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DIARIO DOS 

Repiiblica Federatha do BrasS 

TRABAIHOS REVISIONAIS 

ANO II - N? 26 QUINTA-FEIRA, 24 DE FEVEREIRO DE 1994 BRASILIA - DF 

CONGRESSO NACIONAL 

Revisao da Constitui^ao Federal 

SUMARIO 

1 - ATA DA 3' SESSAO, EM 23 DE FEVEREIRO 
DE 1994 

1.1 — ABERTURA 
1.2 —EXPEDIENTE 
1.2.1 — Leitura de Projeto 
Projeto de Resolugao n* 3, de 1994-CRF, que altera 

o caput do art. 34 da Resolugao n" 1. de 1993-RCF. 
1.3 — ENCERR AMENTO 

2 - ATA DA 4' SESSAO, EM 23 DE FEVEREIRO 
DE 1994 

2.1—ABERTURA 
2.2 —EXPEDIENTE 
2.2.1 — Discursos do Expediente 
DEPUTADO NILSON GIBSON — Reversao do 

quadro de miseria que assola o pafs, como o maior desafio 
politico da atualidade. 

DEPUTADO ELISIO CURVO — Criticando aque- 
les que adotam um comportamento anarquista durante as 
sessdes, com intuito de intimidar os parlamentares. Repii- 
dio a decisao adotada por um partido politico, condicio- 
nando seu apoio ao Fundo Social de Emergencia a obtengao 
de pastas ministeriais. 

DEPUTADO OSVALDO BENDER — Recriminan- 
do a "negociata" que se desenvolve nos bastidores para 
a aprova^ao do Fundo Social de Emergencia e demais eta- 
pas do programa de estabilizagao economica do Governo. 

DEPUTADO JOSE GENOINO — Posisao contraria 
de S. Ex' a nova data proposta para o termino da revisao 

;onstitucional, sem que seja revisto o dispositive que per- 
mite a votagao em globo dos destaques. Criticando acordo 
de divisao de cargos no Executivo, em troca da aprovagao 
do Piano do Ministro Fernando Henrique Cardoso. Indefi- 
nigao na questao das verbas para a Educagao, Saiide e 
Habitagao. 

DEPUTADO B. SA — Apelando aos ministros da 
area economica para que revejam o orgamento da Saiide, 
evitando-se o colapso total naquela area. 

DEPUTADO MUNHOZ DA ROCF1A — Defesa de 
um pacto nacional de redugao gradativa dos pregos nas 
prateleiras. Revisao Constitucional. 

DEPUTADO ELIEL RODRIGUES — Conseqiien- 
cias nefastas para a moral social, dos abusos cometidos 
nos festejos carnavalescos. 

DEPUTADO ALOISIO VASCONCELOS — Repu- 
diando campanha orquestrada pela mfdia, para denegrir 
o Congresso Nacional e a atividade polftica. 

DEPUTADO BETO MANSUR — Posigao do PPR 
sobre a votagao do Fundo Social de Emergencia, em segun- 
do turno, quando tentara, via destaques, maiores dotagdes 
orgamentarias para Educagao, Saiide e Habitagao. 

DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ — Excesses 
e equi'vocos cometidos pelos tecnicos do Ibama, nas demar- 
cagdes das reservas ambientais indfgenas. Apoio ao pleito 
de segmentos da sociedade civil de Itaituba — PA, para 
que seja feito um reestudo dos limites do Parque Nacional 
da Amazonia. 
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EXPEDIENTE 
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DEPUTADO ELI AS MURAD — Insensatez das filas 
que atormentam o cotidiano do cidadao brasileiro. fruto 
da incompetencia administrativa. Editorial do jornal Esta- 
do de Minas, intitulado "IPVA e Incompetencia". 

DEPUTADO JOAO TEIXEIRA — Contrario a pro- 
posta de fusao de Estados. Apelo em favor da retomada 
do projeto da rodovia Cuiaba—5antarsn1- 

DEPUTADO TONY GEL — O problema do colera 
no Brasil, resultante da falta de uma politica de saneamento 
basico. Dificuldades do combate a epidemia no Ceara. 

DEPUTADO OSMANIO PEREIRA — Reptidio ao 
artigo "Camisinha e pecado", contida na revista Veja do 
ultimo dia 23, apontando a Igreja Catolica como co-respon- 
savel pelo aumento do mimero de casos de AIDS no Brasil. 

DEPUTADO JOAO PAULO — Criticas ao Piano 
Economico do Governo. 

DEPUTADO CARLOS LUPI — Oportunismo poli- 
tico na mudanga da legisla^ao eleitoral. 

DEPUTADO PAULO DUARTE — Recebimento 
de manifesto de associa?6es estudantis, contra a aprovaijao 
do Fundo Social de Emergencia, que retira 18% dos recur- 
sos originalmente destinados a Educaijao. 

DEPUTADO VALTER PEREIRA — Politica obtu- 
sa de juros altos implementada pelo Ministro da Fazenda, 
Sr. Fernando Henrique Cardoso. 

DEPUTADO MARINO CL1NGER — Preocupagao 
de S. Ex' com as regras para a aplica^ao da URV e com 
a politica monetaria do Governo. 

DEPUTADO MAURICIO CALIXTO — Obstru^ao 
a votaqao do Fundo Social de Emereencia. 

DEPUTADO LEZIO SATHLER — Desgoverno no 
Estado do Espfrito Santo. 

DEPUTADO GERSON PERES — Defesa da manu- 
ten?ao do monopolio estatal nas areas de telecomunica?6es 
e de energia. 

DEPUTADO SERGIO MIRANDA — Alerta para 
artigos da Imprensa a chamada fujimorizagao do Pafs. Re- 
visao Constitucional. 

DEPUTADO CARLOS ALBERTO CAMPISTA — 
Manifesta^ao contraria a proposta que revoga o art. 133 

da Constituiqao Federal, a respeito da inviolabilidade dos 
atos dos advogados no exercfcio da profissao. 

DEPUTADO LOURIVAL FRE1TAS — Imoralida- 
de da emenda, acatada pela relatoria, que permite a reelei- 
i^ao de Presidente da Repiiblica, governadores e prefeitos. 
e propoe a diminuigao do prazo para desincompatibili- 
zagao. 

DEPUTADO ADROALDO STRECK — Improprie- 
dade das afirmaqdes de que have^a perdas salariais com 
a implantagao da URV. 

DEPUTADO ERNESTO GRADELLA — Conse- 
qiiencias desastrosas da aprova^ao do Fundo Social de 
Emergencia nos diveros setores, como por exemplo; da 
Educagao, da Saiide e Agrfcola. 

SENADORA EVA BLAY — Homenagens pdstumas 
ao rabino-mor de Sao Paulo, professor Fritz Pinkuss. 

DEPUTADO VALDENOR GUEDES — Manifes- 
tagao contraria de S. Ex' a emenda constitucional que dimi- 
nui o prazo para desincompatibilizagao. 

DEPUTADO JONI VARISCO, pela ordem — Im'cio 
da Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE — Resposta ao Sr. Joni Va- 
risco. 

SENADOR JULIO CAMPOS — Defesa de emenda 
revisional de sua autoria que visa instituir o cruzeiro como 
a moeda corrente no Pafs e sua fragao, o centavo. 

DEPUTADO JOSE MARIA EYMAEL — Defesa 
da extin^ao do monopolio do Banco do Brasil, no que 
se refere a depositos voluntaries das cooperativas de credi- 
to, alcangando ate as cooperativas mistas. 

SENADOR JUTAHY MAGALHAES — Apelando 
aos demais parlamentares no sentido da defesa e aprovagao 
das propostas revisionais que tratam dos direitos dos ido- 
sos. 

DEPUTADO CUNHA BUENO —Falecimento, no 
dia de hoje, do professor Fritz Pinkuss. 

2.2.2 — Aprecia^ao de materia 
— Projeto de Resoluijao n" 3/94-RCF, em regime de 

urgencia, nos termos do Requerimento n" 65/94-RCF. 
Aprovado, nos termos do Requerimento n" 65/94-RCF, 
apds usarem da palavra os Srs. Jose Genomo, Israel Pinhei- 
ro. Haroldo Lima, Jose Lourengo, Luiz Salomao, Germane 
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Rigotto, Josaphat Marinho, Joao Tome. Aldo Rebelo, 
Magno Bacelar, Luiz Carlos Hauly e Tarci'sio Delgado. 
A Mesa do Congresso Nacional Revisor para redaqao final, 
tendo feito declaragao de voto o Sr. Josaphat Marinho. 

— Redagao final do Projeto de Resolugao n9 

3/94-RCF. Aprovada. A promulgagao. 
2.3 —ORDEM DO DIA 
— Proposta de Emenda Constitucional de Revisao 

n9 2-A/94 e respectivas emendas, referentes a inclusao. 
no Ato das Disposi^oes Constitucionais Transitdrias, dos 
arts. 71 a 73 (Fundo Social de Emergencia) — Pareceres 
n9" 24-A e 24-B, de 1994-RCF. Aprovada, com emenda 
supressiva, em 2° turno, apds usarem da palavra os Srs. 
Fernando Carrion, Luiz Carlos Hauly, Joao Calmon, Flo- 
restan Fernandes, Carrion Junior, Aluizio Mercadante. 
Germane Rigotto, Jose Dirceu, Jose Louren^o e Luiz Car- 
los Santos, sendo rejeitados os requerimentos de destaque, 
dependendo, para sua promulgagao do Requrimento n9 

69/94-CN, cuja votatjao foi adiada por falta de quorum. 
— Proposta de Emenda Constitucional de Revisao n" 

l-A/94 e respectivas emendas, referentes ao art. 50 da 

ConstituiQao Federal (convocaQao de Ministros e autori- 
dades e requerimento de informaQdes) — Pareceres n9* 
23-A e 23-B, de 1994-RCF. ApreciaQao sobrestada. 

— Propostas Revisionais e respectivas emendas, ofere- 
cidas ao art. 82 da Constituigao Federal (duragao do man- 
date presidencial) — Parecer n9 16, de 1994-RCF. Apre- 
ciaQao sobrestada. 

— Propostas Revisonais e respectivas emendas, ofere- 
cidasao art. 14, paragrafos lOe 11, da ConstituiQao Federal 
(impugnaQao de mandato) — Parecer n9 8, de 1994-RCF. 
ApreciaQao sobrestada. 

— Propostas Revisionais e respectivas emendas, ofere- 
cidas ao art. 56 da ConstituiQao Federal (licenQa para afasta- 
mento no execfrcio do mandato) — Parecer n9 14, de 
1994-RCF. ApreciaQao sobrestada. 

3 - ENCERRAMENTO 
4 - DISCURSO PROFERIDO EM SESSAO ANTE- 

RIOR 
Do Sr. Carlos Lupi, proferido na sessao de 9-2-94. 

Ata da 3a Sessao, em 23 de fevereiro de 1994 

4a Sessao Legislativa Ordinaria, da 49a Legislatura 

- EXTRAORDINARIA - 

Presidencia do Sr. Adylson Motta 

AS 12 HORAS E14 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. CONGRESS1STAS: 

Roraima 

Alceste Almeida _ Bloco (PTB); Avenir Rosa _ PP: 
Francisco Rodrigucs _ Bloco (PTB); Joao Fagundes _ PMDB 
Jo5o FranQa _ PP; Julio Cabral _ PP; Luciano Castro _ PPR: 
Marcelo Luz PP; Marluce Pinto _ PTB; Ruben Bento _ Bloco 
(PPL). 

Amapa 

Aroldo G6es _ PDT; Eraldo Trindade _ PPR; _ Gilvam 
Borges _ PMDB; Henrique Almeida _ PFL; Jonas Pinheiro _ 
PTB; Murilo Pinheiro _ Bloco (PFL); Sergio Barcellos _ Bloco 
(PFL); Valdenor Guedes _ PP. 

Para 

Alacid Nunes _ Bloco (PFL); Almir Gabriel _ PSDB; Carlos 
Kayath _ Bloco (PTB); Domingos Juvenil _ PMDB; Eliel 
Rodrigucs _ PMDB; Gerson Peres _ PPR; Giovanni Queiroz _ 
PDT; Herminio Calvinho _ PMDB; Jarbas Passarinho _ PPR; 
Jos6 Diogo _ PPR; M&rio Cherraont _ PP; Mirio Martins _ 
PMDB; Osvaldo Melo _ PPR; Paulo Rocha _ FT; Paulo Titan _ 
PMDB; Socorro Gomes _ PC do B. 

Amazonas 

Atila Lins _ Bloco (PFL); Aureo Mello _ PRN; Beth Azize _ 
PDT; Euler Ribeiro _ PMDB; Ezio Ferreira _ Bloco (PFL); 
Gilberto Miranda _ PMDB; Joao Thome _ PMDB; Jose Dutra _ 
PMDB; Paudemey Avelino _ PPR; Ricardo Moraes _ SIP. 

Rondonia 

Aparicio Carvalho _ Bloco (PTB); Carlos Camurfa _ PP; 
Edison Fidelis _ PSD; Mauricio Calixto _ Bloco (PFL); 
Reditlrio Cassol _ PSD; Ronaldo Aragao _ PMDB. 

Acre 

Adelaide Neri _ PMDB; C61ia Mendes _ PPR; Flaviano 
Melo _ PMDB; Francisco Didgenes _ PPR; Joao Maia _ PP; 
Joao Tola _ PPR; Mauri S6rgio _ PMDB; Nabor Junior _ 
PMDB; Ronivon Santiago _ PPR; Zila Bezerra _ PMDB. 

Tocantins 

Carlos Patrocinio _ PFL; Darci Coelho _ Bloco (PFL); Derval 
de Paiva _ PMDB; Edmundo Galdino _ PSDB; Freire Junior _ 
PMDB; Joao Rocha _ PFL; Leomar Quintanilha _ PPR; Merval 
Pimenta _ PMDB; Osvaldo Reis _ PP; Paulo Mourao _ PPR. 
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Maranhao 

Alexandre Costa _ PFL; Cesar Bandeira _ Bloco (PFL); 
Eduardo Matias _ Bloco (PFL); Epilacio Cafeteira _ PPR; 
Francisco Coelho _ Bloco (PFL); Jayme Santana _ PSDB; Joao 
Rodolfo _ PPR; Jose Burnett _ PRN; Jose Reinaldo _ Bloco 
(PFL); Magno Bacelar _ PDT; Nan Souza _ PP; Pedro Novais _ 
PSD; Ricardo Murad _ PSD; Roseana Samey _ Bloco (PFL); 
Samey Filho _ Bloco (PFL). 

Ceara 

Aecio de Borba _ PPR; Antonio dos Santos _ Bloco (PFL); 
Ariosto Holanda _ PSDB; Beni Veras _ PSDB; Edson Silva _ 
PDT; Emani Viana _ PP; Etevaldo Nogueira _ Bloco (PFL); 
Gonzaga Mota _ PMDB; Jackson Pereira _ PSDB; Jose Linhares 

PP; Luiz Girao _ PDT; Marco Penaforte _ PSDB; Mauro 
Benevides _ PMDB; Mauro Sampaio _ PSDB; Moroni Torgan _ 
PSDB; Orlando Bezerra _ Bloco (PFL); Pinheiro Landim 
PMDB; Sergio Machado _ PSDB; Ubiratan Aguiar _ PMDB; 
Vicente Fialho _ Bloco (PFL). 

Piaui 

B. Sa _ PP; Chagas Rodrihgues _ PSDB; Ciro Nogueira _ 
Bloco (PFL); Felipe Mendes _ PPR; Jesus Tajra _ Bloco (PFL); 
Joao Henrique _ PMDB; Murilo Rezende _ PMDB; Mussa 
Denies _ Bloco (PFL); Paes Landim _ Bloco (PFL); Paulo Silva 
_ PSDB. 

Rio Grande do Norte 

Aluizio Alves _ PMDB; Dario Pereira _ PFL; Henrique 
Eduardo Alves _ PMDB; Joao Faustino _ PSDB; Laire Rosado _ 
PMDB;Lavoisier Maia _ PDT; Ney Lopes _ Bloco (PFL). 

Paraiba 

Adauto Pereira _ Bloco (PFL); Efraim Morais _ Bloco (PFL); 
Francisco Evangelista _ PPR; Ivan Burily _ Bloco (PFL); 
Ivandro Cunha Lima _ PMDB; Jose Luiz Clerot _ PMDB; Lucia 
Braga _ PDT; Raimundo Lira _ PFL; Rivaldo Medeiros _ Bloco 
(PFL). 

Pernambuco 

Gustavo Krause _ Bloco (PFL); Inocencio Oliveira _ Bloco 
(PFL); Jose Jorge _ Bloco (PFL); Jose Mendon^a Bezerra _ 
Bloco (PFL); Jose Mucio Monteiro _ Bloco (PFL); Mansueto de 
Lavor _ PMDB; Maviael Cavalcanti _ PRN; Miguel Arraes _ 
PSB; Nilson Gibson _ PMDB; Pedro Correa _ Bloco (PFL); 
Renildo Calheiros _ PC do B; Ricardo Fiiiza _ Bloco (PFL); 
Roberto Franca _ PSB; Roberto Freire _ PPS; Roberto 
Magalhaes _ Bloco (PFL); Salatiel Carvalho _ PP; Tony Gel _ 
PRN. 

Alagoas 

Antonio Holanda _ Bloco (PSC); Augusto Farias _ Bloco 
(PSC); Guilherme Palmeira _ PFL; Jose Thomaz Nono _ 
PMDB; Roberto Torres _ Bloco (PTB); Vitdrio Malta _ PPR. 

Sergipe 

Albano Franco _ PSDB; Benedito de Figueiredo _ PDT; 
Cleonancio Fonseca _ PRN; Djenal Gon9alves _ PPR; Francisco 

Rollemberg _ PMN; Jeronimo Reis _ Bloco (PTB); Jose Teles _ 
PPR; Messias Gois _ Bloco (PFL). 

Bahia 

Alcides Modesto _ PT; Aroldo Cedraz _ PRN; Cldvis Assis _ 
PSDB; Eraldo Tinoco _ Bloco (PFL); Felix Mendomja _ Bloco 
(PTB); Genebaldo Correia _ PMDB; Haroldo Lima _ PC do B; 
Jabes Ribeiro _ PSDB; Jairo Azi _ PSD; Jaques Wagner _ PT; 
Joao Almeida _ PMDB; Joao Alves _ PPR; Jorge Khoury _ 
Bloco (PFL); Josaphat Marinho _ PFL; Jose Falcao _ Bloco 
(PFL); Jose Louren^o _ PPR; Julahy Junior _ PSDB; Jutahy 
Magalhaes _ PSDB; Leur Lomanto _ Bloco (PFL); Luis Eduardo 
_ Bloco (PFL); Luiz Moreira _ Bloco (PTB); Luiz Viana Nelo _ 
Bloco (PFL); Manoel Castro _ Bloco (PFL) Nestor Duarte 
PMDB; Pedro Irujo _ PMDB; Prisco Viana _ PPR; Ruy Bacelar 
_ PMDB; Sergio Gaudenzi _ PSDB; Tourinho Danlas _ Bloco 
(PFL); Uldurico Pinto _ PSB; Waldir Pires _ PSDB. 

Minas Gerais 

Aecio Neves _ PSDB; Agoslinho Valente _ PT; Alfredo 
Campos _ PMDB; Aloisio Vasconcelos _ PMDB; Aracely de 
Paula _ Bloco (PFL); Armando Costa _ PMDB; Avelino Costa _ 
PPR; Camilo Machado Bloco (PFL); Edmar Moreira _ PP; Elias 
Murad _ PSDB; Felipe Neri _ PMDB; Fernando Diniz _ PMDB; 
Gendsio Bernardino _ PMDB; Humberto Souto _ Bloco (PFL); 
Israel Pinheiro _ Bloco (PRS); Joao Paulo _ PT; Jose Belato _ 
PMDB; Jose Geraldo _ PMDB; Jose Santana de Vasconcellos _ 
Bloco (PFL); Jose Ulisses de Oliveira _ Bloco (PTB); Junia 
Marise _ PRN; Lael Varella _ Bloco (PFL); Marcos Lima _ 
PMDB; Mario de Oliveira _ PP; Mauricio Campos _ PL; Neif 
Jabur _ PMDB; Odelmo Leao _ PP; Osmanio Pereira _ PSDB; 
Paulino Cicero de Vasconcelos _ PSDB; Paulo Delgado _ PT; 
Paulo Romano _ Bloco (PFL); Raul Belem _ PP; Romel Anisio _ 
PP; Ronaldo Perim _ PMDB; Ronan Tito _ PMDB; Sandra 
Starling _ PT; Saulo Coelho _ PSDB; Sdrgio Ferrara _ PMDB; 
Sergio Miranda _ PC do B; Sdrgio Naya _ PMDB; Tilden 
Santiago _ PT; Vittorio Medioli _ PSDB; Wilson Cunha _ Bloco 
(PTB); Zaire Rezende _ PMDB. 

