTÃO
. DO DESEMPREGO

Beto Lélis

PSBIPMN

Bosto França

Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
12 Vice-Presidente: José Aldemir (PMDB)
22 Vice-Presidente: Nelson otoch (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Ricardo Barros (PFL)

Titulares

Bloco (PFUPTB)

Ciro Nogueira
Cláudio cajado
Hilário Coimbra
Ricardo Barros

Suplentes

Carlos Alberto
Couraci Sobrinho

Roberto Pessoa
Vilson Santini



PSBlPMN

Ubaldino Júnior Ushitaro Kamia

Secretária: Angela Mancuso
Local: Anexo li-saias 131-e1135-C-A1a Nova
Telefone: 318-7066 .

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE I;MENDA À CONSTITUiÇÃO N2
155~ DE 1993, QUE "ALTERA A REDAÇAO DO

PARÁGRAFO 151 DO ARTIGO 53 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL"

(IMUNIDADE PARLAMENTAR)
Proposição: PEC-0155/95 Autora: Cldlnha Carnpos

Presidente: Vicente casclone (PTB)
12 VICe-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)
22 Vice-Presidente: VICente Arruda (PSDB)
32 Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Jbra~lm Abl-Ackel (PPB)

Titulares Suplentes

BLOCO PFLJPTB

PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Lima

Secretária: Ângela Mancuso
Local: ·Serv. Com: Especiais - Anexo 11 - Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSJlTUIÇÃO FEDERAL'~
(DEMARCAÇAO DAS TERRAS INDIGENAS)

Proposição: PEC-0133J92 Autor: Nlelas Ribeiro

Presidente: AntOnio Brasil
12 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro
22 Vice-Presidente: Roberto Araújo
32 Vice-Presidente: Domingos Dutra
Relator: salomão Cruz

Titulares Suplentes

PFLlPTB

BLOCO PUPSDIPSC

José A1demir
.. Nair Xavier Lobo
Sandro Mabel

Eurico Miranda
Felipe Mendes
1 vaga

Alexandre santos
Nelson Otoch

Fernando Ferro
José Pimentel

Leonel Pavan

Eujácio Simões

Adauto Pereira
AntOnio Geraldo
Jairo Azi
Severino Cavalcanti
Theodorlco Ferraço
Vicente Cascione
Wilson Cunha

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Uma
José Luiz C1erot

PMDB

PPB

PSDB

PT

PDT

PUPSDlPSC

PMDB

Albérico Filho
Hennes Parcianello

MariaEMra

Marcos Medrado
Paulo Bauer

Roberto Balestra

Ceci Cunha
Sylvio Lopes

João Coser
MIltOn Mendes

José Mauricio

1 vaga

AroIdo Cedraz
Jaime Femandes

JoséTude
Luiz Braga

Philernon Rodrigues
Salomão Cruz

Ursicino Queiroz

Edinho Araujo
João Natal

Jorge WilsOn
José Priante

Luiz Femando
1 vaga

Costa Ferreira
Dolores Nunes
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

Francisco Rodrigues

Beto LéUs

Alceste Almeida (PPB)
Salomão Cruz (PSDB)
Vic Pires Franco
1 vaga

AntOnio Brasil

Nicias Ribeiro
Wagner Rossi

PPB

Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque
Welson Gasparini

PSDB
Ezrdio Pinheiro

João Leão
Jorge Anders

saulo Queiroz

PT

Fernando Ferro
.José Machado

Pedro Wilson

PDT

Magno Bacelar (SIP)
Renan Kurtz

De Velasco

BLOCO PSBIPMN .

Adelson Salvador

Átila Lins
Hilário Coimbra

João Ribeiro (PPB)
Murilo Pinheiro

PMDB
Luiz Fernando (PSDB)



Confúcio Moura OIávio Rocha (PSOB)
João Thomé Mestrinho 1 vaga

PPB

Carlos Airton Beneclto Guimarães
Jair Bolsonaro carlos camurça
Valdenor Guedes Rogério Silva (PFL)

PSDB

Robério Araújo João Maia
Tuga Angerami sebastião Madeira

PT

Domingos Dutra Ivan Valente
GilneyViana Marta Suplicy

PDT
AntOnio Joaquim Giovanni Queiroz

PUPSDlPSC

Elton Rohnelt Expeclto Júnior (PPB)
PSBlPMN

Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

Secretária: Edla Calheiros
Local: servo Especiais - Anexo li - Sala 120-8- Ala Nova
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV

DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
~ONSTlTUIÇÃOFEDERAL, ,

E,PREVE REC_URSOS ORÇAMENTAR~OS
A NIVEL DA UNIAq, ESTADOS E MU.NICIPIOS
PARA ~ANUTENÇAODO SISTEMA UNICO DE

SAUDE, COM O FINANCIAMENTO DAS
REDES PÚBLICAS FILANTRÓPICAS

E CONVENIADAS"

Presidente: Roberto Jefferson
12 Vice-Presidente: Ursicino Queiroz
22 Vice-Presidente: Carlos Mosconi
32 Vice-Presidente: Fernando Gomes
Relator: Darcísio Perondi

Titulares

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandira Feghali

Secretária: Marlene Nassif
Local: servo Com. Especiais - Anexo 11- Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE
40 (QUARt;NTA) SESSÕES, PROFERIF!
PARECER A PROPOSTA DE EMENDA A

CONSmUlçÃO N2 84, DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

42 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSmUCIONAIS TRANSITÓRIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)

Proposição: PEC-oD84J91 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Deputado Carlos Alberto
12 Vice-Presidente: Deputado Paulo Titan
22 VICe-Presidente: Deputado Anivaldo Vale (PPR)
32 VICe-Presidente: Deputada Ana Júlia
Relatora: Deputada Elcione Barbalho

Titulares Suplentes

PFUPTB

Hugo Lagranha
Jaime Fernandes

Mauro Fecury
Roberto Pessoa

Darcfsio Perondl Anlbal Gomes
Fernando Gomes 3 vagas
José Pinotti
Saraiva Felipe

PPB

Adylson Motta Alcione Athayde
Jofran Frejat Enivaldo Ribeiro
José Linhares Fausto Martello
Moacyr Andrade Talvane Albuquerque
Sérgio Arouca (PPS) 1 vaga