Espirito Santo 

Etevalda Grassi de Menezes _ Bloco (PTB); Gerson Camata 
_ PMDB; Helvdcio Castello _ PSDB; Joao Calmon _ PMDB; 
Jones Santos Neves _ PL; J6nice Trisao _ PFL; J6rio de Barros _ 
PMDB; Ldzio Sathler _ PSDB; Nikon Baiano _ PMDB; Rita 
Camata _ PMDB; Roberto Valadao _ PMDB; Rose de Freilas _ 
PSDB. 

Rio de Janeiro 

Aldir Cabral _ Bloco (PTB); Amaral Netto _ PPR; Arolde de 
Oliveira _ Bloco (PFL); Artur da Tavola _ PSDB; Benedita da 
Silva _ PT; Carlos Alberto Campista _ PDT; Carlos Lupi _ PDT; 
Carlos Santana _ PT; Cidinha Campos _ PDT; Eddsio Frias _ 
PDT; Fibio Raunheitti _ Bloco (PTB); FUvio Palmier da Veiga 
_ PSDB; Francisco Silva _ PP; Hydekel Freitas _ PFL; Jair 
Bolsonaro _ PPR; Jandira Feghali _ PCdoB; Joao Mendes 
Bloco (PTB); Josd Egydio _ PPR; Josd Vicente Brizola _ PL; 
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Junol Abi-Ramia _ PDT; Laerle Baslos _ PSDB; Uprovita 
Vieira _ PMDB; Euiz Salomao _ PDT; Marino Clinger _ PDT; 
Nelson Cameiro _ PP; Nelson Bomier _ PL; Paulo de Almeida _ 
Bloco (PSD); Paulo Ramos _ PDT; Roberto Campos _ PPR; 
Rubem Medina _ Bloco (PFL); Sandra Cavalcanti _ PPS; Sergio 
Arouca _ PPS; S6rgio Cury _ PDT; Vladimir Palmeira _ PT. 

Sao Paulo 

Alberto Goldman _ PMDB; Alberto Haddad _ PP; Aldo 
Rebelo _ PC do B; Aloizio Mercadante _ PT; Armando Pinheiro 

PPR; Ary Kara _ PMDB; Cardoso Alves _ Bloco (PTB); 
Carlos Nelson _ PMDB; Chafic Faihat _ PPR; Delfim Netlo _ 
PPR; Diogo Nomura _ PL; Eduardo Jorge _ PT; Eduardo Suplicy 

PT; Euclydes Mello _ PRN; Eva Blay _ PSDB; Fibio 
Feldmann _ PSDB; Fabio Meirelles _ PPR; Fausto Rocha _ PL; 
Florestan Femandes _ PT; Gaslone Righi _ Bloco (PTB); 
Geraldo Alckmin Filho _ PSDB; Heilor Franco _ PPR; Helio 
Bicudo _ PT; Irma Passoni _ PT; Jorge Tadeu Mudalen _ 
PMDB; los6 Abrao _ PSDB; Josd Am'bal _ PSDB; Jose Cicole _ 
PT; Jos6 Ditceu _ PT; Jos6 Genolno _ PT; Jos6 Maria Eymael _ 
PPR; Jos6 Serra _ PSDB; Koyu Iha _ PSDB; Luiz Carlos Santos 
_ PMDB; Luiz M4ximo _ PSDB; Maluly Netlo _ Bloco (PFL); 
Marcelino Romano Machado _ PPR; Marcelo Barbieri _ PMDB; 
Maurici Mariano _ PMDB; Mauricio Najar _ Bloco (PFL); 
Mendes Botelho _ Bloco (PTB); Nelson Marquezelli _ Bloco 
(PTB); Osvaldo Stecca _ PMDB; Paulo Novais _ PMDB; Pedro 
Pavao _ PPR; Roberto Rolleraberg _ PMDB; Robson Tuma _ 
PL;, Tadashi Kuriki _ PPR; Tuga Angerami _ PSDB; Vadao 
Gomes _ PP; Wagner Rossi _ PMDB; Waller Nory _ PMDB. 

Mato Grosso 

Augustinho Freilas _ PP; Jonas Pinheiro _ Bloco (PFL); Jose 
Augusto Curvo _ PMDB; Julio Campos PFL; Louremberg N. 
Rocha _ PPR; Oscar Travassos _ PL; Ricardo Correa _ PL; 
Rodrigues Palma _ Bloco (PTB); Wellington Fagundes _ PL. 

Distrito Federal 

Augusto Carvalho _ PPS; Benedito Domingos _ PP; Chico 
Vigilante _ PT; Meira Filho _ PP; Os6rio Adriano _ Bloco 
(PFL); Sigmaringa Seixas _ PSDB; Valmir Campelo _ PTB; 
Joao Brochado _ PP. 

Goi&s 

Antdnio Faleiros _ PSDB; D61io Braz _ Bloco (PFL); Haley 
Margon _ PMDB; Iram Saraiva _ PMDB; Irapuan Costa Junior _ 
PP; Joao Natal _ PMDB; lAz.aio Barboza _ PMDB; Luiz Soyer _ 
PMDB; Mauro Borges _ PP; Mauro Miranda _ PMDB; Roberto 
Balestra _ PPR; Virmondes Cruvinel _ PMDB. 

Mato Grosso do Sul 

Ellsio Curvo _ PRN; George Takimoto _ Bloco (PFL); Jos6 
Elias _ Bloco (PTB); Levy Dias _ PPR; Marilu Guimaraes _ 
Bloco (PFL); Nelson Trad _ Bloco (PTB); Waldir Guerra _ 
Bloco (PFL); Wilson Martins _ PMDB. 

Parana 

Affonso Camargo _ PPR; Anlfinio Ueno _ Bloco (PFL); 
Basilio Villani _ PPR; Carlos Roberto Massa _ PSD; Carlos 

Scarpelini _ PP; Delcino Tavares _ PP; Deni Schwartz _ PSDB; 
Ed6sio Passos _ PT; Edi Siliprandi _ PSD; Elio Dalla-Vecchia _ 
PDT; Ervin Bonkoski _ Bloco (PTB); Flavio Aras _ PSDB; 
Ivanio Guerra _ Bloco (PFL); Jose Felinto _ PP; Jose Richa _ 
PSDB; Luciano Pizzatto _ Bloco (PFL); Luiz Carlos Hauly _ PP; 
Matheus Jensen _ PSD; Max Rosenmann _ PDT; Moacir 
Micheletto _ PMDB; Munhoz da Rocha _ PSDB; Pedro Tonelli 
_ PT; Pinga Fogo de Oliveira _ S/P; Reinhold Stephanes _ Bloco 
(PFL); Renato Johnsson _ PP; Wemer Wanderer _ Bloco (PFL); 
Wilson Moreira _ PSDB. 

Santa Catarina 

Angela Amin _ PPR; Dejandir Dalpasquale _ PMDB; Dercio 
Knop _ PDT; Edson Andrino _ PMDB; Esperidiao Amin _ PPR; 
Luiz Henrique _ PMDB; Nelson Morro _ Bloco (PFL); Neuto de 
Conlo _ PMDB; Orlando Pacheco _ Bloco (PFL); Paulo Duarte 
_ PPR; Ruberval Pilolto _ PPR; Valdir Colatto _ PMDB; Vasco 
Furlan _ PPR. 

Rio Grande do Sul 

Adroaldo Streck _ PSDB; Adylson Motta _ PPR; Aldo Pinto _ 
PDT; Antonio Brillo _ PMDB; Amo Magarinos _ PPR; Carlos 
Azambuja _ PPR; Carlos Cardinal _ PDT; Carrion Junior 
PDT; Celso Bernardi _ PPR; Fernando Carrion _ PPR; Feller 
Junior _ PPR; Germano Rigotlo _ PMDB; Ibsen Pinheiro 
PMDB; Ivo Mainardi _ PMDB; Joao de Deus Antunes _ PPR; 
Jos6 Fogaga _ PMDB; Josd Fortunati _ PT; Luis Roberto Ponte _ 
PMDB; Mendes Ribeiro _ PMDB; Nelson Jobim _ PMDB; 
Odacir Klein _ PMDB; Osvaldo Bender _ PPR; Paulo Paim _ 
FT; Pedro Simon _ PMDB; Telmo Kirst _ PPR; Victor Faccioni 
_ PPR; Wilson Muller _ PDT. 

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) — A lista de pre- 
sen?a acusa o comparecimento de 444 Srs. Congressistas. 

Havendo mimero regimental, declaro aberta a sessao. 

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) — Passa-se ao 
periodo de Breves Comunica^oes. 

Concede a palavra ao nobre Congressista Jose Genoino. 
(Pausa.) 

Estando ausente S. Ex" e nao havendo mais oradores 
inscritos, solicito a Secretaria, Deputada Sandra Cavalcanti, 
que proceda a leitura do expediente que se encontra sobre 
a mesa. 

E lido o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUCAO N" 3, DE 1994-RCF 
Altera o caput do art. 34 da Resolu^ao n" 1, de 

1993-RCF8. 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1° O caput do art. 34 da Resolu?ao n" 1, de 

1993-RCF, passa a vigorar com a seguinte reda?ao; 
"Art. 34. Os trabalhos serao encerrados, im- 

prorrogavelmente, no dia 31 de maio de 1994, convo- 
cando-se, a seguir, sessao solene para promulga^ao, 
ftcando prejudicadas as materias nao apreciadas/' 

Art. 2° Esta resolusao entra em vigor na data de sua 
?-»i i m i r\ 
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Justifica^ao 

Nos termos do art. 28, I, da Resolugao n" 1/93-RCF, 
a Mesa do Congresso Nacional oferece o presente projeto 
de resolu^ao fixando termo definitive para o encerramento 
dos trabalhos de revisao da Constitui^ao Federal. Tal iniciativa 
encontra esteio no amplo reclamo das lideran?as politico-par- 
tidarias e da sociedade brasileira e vem ao encontro do desejo 
de ter-se exata norma relativamente ao alcance e duragao 
desse processo. Tal definigao oferece, a todos, a seguranga 
normativa requerida. 

Sala das Sessdes, 23 de fevereiro de 1994. — Humberto 
Lucena — Levy Dias — Adylson Motta — Nabor Junior — 
Aecio Neves. 

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) — O projeto vai 
a publicagao. 

A Presidencia agradece a colaboragao da nobre Deputada 
Sandra Cavalcanti. 

Esta sessao teve por objetivo unicamente a leitura deste 
projeto. E uma reuniao extraordiniria. As 14 horas havera 
reuniao normal do Congresso Revisor, quando, entao, ser4 
aberto o painel para o registro de presen^a. 

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) — Nada mais ha- 
vendo a tratar, encerro a presente sessao. 

(Levanta-se a sessao as 12 horas e 16 minutos.) 

Ata da 4a Sessao, em 23 de fevereiro de 1994 

4a Sessao Legislativa Ordin^ria, da 49a Legislatura 

Presidencia dos Srs. Humberto Lucena, Adylson Motta, 
Levy Dias, Aecio Neves e Esperidido Amin 

AS 14 HORAS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.: 

Roraima 

Alceste Almeida _ Bloco (PTB); Avenir Rosa _ PP; 
Francisco Rodrigues _ Bloco (PTB); Joao Fagundes _ PMDB; 
Joao Franca _ PP; Julio Cabral _ PP; Luciano Castro _ PPR; 
Marcelo Luz _ PP; Marluce Pinto _ PTB; Ruben Bento _ Bloco 
(PFL). 

Amapa 

Aroldo Goes _ PDT; Eraldo Trindade _ PPR; _ Gilvam 
Borges _ PMDB; Henrique Almeida _ PFL; Jonas Pinheiro _ 
PTB; Murilo Pinheiro _ Bloco (PFL); S6rgio Barcellos _ Bloco 
(PFL); Valdenor Guedes _ PP. 

Para 

Alacid Nunes _ Bloco (PFL); Almir Gabriel _ PSDB; Carlos 
Kayath _ Bloco (PTB); Coutinho Jorge _ PMDB; Domingos 
Juvenil _ PMDB; Eliel Rodrigues _ PMDB; Gerson Peres _ 
PPR; Giovanni Queiroz _ PDT; Henninio Calvinho _ PMDB; 
Hilario Coimbra _ Bloco (PTB); Jarbas Passarinho _ PPR; Jose 
Diogo _ PPR; Mirio Chermonl _ PP; Mirio Martins _ PMDB; 
Osvaldo Melo _ PPR; Paulo Rocha _ PT; Paulo Titan _ PMDB; 
Socotro Gomes _ PCdoB. 

Amazonas 

Atila Lins _ Bloco (PFL); Aureo Mello _ PRN; Beth Azize _ 
PDT; Euler Ribeiro _ PMDB; Ezio Ferreira _ Bloco (PFL); 
Gilberto Miranda _ PMDB; Joao Thome _ PMDB; Jos6 Dutra _ 
PMDB; Paudemey Avelino _ PPR; Ricardo Moraes _ S/P. 

Rondonia 

Amir Lando _ PMDB; Aparicio Carvalho _ Bloco (PTB); 
Carlos Camuifa _ PP; Edison Fid61is _ Bloco (PSD); Mauricio 

Calixto _ Bloco (PFL); Reditirio Cassol _ PSD; Ronaldo Aragao 
_ PMDB. 

Acre 

Adelaide Neri _ PMDB; Celia Mendes _ PPR; Flaviano 
Melo _ PMDB; Francisco Didgenes _ PPR; Jo5o Maia _ PP; 
Joao Tola _ PPR; Mauri S6rgio _ PMDB; Nabor Junior _ 
PMDB; Ronivon Santiago _ PPR; Zila Bezerra _ PMDB. 

Tocantins 

Carlos Patrocinio _ PFL; Darci Coelho _ Bloco (PFL); Derval 
de Paiva _ PMDB; Edmundo Galdino _ PSDB; Freire Junior _ 
PMDB; Joao Rocha _ PFL; Leomar Quintanilha _ PPR; Merval 
Pimenta _ PMDB; Osvaldo Reis _ PP; Paulo Mourao _ PPR. 

Maranhao 

Alexandre Costa _ PFL; C6sar Bandeira _ Bloco (PFL), 
Daniel Silva _ PPR; Eduardo Matias _ Bloco (PFL); Epiticio 
Cafeteira _ PPR; Francisco Coelho _ Bloco (PFL); Jayme 
Santana _ PSDB; Joao Rodolfo _ PPR; Jos6 Burnett _ PRN; Jos6 
Reinaldo _ Bloco (PFL); Magno Bacelar _ PDT; Nan Souza _ 
PP; Pedro Novais _ PSD; Ricardo Murad _ PSD; Roseana 
Samey _ Bloco (PFL); Samey Filho _ Bloco (PFL). 

Ceara 

Aecio de Borba _ PPR; Antdnio dos Santos _ Bloco (PFL); 
Ariosto Holanda _ PSDB; Beni Veras _ PSDB; Cid Saboia de 
Carvalho _ PMDB; Edson Silva _ PDT; Emani Viana _ PP; 
Etcvaldo Nogueira _ Bloco (PFL); Gonzaga Mota _ PMDB; 
Jackson Pereira _ PSDB; Jos6 Linhares _ PP; Luiz Girao _ PDT; 
Marco Penaforte _ PSDB; Mauro Benevides _ PMDB; Mauro 
Sampaio _ PSDB; Moroni Torgan _ PSDB; Orlando Bezerra _ 
Bloco (PFL); Pinheiro Landim _ PMDB; Sdrgio Machado _ 
PSDB; Ubiratan Aguiar _ PMDB; Vicente Fialho _ Bloco (PFL). 
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Piaui 

B. Sa _ PP; Chagas Rodrigues _ PSDB; Giro Nogueira _ 
Bloco (PFI,); Felipe Mendes _ PPR; Jesus Tajra _ Bloco (PFL); 
Joao Henrique _ PMDB; Lucldio Portella _ PPR; Murilo 
Rezende _ PMDB; Mussa Denies _ Bloco (PFL); Paes Landim _ 
Bloco (PFL); Paulo Silva _ PSDB. 

Rio Grande do Norte 

Aluizio Alves _ PMDB; Dario Pereira _ PFL; Henrique 
Eduardo Alves _ PMDB; Joao Fauslino _ PSDB; Lalrc Rosado _ 
PMDB; Lavoisier Maia _ PDT; Ney Lopes _ Bloco (PFL). 

Paraiba 

Adauto Pereira _ Bloco (PFL); Efraim Morais _ Bloco (PFL); 
Evaldo Gon^alves _ Bloco (PFL); Francisco Evangelista _ PPR: 
Humbcrto Luccna _ PMDB; Ivan Burity _ Bloco (PFL); Ivandro 
Cunha Lima _ PMDB; Josd Luiz Clerot _ PMDB; Liicia Braga _ 
PDT; Raimundo Lira _ PFI.; Rivaldo Medeiros _ Bloco (PFL); 
Vital do Rego _ PDT; Zuca Morcira _ PMDB. 

Pcrnambuco 

Gustavo Krause _ Bloco (PFL); Inocencio Oliveira _ Bloco 
(PFI,); Jose Jorge _ Bloco (PIT,); Jose Mendon^a Bezerra _ 
Bloco (PFL); Jose Mucio Monteiro _ Bloco (PFL); Luiz 
Piauhylino _ PSB; Mansueto de Lavor _ PMDB; Marco Maciel 
_ PFL; Maviael Cavalcanti _ PRN; Miguel Arraes _ PSB; Ney 
Mamhao _ PRN; Nilson Gibson _ PMDB; Pedro Correa _ Bloco 
(PFL); Renildo Calheiros _ PCdoB; Roberto Franca _ PSB; 
Roberto Frcire _ PPS; Roberto Magalhaes _ Bloco (PFL), 
Salatiel Carvalho _ PP; Tony Gel _ PRN. 

A (ago as 

Antonio Holanda _ Bloco (PSC); Auguslo Farias _ Bloco 
(PSC); Guilherme Palmeira _ PFL; Jose Thomaz Nono _ 
PMDB; Roberto Torres _ Bloco (PTB). 

Scrgipe 

Albano Franco _ PSDB; Benedito de Figueiredo _ PDT; 
Cleonancio Fonscca _ PRN; Djenal Gonfalves _ PPR; Francisco 
Rollemberg _ PMN; Jeronimo Reis _ Bloco (PTB); Jose Teles _ 
PPR; Messias G6is _ Bloco (PFL); Pedro Valadares _ PP. 

Bahia 
Alcides Modesto _ PT; Angclo Magalhaes _ Bloco (PFL); 

Aroldo Cedraz _ PRN; Bcnito Gama _ Bloco ( PFL); Beraldo 
Boaventura _ PSDB; CI6vis Assis _ PSDB; Eraldo Tinoco _ 
Bloco (PFL); Felix Mcndon<,-a _ Bloco (PTB); Genebaldo 
Correia _ PMDB; Haroldo Lima _ PCdoB; Jabes Ribeiro 
PSDB; Jairo Azi _ PSD; Jaques Wagner _ PT; Joao Almeida _ 
PMDB, Joao Alves _ PPR; Jorge Khoury _ Bloco (PFL); 
Josaphat Marinho _ PFL; Jose Falcao _ Bloco (PFL); Jose 
Lourengo _ PPR; Jutahy Junior _ PSDB; Jutahy Magalhaes _ 
PSDB; Leur Lomanto _ Bloco (PFL); Luis Eduardo _ Bloco 
(PFL); Luiz Moreira _ Bloco (PTB); Luiz Viana Neto _ Bloco 
(PFL); Manoel Castro _ Bloco (PFL); Marcos Medrado _ PP; 
Nestor Duarte _ PMDB; Pedro Irujo _ PMDB; Prisco Viana _ 
PPR; Ruy Barcelar _ PMDB; S6rgio Gaudenzi _ PSDB; 
Tourinho Danlas _ Bloco (PFL); Wldurico Pinto _ PSB; Waldir 
Pires _ PSDB. 

Minas Gerais 

Aecio Neves _ PSDB; Agostinho Valente _ PT; Alfredo 
Campos _ PMDB; Aloisio Vasconcelos _ PMDB; Aracely de 
Paula _ Bloco (PFL); Armando Costa _ PMDB; Avelino Costa _ 
PPR; Camilo Machado _ Bloco (PFL); Edmar Moreira _ PP; 
Elias Murad _ PSDB; Felipe Neri _ PMDB; Fernando Diniz _ 
PMDB: Genesio Bernardino _ PMDB; Humberto Souto _ Bloco 
(PFL); Irani Barbosa _ PSD; Israel Pinheiro _ Bloco (PRS); Joao 
Paulo _ PT; Jose Belato _ PMDB; Jose Geraldo _ PMDB; Jose 
Santana de Vasconcelos _ Bloco (PFL); Jose Ulisses de Oliveira 

Bloco (PTB); Junia Marise _ PRN; Lael Varclla _ Bloco 
(PFI.); Marcos Lima _ PMDB; Mario de Oliveira _ PP; 
Mauricio Campos _ PL; Neif Jabur _ PMDB; Nilmario Miranda 
_ PT; Odelmo Leao _ PP; Osmanio Pereira _ PSDB; Paulino 
Cicero de Vasconcelos _ PSDB; Paulo Delgado _ PT; Paulo 
Heslander _ Bloco (PTB); Paulo Romano _ Bloco (PFL); Raul 
Belem _ PP; Rorael Anisio _ PP; Ronaldo Perim _ PMDB; 
Ronan Tito _ PMDB; Sandra Starling _ PT; Saulo Coelho _ 
PSDB; Sergio Ferrara _ PMDB; Sergio Miranda _ PCdoB; 
Sergio Naya _ PMDB; Tilden Santiago _ PT; Vittorio Medioli _ 
PSDB; Wagner do Nascimento _ PRN; Wilson Cunha _ Bloco 
(PTB); Zaire Rezende _ PMDB. 

Espirito Santo 

Armando Viola _ PMDB; Etevalda Grassi de Menezes _ 
Bloco (PTB); Gerson Camata _ PMDB; Helvecio Caslello _ 
PSDB; Joao Calmon _ PMDB; Jones Santos Neves _ PL; Jonice 
Trislao _ PFL; Jorio de Barros _ PMDB; Lezio Sathler _ PSDB; 
Nilton Baiano _ PMDB; Rita Camata _ PMDB; Roberto 
Valadao _ PMDB; Rose de Freitas _ PSDB. 

Rio dc Janeiro 

Aldir Cabral _ Bloco (PTB); Amaral Nelto _ PPR; Arolde de 
Oliveira _ Bloco (PFL); Artur da Tavola _ PSDB; Benedita da 
Silva _ PT; Carlos Alberto Campista _ PDT; Carlos Lupi _ PDT; 
Carlos Santana _ PT; Cidinha Campos _ PDT; Edesio Frias _ 
PDT; Eduardo Mascarenhas _ PSDB; Fabio Raunheitti _ Bloco 
(PTB); Flavio Palmier da Veiga _ PSDB; Francisco Silva _ PP; 
Hydekel Freitas _ PFL; Jair Bolsonaro _ PPR; Jandira Feghali _ 
PCdoB; Joao Mendes _ Bloco (PTB); Jose Egydio _ PPR; Jose 
Vicente Brizola _ PL; Junol Abi-Ramia _ PDT; Laerte Bastos _ 
PSDB; Laprovita Vieira _ PMDB; Luiz Salomao _ PDT; Marino 
Clinger _ PDT; Nelson Carneiro PP; Nelson Bomier _ PL; Paulo 
de Almeida _ PSD; Paulo Ramos _ PDT; Roberto Campos _ 
PPR; Rubem Medina _ Bloco (PFL); Sandra Cavalcanti _ PPR; 
Sergio Arouca _ PPS; Sergio Cury _ PDT; Vivaldo Barbosa _ 
PDT; Vladimir Palmeira _ PT; Wanda Reis _ PSD. 

Sao Paulo 

Alberto Goldman _ PMDB; Alberto Haddad _ PP; Aldo 
Rebelo _ PCdoB; Aloizio Mercadante _ PT; Armando Pinheiro _ 
PPR; Ary Kara _ PMDB; Belo Mansur _ PPR; Cardoso Alves _ 
Bloco (PTB); Chafic Faihat _ PPR; Dclfim Netto _ PPR; Diogo 
Nomura _ PL; Eduardo Jorge _ PT; Eduardo Suplicy _ PT; 
Euclydes Mello _ PT; Eva Blay _ PSDB; Fdbio Feldmann _ 
PSDB; F4bio Meirelles _ PPR; Fausto Rocha _ PL; Florcstan 
Femandes _ PT; Gastone Righi _ Bloco (PTB); Geraldo 
Alckmin Filho _ PSDB; Heitor Franco _ PPR; H61io Bicudo _ 
PT; Irma Passoni _ PT; Jorge Tadeu Mudalen _ PMDB; Jos6 
Abrao _ PSDB; Jose Anibal _ PSDB; Jose Cicole _ PT; Jose 



104H Quinta-feira 24 DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Revisao da Constiluii,'ao Federal) t evcrciro dc 1994 

Dirceu _ FT; Jose Genomo _ PT; Jose Maria Eymael _ PPR; 
Jose Serra _ PSDB; Koyu Iha _ PSDB; Liberate Caboclo _ PDT; 
Luiz Carlos Santos _ PMDB; Luiz Maximo _ PSDB; Maluly 
Netto _ Bloco (PEL); Marcelino Romano Machado _ PPR; 
Marcelo Barbieri _ PMDB; Mario Covas _ PSDB; Maurici 
Mariano _ PMDB; Mauricio Najar _ Bloco (PEL); Mendes 
Botelho _ Bloco (PTB); Nelson Marquezelli _ Bloco (PTB); 
Osvaldo Stecca _ PMDB; Paulo Novais _ PMDB; Pedro Pavao _ 
PPR; Roberto Rollemberg _ PMDB; Robson Tuma _ PL; 
Tadashi Kuriki _ PPR; Tuga Angerami _ PSDB; Vadao Gomes _ 
PP; Valdemar Costa Nelo _ PL; Wagner Rossi _ PMDB; Walter 
Nory _ PMDB. 

Mato Grosso 

Augustinho Freitas _ PP; Jonas Pinheiro _ Bloco (PR.); Jose 
Augusto Curvo _ PMDB; Julio Campos _ PEL; Louremberg 
Nunes Rocha _ PPR; Marcio Lacerda _ PMDB; Oscar Travassos 

PL.; Ricardo Correa _ PL; Rodrigues Palma _ Bloco (PTB); 
Wellington Fagundes _ PL. 

Distrito Federal 

Augusto Carvalho _ PPS; Benedito Domingos _ PP; Chico 
Vigilante _ PT; Meira Filho _ PP; Osorio Adriano _ Bloco 
(PFL); Sigmaringa Seixas _ PSDB; Valmir Campelo _ PTB; 
Joao Brochado — PP 

Goias 

Antonio Faleiros _ PSDB; Delio Braz _ Bloco (PFL); Haly 
Margon _ PMDB; Iram Saraiva _ PMDB; Irapuan Costa Junior _ 
PP; Joao Natal _ PMDB; Lazaro Barbosa _ PMDB; Luiz Soyer _ 
PMDB; Maria Valadao _ PPR; Mauro Borges _ PP; Mauro 
Miranda _ PMDB; Roberto Balestra _ PPR; Ronaldo Caiado _ 
Bloco (PFL); Virmondes Cruvinel _ PMDB. 

Mato Grosso do Sul 

Eltsio Curvo _ PRN; George Takimolo _ Bloco (PFL); Jose 
Elias _ Bloco (PTB); Levy Dias _ PPR; Marilu Guimaraes _ 
Bloco (PFL); Nelson Trad _ Bloco (PTB); Valter Pereira _ 
PMDB; Waldir Guerra _ Bloco (PFL); Wilson Martins 
PMDB. 

Parana 

Affonso Camargo _ PPR; Antonio Ueno _ Bloco (PFL); 
Basilio Villani _ PPR; Carlos Roberto Massa _ PSD; Carlos 
Scarpelini _ PP; Delcino Tavares _ PP; Deni Schwartz _ PSDB; 
Edesio Passes _ PT; Edi Siliprandi _ PSD; Elio Dalla-Vecchia _ 
PDT; Ervin Bonkoski _ Bloco (PTB); Flavio Ams _ PSDB; 
Ivanio Guerra _ Bloco (PFL); Jose Felinto _ PP; Jose Richa _ 
PSDB; Luciano Pizzatto _ Bloco (PFL); Luiz Carlos Hauly _ PP; 
Matheus lensen _ PSD; Max Rosenmann _ PDT; Moacir 
Micheletto _ PMDB; Munhoz da Rocha _ PSDB; Otto Cunha _ 
S/P; Pedro Tonelli _ PT; Pinga Fogo de Oliveira _ S/P; Reinhold 
Stephanes _ Bloco (PFL); Renato Johnsson _ PP; Werner 
Wanderer _ Bloco (PFL); Wilson Moreira _ PSDB. 

Santa Catarina 

Angela Amin _ PPR; Cesar Souza _ Bloco (PFL); Dejandir 
Dalpasquale _ PMDB; Dercio Knop _ PDT; Edson Andrino _ 
PMDB; Espiridiao Amin _ PPR; Luiz Henrique _ PMDB; 
Nelson Motto _ Bloco (PFL); Nelson Wedekin _ PDT; Neuto de 

Conto _ PMDB; Orlando Pacheco _ Bloco (PFL); Paulo Duarte 
_ PPR; Ruberval Pilotto _ PPR; Valdir Colatto _ PMDB; Vasco 
Furlan _ PPR. 

Rio Grande do Sul 

Adroaldo Slrcck _ PSDB; Adylson Motta _ PPR; Aldo Pinto 
_ PDT; Antonio Britto _ PMDB; Amo Magarinos _ PPR; Carlos 
Azambuja _ PPR; Carlos Cardinal _ PDT; Carrion Junior 
PDT; Celso Bematdi _ PPR; Eden Pedroso _ PT; Fernando 
Carrion _ PPR; Fetter Junior _ PPR; Germano Rigotto _ PMDB; 
Ibsen Pinheiro _ PMDB; Ivo Mainardi _ PMDB; Joao de Deus 
Antunes _ PPR; Jose Foga^a _ PMDB; Jose Fortunati _ PT; Luis 
Roberto Ponte _ PMDB; Mendes Ribeiro _ PMDB; Odacir 
Klein _ PMDB; Osvaldo Bender _ PPR; Paulo Paim _ PT; Pedro 
Simon _ PMDB; Telmo Kirst _ PPR Victor Faccioni _ PPR; 
Wilson Miiller _ PDT. 

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) — As listas pro- 
prias registram o comparecimento de 472 Srs. Congressistas. 

Ha mimero regimental. 
Declaro aberta a sessao. 

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) — Passa-se ao 
periodo de Breves Comunica^ocs. 

Concede a palavra ao primeiru orador inscrito. nohre 
Congressista Jose Genomo. (Ausente.) 

Com a palavra o nohre Deputado Nilson Gibson. 

O SR. NILSON GIBSON (PMDB — PE. Pronuncia o 
seguinte discurso.) — Sr. Presidente, Sri e Srs. Congressistas, 
a pohreza que alcanna amplos segmentos da sociedade e resul- 
tado do perverso sistema de distribuigao de renda adotado 
no Pais. Sistema concentrador, revela-se pernicioso ao excluir 
do mercado de consumo a maioria esmagadora do povo hrasi- 
leiro. O destino do Pais esta condicionado ao equacionamento 
dessa questao, o qual deve passar pelos programas de governo 
dos futures candidates a Presidente da Repiiblica. 

Estamos em ano de eleigoes! 
A Nagao sera chamada as urnas para eleger novo Presi- 

dente, Governadores de Estado, Deputados Federais e dois 
tergosdo Senado da Repiiblica, renovando-se ainda as Assem- 
bleias Legislativas. 

Oualquer politica de desenvolvimento tera que contem- 
plar. na formula^ao de suas diretrizes, o sistema distributivo, 
como objetivo principal. E uma imposigao ditada pelas humi- 
Ihantes condigoes de vida em que estao mergulhados 75 mi- 
Ihoesde brasileiros, colocados a margem do processo de cresci- 
mento que se caracteriza pela predominancia de fatores exclu- 
dentes. Esse crescimcnto, em razao de tais fatores, vem margi- 
nalizando, ha anos, parcelas ponderaveis da populagao, cn- 
quanto garante a prospcridade de reduzidos bolsdes de riquc- 
za. 

Sr. Presidente, Sri e Srs. Congressistas. sera ohra gigan- 
tesca, que consagrara o governante que venha fazer opejao 
por um programa dessa envergadura politica, como e o caso 
ja decidido pelo Deputado Miguel Arraes, candidate) ao Go- 
verno de Pernambuco, apoiando a candidatura de Luiz Inacio 
Lula da Silva. 

Realmente, os futures governantes tern que desmontar 
privilegios que o atual sistema distributivo construiu em nome 
da formagao do bolo da riqueza nacional nos liltimos trinta 
anos. Dizia-se, no inicio dessa politica: vamos format o bolo. 
Depois, o dividiremos — politica do ex-Ministro Delfim Netto. 



Fevereirode 1994 DIArIO DO CONGRESSO NACIONAL (Revisao da Constituigao Federal) Ouinta-feira 24 1049 

Essa divisao, porem. jamais foi cogitada. E o ex-Ministro 
Delfim Netto, atualmente Deputado Federal, dos mais ilustres 
e cultos deste Congrcsso Nacional. nenhuma sugestao apre- 
sentou para reduzir os holsdes de pobreza no Pai's. 

Sr. Presidcnte, sonios a decima economia do mundo, 
mas milhdes e milhoes de brasileiros vivem a margem das 
benesses dessa formidavel riqueza que a Na^ao acumulou, 
mergulhada numa crise sem precedentes. 

Sr. Presidente, as carencias do povo brasileiro se acen- 
tiiam dia-a-dia numa seqiiencia desesperadora, jogando na 
vala da miseria absoluta contingentes imcnsos da populagao. 
Os baixos indices do nosso desenvolvimento social estarrecem 
os obscrvadores estrangeiros. O povo esta dormindo nas ruas 
do Recife, do Rio de Janeiro e ate nas de Brasilia. E urn 
absurdo! 

O quadro de carencia chegou a tal ponto. com a fome 
assolando o Nordeste, principalmente Pcrnambuco. que se 
langa uma campanha de alimentagao. para suprir transito- 
riamente as necessidades de popula^des que estao a beira 
do desespero. Do desespero e da morte iminente. Entretanto. 
cssas populagdcs nao podem viver unicamcnte a base de a^des 
filantrdpicas, como ocorreu quando o Ministro Fernando Hen- 
rique Cardoso saiu de Brasilia para distribuir cestas de alimen- 
tos no sertao pernambucano, no Municipio de Aguas Belas. 

Sr. Presidcnte, o caminho a ser trilhado na busca de 
solugdcs definitivas assenta-se na reformulagao do sistema 
distrihutivo, alargando-se o espago do mercado de consumo, 
ao qual se incorporem os brasileiros que hoje vivem a margem 
de uma economia que ocupa a decima posi?ao do mundo. 

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Congressistas, essa sera, repi- 
ta-se, uma obra gigantesca, mas definitiva. Os Lideres Luiz 
Inacio Eula da Silva e Miguel Arraes lerao de formular aqoes, 
pianos e diretrizes para o Brasil e Pcrnambuco. uma politica 
de desenvolvimento para contemplar todo o povo brasileiro. 

Ouando se fala em acesso ao mercado de consumo. sub- 
tende-se a melhoria dos padrdes de vida por meio de um 
conjunto de bcneficios que caracterizam o desenvolvimento 
social de um pais: moradia digna, saneamento. saude. educa- 
i;ao c lazcr, acabando com a seca do Nordeste, principalmente 
a de Pcrnambuco. 

A seca de 1993/94, em nosso Estado. foi considerada 
a maior do seculo nao apenas por sua intensidade, mas em 
virtude das cspccificidades que agravam seus efeitos junto 
a populagao. 

Nunca mais seca em Pcrnambuco! 
Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) — Tern a palavra 
o nobre Congrcssista Elisio Curvo. 

() SR. ELISIO CURVO (Bloco Parlamcntar — MS. Sem 
revisao do orador.) — Sr. Presidente, Sr* c Srs. Congressistas, 
hoje pela manha prescnciamos comportamento constrange- 
dor, diria ate acintoso; for^as anarquistas queriam intimidar 
os Congressistas e faze-los modificar a sua forma de proceder 
e de votar. E vergonhoso que isso aconteya no Congresso 
Nacional. Crcio que nao cxistem covardes cntre nds, Congres- 
sistas. Temos discernimento, sabemos perfeitamente como 
votar. Mas aos anarquistas, Dcputados que talvez queiram 
subverter a ordem e partir para a anarquia, interessava a 
presenga daqucles baderneiros que tcntavam pressionar-nos. 
Estamos convictos de que jamais conseguirao faze-lo. Sabere- 
mos como votar. Accitamos o debate de ideias, de conviccjoes 
e de teses, mas nao aceitamos pressdes externas que intimidem 
qualqucr um de nds. 

Sr. Presidcnte. mais surpreso ainda fiquei ao ler hoje 
nos jornais notfeia de que um partido pretende ganhar dois 
ministerios em troca da vinda de sua bancada a cste plenario 
para votar medidas aprcsentadas pelo Executivo e aprovar 
o Fundo Social de Emergencia. Nao posso concordar com 
isso. Para mim, trata-se de coagao. Dizem: "So votarei no 
projeto do Executivo se me entregarem dois ministerios". 
Perguntoaos Parlamcntaresdesse partido: se naoconseguirem 
o que pleiteiam, votarao contra, porque o piano do Governo 
nao serve, mas passara a servir se Ihes derem dois ministerios? 
Isso e uma incoerencia desse partido, que exige do Sr. Presi- 
dente da Repiiblica o ministerio de Minas e Energia e o Minis- 
terio da Integragao Regional, para votar favoravelmente ao 
piano, pois do contrario obstruira a votagao. 

Como Parlamentar, nao posso concordar com tal procedi- 
mento. Por que nao reivindicou, em vez desses dois ministe- 
rios. o Ministerio da Fazenda. que vai ordenar. dirigir o Piano 
Social de Emergencia e estabelecer a URV? Ja passa dos 
limites da minha compreensao politica o fato de um partido. 
volto a repetir, exigir dois ministerios para aprovar uma medi- 
da provisdria. Jamaisaceitariaessetipodecoagaoe mesubme- 
teria a tal exigcncia para votar favoravelmente ao projeto 
do Governo. Voto de acordo com a minha consciencia e com 
as minhas convicgoes, pelo hem do Brasil e pela salvagao 
da nossa Patria. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) — Concedo a 
palavra ao nobre Deputado Osvaldo Bender. 

O SR. OSVALDO BENDER (PPR — RS. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Congressistas, ouvi 
com muita atengao o Parlamentar que me precedeu, principal- 
mente quando S. Ex" se referiu a votagao do Fundo Social 
de Emergencia pre vista para hoje. O nobre Deputado Elisio 
Curvo falou com muita clareza sobre a negociata que se pre- 
tende fazer para que o Fundo seja aprovado. 

Ora, se o piano e bom, como muitos acham — votei 
contra ele e o farei novamente — para o hem da Patria, 
nao nos podemos basear na tao conhecida frase "e dando 
que se recebe". Em tempos passados, todos se lembram, fo- 
ram muito criticados esses metodos. Quantas vezes usaram 
a tribuna para esculachar fatos semelhantes ocorridos em tem- 
pos idos! Agora exigem simplesmente dois Ministerios para 
votar a favor do Fundo Social de Emergencia. 

Votarei de acordo com minha consciencia, levando em 
conta o que o Fundo podera fazer de bom para o Brasil. 
Nao acredito em milagre, porque jd esta em vigor o IPMF, 
tributo capital, cuja arrecadagao semanalmente entra nos co- 
fres piiblicos. Ja esta em vigor o aumento do desconto do 
Imposto de Renda para a pessoa ffsica, bem como aquilo 
que devera ser ratificado hoje, eis que tudo foi baixado atraves 
de medidas provisdrias. No entanto, as finangas andam muito 
mal Tanto isso e verdade que jornais de ontem noticiaram 
que a emissao de titulos no mes de janeiro teve um aumento 
acima de 10%. So se verificou tamanho vulto em 1992. 

Hoje, nobres colegas, o Presidente da Repiiblica visita 
o Rio Grande do Sul. Quando perguntarm minha opiniao 
com relagao a essa visita, respond! que sera muito bom, porque 
S. Ex* vera quantas obras federais existent no Estado. Quer 
me parecer que nao ha nenhuma. Se pecorrermos o Brasil, 
o que encontramos? Estradas esburacadas, rodovias federais 
em estado precario, sistema de saiide deteriorado, hospitais 

\ 
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sem aparelhamento, enfim. uma verdadeira calamidade. e 
o mesmo ocorre com o ensino piiblico. E esta a situagao. 
For outro lado, verificamos a cria?ao de impostos e mais im- 
postos. Nao me refiro apenas ao Governo Federal, mas tam- 
bem aos Governos Estaduais. 

O Rio Grande do Sul, por exemplo. aumentou — e muito 
— os tributes; criou o ICMS sobre fretes, energia eletrica 
e servigos dos profissionais liberais com uma ah'quota de 25%, 
mas em nada isso melhorou a situagao do Estado que teve 
tambem aumentada em 1% a aliquota do ICMS ja existente 
— era de 17%. Nao se construiram casa populares com o 
dinheiro arrecadado com aquele aumento que significou bi- 
lboes de cruzeiros reais. Nada se fez com o dinheiro recolhidol 
Antecipou-se agora o recolhimendo do ICMS, mas nao se 
veem obras nem melhorias; apenas uma verdadeira calami- 
dade, e ainda querem negociar um piano em troca de Minis- 
terios! 