PSDB

Carlos Mosconi B.Sá
Ceci Cunha Pimentel Gomes
Jovair Arantes Roberto Araújo
Osmânio Pereira sebastião Madeira

PT
Eduardo Jorge Arlindo Chinaglia
Humberto Costa José Frltsch
José Augusto Marta Suplicy

PDT
serafim Venzon Giovanni Queiroz
Vicente André Gomes .Wilson Braga

PUPSDlPSC
Luiz Buaiz Pedro canedo

PSBlPMN
Alexandre cardoso Ubaldino Júnior

Carlos Alberto
Carlos da Carbrás
Eliseu Moura
Hilário Coimbra

Suplentes

Dumo Pisaneschi
Fátima Pelaes
Jaime Martins
José Coimbra

Luiz Moreira
Maluly Netto

1 vaga

Autores: Eduardo Jorge
e Waldir Pires

PFUPTB

Proposição: PEC-0169J93

PMDB

Ayres da Cunha
Carlos Magno
Fernando Gonçalves
Jair Soares
Jairo Azi
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

Armando Abmo
Confúcio Moura

Elcione Barbalho
Rita Camata Elcione Barbalho

PMDB
Cássio Cunha Lima



Olávio Rocha
Paulo Titan

PPB

Euler Ribeiro
1 vaga

Laprovita Vieira
Valdomiro Meger
Welson Gasparini

Marcos Medrado
Rogério Silva

1 Vaga

Anivaldo Vale
Benedito Guimarães
Raimundo santos
1 vaga

PSDB

Edson Queiroz
Gerson Peres

Luciano Castro
1 vaga

Adelson Ribeiro
Feu Rosa
lidemar Kussler
Sylvio Lopes

PSDB

Herculano Anghinetti
Mário Negromonte

Nélson Otoch
Sebastião Madeira

Antônio Feijão
Arthur Virgmo

Ana Júlia
Paulo Rocha

PT

Aécio Neves
Roberto França

Adão Pretto
Alcides Modesto

Hélio Bicudo
José Fortunati
Nilmário Miranda

PT

PDT

Domingos Dutra
Marta Suplicy

Milton Mendes

Wolney Clueiroz

PDT

Wilson Braga
Eurfpedes Miranda
Wilson Braga

Magno Bacelar (s/P)
Silvio Abreu

PUPSDIPSC PUPSDIPSC

Proposição: PEC-46J91 Autor: Dep. Hélio Bicudo

Presidente: Deputado Augusto Viveiros
12 Vice-Presidente: Deputado José Rezende
22 Vice-Presidente: Deputado IIdemar Kussler
32 Vice-Presidente: Deputado Fausto Martello
Relator: Deputado Hélio Rosas

Titulares Suplentes

PFUPTB

'PSBlPMN

Adelson salvadorBeto Lélis

secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 10- Mezanino
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTI_NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2~, DE 1991,

QUE "INTRODUZ MODIFICAÇOES NA
ESTRUTURA POLICIAL"

Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22 Vice-Presidente: Vago
32 Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Jairo Carneiro (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

PBdoB
Ricardo Gomyde Lindberg Farias

Secretária: Ângela Mancuso .
Serviço de Comissões Especiais: Anexo 11- salas 131-e/135-C
Ala Nova
Telefones: 318-706617067/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTI_NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2_96, DE 1992,

QUE INTRODUZ MODIFICAÇOES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO

José Egydio

Adelson Salvador

Antônio dos Santos
Átila Lins

Benedito de Lira
João Iensen

Leur Lomanto
Paes Landim

Philemon Rodrigues

Autor: Hélio Bicudo
e Outros

Elias Abrahão
Hélio Rosas

Luiz Fernando (PSDB)
Marcos Lima

2 vagas

PMDB

PSBIPMN

Proposição: PEC-96192

Cláudio Cajado
Corauci Sobrinho
Jairo Carneiro
Maurfcio Najar
Nelson Trad
Régis de Oliveira
Vicente Cascione

De Velasco

Gonzaga Patriota

Ary Kara
Gilvan Freire
José Luiz Clerot
José Thomaz Nono (PSDB)
Roberto Valadão
Wagner Rossi

Ronivon santiago

Alcione Athayde
Jarbas Lima

Aloysio Nunes Ferreira
Ivo Mainardi

Pinheiro Landim
3 vagas

Davi Alves Silva (PMN)
Efraim Morais

José Borba
José Rocha
Maluly Netto

Murilo Pinheiro
Paulo Heslander

PPB

PMDB

Euler Ribeiro
Freire Júnior
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
1 vaga

Fausto Martello
Jair Bolsonaro

Francisco Rodrigues

Abelardo Lupion
Augusto Viveiros
Carlos Magno
José Rezende
Lael Varella
Theodorico Ferraço
1 vaga



Aldo ArantesHaroldo Uma

Secretária: Marlene Nassif
Local: Anexo 11 - salas 131-C/135-C - Ala Nova
Telefones: 318-70f37f70f3617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

NR 188-A, DE 1994, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFOS &' E 7R AO ARTIGO 8ll DO

ATO DAS DIS~OSIÇÕESCONSTITUCIONAIS
TRANSITORIAS, DISPONDO SOBRE

ANISTIA QU~NTO ÀS PUNiÇÕES AP~ICADAS,
ATRAVES DE ATOS DE EXCEÇAO,

A SERVIDORES MILITARES".

Proposição: PEe-188J94 Autor: zaire Rezende

Presidente: Ary Kara
12 VICe-Presidente: Roberto Valadão
22 VICe-Presidente: Tuga Angerami
32 VICe-Presidente: Augusto Nardes
Relator: Darci Coelho

Titulares Suplentes

PFLlPTB

PPB

Augusto Farias Alzira Ewerton
Edson Queiroz Jair Siqueira
Ibrahim Abi-Ackel Renato Johnsson
Jarbas Uma Ricardo Izar
Prisco Viana Roberto Balestra

PSDB

A1mino Affonso AyrtÓfl Xerez
lidemar Kussler Danilo de Castro
Vicente Arruda Edson Soares
Zulaiê Cobra Eduardo Mascarenhas

PT

Luiz Mainardi José Genofno
Marcelo Deda Nedson Micheletl
Milton Mendes Pedro Wilson

PDT

f:nio Bacci Coriolano sales
Silvio Abreu Matheus Schmldt

Bloco (PLlPSDIPSC)

De Velasco Francisco Rodrigues (PPB)

Bloco (PSBIPMN)

Nilson Gibson Gonzaga Patriota

PCdoB

PSBJPMN

UbaJclino Júnior Raquel Capiberibe

Secretário: SfMo Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Esp. Anexo li-saias 131-e/135-C-Ala Nova
Telefopes: 318-7061f706517052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR 33-A, DE 1995,

DO PODER EXECUTIVO QUE "MODIFICA
O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL,

ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO E
DÁ OUlllAS PROVIDÊNCIAS".

Proposição: PEe-33195 Autor: Poder Executivo

Presidente: Jair Soares
12 Vice-Presidente: Fátina Pelaes
22 Vice-Presidente: PImentel Gomes
32 Vice-Presidente: Prisco Viana
Relátor: Euler Ribeiro

Titulares Suplentes

PFLlPTB

Anfbal Gomes
Darcfsio Perondl

Henrique Eduardo Alves
Mauri Sérgio

Olavo Calheiros
Wilson Cignachi

Silvio Abreu

2 vagas

Inácio Arruda
Pedro Wilson

Feu Rosa
Roberto Brant

Expedito Júnior

Anivaldo Vale
Arnaldo Faria de Sá

Renato Johnsson
1 vaga

Álvaro Gaudêncio Neto
Dumo Pisaneschi

Fernando Gonçalves
.José Carlos Vieira

Magno Bacelar
Roberto Fontes

Vic Pires Franco

PT

PPB

PDT

P$DB

PMDB

PLlPSDlPSC

Roberto Valadão

SyMo Lopes
Tuga Angeraml

Eujácio Simões

Eurfpedes Miranda

Augusto Nardes
Jair Bolsonaro
Marcos Medrado
1 vaga

GilneyVlana
José Pimentel

Euler Ribeiro
José A1demir
Udia Quinan
Marisa Serrano
Remi Trinta
Rita camata

Augusto Viveiros
César Bandeira
Jair Soares
Laura Carneiro
Manoel Castro
Roberto Jefferson
Vicente Casclone

Jonival Lucas
José Mendonça Bezerra

Ricardo Barros
Theodorico Ferraço

PMDB

Darci Coelho
Osmir Lima
Paes Landim
Paulo Heslander

Ary Kara
Elcione Barbalho

Rita Camata
Eduardo Mascarenhas

PSDB

Arnaldo Madeira



PCdoB

Jandira Feghali Agnelo Queiroz

Secretária: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: Servo Com. Esp.: Anexo li-saia 120-B - Ala Noila
Telefones: 318-70661706717052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTI_NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR 163-A, DE
1995, QUE"ALTERA OS ARTS. 71 E 72 DO ATO
DAS QISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRAN

SITORIAS, INTRODUZIDAS PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL DE REVISÃO NR1, DE 1994

(FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA)"
Proposição: PEC-163195 Autor: Poder Executivo

Presidente: Pedro Novais
12 Vice-Presidente: Paulo Ritzel
22 Vice-Presidente: Márcio Fortes
32 Vice-Presidente: Anivaido Vale
Relator: Ney Lopes

Titulares Suplentes

PFL/PTB

PCdoB

Inácio Arruda Sérgio Miranda

Secretária: Rejane S. Marques
Local: servo Com. Esp.: Anel«lll-saras 131-C1135-e-A1a Nova
Telefones: 318-70611706517052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NR 2-A, DE 1995, QUE "DÁ NOV~REDAÇÃO

AO ARTIGO 62 DA CONSTlTUIÇAO FEDERAL"
(EMISSÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA)

Proposição: PEC-2195 Autor: Roberto Magalhães

Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
12 Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
32 Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Edson Soares Paulo Ritzel
Feu Rosa Pedro Novais

Osmânio Pereira Ubaldo Correa

PPB
Célia Mendes Anivaldo Vale

Jair Siqueira Luciano Castro
Paulo Paim Marcio Reinaldo Moreira

Pedro Valadares Wagner Salustifino
Valdenor Guedes

PSDB

Adroaldo Streck
Arlindo Chinaglia Antônio Kandir
Humberto Costa Feu Rosa

José Pimentel Márcio Fortes

PT
Cidinha campos

Padre Roque1 vaga
Paulo Bernardo
Teima de Souza

Pedro Canedo
PDT

Ubaldino Júnior
Fernando Zuppo
Renan Kurtz

Marcia Marinho
Pimentel Gomes
Romel Anrzio

PPB

Jair Siqueira
Laprovita Vieira
Mário Cavallazzi
Prisco Viana
Renato Johnsson

PT

Eduardo Jorge
Jair Meneguelli
José Augusto

PDT

Eurrpedes Miranda
1 vaga

PL/PSDIPSC

Luiz Buaiz

PSBIPMN

Alexandre Cardoso

Benedito de Lira
Hugo Rodrigues da Cunha
José Coimbra
José Jorge
Ney Lopes
Osório Adriano
Rodrigues Palma

PMDB

Albérico Filho
Antonio do Valle
Gonzaga Mota

Augusto Viveiros
Efraim Morais

Heráclito Fortes
Hugo Lagranha

José Borba
Paulo Lima

VllmarRocha

Anfbal Gomes
EdinhoBez

Fernando Dlniz

Eujáclo Simões

Alexandre Cardoso

Átila Lins
Jairo Carneiro
Paulo Heslander
saulo Queiroz

Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz Clerot

PL/PSDIPSC

PSBIPMN

PMDB

Hélio Rosas
Hermes Parcianello

Paulo Titan

Alzira Ewerton
Pauderney Avelino

Silvernani Santos
1 vaga

Firmo de Castro
João Leão

Robério Araújo
Veda Crusius

João Fassatella
José Machado

Sandra Stariing

Airton Dipp
Fernando Lopes

Expedito Júnior

Sérgio Guerra

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado

Jair Siqueira (PPB)
Nelson Marquezelli

Armando Costa
Moreira Franco



Pedro Novais 1 vaga PT

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga Alexandre Cardoso

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li-SaIas 131-C/135-C - Ala Nova
Telefone: 318-7067n066n052

COMISSÃO ESPECIAL

DEST!NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENQA ACONSTITUtçÃO 25-A, DE 1995,

QUE "DA NOVA REDAÇAQ AO CAPUT DO
ART. 52 DA CONSTlTUIÇAO FEDERAL".