Sr. Presidente. deixo registrado o meu mais veemente 
protesto contra essa maneira de lidar com a coisa piiblica. 
Temos de ter responsabiliade, votar conscientemente e nao 
em troca de interesses prdprios ou apenas de alguns compa- 
nheiros, enquanto o Brasil, certamente, continua mal. 

Nao e possi'vel que isso aconte?a. Sr. Presidente! 
E precise que os homens publicos se conscientizcm de 

que nas decisoes os votos devem ser conscientes, responsaveis. 
consonantes com o pensamento do povo e de que jamais 
devem votar tendo em vista interesses prdprios e aquilo que 
tanto ja combatemos: "E dando que se recebe". 

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) — Concedo a 
palavra ao nobre Congressista Jose Genomo. 

O SR. JOSE GENOINO (PT — SP. Sem revisao do ora- 
dor.) — Sr. Presidente, Sr*' e Srs. Congressistas, duas questdes 
merecem. no momento. a reflexao desta Casa. A primeira. 
muito apropriada a discussao do objeto da convoca^ao da 
sessao extraordinaria do Congresso Revisor, e a mudanya 
do Regimento Interno para efeito de adiar o termino dos 
trabalhos da Revisao Constitucional. 

Entendo, Sr. Presidente, que 31 de maio e data nao muito 
aconselhavel, se buscamos uma discussao seria sobre a agenda, 
tanto no seu tamanho quanto no seu conteiido. Creio que 
uma data entre o fim de marqo e 15 de abril possibilitaria 
— at sim — uma concentra^ao nos temas prioritarios para 
a revisao. 

Foi proposta na sessao passada — hoje novamente volta- 
remos ao tema — modifica^ao no processo de vota(;ao em 
globo, mecanismo extremamente autoritario, prejudicial a de- 
mocracia no Plenario, porque anula as emendas dos demais 
Congressistas, sobretudo na bora em que se constrdi maioria 
para votar emenda aglutinativa. 

Precisamos, portanto. Sr. Presidente, alterar esse dispo- 
sitive do Regimento Interno do Congresso Revisor. E. mais, 
seria necessario que tramitassem juntas as propostas de mu- 
danga da data e da vota^ao em globo. E estranho que se 
mude apenas a data, dando prazo elastico para o termino 
dos trabalhos, e nao se mexa na vota^ao cm globo. 

Floje, por ocasiao da discussao e da vota?ao em segundo 
turno do Fundao, queremos refletir novamente sobre essa 
materia na forma de questao de ordem. 

A propdsito da vota^ao do Fundo Social de Emergencia, 
Sr. Presidente. objeto de apelos em radio e televisao, de cha- 
mamentos a responsabilidade em defesa do interesse piiblico, 
preocupa-nos que esteja mesclada por negocia?des de Ministe- 

rios, cargos e interesses menores que minimizam a convoca?ao 
feita pelo Ministro da Fazenda para o combate a hiperinflagao. 

Temo que o custo politico, e talvez ate o custo econdmi- 
co-financeiro de certos acordos para a aprovayao do Fundao 
em segundo turno de votaijao, prejudiquem os sacrificios do 
Pais para impedir a ocorrencia de uma hiperinflagao. 

A bancada do PT participa da vota?ao, mas nao vota 
favoravelmente no merito por discordar, principalmente em 
rela^ao a educa^ao e a habitagao popular — e deixaremos 
isso claro atraves de destaques — da desvincula^ao pretendida 
na emenda revisora. 

Cabe a nos, no momento do encaminhamento da votayao 
chamar a aten^ao da Casa para os fatos noticiados hoje pela 
imprensa. 

Somo-me aos demais Congressistas que refletem sobre 
o desgaste que causa ao Congresso e ao Pais esse tipo de 
acordo em que Ministerios e cargos pesam na balamja para 
a aprovaqao ou nao de medidas, acima de tudo destas, segundo 
dizem, tao necessarias para o combate a hiperinfla^ao. 

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) — Concedo a 
palavra ao nobre Congressista B. Sa. 

O SR. B. SA (PP — PI. Sem revisao do orador.) — 
Sr. Presidente. Sr" e Srs. Congressistas. o jornal CorreioBrazi- 
licnse de hoje traz em manchete: "Doentes renais podem 
ficar sem tratamento". Esta materia explicita a grave situa^ao 
em que se encontram os centros que fazem dialise. tratamento 
fundamental para a manuten?ao da vida dos pacientes que 
sofrem de doengas renais. Por todo o Pais, a situagao desses 
centros e de falencia, pois acumulam dividas e mais dividas. 
Alguns deles ja por esses dias comegam a ser fechados. A 
situagao e gravissima, e ha uma perspectiva muito negra para 
os individuos que sofrem dessa patologia. 

Mas o que o jornal esta hoje a mostrar e apenas mais 
uma faceta de uma situagao muito mais grave, que ja vem 
sendo denunciada desta tribuna nao so por mini, mas tambem 
por varios outros Parlamentares ligados a area da saiide, ou 
seja. a total falencia do Sislema Unico de Saiide exalamente 
porque Ihe faltam os recursos indispensaveis. Nunca devemos 
esquecer que o Sistema Unico de Saiide abraga, pelo menos 
em tese, 120 milhoes de brasileiros, enquanto a previdencia 
e a assistencia medica privadas ficam com aproximadamente 
30 milhoes de habitantes. 

A Fundagao Nacional de Saiide tambem reclama, e com 
justa razao. dos cortes orgamentarios feitos de maneira. ate 
certo ponto, arbitraria, sem nenhuma consulta previa aqucla 
entidade. Os recursos previstos para a area de imunizagao 
talvez cubram, este ano, apenas uma campanha de vacinagao. 
E precise ressaltar que a Fundagao Nacional de Saiide, com 
suas agdes, e muito importante para o Pais como um todo, 
mas notadamente para as regioes Norte, Centro-Oeste e, so- 
bretudo, Nordeste, onde as carencias infra-estruturais, princi- 
palmente na area de saneamento, sao ainda mais acentuadas. 

Por isso. Sr. Presidente, Sr*s e Srs. Deputados, quero 
mais uma vez apelar para rcsquicios de sensibilidade que sei 
existirem mesmo naqueles tecnocratas que se gabam dos scus 
conhecimentos esmerados de macroeconomia. Muitas vezes 
eles se preocupam apenas com o fechamento das contas, em 
saber se o dinheiro que saiu fechou a conta: mas e importante, 
fundamentalmente, que se preocupem tambem com a forma 
como esse dinheiro esta sendo gasto com a saiide, sobretudo 
com a sua promogao atraves de medidas profilaticas, que sao 
fundamentais para a tessitura social deste Pais. 
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Mais uma vez apelo desta trihuna. Sr. Presidente, Sr' 
e Srs. Deputados, para os Ministros do Planejamento e da 
Fazenda no sentido de quc revejam os seus calculos sobre 
o or^amento do Ministerio da Saiide. Do contrario vamos 
mergulhar em urn quadro de conseqiiencias profundamente 
imprevisi'veis em todo o Pais — notadamente a pqpula^ao 
mais pobre, que dcpende diretamente do Sistema Unico de 
Saiide para a sua assistencia nessa area. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) — Concedo a 
palavra ao nobre Congressista Munhoz da Rocha. 

O SR. MUNHOZ DA ROCHA (PSDB — PR Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, Sr'~ e Srs. Congressistas, ainda 
ontem, remcmorando ideia que teve origem no prdprio Poder 
Executivo, lembrava o estabelecimento de um pacto nacional 
com vistas a uma redugao gradativa dos pre^os. Lembrava 
que a demanda. que decorreria de um ganho real nos salarios. 
com essa medida, jamais deveria implicar admitir um cresci- 
mento da inflagao, uma vez que temos hoje diversos estabele- 
cimentos industrials trabalhando com grande ociosidade, o 
que vem onerando os seus custos unitarios de produ^ao. Ha- 
vendo procura maior — ou seja, um aquecimento no comercio 
—, e claro que aquele estabelecimento que tern capacidade 
instalada para produzir, por exemplo, sessenta pe<;as, c vem 
produzindo apenas dez em virtude da recessao. tera possibi- 
lidade de produzir algo mais proximo da sua capacidade insta- 
lada. o que acarretara como conseqiiencia benefica uma segura 
redugao no custo unitario dos seus produtos, nao havendo 
razao alguma que justifique rcpassar totalmente o indice da 
inflaijao para os pregos nas prateleiras. DSi a minha insistencia 
na sentido de que se adote esse pacto nacional de redugao 
gradativamente dos pregos nas prateleiras, principalmente 
considerando-se este momento bastante propicio, em que toda 
a sociedade esta ansiosa por encontrar uma solugao para os 
serios problemas que tanto a afligem. 

Por essa razao, volto a esta tribuna para solicitar ao Minis- 
tro do Planejamento. ao Ministro do Trabalho — que aventou 
essa ideia ha tempos — e a todos os Parlamentares que nao 
deixem de levar em conta esta saida. Lembro sempre de um 
ingrediente muito importante ncste momento, ao qual ja me 
referi no decorrer deste pronunciamento, que e o prego de 
custo. Temos de batalhar no sentido de que haja sua redugao. 
de forma a permitir que realmente os pregos caiam nas prate- 
leiras, sem a necessidade de repassar-lhes totalmente o indice 
inflacionario. 

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) — Concedo a 
palavra ao nobre Deputado Eliel Rodrigues. 

O SR. ELIEL RODRIGUES (PMDB — PA, Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Congressistas. ao 
ocupar mais uma vez a tribuna deste Parlamento, e meu propo- 
sito externar meu profundo sentimento cristao contrario ao 
recem-findo pen'odo dos festejos carnavalescos em nosso Pat's. 
Refiro-me a tudo aquilo de degradante e permissivo que pre- 
senciou a Nagao brasileira, ocorrenia essa que envolveu ate 
mesmo a figura da maior autoridade nacional, o Presidente 
Itamar Franco. Sobre esse episodic ate a imprensa estrangeira 
teceu consideragdes desairosas, que contribuem para abalar 
a credibilidade do Governo. Isso pode ate dificultar a apro- 
vagao do piano economico por este Parlamento. 

Sem sombra de diivida, durante esse tempo de flagrante 
orgia paga, os registros policiais se encheram de dezenas de 
casos de morte por acidentes de transito, homict'dios, estupros 

e imimeras desavengas familiares; e os hospitals e pronto-so- 
corros constatavam um aumcnlo signficativo do niimero de 
atendimentos de emergencia, muitas vezes decorrentes da in- 
gestao indevida e excessiva de bebidas alcoolicas. 

Em flagrante contraste com a realidade que enfrenta o 
Pat's — miseria, tristeza e fome de milhdes de brasileiros —, 
os blocos carnavalescos ostentavam o luxo de suas fantasias, 
em cuja confecgao milhoes de cruzeiros reais foram aplicados, 
grande parte dos quais certamente oriundos da contravengao 
do jogo do bicho e do trafico de drogas, alcm daqueles recursos 
oriundos do Poder Piiblico, que subvenciona essas agremia- 
goes carnavalescas em nome de um falso incentive a cultura 
nacional. Enquanto isso. hospitais, escolas, estradas. sanea- 
mento basico e tantas outras cmergencias ressentcm-se da 
permanente falta de verbas piiblicas. 

Triste e lamentavel espetaculo esse, que ataca e violenta 
os salutares princtpios da moralidade e da decencia e que 
tern levado a decadencia e ao desmoronamento um grande 
niimero de familias brasileiras. pois uma Nagao so e forte 
e prospera quando sao fortes os seus valores morais e espiri- 
tuais. Nossa Patria e considerada — pelo menos nominalmente 
— por seus cidadaos como um pat's cristao. A realidade, po- 
rem, demonstra que grande parte da sua populagao e muitos 
de seus governantes e administradores nao vivem nem admi- 
nistram na forma das diretrizes do genut'no cristianismo. Nao 
evidenciam, portanto, frutos que glorificam a Deus. nem con- 
tribuem para o seguimento dos valores eticos e morais de 
que tanto esta carecendo o mundo hodierno. 

E oportuno tambem relembrarmos. Sr. Presidente, Sr' 
e Srs. Congressistas, que em epocas tenebrosas atitudes seme- 
Ihantes motivaram a intervengao divina sobre as impenitentes 
cidades de Sodoma e Gomorra e sua gente. nos dias de L6, 
que foram destrui'das pelo fogo descido dos ceus. A pretexto 
de promover divertimento e alegria para o povo, o Diabo, 
inimigo de Deus e da raga humana, tern seduzido e levado 
essas multiddes a se afastarem cada vez mais dos retos cami- 
nhos do Senhor nosso Deus e a descerem as profundezas 
do pecado. do vt'cio e da degradagao moral, ft'sica e espiritual. 
para, enfim, leva-las a morte e a condenagao eterna. 

Por isto, quero desta tribuna. Sr. Presidente — e creio 
que esta e a minha ultima oportunidade de faze-lo como Parla- 
mentar, uma vez que nao estarei voltando a esta Casa pela 
reeleigao —, fazer este brado de despertar cristao a esta Nagao 
e a este povo que amamos, para que deem ouvidos e retenham 
em seus coragoes as oportunas palavras do apdstolo Sao Pedro 
quando dizia a seus contemporaneos: "Arrependei-vos, pois. 
e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados 
e venham sobre vds os tempos de refrigerio, pela presenga 
do Senhor Deus" (Atos 13,19), e tambem por aquelas palavras 
de Sao Paulo, no aredpago ateniense: "Mas Deus, nao tendo 
em conta os tempos da ignorancia espiritual, anuncia agora 
a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam. 
porquanto tern determinado um dia em que, com justiga, 
ha de julgar o mundo. por meio do varao que para isso desti- 
nou, o seu unigenito filho Jesus Cristo, e disso deu certeza 
a todos, ressuscitando-o dentre os mortos". 

Sr. Presidente, Sr0 e Srs. Deputados, nao pretendendo 
mais alongar-me tecendo as consideragdes maleficas decor- 
rentes desse profano carnaval, muito almejaria sensibilizar 
a todos quantos me ouvem para que despertemos para a reali- 
dade dos dias maus em que vivemos, convindo buscar a Deus 
enquanto se pode acha-lo e invoca-lo enquanto esta perto, 
pois breve nao havera mais tempo para tal decisao. 
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""6 Terra, Terra. Terra! Ouve a palavra do Senhor!", 
diz solenemente a Sagrada Escritura! 

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) — Concedo a 
palavra ao nobre Congressista Alofsio Vasconcelos. 

O SR. ALOISIO VASCONCELOS (PMDB — MG. Sem 
revisao do orador.) — Sr. Presidente. Sr" e Srs. Congressistas. 
venho mais uma vez a tribuna para travar mais uma etapa 
da minha luta pela valorizagao do Congresso Nacional. 

Defendo sempre que esta Casa, uma Casa aberta, urn 
Poder desarmado, uma Casa sem verba de publicidade. deve- 
ria ter um departamento de marketing para fazer, alem do 
trabalho que realizamos, alem das atividades que aqui desen- 
volvemos, um trabalho de informagao direta a opiniao piiblica 
sobre o que e o Congresso, como trabalham as comissoes 
tematicas. como e a presenga e, principalmente. o esclareci- 
mento de suas atividades no dia-a-dia. 

Sempre trabalhci, tambem. para que o meu partido fosse 
uma fronteira de luta pela valorizagao do Congresso. O que 
ocorre hoje? Setores da imprensa usam uma reuniao vazia, 
realizada na tarde de sexta-feira, vespera de carnaval, quando 
nenhum outro Poder tambem trabalhou, nem o Executive, 
muito menos o Judiciario, para infelizmente a midia, principal- 
mente eletrdnica, vir hater no Congresso. O Congresso nao 
julga. nao da dinheiro para verba. mas tern trabalhado, tern 
votado as leis, com dificuldades iniciou o processo de revisao, 
que esta deslanchando; tem. na medida do possivel, apoiado 
os projetos do Governo Federal. E agora mesmo estamos 
votando o Piano de Estabilizagao Econdmica. Mas o Con- 
gresso, hoje. e aquilo que na mtisica o compositor chamou 
de "Geni". Todo mundo atira barro. O Congresso virou um 
nao danado. Todos a ele. Isso nao e correto! 

Aqui ja votamos as mais importantes leis da Reptiblica; 
aqui ha debates de temas do mais alto interesse nacional. 
Quanto a presen^a, e bom salientar que na semana anterior 
estiveram aqui 549 Congressistas, votando a primeira fase 
do Piano do Governo. No dia de ontem, havia em Brasilia 
mais de 430 Parlamentares. Ora, isso nao e veiculado. Mas 
a bendita sexta-feira, vespera de carnaval. virou um escarceu 
nacional contra o Congresso. 

Defendo esses argumentos nas minhas visitas as faculda- 
des, onde enfrento ate dificuldades para expor algumas ques- 
tdes relativasdo nosso funcionamento. A representagao parla- 
mentar deve ser valorizada; nao pode ser diminuida; os parti- 
dos devem ajudar nesta luta; temos de reivindicar horarios 
no radio e na televisao, assim como espatjos nos jornais, a 
fim de mostrar nossas atividades cotidianas, provando que 
este e um Poder que trabalha e representa a populatjao. 

Se o Congresso Nacional tem falhas. a populagao as corri- 
gira nas prdximas eleigdes. Mas fazer essa campanha violenta 
contra este Parlamento e atacar a democracia. A imprensa 
e livre, e o Congresso, livre e aberto. A primeira atitude 
da ditadura e fechar o Congresso; a segunda, cassar a im- 
prensa. 

Portanto, temos de trabalhar e mostrar o resultado a 
opiniao piiblica, nao tendo medo de assumir nossa fungao 
polftica na sociedade e defender o Congresso Nacional. Nao 
podemos aceitar o que vem sendo feito atraves das charges 
e dos programas humon'sticos, que sempre atingem a classe 
polftica. 

Durante vinte anos fui engenheiro, com etica e decencia, 
e sou ha oito anos Deputado Federal com a mesma etica, 
com a mesma decencia. Portanto, venho hoje a tribuna pedir 
ao Congresso que estude uma forma de criar um mecanismo 

de autodefesa, de melhor divulgagao dos seus trabalhos e, 
quern sabe, ate um departamento, que mostraria para a socie- 
dade diuturnamente os nossos trabalhos; nao so o trabalho 
dentro do plenario, porque ha uma convengao errada. Sr. 
Presidente, de que o trabalho e so aqui, nos microfoncs do 
plenario, sob os holofotes das redes de televisao. Nao e. Ocor- 
re nas comissoes, nos debates, nos grupos de trabalho, mesmo 
nos corredores, nos gabinetes, nos outros pontos de encontro, 
no Centro Cultural. Ora. isto nao e divulgado. So e divulgado 
o lado negative de uma eventual ausencia. como aconteceu 
a vespera do carnaval. 

Desta forma, a minha exortagao a Mesa e para que se 
faga um trabalho sem ilusdes, sem mentira, mostrando a reali- 
dade do Congresso. porque esta realidade esta profundamente 
distorcida na cabega da grande massa que compoe a nossa 
populagao brasileira, lamentavelmente mal-informada. 

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) — Concedo a 
palavra ao nobre Congressista Beto Mansur. 

O SR. BETO MANSUR (PPR — SP, Sem revisao do 
orador.) — Sr. Presidente, Sr" e Srs. Congressistas, venho 
a tribuna do Congresso Revisor para mostrar a posigao deste 
Parlamentar e tambem a do nosso partido, o PPR, com relagao 
a segunda votagao. que se refere ao Fundo Social de Emer- 
gencia. 

Sr. Presidente, iremos lutar muito por dois destaqucs 
que julgamos de extrema importancia para se votar o Fundo 
Social de Emergencia, que. como diz o Governo, sera a salva- 
gao da economia brasileira. Trata-se daqueles valores que 
deverao estar relacionados e presos ate ao setor da educagao 
fundamental e tambem da habitagao popular. 

Quando aprovamos o IPMF. nesta Casa, havia um com- 
promisso da prdpria lei e do proprio Governo de se destinar 
20% de toda a arrecadagao para a habitagao popular neste 
Pafs. Todos sabemos que o nosso deficit habitacional e de 
13 milhoes de moradias. Portanto, quase a metade da popu- 
lagao brasileira vive muito mal, ou seja, em casebres, em 
palafitas, em favelas sem saneamento basico, sem dgua pota- 
vel. gerando uma serie de doengas, prejudicando toda a popu- 
lagao. 

Outra questao que considero fundamental. Sr. Presiden- 
te, e a educagao, Nao estamos aqui para dizer das possibi- 
lidades deste Governo em investir nesse setor, ate porque 
ha muito tempo ele nao o faz. Entendemos que o Governo, 
com o Fundo Social de Emergencia, quer retirar a obrigato- 
riedade ate constitucional dos 18% de imposto destinado a 
educagao. 

Mas, Sr. Presidente, gostaria tambem de salientar, alem 
do Fundo Social de Emergencia, sobre a importancia que 
tem a Revisao Constitucional para o desenvolvimento deste 
Pafs. Assusta-me ate a falta dc coragem do Congresso Nacio- 
nal de votar medidas importantes para o desenvolvimento 
do Brasil. Ontem houve um exemplo disso: votamos aqui 
a respeito de um prazo maior para impugnar candidaturas 
de Parlamentares. E temos tantos outros temas que nao sao 
considerados. Por exemplo; a questao de uma ampla reforma 
tributaria deve ser discutida e votada na Revisao Constitu- 
cional, mas nao faz parte da pauta. Quanto a quebra dos 
monopolios, quer sejam eles na area das telecomunicagoes, 
quer do petroleo, ainda nao foi pautada nem votada. Estamos 
comegando a revisao exatamente pelas Disposigdes Constitu- 
cionais Transitdrias, ate porque o Fundo Social de Emergencia 
e uma discussao e uma decisao transitdria de dois anos. O 



Fevereiro dc 1994 DlARlO DO CONGRESSO NACIONAL (Revisao da Constituigao Federal) Quinta-feira 24 1053 

que acontecera. apds a segunda vota^ao do Fundo Social de 
Emergencia. se votarmos no futuro uma ampla reforma trihu- 
taria? Possivelmente prejudicara o Fundo Social de Emer- 
gencia. que devera ser votado em scgundo turno no dia de 
hoje. 

Sr. Presidente, ha a necessidade de discutirmos temas 
importantes para o nosso desenvolvimento, como a quebra 
dos monopdlios, as reformas politica e tributaria, de modo 
que coloquemos o Brasil no caminho do desenvolvimento 
e do Primeiro Mundo, coisa que todos esperamos. 

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) — A Presidencia 
solicita aos Srs. Parlamentares que se encontram em seus 
gabinetes c dcmais dependencias dcsta Casa que venham ao 
plenario marcar suas presents no painel eletronico, a fim 
de que consigamos atingir o quorum para as votagoes da tarde 
de hoje. 

() SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) — Concedo a 
palavra ao proximo orador inscrito, o nobre Congressista Gio- 
vanni Queiroz. 

O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT — PA. Pronuncia 
o seguinte discurso.) — Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Congres- 
sistas, o povo do Munici'pio de Itaituba, no extremo sudoeste 
do Para, esta para ser esbulhado em mais uma enorme exten- 
sao de terras agricultaveis, que o Ibama delimitou para a 
implantagao do Parque Nacional da Amazonia. 

Ja perdi a conta do numero de vezes que me pronunciei 
aqui contra os excesses e os equivocos na demarcagao de 
reservas ambientais e indigenas, que destroem a vida econo- 
mica de milhares, talvez milhdes de brasileiros ja instaiados 
nessas areas. Muitos perdem decadas de trabalho naquelas 
terras que desbravaram com sangue e suor. Vao aumentar 
o contingente dos sem-terra, dos despossuidos, dos miseraveis. 
Vao invadir outras areas ja ocupadas. Vao piorar os conflitos 
fundiarios num Estado ja as voltas com uma verdadeira guerra 
surda no campo. 

Ressalvo, mais uma vez, como sempre fago. que a preser- 
vagao do meio ambiente e dos territdrios indigenas tern o 
meu apoio, tanto por ser necessaria como por ser da vontade 
majoritaria do povo brasileiro. A preservagao da nossa cultura 
ancestral, a preservagao das nossas matas e florestas, a preser- 
vagao de nossos rios e mares, a melhoria da qualidade de 
vida nas zonas urbanas. tudo isso e urn anseio real do brasi- 
leiro. 

No entanto, os competentcs tecnicos do Ibama e da Funai 
tern curta visao politica c social. Por deformagao profissional, 
sao incapazes de enxcrgar alem dos interesses especi'ficos das 
areas em que atuam. 

Os escaldcs dccisdrios do Governo, por inapetencia ou 
incompetencia, encampam as propostas desses tecnicos e en- 
fiam pcla goela da socicdadc abaixo areas absurdamente gran- 
des, as vezes densamentc povoadas, como reservas ambientais 
ou indigenas — e ate como reservas estrategicas de interesse 
militar. 

Assim e quo o antigo Munici'pio de Itaituba esta ccrcado 
por uma imensa quantidade de terras reservadas. Sao 4 mi- 
Ihoes de hectares para o Estado-Maior das Forgas Armadas, 
2,2 milhdes de hectares para o Exercito, 2 milhdes de hectares 
para os indios, 2,8 milhdes de hectares para a garimpagem 
e, agora, mais 2 milhdes de hectares para o Parque Nacional 
da Amazonia. Nada menos de 13 milhdes de hectares subtrai- 
dos a exploragao econdmica e ao desenvolvimento da regiao. 

A Prefeitura. a Camara Municipal e mais uma diizia de 
sindicatos, associagdes e enlidades civis de Itaituba estao enca- 
minhando ao Ibama, em nome do povo do Vale do Tapajds, 
carta aberta em que reivindicam a suspensao imediata dos 
trabalhos demarcatdrios do Parque Nacional da Amazonia 
e novos estudos para a exclusao de uma area de 190 mil 
hectares, hoje ocupada por colonos que la ja construiram 
diversas benfeitorias, reiniciando a vida depois de expulsos 
de seus lugares de origem pela injusta estrutura fundiaria 
deste Pai's. 

Sabemos que o Incra nao dispde atualmente nem de terras 
nem de recursos financeiros para reassentar esses colonos. 
Sabemos tambem como o Ibama e o Ministerio da Justiga 
costumam ser insensfveis a esses dramas sociais. Apelo por 
isso para os meus pares, especialmente os colegas da Ama- 
zonia e do Centro-Oeste, a fim de que pressionem politica- 
mente o Governo para reestudar os limites do Parque Nacional 
da Amazonia. 

Indo mais fundo na questao, pego as Sr's e Srs. Congres- 
sistas, em especial ao nobre Deputado Nelson Jobim, Relator 
da Revisao Constitucional. urn exame cuidadoso da emenda 
que apresentei, transferindo para o Congresso Nacional a pala- 
vra final sobre a criagao e delimitagao de reservas territoriais 
de qualquer tipo, que nao podem mais ficar ao arbi'trio do 
Poder Executivo e a merce da falta de visao politica nacional 
do Ibama e da Funai. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) — Concedo a 
palavra ao nobre Congressista Elias Murad. 

O SR. ELIAS MURAD (PSDB — MG. Sem revisao do 
orador.) —Sr. Presidente, colegasCongressistas, o povo brasi- 
leiro e um povo sofrido — sofrido e conformado. 

Sr. Presidente, ncsta oportunidadc quero tratar de um 
dos sofrimentos mais comuns que tern recafdo sobre a popu- 
lagao brasileira; as filas, onde grande parte da populagao, 
no seu dia-a-dia, procura conseguir assistencia, no caso de 
doenga, ou ate mesmo o saldo de algum compromisso banca- 
rio. A populagao sofre nas filas da Previdencia Social, dos 
bancos, das instituigdes de credito e do transporte coletivo. 

E, Sr. Presidente, na semana passada, em Belo Hori- 
zonte. observamos um fato constrangedor: o Governo do Esta- 
do, na sua fiiria arrecadatdria, atraves da Secretaria da Fazen- 
da, sob a administragao de um colega nosso, Deputado Ro- 
berto Brant, resolveu receber o 1PVA — Imposto sobre 
Propriedade de Vefculos Automotores — numa unica semana, 
sendo que o pagamento sd pode ser realizado nos dois bancos 
oficiais do Estado. Fla quase 2 milhdes de vefculos na Grande 
Belo Horizonte. Imaginem a balbiirdia para efetuar esse paga- 
mento. E mais. por incompetencia administrativa, varias guias 
do IPVA que deveriam ter sido enviados pelo Correio na 
epoca oportuna nao o foram. 

Quero deixar aqui de piiblico o meu protesto. Na epoca 
da informatizagao, dos computadores, como e possfvel admitir 
que o indivfduo tenha que enfrentar filas quilometricas para 
pagar o Imposto sobre Propriedade de Vefculos Automotores? 

O maior jornal dos mineiros, o Estado de Minas, publica 
hoje um editorial que considero antoldgico pela maneira corre- 
ta, destemida e crftica com que encara, ou encarou, ou esta 
encarando o referido problema. 

Quero ler apenas alguns trechos desse editorial, cujo tftu- 
lo e "IPVA e Incompetencia": 
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"O que e mais grave em toda a questao que envolve 
a desastrada cobranga do IPVA. alem do alto prego, 
maior mesmo do que o IPTU de Belo Florizonte. e 
que se trata de procedimento que ocorre todos os anos. 

Ja deveriam as autoridades do setor. portanto, ter 
um minimo de informagao e de racionalidade com rela- 
gao a cobranga que realizam anualmente. (...) 

O prdprio chefe do Detran diagnosticou o proble- 
ma e tentou" — diga-se a bem da verdade — ""concen- 
trar o pagamento de mais de 1,6 milhao de guias em 
uma semana e apenas" — como disse — "nas agencias 
do Banco de Credito Real e do Bemge. Ocorre que 
o processo e complexo. O fornecimento de segundas 
vias, a busca de documentos nao recebidos pelo Cor- 
reio, a retificagao de dados, tudo isto deveria ter sido 
previsto. E nada justifica a voracidade arrecadatdria 
da Secretaria da Fazenda de querer receber todo o 
IPVA" — mais de 1,6 milhao de guias — "em uma 
semana". 

Resultado; filas quilometricas e o povo sofredor mais 
uma vez pagando pela incompetencia, pela falta de bom senso 
de nossos administradores. 

Diz ainda o extraordinario editorial do Estado de Minas 
que o Governo deveria estar atento ao fato de que o im'cio 
do ano e o pen'odo em que as pessoas estao mais assoberbadas, 
tern uma serie de compromissos, como IPTU. IPVA, Imposto 
de Renda. matn'culas escolares, apenas para citar alguns. 

Pelo menos o Sr. Governador do Estado, Helio Garcia, 
teve um momento de lucidez e resolveu prorrogar os prazos 
para o pagamento do referido imposto. 

Sr. Presidente, uma medida racional, citada, alias, no 
editorial, seria destinar os tres primeiros dias do mes, por 
exemplo, para o pagamento do IPVA dos carros com placa 
com final "1"; os tres dias seguintes para os de placa final 
"2" e assim por diante. Mas a fiiria arrecadatdria da Secretaria 
da Fazenda, neste Pat's com 40% ou mais, de inflagao mensal, 
fez com que se cometesse essa tremenda injustiga contra o 
povo da Capital mineira, obrigando-o a enfrentar filas quilo- 
metricas para cumprir sua obrigagao de pagar um imposto. 

Espero que no futuro isso seja corrigido, haja um pouco 
de bom senso, principalmente quando se trata de pagamento 
de taxas, impostos e coisas dessa natureza, pois e do interesse 
do Estado que esses recolhimentos sejam feitos com tranqiii- 
lidade e com boa vontade pelo contribuinte. 

Concluindo, Sr. Presidente, voltamos a enaltecer esse 
editorial que trata do assunto de maneira tao clara, tao profun- 
da. Espero que o Detran e a Secretaria da Fazenda de Minas 
Gerais levem em consideragao as criticas e aperfeigoem os 
seus servigos. 

Muito obrigado. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) — Concedo a 
palavra ao nobre Congressista Joao Teixeira. 

O SR. JOAO TEIXEIRA (PL — MT. Sem revisao do 
orador.) — Sr. Presidente, Sr* e Srs. Parlamentares, aprovei- 
tamos esta oportunidade para falar sobre um assunto muito 
polemico nesta Casa: a emenda do Deputado Munhoz da 
Rocha, salvo engano, referente a divisao, incorporagao e fusao 
dos Estados. 

A emenda e polemica porque tira a autonomia do Con- 
gresso Nacional para criar novos Estados, delegando essa fun- 
gao as Assembleias Legislativas. E, como todos sabem, isso 
e inconstitucional. Nenhuma Assembleia ira autorizar a divi- 

sao do seu prdprio Estado, a nao ser que o territdrio a ser 
transformado em Estado tenha maioria. O Deputado foi muito 
infeliz. Dividir. incorporar e fundir Estados e competencia 
do Congresso Nacional. a quern cabe analisar com muito cari- 
nho proposigdes nesse sentido, que irao a sangao do Presidente 
da Repiiblica. o qual, ao mesmo tempo, dara apoiamento 
ao novo Estado. 

Conclamamos todos os Parlamentares a trabalhar no ple- 
nario para derrubar essa emenda. 

Sr. Presidente. na semana passada visitamos a Sr" Ministra 
dosTransportes, que nos atendeu de maneira muito carinhosa, 
muito educada. e agradecemos a S. Ex' Levamos a ilustre 
Ministra proposta para que fique realmente na histdria desta 
Nagao a realizagao do sonho do povo do Cenlro-Oeste brasi- 
leiro, em especial do povo mato-grossense. 

Mato Grosso tern condigdes de vir a ser o maior produtor 
de graos do Pais — ja ocupa o segundo lugar, perdendo por 
pouco para os Estados do Sul —, mas sofre com o problema 
do transporte da sua produgao. 

Nds, que fizemos parte de um processo de colonizagao 
e integragao em plena selva amazdnica mato-grossense, tmha- 
mos a esperanga, ainda na epoca dos governos militares, de 
que a rodovia Cuiaba Santarem fosse realmente solidificada. 
Sua construgao pelo 9" Batalhao de Engenharia atraiu para- 
naenses, catarinenses e gauchos para o Mato Grosso, os quais 
ocuparam nossos cerrados com plantagdes de soja, milho e 
feijao, fazendo com que o Estado se tornasse um dos maiores 
celeiros do Pais. A rodovia Cuiabd Santarem, contudo, foi 
abandonada no Estado do Para, e nenhum dos governos ante- 
riores, em especial os civis, deram atengao a mesma. Os que 
adentraram o Estado do Para nao tern ligagao com a prdpria 
Capital paraense, mas conseguem chegar ao Estado do Mato 
Grosso, e estao abandonando suas terras. Desse modo, os 
mato-grossenses sao obrigados a escoar toda sua produgao 
pelo Porto de Paranagua, distante quase 2.500km dos nossos 
cerrados, deixando-a em Santos. Esta dificil essa situagao. 

Por isso, levamos a Ministra dos Transportes proposta 
que torna mais viavel o transporte da produgao, evitando 
danos ao meio ambiente. 

O Banco Mundial, quando procurado para viabilizar a 
pavimentagao da Cuiaba-Santarem, disse que havia muitos 
obstaculos. O maior deles era a sangria que se faria na selva 
amazdnica no momento em que se pavimentasse o trecho 
dentro do Estado do Mato Grosso, do Distrito de Santa Hele- 
na ate Itaituba, pois estariam adentrando a selva muitas madei- 
reiras que certamente trariam serios problemas ao meio am- 
biente. Entretanto. nao deram uma solugao para osprodutores 
de soja do cerrado mato-grossense. Entao, levamos nossa 
proposta a Ministra. 

Temos la dois grandes rios, o Araguaia e o Tapajds, 
que sao a uniao dos rios Teles Pires e Juruena. O rio Tapajds 
e navegavel em boa parte no pen'odo chuvoso. Mostramos 
a Ministra que, com algumas derrocagens e alguns canais, 
poderemos levar nossa soja a seu destino, levando em conta 
que hoje, do Centro-Oeste ate os portos, ela percorre de 
2 a 3 mil quildmetros. E para chegar ao porto de Belem, 
sao mais 5 mil quildmetros de via fluvial. Se a produgao for 
para os Estados Unidos ou para a Europa, tera percorrido 
mais de 12 mil quildmetros. Se toda a produgao fosse transpor- 
tada pelo rio Tapajds, seriam apenas 750 quildmetros ate 
Belem e mais 5 mil quildmetros ate os Estados Unidos. 

Sr. Presidente, a Ministra mostrou-se interessada e ja 
colocou novo Batalhao de Engenharia para concluir uma estra- 
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da que ligara Alta Floresta a Jacareacanga, no Para, a fim 
de iniciarmos. de imediato, o transporte de toda a produgao 
do Centro-Oeste hrasileiro via rio Tapajds. 

Kra o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) — Concede a 
palavra ao nohre Congressista Tony Gel. 

O SR. TONY GEL (Bloco Parlamentar — PE. Sem revi- 
sao do orador.) — Sr. Presidente, Srs. Congressistas, o Pai's 
esta atonito com a volta do cdlera, dessa vez com maior pujan- 
ga, a comcgar pelo Ceara, onde as dificuldades sao enormes. 

Em Pernambuco o colera permanece. como tambem em 
todo o Nordeste. e ha preocupagao com a volta dessa epide- 
mia. 

Entendo que a epidemia e seria e muito mais seria ainda 
a endemia. Na primeira epidemia de cdlera houve algun.as 
providcncias paliativas, como o investimento em saneamento 
basico; porem, um investimento precario. Foram canalisados 
cdrrcgos, investidos recursos na construgao de instalagao sani- 
tarias. Entretanto, bastou a epidemia diminuir um pouco sua 
forga, c o esquccimento veio em seguida. Entendemos — 
c os sanitaristas podem comprovar — que o problema do 
cdlera provem tinica e exclusivamente da falta de higiene. 
da falta dc saneamento basico, da falta de orientagao da popu- 
lagao. Nao existc cdlera nos pai'ses de Primeiro Mundo, desen- 
volvidos, porque ha preocupagao dos govcrnos no sentido 
de investir em saneamento basico. No Brasil, nao. A polftica 
busca as obras eleitoreiras, de fachada. obras que aparecem 
a populagao; e saneamento e obra que fica enterrada, nao 
aparece, o que tern trazido enorme preocupagao principal- 
mente a nds outros, do Nordeste. 

Ainda ha uma agravante. Sr. Presidente, Srs. Congres- 
sistas: o Nordeste passa por uma enorme falta de agua potavel. 
Nao tern chovido regularmente — uma constante nordestina 
— e com a falta de agua fica diminuida a higienizagao. 

Em outras oportunidades ja denuncici que existem crian- 
gas que passam ate trinta dias sem tomar banho em determi- 
nados locais do interior da rcgiao porque a agua vem dc longe; 
quilometros e quilometros sao caminhados pclas donas-de- 
casa da zona rural, da periferia das cidades do interior, a 
fim dc buscar uma lata de dgua para cozinhar e beber. Para 
tomar banho nao ha agua suficiente. 

Nao ha como se praticar o mi'nimo de higiene para se 
evitar que o cdlera se espalhe por toda a regiao; nao ha. 
Sr. Presidente, uma polftica consistente para se armazenar 
agua no Nordeste, para sc fazer saneamento basico. E muita 
gentc tern morrido de cdlera. Os governos nao tern anunciado 
porque em alguns Estados permanece a endemia. Somente 
agora, quando as atengdes estao sendo voltadas para o Ceara. 
que convive com uma nova epidemia do cdlera, e que segurc- 
mente as mcdidas paliativas voltarao, havera novamente solu- 
gao de continuidade. O orgamento para cste ano ainda nao 
foi votado, o que quer dizer que nao ha ainda recursos defini- 
dos para saneamento bdsico, para barrar rios, para pequena 
agudagem, para pogos artesianos. Estamos vivendo um mo- 
mcnto dificflimo do ponto de vista do combate ao cdlera, 
especialmente no Ceard. Lamentamos que haja um descaso 
claro, insofismavel, do Governo Federal para com este proble- 
ma que tern evidcntemente matado muita gente e complicado 
o dia-a-dia dos nordestinos, os que mais sofrem com o proble- 
ma do cdlera. 

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) — Concedo a 
palavra ao nobre Congressista Osmanio Pereira. 

O SR. OSMANIO PEREIRA (PSDB — MG. Pronuncia 
o seguintc discurso.) — Sr. Presidente, Sr* e Srs. Deputados, 
como parlamentar catdlico que sou, sinto-me na obrigagao 
de esclarccer, neste plenario, certas crfticas a Igreja Catdlica 
que, "com malfcia c aleivosia", vem sendo divulgadas por 
grupos que tern interesse em solapar-lhe a influencia, com 
o objetivo de implantar em nosso Pafs legislagdes que nao 
somente sao anticristas, mas sao tambem contrarias ao inte- 
resse nacional. tais como a legalizagao do aborto e das esterili- 
zagdes. Nunca sera demais lembrar que o ataque as instituigdes 
religiosas e seus princfpios e uma das estrategias para conseguir 
a adogao de polfticas e legislagdes favoraveis aos interesses 
controlistas de potencias estrangeiras mais recomendadas por 
entidades como a tristemente famosa IPPF ("International 
Planned Parenthood Federation"), a matriz internacional da 
Bemfam, responsavel, em grande parte, pelo "escandalo das 
esterilizagdesem massa", de que certamente se lembram todos 
os colegas Congressistas. 