(GARANTINDO DEFINmVAMENTE A
INVIOLABILIDADE DO DIREITO A VIDA,

DESDE A SUA CONCEPÇÃO)
Proposição: PEC-25195 Autor: 8evlrlno Cavalcanti

Presidente: Philemon Rodrigues (PTB)
12 Vice-Presidente: Álvaro Gaudêncio Neto (PFL)
22 VICe-Presidente: Salvador 21mbaidi (PSDB)
32 Vice-Presidente: Maria Valadão (PFL)
Relator: Armando Abmo (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

PDT

PPB

PSDB

Ana Júlia
Padre Roque

Pedro canedo

Suplentes

Giovanni Queiroz

Carlos Nelson
Nan Souza (PSL)
Pinheiro Landim

Sandro Mabel
Wilson Branco

1 vaga

Jaime Fernandes
José Carlos Vieira

José Mendonça Bezerra
Mauro Fecury
Mauro Lopes

Rodrigues Palma
Theodorico Ferraço

Alzira Ewerton
Luciano Castro

Flávio Derzi
Márcio Reinaldo Moreira

Mário cavallazzi

PDT

Bloco (PSBIPMN)
Adelson Salvador (PMDB)

Bloco (PUPSDIPSC)
seraflm Venzon

PPB

Luiz Buaiz

Hélio Bicudo
Marta SUplicy

PMDB

Raquel Capiberibe

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: servo Com. Esp. Anexo Ir S. 120-B Ala Nova
Telefone: 318-7066n067

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!! 173195, QUE
MODIfiCA O CAPÍTULO DA ADMINISTRAÇÃO

PUBLICA, ACRESCENTA NORMAS AS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS

-E ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO.

Proposição: PEC·173J95 Autor: Poder Executivo

Presidente: João Mellão Neto (PFL)
12 Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
22 Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB) .
32 VICe-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Moreira Franco (PMDB)

Titulares

PFLlPTB

Hugo Rodrigues <:Ia Cunha
João Mellão Neto
Paes landim
Paulo Gouvea
Philemon Rodrigues
Régis de Oliveira
Vicente Cascione

Flávio Derzi
Gerson Peres
Jair Bolsonaro
Roberto Campos
VadãoGomes

Aloysio Nunes Ferreira
Elcione Barbalho
Henrique Eduardo Alves
João Thomé Mestrinho
Laire Rosado
Moreira Franco

ênio Baccl

Flávio Derzi
Jarbas Lima

2 vagas

Gonzaga Mota
José Aldemir
UdiaQuinan

Marcelo Déda
Sandra Starling

Expedito ~únior

Il1ere Ferreira
Jonival Lucas

Luis Barbosa (PPB)
Osmir Lima

AntOnio Balhann
Cleonâncio Fonseca (Pf;'B)

PT'

Bloco (PUPSDIPS1:)

PPB

Coriolano Sales

Eujácio Simões

Armando Abmo
Edinho Bez
Nilton Baiano (PPB)

Álvaro Gaudênio Neto
Marilu Guimarães
Philemon Rodrigues
Severino Cavalcanti (PPB) .

PMDB

Hélio Bicudo
Milton Temer

AntOnio Carlos Pannunzio
Arlhur Virgmo

Adylson Motta
Márcio Reinaldo Moreira
Prisco Viana

Alcione Athaycle
Augusto Farias
Maria Valadão (PFL)

PSDB

Dolores Nunes
Pedro Corrêa

Robério Araújo

PSDB
A1mino Affonso
LeOnidas Cristino
Márcio Fortes
Roberto Brant

Adroaldo Streck
Edson Soares

João Leão
Marconi Perillo

Salvador 21mbaldi
Zulaiê Cobra

Márcia Marinho
Osmânio Ferreira

PT

Marcelo Deda Celso Daniel



Maria Laura
Teima de Souza

Ivan Valente
WaldornirQ Fioravante

João Paulo
LUiz Mainardi

João Coser
João Fassarella

PDT PDT

Eurlpedes Miranda
Matheus 8chmidt

Femando Zuppo
1 vaga

Coriolano Sales
Edson Ezequiel

Renan Kurtz
1 vaga

Bloco (PSBIPMN) PUPSDIPSC

Alexandre cardoso Nilson Gibson Eujácio Simões 1 vaga
Bloco (PLlPSDIPSC) PSBlPMN

Eujácio Simões Maurício campos Ubaldino Júnior Sérgio Guerra

Jandira Feghali

Ivandro Cunha Lima
Marisa Serrano .
Noel de Oliveira

Simara Blery
2 vagas

Carlos Melles
Hugo,Rodrigues da Cunha

José Tude
Philemon Rodrigues

Raimundo Santos
Sérgio Barcellos

Wllson Cunha

PPB

PMD6

- PCdoB

Agnelo Queiroz

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 41, DE 1991, QUE liDÁ NOVA REDAÇÃO

AO PARÁGRAFO 42 DO ART. 18 DA
CONSTITUiÇÃO FED~RAL." (R~STRINGE

A CRI~ÇAO DE MUNICIPIOS NA EPO,ÇA DAS
ELEIÇOES E EXfGINDO A PUBUCAÇAO DOS

ESTUDOS DE VIABIUDADE MUNICIPAL)

Proposição: PEc-41191 Autor:

Presidente: Nicias Ribeiro (PMDB)
12 Vice-Presidente: Oscar Goldonl (PMDB)
22 Vice-Presidente: Luiz Femando (PSDB)
32 Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator: Antonio Geraldo (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Albérico Cordeiro
AntOnio Geraldo
Ayres da Cunha
César Bandeira
Hilário Coimbra
Mauro Lopes
Mussa Dames