Referimo-nos em particular ao artigo "Camisinha e Peca- 
do", publicado a pagina 73 da revista Veja desta semana (edi- 
gao de 23 de fevereiro). Em primeiro lugar, o tftulo esta 
errado — talvez ate propositadamente, pois certamente seria 
muito menos popular usar como tftulo a frase que exprime 
mais fielmente a posigao da Igreja Catdlica a respeito: "Pro- 
miscuidade Sexual c Pecado". Tambem esta errada a afirma- 
gao de que a Igreja e "contra o uso de camisinha nas relagdes 
sexuais fora do casamento". Nao, senhores, nada disso! A 
Igreja Catdlica, como todas as igrejas cristas e a maioria das 
nao-cristas, e, isto sim, de acordo com sua doutrina, contra 
as prdprias relagdes sexuais fora do casamento, contra o adul- 
terio, contra a promiscuidade, contra a pratica do sexo de 
maneira casual e irresponsavel. 

Dito isto. Sr. Presidente. Srs. Deputados, tern sentido 
a declaragao atribufda pelo artigo a nobre Senadora Eva Blay, 
segundo a qual "ao fazer tal pregagao a Igreja assume a respon- 
sabilidade pela disseminagao do virus da AIDS"? Como se 
disseminaria a AIDS por contacto sexual se todos — homens 
e mulheres — se comportassem de acordo com a doutrina 
crista e a pregagao da Igreja, e se mantivessem virgens ate 
o casamento e fieis ao parceiro depois dele? O que, a propd- 
sito, nao seria simplesmente, como diz maliciosamente o arti- 
go, "fazer sexo conforme o manual dos padres". Seria, isto 
sim, comportar-se da maneira que a experiencia, a Histdria, 
e ate a AIDS tern demonstrado que e a mclhor para a felicidade 
e a estabilidade do indivfduo, da famflia, da sociedade e do 
Pafs. 

Nao, senhores! Nao e e nunca sera a Igreja Catdlica 
a responsavel pela disseminagao da AIDS! Essa responsa- 
bilidade cabe, isto sim. aqueles que, como os autores do artigo 
e a nobre Senadora, em nome de um discutfvel modernismo, 
tudo fazem para incutir em nosso povo a ideia de que a casti- 
dade e a fidelidade "estao fora de moda" e "fazem mal". 
Cabe aos meios de comunicagao de massa e as campanhas 
publicitarias que fazem apologia da promiscuidade sexual co- 
mo se fosse uma grande virtude. Cabe aos programas de televi- 
sao que violentam as famflias com cenas que, ha alguns anos, 
teriam feito ate as prostitutas corarem de vergonha. Cabe 
aos homens piiblicos que envergonham o Pafs com um compor- 
tamento indecoroso como o que se noticia na pagina 20 da 
mesma edigao de Veja, sob o tftulo "Carnaval do Barulho" 
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Cabe aos que confundem liberdade com libertinagem e ausen- 
cia de preconceito com falta de princi'pios morals, negando-se 
a reconhecer o mais belo dom de Deus a humanidade, aquele 
que nos distingue dos animais, que e o livre arbftrio. a capaci- 
dade que temos de dominar nossos instintos pela vontade. 
E cabe tambem, paradoxalmente, aos idealizadores e promo- 
tores das campanhas contra as quais a Igreja Catdlica com 
razao protesta. campanhas que, sob o pretexto de prevenir 
a AIDS, acabam por promover a promiscuidade sexual como 
coisa natural e correta, desde, naturalmente, que se use a 
famosa "camisinha"... 

O mesmo artigo diz que a campanha do Governo objetiva 
o uso do preservativo "sempre, em qualquer relagao sexual". 
E parece que e ai, senhores, que surge a "mao de gato". 
Parece que o interesse da campanha nao e exatamente preve- 
nir a dissemina?ao da AIDS, mas sim, mais uma vez, pressio- 
nar o controle da natalidade. como convem aos interesses 
de seus padrinhos estrangeiros. Que excelente resultado para 
os grupos interessados em reduzir nossa populagao — e a 
soberania de nosso Pais — se todos os brasileiros e brasileiras 
passassem a so fazer sexo com "camisinha"! Ainda bem que 
esse e um resultado muito pouco provavel, gramas ao bom 
senso, aos sentimentos de famflia e ao respeito a Igreja Catd- 
lica que ainda existem entre nds, apesar dos artigos absurdos 
e dos ataques da Senadora Blay. 

A nosso ver. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o mais grave 
de tudo isso e que as campanhas e artigos como aqueles a 
que nos referimos tern um efeito destruidor sobre os vaiores 
tradicionais da famflia. que, como bem diz artigo do jornal 
Kstado de Minas de 22 de fevereiro, e a base da sociedade. 
Nao ha, senhores, pafs sem povo, nem povo sem estrutura 
social, nem estrutura social sem famflia. E e por isso que 
o episcopado catdlico brasileiro, desejoso de ver implantada 
em nosso Pafs uma estrutura social mais fraterna, solidaria 
e igualitaria — em suma, mais crista —, escolheu a famflia 
como tema da Campanha da Fraternidade. Convenhamos, 
Sr. Presidente, que essa atitude serve bem melhor aos inte- 
resses do povo brasileiro do que aos daqueles que trabalham. 
conscientemente ou nao, a favor do imperialismo demografico 
determinado pelos interesses economicos de alguns parses de- 
senvolvidos. 

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) — Concedo a 
palavra ao nobre Congressista Joao Paulo. 

O SR. JOAO PAULO (PT — MG. Pronuncia o seguinte 
discurso.) — Sr. Presidente, SC e Srs. Parlamentares. o mo- 
delo economico neoliberal que o Governo Itamar Franco esta 
tentando vender a Na^ao esta fadado ao fracasso porque nao 
prove nenhum mecanismo capaz de alterar a estrutura atual 
de poder politico que assegura a manuten^ao da ditadura 
do capital sobre o trabalho, como demonstra o perverso perfil 
da renda nacional. 

Setenta por cento do seu total corresponde aos rendi- 
mentos do capital, enquanto somente trinta por cento repre- 
senta os dos salarios. Eis af a origem principal da inflagao, 
que nao e, como querem fazer crer os economistas neoliberais, 
um fenomeno meramente monetario, mas fruto de uma distri- 
bui^ao desigual, brutalmente desigual, da renda nacional. 

Introduzir um novo indexador na economia, a URV, sin- 
tonizar a sua varia^ao de acordo com o dolar, transformando-o 
posteriormente em moeda, o cruzeiro real, como afirmam 
os economistas oficiais, ao mesmo tempo que cristalizam os 
salarios pela media dos ultimos quatro meses e mantem a 

taxa de juros em patamares elevadfssimos, para satisfazer a 
usura dos especuladores internacionais que estao transferindo 
seus capitals para o Brasil, para que possam obter lucros altfssi- 
mos da noite para o dia, sem compromete-los com nenhum 
investimento na produ^ao, significa que sera mantido incdlu- 
me o atual modelo de desenvolvimento economico concen- 
trador de renda. 

O Congresso podera votar todos as medidas propostas 
pelo Governo destinadas a equilibrar o Orqamento da Uniao 
que nao conseguira, com isso, estabilizar a economia. porque 
permanecerao desestabilizadas as rela^des sociais produzidas 
pela superacumulagao de capital na economia. Vale ressaltar 
que nenhum pafs desenvolvido, capitalista, da atualidade, 
mantem equilfbrio or^amentario, para alcangar uma infla^ao 
anual baixa. No Brasil. no entanto, o deficit piiblico, em 1993. 
de 1% do Produto Interno Bruto, baixo com relagao ao dos 
Estados Unidos (2.7rc), da Italia {47r). entre outros, convive 
com uma inflagao de mais de 5.0009c ao ano, enquanto naque- 
les pafses ela nao ultrapassa a casa dos 4%. 

Por que isso. Sr. Presidente, Srs. Parlamentares? Simples. 
Nos pafses desenvolvidos, seus governos financiam seu deficit 
com tftulos da dfvida piihlica resgataveis em 20, 25, 30 anos 
de prazo, enquanto, no Brasil, os credores do Estado, os 
banqueiros privados. exigem papeis piiblicos resgataveis em 
28 dias. O deficit piiblico e basicamente financeiro. Veja, 
por exemplo. que no espago de apenas um mes, a dfvida 
mobiliaria federal pulou de 7,8% do PIB, no final de 1993. 
para 8.5% do PIB em Janeiro ultimo, conforme dados do 
Banco Central. Estamos vivendo na Repiiblica dos Banquei- 
ros! 

A infla^ao vai cair, sim. Sr. Presidente, mas em nada 
vai melhorar a situagao do povo brasileiro. Os modelos neoli- 
berais estao revelando sua face cruel na Argentina e no Mexi- 
co. Na Argentina, a inflagao caiu de quatro dfgitos para menos 
de 10% ao ano. a economia cresceu 8% ao ano desde 1991, 
hilhoes de ddlares entraram no Pafs, um verdadeiro milagre, 
mas a situa^ao do povo argentine piorou, com o aumcnto 
para dois milhdes de desempregados, 18% da forga de traba- 
lho. Buenos Aires transformou-se na capital mais cara do 
mundo. No Mexico, as tensoes polfticas se multiplicam no 
compasso do equilfbrio onjamentario. Essa e a realidade que, 
brevemente. com o esquizofrenico deficit zerado, o Brasil 
vai enfrentar: um aprofundamento, ainda mais brutal, da con- 
centra^ao de renda, porque nao vai se mexer na raiz do problc- 
ma. que e a superacumula^ao de capital, hoje circulando na 
drbita financeira, porque a capacidade produliva nao consegue 
mais superar a sua crdnica capacidade ociosa. 

Teremos. af. um piano economico com o mero objetivo 
eleitoreiro. como foi o Piano Cruzado de Sarney, que elegeu 
26 Governadores do PMDB. Desta vez, a tarefa e tentar 
fazer de Fernando Henrique Cardoso Presidente da Repii- 
blica. para que o poder continue na esfera das elites, que 
nao abrem mao da manuten^ao do perfil atual da renda nacio- 
nal, que Ihes assegura a capacidade de enriquecer infinita- 
mente. enquanto. na mesma escalada, crescc a pobreza nacio- 
nal. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) — A Presideneia 
ape la aos Srs. Congressislas que se encontram nos seus gabi- 
netes ou demais dependencias da Casa para que venham ao 
plenario a fim de registrar suas presents no painel eletronico, 
tendo em vista que necessitamos de quorum para iniciarmos 
a votagao da Ordem do Dia. 
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O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) — Coneedo a 
palavra ao proximo orador inscrito, nobre Congressista Carlos 
Lupi. 

O SR. CARLOS LUPI (PDT — RJ) — Sr Presidente. 
Srs. Congressistas. temos mantido coerentemente nossa posl- 
gao contraria a revisao por varios aspectos que aqui ja argu- 
mentamos. 

Alguns fatos novos — e darei minha opiniao em carater 
pessoal porque nao houve uma decisao partidaria sobre esses 
assuntos — confirmam ainda mais a minha convicgao do mo- 
mento inadequado e do oportunismo desta revisao. principal- 
mente no que diz respeito a algumas emendas que teremos 
de aprovar ou rejeitar no Congresso. Agora mcsmo vemos 
uma articulagao muito grande de boa parte do Congresso 
Nacional. de Governadores de Estado e de Prefeitos. visando 
a mudanga da regra eleitoral no que diz respeito ao prazo 
de desincompatibilizagao, da sua redugao de 6 para 4 meses. 

Nao discuto se o prazo de 2, 3. 4 ou 6 meses seria melhor 
ou pior para a Administragao Piiblica. para a populagao ou 
para o prdprio Governante. O que julgo ser extremamente 
grave para o Brasil. no ano de uma eleigao geral inedita — 
alem ue ser geral. a referida eleigao tera os efeitos da midia 
eletrdnica —. e fazcrmos uma mudanga visando beneficiar 
aqueles que porventura lenham interesse na sua aprovagao. 

Trata-se de um absurdo que se insere na Revisao Consti- 
tucional. Agora a parcela favoravel a Revisao esta votando 
o Fundo de Emergcncia. que mexe nos impostos e passa um 
cheque em branco ao Governo. cuja execugao entrara em 
vigor imediatamente. 

Essa nova proposta de mudanga das regras eleitorais po- 
dera alterar o calendario e modificar as relagdes das forgas 
regionais. Vejam o absurdo que enfrentamos em algumas si- 
tuagoes desta Revisao: mudangas de aplicagao imediata come- 
gam a ser feitas conforme a conveniencia do Governo, de 
quern esta no poder, de quern tern interesse em faze-las para 
viabilizar ou o seu prdprio governo, ou a sua prdpria candida- 
tura, Tambem da oportunidade de alterar as regras eleitorais 
as vesperas das eleigdes para, num oportunismo desenfreado. 
desmascarado — c volto a afirmar que cstou dando essa opi- 
niao em carater pessoal —, beneficiar a ou b. Sr. Presidente. 
a populagao ha de acordar para esses fatos. Alem do prejufzo 
que podera avir, para o qual reiteradamente alertamos daqui, 
se mexcr nos direitos sociais, nos direitos trabalhistas e tentar 
privatizar cmpresas lucrativas e de interesse estrategico da 
Nagao, como a Petrobras e a Embratel. Inclusive, na area 
de telecomunicagdes, cstao quercndo ajudar o verdadeiro oli- 
gopdlio das comunicagdes que existe no Brasil. para que. 
controlando a Embratel, controle tambem as informagdes do 
mundo inteiro para o Brasil. Este controle ficaria na mao 
de um homem so. Isto e gravfssimo! Ainda temos esses pendu- 
ricalhos da ditadura militar, porque a ditadura era que fazia 
essas mudangas na epoca de eleigdes, que mudava as regras 
as vdsperas das eleigdes. que impunha essas regras. Nds.aqui. 
poderemos estar legitimando aquilo que a ditadura fazia antes 
do advcnto da democracia em nosso Pat's: mudar as regras 
eleitorais as vesperas das eleigdes para atender interesses de 
a ou b. Inclusive pode haver interesses de parcela do mcu 
partido, de governantes do meu partido nessas emendas. mas 
quero alertar para o absurdo que e mudar as regras eleitorais 
agora, no ano da eleigao. Realmente nao pode a populagao 
brasileira acreditar que essa revisao seja seria, que traga algo 
de positive para o Pat's, porque cada um so pensa em viabilizar 
projeto, quer pessoais, quer eleitorais. E um absurdo. E por 

isso que a imagem do Congresso esta tao desmoralizada e 
e por isso tambem que a classe polftica esta com um conceito 
tao baixo. Precisamos ser estadistas; precisamos pensar no 
amanha. porque o verdadeiro estadista e aquele que pensa 
na prdxima geragao, nao na prdxima eleigao. Infelizmente 
temos uma maioria que esta muito mais preocupada com a 
prdxima eleigao do que com a prdxima geragao de brasileiros. 
Por isso. infelizmente, estamos no caos, continuamos sendo 
um Pats terceiro mundista e nos encontramos numa situagao 
em que quase 6()fr da populagao brasileira esta subnutrida. 
com uma parcela incn'vel de brasileiros desempregados, com 
uma media inflacionaria a maior da histdria do Pat's e com 
um Governo que ate agora nao disse a que veio. 

Era isso que queria deixar registrado. 

Durante o discurso do Sr. Carlos Lupi, o Sr. Advl- 
son Motta, I" Vice-Presidente, deixa a cadeira da presi- 
deticia. que e ocupada pelo Sr. Esperidido Amin. 

O SR. PRESIDENTE (Esperidiao Amin) — Coneedo a 
palavra ao nobre Congressista e ilustre conterraneo Deputado 
Paulo Duarte. 

O SR. PAULO DUARTE (PPR — SC. Sem revisao do 
orador.) — Sr. Presidente. Sr" e Srs. Congressistas, em primei- 
ro lugar. quero dizer da satisfagao que sinto em ter V. Ex" 
presidindo esta sessao do Congresso Revisor. 

Ocupo a tribuna deste Congresso, nesta tarde, para fazer 
um alerta aos Srs. Deputados e Senadores que vao votar favo- 
ravelmente, hoje, o Fundo Social de Emergencia, em segundo 
turno. porque parece que a sua aprovagao e favas contadas. 
Claro que nessa aprovagao entra uma serie de coisas: ministe- 
rios, cargos. Houve ate sugestoes de se reativarem as doagoes, 
as concessdes de radio e televisao tao comuns anteriormente. 
A sociedade, ao tomar conhecimento das conseqiiencias da 
aprovagao do Fundo Social de Emergencia, comega a reagir. 

O manifesto da Uniao Municipal dos Estudantes de Sao 
Paulo, da Uniao Metropolitana dos Estudantes de Brasilia, 
da Uniao Gaucha de Estudantes, da Uniao dos Estudantes 
Secundaristas de Pernambuco, da Uniao Colegial de Minas 
Gerais e da Uniao dos Estudantes Secundaristas do Para refe- 
re-se justamente ao assalto a fatia do Orgamento destinada 
a educagao. pelo Fundo Social de Emergencia. Ha ainda a 
ressaltar que desses 18% que serao retirados da educagao, 
50% sao para o ensino basico ou fundamental, como deter- 
mina a Constituigao de 1988, nos seus primeiros dez anos 
de vigencia. Isso e muito grave. Fago um alerta aqueles que 
votarao, porque amanha toda a sociedade ira reclamar. 

Ouvimos ainda ha pouco o eminente Deputado Carlos 
Lupi afirmar que estadista e aquele que governa para o futuro, 
enquanto o populista governa para o presente, para sua reelei- 
gao. Ora, o estadista se preocupa com a educagao. Retirar 
dinheiro da educagao nao e postura de estadista, ainda mais 
para constituir um fundo com destinagao de verbas nao muito 
claras. 

Amanha, alem dos estudantes, falarao os trabalhadores. 
O eminente Deputado Delfim Netto alertava que o seqiiestro 
dos salarios ja houve quando o Governo aumentou a sua 
carga de impostos, fazendo com que a participagao do Poder 
Piiblico no P1B subisse em torno de 4%; os pregos aumentam, 
mas os salarios nao aumentam proporcionalmente. Os traba- 
lhadores serao os sem-teto do futuro porque esse fundo tam- 
bem nao preve a destinagao de recursos para habitagao. 
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For isso, e importante que os Parlamentares favoraveis 
a aprova?ao do fundo reflitam — e reflitam bem — principal- 
mente sobre as palavras proferidas ontem, nesta Casa, pelo 
Senador Joao Calmon. S. ExJ alertou que esses recursos para 
a educa^ao foram uma conquista muito grande do povo brasi- 
leiro. uma conquista que encheu de gloria este Congresso 
e nao devem ser suprimidos nem terem uma borracha passada 
sobre a sua destina^ao. 

Entendo que o men partido, o PPR, havera de manter 
a sua postura eoerente e votar contra a cria^ao desse fundo, 
como o fez na primeira votagao. Sei que talvez sejamos venci- 
dos. mas e necessario lembrar aos que vao votar favoravel- 
mente ao Fundo Social de Emergencia que os recursos para 
a educagao e a habitagao sao fundamentais. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Aecio Neves) — Concede a pala- 
vra ao nobre Congressista Valter Pereira. 

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB — MS. Pronuncia 
o seguinte discurso.) — Sr. Presidente, Sr* e Srs. Congres- 
sistas. nao vejo como acreditar no sucesso duradouro de qual- 
quer piano de estabilizagao que nao esteja instrumentalizado 
com mecanismos de fomento a produgao e a produtividade. 

Afinal, se o equilibrio dos pregos e justificado pela intera- 
gao das forgas de oferta e procura, nao me parece sensata 
a implementagao de qualquer poh'tica antiinflacionaria que 
nao contemple esti'mulo aos agentes do processo produtivo. 

As medidas que se tomarem nessa diregao, com certeza, 
nao passarao de meros paliativos de eficacia duvidosa e de 
vida efemera. 

Com essa visao. Sr. Presidente, nao consigo nutrir — 
como gostaria — alentadas esperangas quanto ao eventual 
sucesso do piano de estabilizagao concedido pela equipe do 
Sr. Henrique Cardoso, a despeito da extraordinaria genero- 
sidade recebida da grande mi'dia deste Pat's. 

Tenho fundadas razoes para considerar a equipe coman- 
dada pelo Ministro da Fazenda ferrenha adepta da desgastada 
tese que ve na inflagao um fenomeno eminentemente mone- 
tario; basta restringir o meio circulante, inibir o consumo, 
pela elevagao das taxas de juros, e logo encontrar-se-a o equili- 
brio dos pregos. 

Alem de nao atenderem para a exaustao dessa politica 
como instrumento eficaz, de longo prazo, para debelar o mal 
inflacionario, nao dimensionam os seus efeitos deleterios, es- 
pecialmente sobre as camadas menos favorecidas da popu- 
lagao. 

As ligdes emanadas do panorama econdmico nacional 
nao tern sido suficientes para libertar os economistas do Go- 
verno das surradas teses veiculadas nos manuais de teoria 
econdmica. que nao encontram abrigo em nossa realidade. 

A taxa de 5% de incremento do nosso Produto Intemo 
Bruto. verificada no ano passado, sem duvida. nao foi obra 
do acaso. Ela deveu-se a uma poh'tica de gradual redugao 
dos juros reais, perseguida em fungao das tiradas reprimendas 
do Presidente Itamar Franco aos seus auxiliares. Isso, entre- 
tanto, remonta ao tempo em que a autoridade do Chefe da 
Nagao ainda nao sucumbira aos desi'gnios do conservadorismo 
encarnado pelo Sr. Fernando Henrique Cardoso no Ministerio 
da Fazenda. 

A partir de entao voltou-se a praticar o inepto receituario 
ortodoxo que consiste na agiotagem oficializada. rotulada de 
"■poh'tica de juros reais para estancar o processo inflacionario. 

A conseqiiencia logica dessa insania foi a queda da produ- 
gao industrial, que comandava o processo de aquecimento 
da economia. E nao poderia ser diferente, porquento nao 
ha desestimulo maior a produgao do que juros escorchantes. 

Essa poh'tica. Sr. Presidente, tern um unico bcneficiario: 
o sistema bancario. Os fantasticos lucros apurados nos balan- 
gos das instituigoes financeiras confirmam a asscrtiva. 

Ora, Sr. Presidente, Sf e Srs. Congressistas, se a inflagao 
resulta de um conflito distributivo entre os diferentes agentes 
economicos, fica pouco compreensivel o eventual sucesso de 
um programa que, de cara, ja privilegia este ou aquele setor. 

Demais disso, o que as estatisticas estao a denunciar e 
que a elevagao das taxas de juros, longe de conter o processo 
inflacionario, resulta por excitar ainda mais o comportamento 
dos pregos via incremento dos custos de produgao. 

Os dados a seguir ilustram de forma eloqiiente o fato. 
Em outubro de 1992, a taxa do overnight era de 28% e a 
inflagao encontrava-se no patamar de 26%; em novembro, 
a taxa de do over cam para 26% e a inflagao para 23%; 
em janeiro de 1993, o over volta a ser elevado para 28%. 
sendo acompanhado pela inflagao de 25%; finalmente, para 
citarmos apenas algumas situagdes tdpicos, em fevereiro de 
1994, com a elevagao do over para 43%, a inflagao sobe para 
39%. Esses dados apurados pela Andima e publicados no 
jornal O Globo de 20 de fevereiro do corrente ano, p. 42. 

A eterna sem-cerimonia com que se tern proclamado o 
uso da ciranda financeira para suprir as insuficiencias de caixa 
do Tesouro nao mais encontra guarida na realidade fcitica 
dos liltimos tempos. Com a criagao do IPMF; com a elevagao 
da carga tributaria liquida, ja aprovada ou em fase de aprecia- 
gao no Congresso Nacional; com os esforgos empreendidos 
pela Receita Federal no sentido de combater a sonegagao 
fiscal e ainda com os profundos cortes nos gastos da Adminis- 
tragao Publica Federal e possi'vel antever-se a ocorrencia de 
generoso superavit financeiro na execugao orgamentaria. 

Desse modo. encontram-se extirpadas as alegadas causas 
primarias da agiotagem e da inflagao e alicergado o caminho 
para o crescimento economico. 

Todavia, noticias oriundas do Ministerio da Fazenda dao- 
nos conta do firme propdsito do titular daquela Pasta de dar 
continuidade a essa obtusa poh'tica de juros altos. O pretexto 
agora, segundo se informa, e prevenir uma eventual explosao 
consumista na nova fase de execugao do piano economico. 

Nao creio. Sr. Presidente, Sr' e Srs, Congressistas, que 
tal previsao resulte de analisc equilibrada, seria c adequada 
da conjuntura nacional. Dados divulgados recentemente pelo 
Dieese revelam que a renda media real do trabalhador brasie- 
liro, em 1993, foi a metade do valor obervado em 1990. 

Diante de tamanho arrocho salarial e em face do quadro 
de desemprego e miseria que grassa em nosso meio, que ele- 
mentos levariam as autoridades governamentais a prever uma 
explosao do consumo, com o eventual sucesso do piano de 
estabilizagao? Sinceramente, nao sei. O que sei e que, com 
tal postura, estara mais uma vez caracterizada a opgao prefe- 
rencial do Ministro pela concentragao da renda nacional nas 
maos dos banqueiros. 

Consciente ou inconscientemente, o festejado intelectual 
progressista Fernando Henrique Cardoso se revela verdadeiro 
servigal do sistema financeiro, razao que me impede de acre- 
ditar na eficacia de suas propostas para salvar a economia 
do Pat's. 

Sr. Presidente, dadas essas razoes, nao posso, de maneira 
nenhuma, aceitar que meu partido, o PMDB, de respaldo 
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integral a proposta do Fundo Social de Emergencia, notada- 
mcnte porque nao preve a vincula^ao de 18% dos recursos 
a educagao, nem a vinculaqao de 20% da arrecadaijao do 
IPMF ao setor habitacional, conforme aventjado com esta 
Casa para que esse tribute fosse aprovado. 

Portanto, quando se prenunciam os entendimento para 
a apreciatjao do projeto do Ministro Fernando Henrique, que- 
remos fazer urn apelo a todas as Lideran^as no sentido de 
nao utilizarem mais a artimanha usada na sessao anterior em 
que se apreciou essa proposta para impedir que o Congresso 
votasse os destques oferecidos para conciliar os interesses do 
Governo com os interesses do Pat's. 

Duranle o discurso do Sr. Paulo Duane, o Sr. 
Esperidido A nun deixa a cadeira da presidencia, que 
e ocupada pelo Sr. Aecio Neves, 3" Secretdrio. 

O SR. PRESIDENTE (Aecio Neves) — Concedo a pala- 
vra ao nobre Congressista Marino Clinger. 

O SR. MARINO CLINGER (PDT — RJ Pronuncia o 
seguinte discurso.) — Sr. Presidente. Sr'' e Srs. Congressistas, 
meu pronunciamento de hoje objetiva dar seqiiencia a serie 
de analises que venho fazendo a respeito da grave crise econo- 
mica e do piano de estabiliza?ao definido pelo Ministro Fer- 
nando Henrique Cardoso. 

Ainda hoje, pela manha, expressei nesta tribuna muitas 
preocupatj'des quanto a anunciada aplica^ao da URV a salaries 
calculados pela media, o que ira dcterminar — e importante 
repetir — sensi'veis perdas para trabalhadores, aposentados 
e pensionistas da Previdencia Social. 

Detenho-me, neste momento, sobre variavel de realsigni- 
ficado na composiijao de custos e, por conseguinte, nos indices 
de infla^ao. Refiro-me as atuais taxas de juros, que experi- 
mentam, nos liltimos dias, patamar extremamente elevado, 
pois superam os 40% ao ano, alem da corregao monetaria. 

Trata-se, na verdade, do resultado de decisao governa- 
mental, O Banco Central continua a trabalhar com altas taxas 
de juros reais, sob a alegagao de que um menor custo do 
dinehiro implicaria aumento no consumo e mais infla^ao. Ago- 
ra, visando acelerar mais a desvalorizagao do cruzeiro real 
frente ao ddlar, para fazer a equipara?ao da URV com a 
moeda americana, o Governo estabelece novo patamar no 
custo financeiro em geral, fazendo desencadear nova onda 
de remarcagdes nos mais diferentes setores da economia. 

E com muita tristeza e ate perplexidade. Sr. Presidente, 
que constato estar o piano do Ministro Fernando Henrique 
Cardoso revestido de caracten'sticas identicas as do Piano Cru- 
zado, editado em 1986 pelo Governo Sarney, cujos resultados 
desastrosos o povo brasileiro tambem conhece. 

Veja-se que, naquele ano, tambem eleitoral, no final de 
fevereiro, tal como agora, o Governo baixou medidas que 
impuseram, na prdtica, um n'gido congelamento salarial, o 
mesmo nao acontecendo com os pregos de produtos e servigos, 
os quais, mesmo tabelados, acabaram tendo aumentos signifi- 
cativos ou abertamente ou sob a forma de agio, pelo desapare- 
cimento de mercadorias das prateleiras. 

Vai-se repetir, nao ha duvidas, o engodo do Piano Cruza- 
do, desta vez com outras denominagoes. Nao se fala agora, 
obviamente, em congelamentos, tablitas, tabelamentos e ou- 
tras marcas daquele famigerado piano de 1986, para nao des- 
pertar resistencias maiores da populagao, uma vez que ficaria 
muito clara a real intengao das medidas a serem implantadas 
brevemente. 

Cria-se um modelo complexo, com denominagoes pom- 
posas, estranhas, como um manto a acobertar o que sera 
efetivamente realizado com a implantagao da URV, pela qual 
serao controlados os ganhos dos assalariados, aposentados 
e pensionistas, enquanto os pregos e os juros permanecerao 
nas alturas. 

A atuagao do Governo. mantendo juros exorbitantes e 
permitindo que os pregos continuem livres, ensejara irremen- 
diavel sacrift'cio da populagao, mais uma vez, ainda que o 
Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, possa vir 
a alardear, as vesperas das eleigdes, do mesmo modo como 
cm 1986, exitos efemeros nos mumeros da inflagao. 

Era o que tinha a dizer. 
Duranle o discurso do Sr. Marinho Clinger, o Sr. 

Aecio Neves, 3" Secretdrio, deixa a cadeira da presi- 
dencia que e ocupada pelo Sr. Huniuerlo Lucena, Presi- 
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern a pala- 
vra o Sr. Congressista Mauricio Calixto. 

O SR. MAURICIO CALIXTO (Bloco Parlamentar — 
RO. Sem revisao do orador.) — Sr. Presidente, Sr* e Srs. 
Congressistas, se ja nao bastassem as inumeraveis razoes pelas 
quais nos dispomos a combater a aprovagao do Fundo Social 
de Emergencia, esta at toda a sorte de indagagdes que se 
possa imaginar a propdsito da implantagao da URV a partir 
do dia 28 proximo, segunda-feira. 

Alem de tudo, nos, Parlamentares das bancadas dos Esta- 
dos do Norte e do Centro-Oeste, estivemos deliberando, dis- 
cutindo e decidindo sobre o propdsito de virmos a exercitar 
obstrugao a votagao, nesta tarde, do Fundo Social de Emer- 
gencia proposta pelo Governo. 

Estarreceram-nos sobremaneira as declaragdes do Sr. Mi- 
nistro da Fazenda no dia de ontem. Disse S. Ex" que pratica- 
mente nao sabia o que iria ocorrer no Pat's com a implantagao 
da URV no proximo dia 28. 

Entendemos que ninguem sabe o que ira acontecer com 
os juros. com a poupanga, com as tarifas, como se ja nao 
bastassem as tern'veis indagagdes sobre a poh'tica salarial que 
vira a ser implantada atraves da conversao dos salaries em 
URV, pela media dos liltimos quatro, oito ou doze meses. 

O Sr. Ministro. em outras circunstancias, declarou-se 
tambem nedfito em relagao aos salarios. Nao buscou a asses- 
soria do Ministro do Trabalho, Walter Barelli. 

Nos, da regiao Norte e Centro-Oeste do Pat's, vemo-nos 
discriminados, desdenhados e, sobretudo, ameagados pela re- 
visao constitucional e pela posst'vel aprovagao do Fundo Social 
de Emergencia, que retira recursos fundamentais dos progra- 
mas de desenvolvimento daquelas regides. Do FNO, Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte, serao retirados 
milhdes e milhdes de ddlares. Isso criara emperramentos, difi- 
culdades de toda ordem. 

Por essas razdes. Sr. Presidente, como um dos coorde- 
nadores da Frente Parlamentar das bancadas dos Estados do 
Norte e do Centro-Oeste, estamos com o firme propdsito 
de, mais do que apenas votar contrariamente a aprovagao 
do Fundo Social de Emergencia, proceder a regimental obstru- 
gao da votagao de hoje, ate que se possa sentar a mesa de 
negociagdes. Nao podemos admitir que a discriminagao mais 
uma vez venha a ser perpetrada pela poh'tica econdmica do 
Governo, sobretudo, repitb, no que diz respeito a juros, tari- 
fas, poupanga e a suposta conversao dos salarios pela media 
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dos liltimos quatro, oito ou doze meses. na hipotese de implan- 
ta^ao da URV no dia 28. 

A ideia que se tern e a de que o programa de ajuste 
fiscal, o suposto piano economico de combate a infla^ao. ha 
de vir como mais urn fardo para a parcela mais sofrida da 
sociedade brasileira. Quanto aos esclarecimentos que nds e 
toda a sociedade venhamos a querer do Governo Federal 
e do Ministerio da Fazenda, teremos de nos contentar em 
busca-los nas paginas do Diario Oficial da prdxima segunda- 
feira. dia 28 de fevereiro. 

For isso. antecipadamente, entendemos de votar contra 
a aprova^ao do Fundo Social de Emergencia e nos predispo- 
mos. em instancia mais radical, a exercitar o procedimento 
democriitico e regimental de obstrugao da vota^ao. 

Era o que tinhamos a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Concedo 
a palavra ao nobre Congressista Lezio Sathler. 

O SR. LEZIO SATHLER (PSDB — ES Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente. Sr"^ e Srs. Congressistas. mais 
uma vez trazemos ao conhecimento deste Congresso a precaria 
situagao de abandono. as mazelas resultantes do desgoverno 
e da desarticulagao poh'tica no Estado do Espfrito Santo, que 
vem produzindo efeitos nefastos, prejudicando de forma dire- 
ta a populagao capixaba. 

Assistimos no dia de ontem a manifestaqao dos profis- 
sionais da area de saiide. que atenderam a populagao a ceu 
aberto, em calgadas, como proteslo contra a ameaga de des- 
pejo devido a falta de pagamento de alugueis por parte do 
Governo do Estado. 

Ainda esta semana, a rede escolar estadual do none do 
Espfrito Santo recebeu comunicado oficial da empresa conces- 
sionaria de energia eletrica, que dizia que apds doze meses 
de ausencia de pagamento por parte do Governo do Estado 
nao restava outra alternativa a nao ser a ameaga do corte 
de energia eletrica dos estabelecimentos de ensino. Isso, Sr. 
Presidente, sem falar da situagao crftica em que se encontra 
o restante da area de educagao. Os professores participaram 
de um movimento de paralizagao, em protesto contra o atraso 
de pagamento dos salaries dos professores da rede estadual 
— vale dizer que sao muito baixos. 

Recentemente um empreiteiro do Estado do Espfrito 
Santo, Luiz Landeiro, veio a piiblica, atraves do maior jornal 
de circulagao do Estado, fazer demincias, apresentando provas 
concretas, inclusive fitas gravadas, de como anda a situagao 
na area administrativa. Referiu-se a superfaturamento. a licita- 
goes viciadas, a medigoes viciadas, a pagamentos da relagao 
empreiteiro se Governo do Estado. Aquele empresario, apds 
formular queixa-crime, foi ouvido pela Polfcia Federal ainda 
esta semana, onde confirmou e apresentou as provas de todas 
as demincias feitas contra o Governo do Estado do Espfrito 
Santo. 

Atentem. Srs. Congressistas, para essas demincias que 
hoje estamos trazendo a piiblico. Fomos informados de que 
nas avenidas de Vitdria, Capital do Espfrito Santo, aconteceu 
uma passeata dos empregados das empresas que prestam servi- 
gos de manutengao e limpeza nas repartigdes piiblicas esta- 
duais, em protesto tambem contra a ausencia e o atraso no 
pagamento por parte das empregadoras, que nao tem recebido 
do Governo do Estado. Enquanto assistimos a toda essa mal- 
versagao dos recursos piiblicos, a esse abandono administra- 
tivo e a essa ausencia de zelo, esse mesmo Governo recente- 
mente, numa decisao que envolveu o Banco de Desenvol- 

vimento do Espfrito Santo. Bandes. e o Geres, postergou 
o pagamento de impostos de uma multinacional italiana que 
se dedica ao beneficiamento de cafe, dando a ela seis meses 
para o recolhimento desses impostos, e isso por um perfodo 
de tres anos. 

Vejamos bem. Srs. Congressistas, que enquanto lenta 
justificar a ausencia de recur.sos nos cofres estaduais. o Go- 
verno negocia com a empresa Silocaf, uma multinacional, 
recursos de beneficiamento da ordem de 20 milhdes de dd- 
lares. 

Diante dessa contradigao, desse desgoverno, desse aban- 
dono, estamos protestando contra as agdes, a imoralidade 
administrativa do Governo do Estado do Espfrito Santo e 
levando ao conhecimento da Nagao, atraves do Congresso 
Nacional, o fato de que no meu Estado existe total ausencia 
de governo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Concedo 
a palavra ao Congressista Gerson Peres. 

O SR. GERSON PERES (PPR — PA Sem revisao do 
orador.) — Sr. Presidente, Sr" e Srs. Congressistas, quero 
iniciar as minhas palavras dizendo que so Deus e absoluto; 
o resto corre no campo da relatividade. 

Nesta Casa, todos tem as suas opinioes, c as rcspeitamos. 
Alguns acham que tudo deve ser privatizado, e outros que 
tudo deve ser estatizado. Corre um raciocfnio de absolutismo, 
o que nao e correto em um regime democratico, em que 
se debatem as ideias e os prinefpios. 

Eu diria ate, sent plagiar Sebastiao Nery, configurati- 
vamente, que ha tarados pela privatizagao. Nao e assim que 
se forma uma sdlida empresa nacional. 

Alias, um dos que pregam a privatizagao. o cmincnte 
Deputado Delfim Netto. numa conferencia feita ha dez anos 
disse que a empresa piiblica deveria ser preservada em muitos 
aspectos, porque constitufa o embriao formador do desdobra- 
mento empresarial privado. Nao fui eu que disse isso, mas 
essa figura eminente, que hoje nao pode mudar a sua palavra. 

Sr. Presidente, vejo com tristeza Parlamentares acharem 
que devemos acabar com todos os monopdlios no Brasil. Nao 
e assim. Naoestao raciocinando prudentemente. Ha empresas 
piiblicas que merecem ser preservadas, ate como excmplo 
para muitas empresas privadas falidas, milhares delas inadim- 
plentes junto aos bancos oficiais e que nao chegaram a provar 
eficiencia nas suas atividades. 

A Embratel, por exemplo. esta entre as dez melhores 
do mundo no setor de telecomunicagao. Paga de Imposto 
de Renda anualmente mais de 460 milhdes de ddlares; tem 
uma renda Ifquida de mais de 260 milhdes de ddlares; possui 
11 mil empregados, 30% de nfvel superior, havendo uma dis- 
tribuigao media de 11 mil ddlares por empregado. No campo 
da pesquisa, ela se insere entre todas as empresas do Primeiro 
Mundo, fazendo a distribuigao da energia atraves da libra 
dtica, ja em planejamento em Sao Paulo e no Rio. para depois 
penetrar na America do Sul. Ela nao deve nada a ninguem, 
entao e rentavel, e um file mignon. Af. os oligopdlios estran- 
geiros e nacionais — sobretudo os nacional, que sao testas-de- 
ferro —, querem destruir a nossa empresa. 

Que se acabe com a Telebras, que se acabe ate com 
a atual estrutura da holding entre as estaduais, mas que se 
mantenha o monopdlio do programa nacional de telecomu- 
nicagdes, para que nao ocorra conosco o que ocorreu com 
a Argentina, que agora quer fugir das garras da Espanha 
e ve o seu ponto estrategico de comunicagao sendo monopo- 
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lizado por uma concessionaria estrangeira, que o comprou. 
Nao, nao temos o bei^o furado. 

Nao vamos vender ncm privatizar a empresa piiblica seria. 
Vamos acabar, sim, com mais de cem empresas piiblicas esta- 
tais que ai estao, vendendo aluminio, cagarola. ferro; essas 
tern que ser privatizadas. O Estado nao foi construi'do para 
cuidar disso. O Estado foi construi'do para cuidar da sociedade, 
para dar educa^ao aos nossos filhos, transporte ao nosso povo 
e condi^des de vida digna, aumentando a renda per capita. 
A funtjao primordial do Estado e a social. 