Chi~o Brígldo
Femando Dlniz
Ivo Mainardi
Nicias Ribeiro
Oscar Goldoni
Pedro lrujo

Suplentes

Arthur Virgnio
Eduardo Barbosa

Jayme Santana
Roberto Santos

Ivandro Cunha Lima
Marisa Serrano
Noel de Oliveira

Simara Ellery
2 vagas

Carlos Melles
Hugo Rodrigues da Cunha

José Tude
Philemon Rodrigues

Sérgio Barcellos
Severino Cavalcanti

Wilson Cunha

PSDB

PMDB

PFLlPTB

PCdoB

Agnelo Queiroz Aldo Arantes
Secretára: Rejane S. Marques
Local: Servo Com. Esp. Anexo li-Saias 131-e/135
Telefone: 318-7061n065n052

COMISSÃO ESPECIAL

DÁ NOVA REDAÇÃO AO PA!lÁGRAFO 42 DO
ART. 18 DA CONSTlTUIÇAO FEDERAL

Presidente: Nicias Ribeiro
12 VICe-Presidente: Oscar Goldoni
22 VICe-Presidente: Luiz Femando
32 Vice-Presidente: Nelson Meurer
Relator: AntOnio Geraldo

Titulares

AntOnio Geraldo
Ayres da Cunha
César Bandeira
Hilário Coimbra
Luiz Barbosa
Mauro Lopes
Mussa Demes

Chicão Brlgido
Femando Diniz
Ivo Mainardi
Nicias Ribeiro
Oscar Gordoni
Pedro lrujo

AntOnio Kandir
Eduardo Mascarenhas
Flávio Arns
Luiz Fernando

BasflioVillani Cleonâncio Fonseca
PPB Gerson Peres Felipe Mendes

Basflio Billani Cleonâncio Fonseca Márcio Reinaldo Moreira Hugo Biehl
Gerson Peres Felipe Mendes Nelson Meurer Salatiel Carvalho
Márcio Reinaldo Moreira Hugo Biehl Telmo Kirst Talvane Albuquerque
Nelson Meurer Salatlel Carvalho

PSDBTalvane Albuquerque

PT AntOnio Kandir Arthur Virgllio
Eduardo Marcarenhas Jayme Santana

Celso Daniel Chico Ferramenta FlávioAms Roberto Santos



PCdoB

Socorro Gomes Jandira Feghali

Secretário: José Maria Aguiar Castro
Local: Serv. Com. Esp. Anexo 11 S. 131-C/135-C
Telefones: 318-70651706117052

COMISSÃO ESPECIAL

DEsnNADA A PROMOVER E DEBATE E O
EXAME DA AUTOGESTÃO DO FUNDO DE

DEFESA DA ECONOMIA CAFEEIRA
-FUNCAFÉ

Presidente: Carlos Melles (PFL)
12 Vice-Presidente: Adelson salvador (PMOB)
22 Vice-Presidente: Danilo de Castro (PSOB)
32 Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
Relator: Silas Brasileiro (PMOB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

PL

Francisco Horta Marquinho Chedid (PSO)

Secretárla: Maria do Amparo
Local:Com. Esp. Anexo li-saias 131-e/135-C-Ala Nova
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESnNADA_A, NO PRAZO DE 40 (QUARJ:NTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A

PROPOSTA DE EMENDA À CONSnTUlçÃO
N2 155-A, DE 1993, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DO PARÁGRAFO 12 DO

ARTIGO 53 DA
CONSnTUlçÃO FEDERAL"

(IMUNIDADE PARLAMENTAR)
Proposição: PEe-0155/93 Autora: Cldinha Campos

Presidente: Vicente cascione
12 Viqe-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira
22 VICe-Presidente: Vicente Arruda
~2 Vice-Presidente: Prlsco Viana
Relator: Ibrahlm Abi-Ackel

Titulares Suplentes

BLOCO PFUPTB

Luiz Femando

Celso Oaniel
João Paulo
Luiz Mainardi

Coriolano Sales
Edson Ezequiel

Ubaldino Júnior

Eujácio Simões

Abelafdo Lupion
Carlos Melles
Chico da Princ( a

. José Rocha
Maluly Netto
Raul Belém
Theodorico Ferraço

Adelson salvador
Oilso Sperafico
Hermes Pacianello
Silas Brasilei-o
Simara Ellery
Valdir Colatto

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperallco
José Rezende
Nelson Meurer
Vadão Gomes

Antônio Aureliano

PT

PDT

PSBlPMN

PUPSDlPSC

PMDB

PPB

PSDB

1 Vaga

Chico Ferramenta
João Coser

João Fassarella

Renan Kurtz
1 vaga

Sérgio Guerra

1 vaga

Célia Mendes
José Borba

Mauro Lopes
Nelson Marquezelli

VilmarRocha
Wemer Wanderer

1 vaga

André Puccinelli
Nair Xavier Lobo
Wilson Cignachi

3 vagas

5 vagas

Carlos Mosconi

Oanilo de castro
Jorge Anders
Salvador Zimbaldi

Alcides Modesto
João Coser
Padre Roque

I Coriolano sales
Luiz Durão

Gervásio Oliveira

Ricardo Gomyde

Adauto Pereira
AntOnio Geraldo
Jairo Azi
Theodorlco Ferraço
Severino Cavalcanti
Vicente Cascione
Wilson Cunha

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
José Luiz C1erot
Luiz Fernando
Udson Bandeira

Costa Ferreira

PT

PDT

PSB

PCdQB

PMDB

PPB

Elias Murad
Herculano Anghinetti

Welson Gasparini

Milton Mendes
Nedson Micheleti

Tilden santiago

Airton Oipp
Renan Kurtz

Ushitaro Kamia (PPB)

1 vaga

Aroldo Cedraz
Jaime Femandes

Luiz Braga
Philemon Rodrigues

salomão Cruz
José Tude

Ursicino Queiroz

Edinho Araujo
João Natal

Jorge Wilson
José Prlante

Nlcias Ribeiro
Wagner Rossi

Adylson Motta



Dolores Nunes
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
prísco Viana

Danilo de castro
Régis de Oliveira
Robério Araújo
Vicente Arruda

PSDB

Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque
Welson Gasparini _

Ezidio Pinheiro
João Leão

Jorge Anders
Saulo Queiroz

Valdenor Guedes
1 vaga

Robérlo Araújo
Tuga Angeram;

Domingos Dutra
Gilney Viana

PSDB

PT

Luciano Castro
1 vaga

João Maia
Sebastião Madeira

Ivan Valente
Marta Suplicy

Agnaldo Timóteo .
Dolores Nunes
Eurico Miranda
José Unhares

Mario de Oliveira

Ivandro Cunha Lima
Lidia Quinan

Simara Eliery
3 vagas

Augusto Viveiros
Costa Ferreira

Fernando Gonçalves
José Tude

Osmir Lima
Paulo Bomhausen

Ricardo Barros

PPB

PSDB

PMDB

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESllNADA A
PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO 233·~5, QUE '\
MODIFICA O ART. 34 E O .CAPITULO 111,

SEÇÃO I, DA CONSllTUIÇÃO FEDER_AL E O
ART. 60 DO ATO DAS DISPOSIÇOES
CONSmUCIONAIS TRANSITÓRIAS"

(EDUCAÇÃO)
Proposição: PEC-233196 Autor: Poder Executivo

Presidente: Elias Abrahão (PMDB)
1g Vice-Presidente: Marisa Serrano (PMDB)
2g Vice-Presidente: Ubiratan Aguiar (PSDB)
3g VIce-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PPB)
Relator: José Jorge (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)
José Jorge
Maria Valadão
Osvaldq Biolchi
Paes Landim
Paulo Báuer
Raul Belém
Roberto Jefferson

Elias Abrahão
Eliseu Padilha
Maria Elvira
Marisa Serrano
Mauricio Requião
Rita Camata

Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
Darci Coelho
Ibrahim Abi-Ackel
Jair Siqueira

De Velasco

Fernando Ferro
José Machado

Pedro Wilson

Suplentes

Átila Lins
Hilário COimbra

João Ribeiro
Murilo Pinheiro

Adelson Salvador

Magno Bacelar (s/P)
Renan Kurtz

PT

PDT

PFUPTB

BLOCO PSBJPMN

Domingos Dutra
Hélio Bicudo
Marcelo Deda

Cidinha Campos
Silvio Abreu

Beto Lélis

BLOCO PUPSDIPSC
Francisco Rodrigues

Alceste Almeida
Carlos da Carbrás
Salomão Cruz
Vlc Pires Franco

PCdoB
Aldo Arantes .Haroldo Lima

Secretária: Ângela Mancuso
Local: serv. Com. EspeciaIs - Anexo 11- Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIA~

DESllNADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR
133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSJlTUIÇÃO FEDERAL:
(DEMARCAÇAO DAS TERRAS INDIGENAS)

Proposição: PEC-0133J92 Autor: Nicias Ribeiro

Presidente: AntOnio Brasil
1g Vice-Presidente: Jair Bolsonaro
2g Vice-Presidente: Roberto Araújo
3g Vice-Presidente: Domingos Dutra
Relator: salomão Cruz

Titulares

AntOnio Brasil
COnfúcio Moura
João Thomé Mestrlnho

PMDB

Luiz Fernando
OIávlo Rocha

Ucison Bandeira

Alexandre Santos
Marconi Perillo
Ubiratan Aguiar
Vicente Arruda

FlávioArns
Itamar Serpa

Osmâncio Pereira
Welson Gasparinl

PPB PT

Carlos Airton
Jair Bolsonaro

Benedito Guimarães
Carios Camurça

Esther Grossi
Ivan Valente

José Fortunati
Paulo Delgado



Pedro Wilson Sandra Starling

PDT

Fernando Zuppo Renan Kurtz
Severiano Alves Sérgio Carneiro

Bloco (PSBIPMN)

Ubaldino Júnior Gervásio Oliveira

PCdoB

Lindberg Farias Ricardo Gomyde

Paulo Feij6

Carlos Santana
Fernando Ferro
Luiz Mainardi

José Maurfcio
LeonelPavan

PT

PDT

Zé Gerardo

João Coser
Luciano Zica

Teima de Souza

Airton Oipp
Fernando Lopes

PSB
Bloco (PL/PSDIPSC)

Welinton Fagundes Pedro canedo
Secretária: Ana Clara
Local: serviço de Com. Esp. Anexo 11 sala 131-C
Telefone: 318-755517563

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

81-A, DE 1995, QUE "CRIA O IMPOSTO SOBRE
DISTRIBUiÇÃO DE COMBl!STíVEIS LíQU~OS
E GASOSOS, DE COMPETENCIA DA UNIAO E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Proposição: PEc-81195 Autor: Marcelo Teixeira
Presidente: José Carlos Coutinho (PFL)
12 Vice-Presidente: João Maia (PFL)
22 Vice-Presidente: Maio Negromonte (PSDB)
32 Vice-Presidente: Carlos camurça (PPB)
Relator: Roberto Paulino (PMOB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Proposição: PEC-256195 Autor: Senado Federal

Presidente: Roóerto Jefferson (PTB)
12 Vice-Presidente: Efraim Morais (PFL)
22 Vice-Presidente: José Linhares (PPB)
32 Vice-Presidente: Carlos Mosconi (PSOB)
Relator: André Puccinelli (PMOB)

Titulares Suplentes

Eujácio Simões

Socorro Gomes

Ricardo Heráclio

PCdoB

PL/PSDIPSC

Bloco (PFUPTB)

Antônio Joaquim Araújo
Carlos Magno
EliseuMoura

Fernando Gonçalves
Murilo Domingos

Osmir Lima
Paes Landim

Haroldo Uma

Pedro Valadares

Francisco Horta

Secretária: Angela Mancuso
Local: Anexo 11 - sala 131-C
Telefone: 318-7063/7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nll 256-A, DE' 1995, DO SENAADO F~DER~L,
QUE "OUTORGA COMPETENCIA A UNIAO,

PARA INSTITUIR CON~IBUIÇÃO PROVISÓ.!lIA
SOBRE MOVIMENTAÇAO OU TRANSMISSAO

DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS
DE NATUREZA FINANCEIRA".

Bloco (PPBlPL)

Efraim Morais
Félix Mendonça
José Rocha
Júlio César
Roberto Jefferson
Rogério Silva
Ursicino Queiroz

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

André Puccinelli Hermes Parcianello
Armando Abnio José A1demir
Darcfsio Perondi Marcelo Teixeira
Genésio Bernardino Pinheiro Landim
Max Rosenmann saraiva Felipe
1 vaga Tetê Bezerra

Betinho Rosado
José Carlos Aleluia

José Tude
Lima Netto

Murilo Domingos
Murilo Pinheiro

Werner Wanderer

João.Pizzolatti
João Ribeiro

Roberto campos
2 vagas

Henrique Eduardo Alves
Oscar Andrade

Paulo Titan
Pedro lrujo

2 vagas

PPB

PMDB

Aracely de Paula
Chico da Princesa
Duflio Pisaneschi
Eliseu Resende
João Maia
Jonival Lucas
José Carlos Coutinho

Alberto Silva
Anfbal Gomes
Antônio Brasil
Carlol" Nelson
Marcelo Teixeira
Roberto Paulino

Basflio Villani
Carlos Camurça
Enivaldo Ribeiro
Marcos Medrado
Salatiel Carvalho

Antônio Feijão
Leônidas Cristino
Mário Negromonte

PSDB

Antônio Aureliano
Cunha Lima

Marconi Perillo

Alcione Athayde
José Linhares
Márcio Reinaldo Moreira
Pedro canedo
Roberto Campos

Expedido Júnior
luiz Buaiz

Nelson Meurer
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque



1 vaga 1 vaga PT

Alexandre santos
B.Sá
Carlos Mosconi
Osmânio Pereira
Vicente Arruda

PSOB

Ceci Cunha
Marconi Perlllo
Roberto Rocha

sebastião Madeira
Silvio Torres

João Paulo
José Fritsch

Airton Oipp

PDT

Bloco (PSB/PMN)

Carlos Santana
Domingos Outra

Ênio Baccl

PT José Carlos Sabóia Nilson Gibson

Sérgio Miranda Agnelo Queiroz

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Serviço Com. Esp. -Anexo 11 Sala 120-B
Telefones: 318-7066 318-7067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR À PROPOSTA DE
EMENDA À CONS,TITUIÇÃO N1I 17J95, QUE

"ALTERA PARAGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO ART. 45 DA CONSTITUiÇÃO
FED,ERAL" (FIXAN,DO EM NO MíNIMO 5 E

NO MAXIMO 47 O NUMERO DE DEPUTADOS
EM CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO)

Proposição: PEC-17195 Autor: Antônio Joaquim

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
22 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
32 Vice-Presidente: Francisco Silva (PPB)
Relator: AJ1tOnio Brasil (PMOB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Eujácio Simões

José Tude
Júlio César

Mendonça Filho
Roberto Fontes

Candinho Mattos (PSOB)
Oarcfsio Perondi

1 vaga

Bloco (PUPSO/PSC)

Francisco Horta

Secretário: Mário Orausio Coutinho
Local: Anexo 11- salas 131-C/135-C
Telefone: 318-7065/7066/7052

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFE
RIR PARECER A PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIÇ~O NlI 57, DE 1995, QUE,"DÁ

NOVA REDAÇAO AO ARTIGO 14, PARAGRA
FOS PRIMEIRO E SEGUNDO E ACRESCENTA

INCISO" (VOTO FACULTATIVO).
Proposição: PEC-57195 Autor: Emerson Olavo

Presidente: João Almeida (PMOB)
12 Vice-Presidente: Orclno Gonçalves (PMOS)
22 Vice-Presidente: José de Abreu (PSOB)
32 Vice-Presidente: Benedito Guimarães (PPB)
Relator: Enedlto de Lira (PFL)

Titulares Suplentes

Emerson Olavo Pires
João Almeida
Orcino Gonçalves

PMOB

Bloco (PFUPTB)

AntOnio Joaquim Araújo
Aracely de Paula

i Benedito de Lira
Hugo Lagranha

3 vagas

LeonalPavan

Ricardo Haráclio

POT

PSB

PCdoB

Serafim Venzon

Sérgio Guerra

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Carlos Melles Aro/do Cedraz
Hilário Coimbra José Coimbra

Alzira EwertonOsmir Lima J9sé Mendonça Bezerra
Benedito GuimarãesPaulo Gouvêa Roberto Fontes

PMOB
José de Abreu

Antônio Brasil Carlos Apolinário 1 vaga
Olavo calheiros Genésio Bernardino
1 vaga 1 vaga

João Fassarella
PPB Sandra Starling

Benedito Guimarães Carlos Airton
Felipe Mendes Pedro Valadares (PSB) Matheus Schmidt
Francisco Silva 1 vaga

PSOB 1 vaga
Cunha Lima (PPB) Adroaldo Streck
Roberto Brant Alexandre Santos Eujácio Simões

PPB

Oarci Coelho
2

PSOB

Celso Russomanno
Vicente Arruda

PT

Ana Julia
João Paulo

PDT
Coriolano sales

Bloco (PSB/PMN)

Gerváslo Oliveira
Bloco (PUPSO/P~C)

·Expedido Júnior (PPB)



José Machado
Tilden Santiago

Suplentes

João Mellão Neto
José Jorge
José Tude

Rubem Medina

Matheus Schmidt

Arthur Virgnio
Celso Russomanno

1 vaga

PT

POT

PSB

Bloco (PFLlPTB)

Nan Souza (PSL)
2 vagas

PSOJ'

Bloco (PMOB1PS~SLlPSC)

Orclno Gonçalves
Paulo Ritzel

Roberto Rocha (PSOS)

Bloco (PPB1PL)

Titulares

Célia Mendes
Costa Ferreira
Femando Gomes
João Maia

Oarcfsio Peroncll
José Luiz Clerot
Nestor Duarte

Luiz Mainardi
Paulo Bemardo

Antonio Carlos Pannunzlo
Ayrton Xerez
1 vaga

Enivaldo Ribeiro
José Teles
1 vaga

José Maurfcio

32 Vice-Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSOS)
Relator: João Maia (PFL)

2 vagas

Valdomiro Meger

AntOnio Geraldo
João Mellão Neto

JoséTude
Rubem Medina

Bloco (PMOBJPSO~SLlPSC)

Oarcfslo Perondi Orcino Gonçalves
José Luiz C1erot Paulo Ritzel
Nestor Duarte Roberto Rocha (PSOS)

Bloco (PPB~L)

Célia Mendes
Costa Ferreira
Femando Gomes
João Maia

Enivaldo Ribeiro
José Teles
Júlio Redecker

secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11 Salas 131-C/135-C
Telefone: 318-70661706717052

COMISSÃO
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A

PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À_CONSTITUiÇÃO 169-A, DEJ995,

QUE "DISPOE SOBRE A REMUNERAÇAO DE
VEREADORES E PREFEITOS MUNICIPAIS".

Proposição: PEC-169195 Autor: Fernando Gomes

Presidente: Oarcfsio Perondi (PMOS)
12 VIce-Presidente: José Luiz Clerot (PMOS)
22 VIce-Presidente: José Teles (PPS)
32 Vice-Presidente: AntOnio Carlos Pannunzio (PSOS)
Relator: João Mala (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlP.TB)

PSB
Nilson Gibson Bosco Fmnça (PMN)
secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com:Especials-Anexo 11 Sala 131
Telefone: 318-70661706717052

COMISSÃO ESPECIAL
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A

PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N1I 169-A,

DE 1995, QUE "DISPOE SOBRE A
REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E

PREFEITOS MUNICIPAIS".
Proposição: PEC-169195 Autor: Fernando Gomes

Presidente: OarcfsioPerondi (PMOS)
12 Vice-Presidente: José Luiz Clerot (PMOS)
22 Vice-Presidente: José Teles (PPS)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Silva
Local: Servo Com. Especiais-Anexo 11 S81a 131
Telefone: 318-70661706717052

COMISSÃO ESPECIAL
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A

APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE
O PROJETO DE LEI Nll 856, DE 1995, DA

SENHORA DEPUTADA SOCORRO GOMES,
QUE "REGULAMENTA O PARÁGRAFO ÚNICO

DO ARTIGO 178 DA CONSTITUiÇÃO FEDE
RALli E A SEUS APENSADOS.
TRANSPORTE AQUAVIÁRIO E
DÁ OUTRAS PROVIDêNCIAS"~

Proposição: PFL-1125195 Autor: Poder executivo

Presidente: Alberto Silva (PMDB)
i1 2 Vice-Presidente: Genésio Bernardino (PMOB)
22 VIce-Presidente: Fausto Martello'(PPB)
32 VIce-Presidente: L90nldas Cristina (PSOB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

AntOnio Carlos Pannunzio
Ayrton Xerez
1 vaga

Luiz Mainardi
Paulo Bemardo

José Maurfcio

PSOB

PT

POT

Arthur Virgnio
Celso Russornanno

1 vaga

José Machado
Tilden Santiago

Matheus Schmidt

Nilson Gibson

Chico da Princesa

Bosco Fmnça (PMN)

Eliseu Moura



Coordenador: Deputado Carlos Alberto
Albérico Cordeiro
Márcio Fortes
IvoMainardi
Carlos Alberto
Cunha Bueno
Fernando Ferro
Aro/do Cedraz
Simara Ellery

Local: Com. Especiais - Anexo 11- Sala 169-B
Telefone: 318-6874

COMISSÃO EXTERNA
ÓESTINADA A ACOMPANHAR OS
PROCEDIMENTOS RELATIVOS À

DEMARCAÇÃO D,.AS TERRAS INDíGENAS E
AS QUESTOES DECORRENTES

DESTE PROCESSO
Coordenador: Sarney Filho (PFL)
Benedito Guimarães (PPB)
Carlos Airton (PPB)
Davi Alves Silva (PPB)
Gilney Viana (PT)
salomão Cruz (PSDB)
Sarney Filho (PFL)
Sebastião Mad(:lira (PSDB)
Silas Brasileiro (PMDB)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
serviço de Comissões Especiais: Anexo 11 - sala 131-e - Ala Nova
Telefones: 318-70661706517052

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS

OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL

Hugo Lagranha
João Iensen

Magno Bacelar
Mauro Fecury
Mauro Lopes

Rubem MeClina

José Carlos Aleluia
José Carlos Coutinho
José Carlos Vieira
Lael Varella "
Philemon Rodrigues
Sérgio Barcellos'

Bloco (PMOBIPSOIPSUPSC)

Albertp Silva Antônio Brasil
Genésio Bernardino Marcelo Teixeira
João Thomé Mestrinho Oscar Andrade
José Pinotti Zaire Rezende
Moreira Franco 2 vagas
Paulo Titan

Bloco (PPBIPL)

Benedito Guimarães Cunha Lima
Fausto Martello Eujácio Simões
Fetter Júnior João Pizzolatti
Jair Bolsonaro Júlio Redecker
José Egydio Laprovita Vieira
Pauderney Avelino Ushitaro Kamia

PSOB

Eduardo Mascarenh'as Ayrton Xerez
LeOnldas Cristino Jorge Anders
Márcio Fortes Koyu lha
Mário Negromonte Luiz Carlos Hauly
Veda Crusius Roberto Rocha

PT

Carlos Santana Arlindo Chinaglia
João Coser 2 vagas
Teima de Souza

POT
Miro Teixeira José MaurIcio

PSB
Gervásio Oliveira Pedró Valadares

PCdoB
Socorro Gomes Jandira Feghali

Secretária: Brunilde Livier'o Caníalho de Moraes

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Serviço de Comissões Especiais - Anexo 11 - salas 131-e/135-C
-Ala Nova
Telefones: 318-706517061



EDiÇÃO DE HOJE: 232 PÁGINAS