E quanto as tclccomunicaqoes? Sera que a iniciativa priva- 
da vai querer colocar telefones no interior do Rio Grande 
do Norte, Estado do cmincnte Ministro Aluizio Alves? Sera 
que vai colocar uma empresa telefdnica no Xapuri? Nao. por- 
que la nao da lucro. Ouer a Embratel. para ficar com o file 
mignon, deixar as outras partes do Pai's sem os meios de comu- 
nica^ao. A Embratel, com seus programas, retira recursos 
que advem das areas mais ricas e aplica-os nas areas mais 
pobres. Agora mesmo esta langando mais um satelite, para 
conceder aos 11 milhdes de brasileiros da vasta area da Ama- 
zonia todo o conforto que tern os povos do Sul, no que tange 
aos meios de comunica?ao. 

Apelamos para a consciencia ci'vica dos Parlamentares. 
Nao se trata de defender privatizaqao ou estatiza^ao por prin- 
cfpio ideoldgico, mas sim por interesse nacional. Devem priva- 
tizar as outras empresas, sim. Vamos privatiza-las — sou uma 
voz discordante no meu partido e vou continuar sendo —, 
mas nao em todos os setores. O prinefpio ideoldgico de priva- 
tizar tudo nao funciona, como nao funciona o prinefpio da 
estatiza^ao absoluta. Sao dois prinefpios completamente fali- 
dos. Devcmos conciliar os pontos, ser prudentes nas analises 
e nas avalia^des. Nao podemos aceitar testas-de-ferro que 
querem servir a oligopdlios privados, para depois transforma- 
rem-se em verdadeiro monopolistas. E isto que querem fazer 
com as nossas empresas. 

Ocupo a tribuna hoje para tratar desse assunto. Sr. Presi- 
dente. Vivemos, portanto, no momentoessa smdrome despre- 
zfvel; ouvimos os argumentos de que querem modernizar o 
Brasil via iniciativa privada. Defendo a iniciativa privada, 
venho dela, mas ela tern os seus defeitos, as suas falhas. Milha- 
res de empresas privadas estao inadimplentes, nao provaram 
eficiencia em muitos setores de atividades industriai sem que 
atuam e entram em falencia. Vejam V. Ex": privatiza-se a 
area de telecomunica^des, e logo mais as empresas privadas 
podem falir. Qual e a garantia que temos? 

Sr. Presidente e Srs. Congressistas, e o momento de refle- 
tirmos sobre esses pontos. Voltarei a falar sobre a Petrobras. 
Concordo em que as privatizagdes sejam feitas em empresas 
nao eficientes, nao produtivas, nao eficazes, nao rentaveis. 
Concordo em que se faga a privatiza?ao setorial, flexibilizando 
certos setores, abrindo concessdes. Concordo em que se abra 
amplamente o Brasil a contratos de risco para a pesquisa 
de petrdleo, mas nao concordo em que a pesquisa e a explo- 
raqao do petrdleo sejam feitas por pafses estrangeiros, porque 
se trata de produto basico na estrategia do nosso desenvol- 
vimento. 

E nds sabemos que se aplicarmos os recursos que a Petro- 
brds teima em nao admitir na plataforma paulisla, para exem- 
plo, em tres anos encontraremos petrdleo suficiente para co- 
brir o nosso consumo e fazer cair o custo do barril de 14 
ddlares para 7 ddlares, saindo dessa zorra infernal de todo 
mes, toda semana haver aumento da gasolina em 18%. 20%, 
30%, e os particulares ainda adicionam 5%, 10%, para explo- 
rar a sociedade e o povo brasileiro. 

Nao aceitamos esse tipo tedrico, bonito, falaz que querem 
impor as nossas consciencias. 

Sr. Presidente, vou concluir meu pronunciamento como 
o iniciei; so Deus e absoluto. So Deus! Ninguem pode defender 
a privatizagao absoluta, assim como ninguem deve e pode 
defender a estatiza?ao absoluta, O Estado vive do equilibrio 
de suas for^as econdmicas, poh'ticas e sociais. E preciso que 
nao se estabele^am regras para esse comportamento. Se em- 
presas piiblicas serias, corretas, produtivas, eficazes estao dan- 
do certo, nao temos por que correr o risco de destruf-las 
e torna-las pastos faceis para aqueles que nao arredaram um 
centi'metro para construf-las. 

Ha poucos dias, copiando pergunta que fizeram a um 
tecnico norte-americano por ocasiao de uma visita aos Estados 
Unidos, indaguei a um eminente cidadao, colega de partido, 
que discutia essa materia, se ele sabia quanto custou ao Brasil 
a Embratel. Ele respondeu que mais ou menos 150 bilboes 
de ddlares. Esse valor daria para pagar nossa dfvida external 
Por que nao colocamos em concorrencia piiblica a Embratel? 
Veremos quantos tern 150 bilboes de ddlares para compra-la! 
Certamente nao aparecera ninguem. O sangue nacional, o 
esforgo dos nossos jovens tecnicos que aprimoraram o conheci- 
mento tecnoldgico no campo da telecomunicagao e a capaci- 
dade nacional realizadora de uma empresa correta nao podem 
ser destrufdos por conveniencias programaticas ou ideoldgicas. 
Ao contrario, devem ser preservados enquanto forem liteis, 
corretos e sobretudo atenderem ao interesse nacional. 

Infeliz da Amazonia, infeliz do Nordeste, infeliz do Cen- 
tro-Oeste se cai'rem no conto falaz da privatiza^ao da Embra- 
tel. Infelizes porque irao retroceder dez, vinte ou trinta anos 
em relatjao a dreas mais desenvolvidas do Pai's. Se o Brasil 
tivesse regides equilibradas no seu desenvolvimento sdcio-eco- 
ndmico, eu nao estaria fazendo este pronunciamento. Mas 
sei que nenhum homem da iniciativa privada vai instalar telefo- 
nes em minhacidade, porque nao obtera lucro, objetivo funda- 
mental da empresa particular. Na empresa estatal e diferente. 
Ela e vigiada por um Parlamento, por todos nds e pela socie- 
dade — porque ali esta o dinheiro piiblico — o que nao ocorre 
na iniciativa privada. 

Vamos privatizar primeiramente as cento e tantas fabricas 
e industrias que levam parte do Orgamento, mas nao vamos 
privatizar empresas que nao estao provocando deficit, como 
por exemplo, a Embratel. 

Era o que tinha a dizer. (Palmas.) 

O Sr. Germano Rigotto — Sr. Presidente, pe^o a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB — RS. Sem revi- 
sao do orador.) — Sr. Presidente, antes de V. Ex" dar a 
palavra ao prdximo orador, desejo lembrar aos colegas que 
estao na Casa que daqui a pouco teremos o im'cio da Ordem 
do Dia, quando votaremos o Fundo Social de Emergencia. 
E importante. Sr. Presidente, a presen^a no plenario, e e 
importante que essa presen^a ocorra logo, ate para que possa- 
mos iniciar a Ordem do Dia. 

Acredito que temos na Casa mais de quinhentos Parla- 
mentares, quorum altfssimo, o que vai permitir que se avance 
na pauta de hoje e se aprove o Fundo Social de Emergencia. 
Desta forma, solicitamos aos Deputados e Senadores do 
PMDB que acorram ao plenario e registrem a presen^a para 
que possamos dar im'cio a Ordem do Dia. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tem V. 
Ex' toda a razao. A Presidencia faz um apelo a todos os 
Srs. Congressistas que se encontram fora do plenario, e.T. 
seus gabinetes ou em outras dependencias da Camara e do 
Senado para que venham a este recinto a fim de participarem 
do processo de revisao constitucional. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Concedo 
a palavra ao Congressista Sergio Miranda. 

O SR. SERGIO MIRANDA (PC do B — MG. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, Sr* e Srs. Congressistas, a 
azafama do cotidiano do Congresso Nacional muitas vezes 
nao permite que se aprofunde o debate sobre algumas analises 
que vem sendo divulgadas pela grande imprensa. 

Quero chamar a aten^ao para dois artigos que tratam 
do mesmo tema, que batem na mesma tecla, a chamada "fuji- 
moriza^ao" do Pai's, publicados na pagina Opiniao do jornal 
O Globo. Um dos artigos, publicado ha algumas semanas, 
e de autoria do Sr. Evandro Carlos de Andrade; o outro, 
mais exph'cito, mais incisivo, foi publicado no dia 19 e e de 
autoria do jornalista Gilberto Paim. 

O jornalista Gilberto Paim parte de criticas muitas vezes 
infundadas e distorcidas sobre praticas do Congresso Nacional 
e do Poder Judiciario, prega abertamente um golpe antidemo- 
cratico e — pasmem V. Ex's! — apresenta, inclusive, o piano 
do golpe; a vitdria, nas prdximas eleigoes, de um Presidente 
que tenha o compromisso de fechar o Congresso Nacional 
e o Poder Judiciario e de aplicar o chamado projeto de moder- 
nizagao neoliberal. E o que mais me criou perplexidade e 
que esse piano golpista tem como bandeira o projeto de Cons- 
tituigao do Deputado Nelson Jobim. Literalmente afirma o 
Sr. Gilberto Paim: 

"Considerada perempta a Carta de 88. ACM, o 
Presidente designado para dar o golpe. governara com 
base no projeto de Constituigao que o Deputado Nel- 
son Jobim tem pronto. 

Registramos uma coincidencia admiravel. 
Dispomos de um instrumento legal que incorpora 

as linhas gerais das reformas e do reformista pronto 
e acabado para executd-las." 

Ao denunciar essa manobra golpista, causa-me tambem 
perplexidade o fato de o Relator da Revisao Constitucional 
nao se pronunciar a esse respeito. Sera que S. Ex' assume 
o papel de ser o redator do programa do golpe de "fujimo- 
nza^ao" do nosso Pat's? 

No que diz respeito a Revisao Constitucional, temo que 
estejamos — repetindo frase do saudoso Sergio Porto — en- 
trando no perigoso terreno da galhofa. 

Dois fatos me chamam a aten^ao. O primeiro e o acordo 
feito com Governadores, essa barganha que considero espuria 
de se alterar a legislagao eleitoral, permitindo que os Governa- 
dores tenham prazo menor de desincompatibiliza?ao para que 
pressionem os Parlamentares dos seus Estados a fim de viabi- 
lizar as votagoes do Congresso Revisor. 

E mais ridi'cula ainda e a prorrogagao do prazo de conclu- 
sao dos nossos trabalhos. Chama-me a aten^ao o fato de que 
a Revisao Constitucional deveria ter comegado no dia 3 de 
outubro de 1993. Ji estamos no mes de fevereiro, poucos 
artigos da Constituigao foram revistos e pretende-se agora 
adiar o termino dos trabalhos, mantendo de forma permanente 
o atual Congresso como uma Assembleia Constituinte que 
nao tem prazo para terminar. Ate mesmo o projeto de resolu- 
gao que cita no seu texto a improrrogabilidade do prazo do 

dia 31 de maio podera, como tantas coisas nesse Regimento, 
ser revisto mais uma vez. 

Sr. Presidente, e preciso que os Parlamentares fiquem 
atentos para o seguinte fato: a obstrugao que existe nesta 
Casa nao e apenas dos partidos que sao contra a revisao, 
e do Congresso Nacional, porque os Parlamentares sentem 
que essa revisao nao e um projeto para melhorar a nossa 
Carta Magna, mas e um projeto de setores das classes domi- 
nantes que visam, alterando textos basicos da Constituigao, 
apenas atender os seus interesses. 

Muitas das nossas discussoes proporcionaram muito mais 
fumaga do que luz. Mas fago um apelo aos Parlamentares 
que tem compromissos com o futuro deste Pai's — e aqui 
nao fago nenhum julgamento politico ou ideologico — para 
que tenham consciencia da gravidade dessas analises divul- 
gadas pela imprensa. A ditadura preconizada pelo Sr. Gilberto 
Paim, que teria como programa — reafirmo — o projeto 
do Deputado Nelson Jobim, o que nao foi contestado por 
este Deputado. e uma grave ameaga ao futuro da democracia 
do nosso Pai's. Se nao tivermos consciencia desses perigos, 
seremos levados de roldao por essa articulagao golpista, e 
o grande prejuizo sera da democracia, da soberania, enfim, 
do povo brasileiro. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Concedo 
a palavra ao Congressista Carlos Alberto Campista. 

O SR. CARLOS ALBERTO CAMPISTA (PDT — RJ 
Sem revisao do orador.) — Sr. Presidente, Srs. Congressistas, 
chamo a atengao da Casa para a Emenda n" 718, de autoria 
do ilustre Deputado Roberto Campos, que pretendc revogar 
o art. 133 da atual Constituigao. 

Vou me permitir ler o texto desse dispositive constitu- 
j cional, que diz o seguinte: 

"O advogado e indispensavel a administragao da 
Justiga. sendo inviolavel por seus atos e manifestagoes 
no exercfcio da profissao, nos limites da Lei." 

A eliminagao desse artigo significa, evidentemente, dei- 
i xar ao caos e a anarquia o exercfcio profissional da advocacia 
| neste Pafs. Longe de constituir um privilegio, esse dispositive 

constitucional garante nao so ao advogado em si. nao s6 a 
pessoa do profissional do Direito, mas tambem ao prdprio 
cidadao brasileiro a defesa dos seus direitos e, inclusive, a 
luta contra os poderosos e ricos deste Pafs. 

Parece que o ilustre e digno Deputado Roberto Campos, 
que tambem serviu a ditadura militar neste Pafs, sente nostal- 
gia daquela epoca. Esse dispositive constitucional consagra 
prinefpio ja inserido, ha mais de trinta anos, na Lei n" 4.215, 

| esculpida no Estatuto dos Advogados, e a sua eliminagao 
i so servira aqueles que naquela epoca, por agao ou omissao, 

aplaudiram os atos de antidemocracia promovidos pela ditadu- 
ra militar. 

Entao, nos, advogados militantes, queremos conclamar 
principalmente aqueles Deputados e Senadores que por qual- 
quer motivo freqiientaram uma Faculdade de Direito, para 
nos ajudarem a garantir nao so os direitos que nos sao assegu- 
rados como advogados, mas principalmente o prinefpio consti- 
tucional que garante nao so ao aadvogado. mas tambem ao 
cidadao, a defesa dos seus direitos num pafs em que falta 
democracia economica e social, onde o direito de cidadania 
nao e amplamente exercido. Na realidade, retirar esse artigo 
da Constitigao encerra a vontade de se voltar a epocas cinzas 
que a sociedade brasileira enfrentou ha tao pouco tempo. 
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Sr. Prcsidcnte, tambem queremos chamar a aten^ao do 
ilustre Deputado Nelson Jobim, Relator da Rcvisao Constitu- 
cional. para que S. Ex', que tern forma?ao jundica exemplar, 
examine bem o assunto e nao se deixe levar pelos arautos 
daqueles que realmente pregam e tern saudades do regime 
autoritario deste Pai's. Tirar as prerrogativas do advogado 
e, na realidade. subtrair o direito do cidadao brasileiro de 
lutar pelo que e seu, contra os ricos e poderosos. 

Encerrando, digo que nao ha justi(;a sem advogado. eomo 
tambem nao ha advogado sem justka. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Concedo 
a palavra ao nobre Congressista Lourival Freitas. 

O SR. LOURIVAL FREITAS (PT — AP Sem rcvisao 
do orador.) — Sr. Prcsidcnte, Sr'' e Srs. Congressistas, sur- 
preende-me uma tese veieulada pela imprensa, ouvida aqui 
nos corredores do Congresso Nacional e defendida pelo emi- 
nente Relator da Rcvisao Constitucional, Deputado Nelson 
Jobim. Refiro-me a imoral proposta de reeleigao de Governa- 
dores e Prefeitos c de diminuigao do prazo de desincompa- 
tibilizagao. 

Num artifi'cio, num malabarismo ineomum. o Relator ten- 
ta justificar essa diminuitjao do prazo dizendo que os Governa- 
dores dos Estados assumiram no dia 31 de margo e que. se 
sai'rem tres mescs antes, terao cumprido um mandato de tres 
anos. 

Esse, na verdade. Sr. Presidente, e o famoso casm'smo 
que tanto o Deputado Nelson Jobim quanto tantos outros 
democratas desta Casa criticavam na cpoca da ditadura mili- 
tar, que. na vespera de cada eleiqao, criava um novo dispo- 
sitivo para beneficiar meias duzia de comparsas e os seus 
currais eleitorais, Na verdade. essa proposta atende a inte- 
resses inconfessavcis de Governadores c de Prefeitos que sao 
candidatos. 

Sabemos muito bem quanto custa a permanencia desses 
Governadores por mais um, dois ou tres meses aos cofres 
piiblicos e a prdpria popula^ao, que e quern paga o desmando, 
a irresponsabilidade e a desfa(;atez com que se comportam. 
beneficiando os apadrinhados polfticos com dinheiro piiblico. 

Sr. Presidente. partindo a proposta do Deputado Nelson 
Jobim, surpreende-me muito o seu acolhimento ou a sua coni- 
vencia com essa imoralidade que, certamentc, e muito maior 
do que aquela protagonizada no Sambodromo do Rio de Janei- 
ro e contra a qual tantos aqui se rebelaram. 

Registro aqui o meu repiidio a essa proposta imoral que 
vai contra todas as mcdidas moralizadoras que este Congresso 
tern tido a coragem de adotar nos liltimos anos; o impeachment 
de Collor, a CPI do Orgamento e outras. A proposta de dimi- 
nuiijao do prazo para a desincompatibilizaqao dos Governa- 
dores c dos Prefeitos certamente pcnalizara ainda mais a popu- 
latjao, principalmente a dos Estados pobres do Norte e Nor- 
deste, onde a sociedadc ainda nao dispoe de mecanismos para 
punir esses exageros cometidos nos pen'odos pre-eleitorais. 

A sociedadc brasileira nao tern mecanismos para se prote- 
ger contra os desmandos de Governadores e Prefeitos que 
usam o dinheiro piiblico para beneficiar seus apadrinhados, 
submetendo a imensa maioria do povo brasileiro a humilha^'ao 
de passar fome, de mendigar nas portas dos comites eleitorais 
uma cesta ou um pao, its vezes, para se manter. 

Sr. Presidente, deixo aqui registrado o meu repiidio. 
Espero que esta Casa nao contribua com aqueles que 

querem, mais uma vez, jogar a opiniao piiblica contra o Con- 
gresso Nacional, contra a Ciimara dos Deputados. Se aprovada 
essa medida, que, como ja falei, c imoral. certamente a repu- 

tagao desta Casa. que ja nao e das melhores. sera ainda mais 
atacada nos prdximos meses. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Concedo 
a palavra ao nobre Congressista Adroaldo Streck. 

O SR. ADROALDO STRECK (PSDB — RS. Sem rcvisao 
do orador.) — Sr. Presidente, Sr" e Srs. Congressistas, estou 
ouvindo desde cedo, ja na sessao da Camara dos Deputados. 
a afirmagao de que o Fundo Social de Emergencia. esse con- 
junto de providencias que esta sendo tornado pelo Ministro 
Fernando Henrique Cardoso, destina-se basicamente a tomar 
salaries do trabalhador brasileiro. Ou seja. afirmam que vai 
haver diminuigao de salaries com a aprovaqao do piano e 
a entrada em vigor da Unidade Real de Valor. 

E uma manifesta^ao. Sr. Presidente, absolutamente in- 
conseqiiente, porquc, precisamente ao contrario. teremos um 
aumento. uma expansao da massa salarial e, inclusive, dos 
beneffcios das aposentadorias. Esta e uma realidade que ator- 
menta aqueles que ate hoje fizeram polftica em cima da desgra- 
ija do trabalhador, Sao esses mesmos homens piiblicos que 
durante o tempo em que esse projeto esteve na Casa nao 
deram uma so sugestao. porque poderiam ter alterado ainda 
mais o projeto originaio do Executivo, que tomou forma com- 
pletamente nova pela participa^ao do Legislative na sua elabo- 
raijao. 

Se a formulacao do piano econdmico como esta, e sera 
votada hoje, e ruim. se a Unidade Real de Valor nao e o 
caminho para a derrubada da inflagao. gostaria que alguem 
deste plenario apresentasse outra solugao. Certamente, nao 
ha quern deixe de pensar em eongelamento, como ja ocorreu. 
com tragicos resultados para o Pats. 

E necessiirio, por isso, que se tenha consciencia deste 
memento importante da vida brasileira. Nao existe outra saida 
para derrubar a inflagao e, conseqiientemente, corrigir o im- 
posto mais perverso, que e a infla^ao, do que a Unidade 
Real de Valor, que sera o passo subseqiiente a aprova^ao 
que teremos hoje do Fundo Social de Emergencia. 

Estou aqui falando do que sei e do que tenho estudado. 
Entendo que melhorar a economia brasileira sera muito bom 
para o PT. que diz ter um candidate a Presidente da Repiiblica 
e que pode ganhar a eleiijao de outubro. Da mesma forma 
sera bom para o PMDB, ou para o PPR, ou para quern tiver 
candidate e queira exercer em plenitude a Presidencia deste 
Pat's. 

E isso que todos aqui queremos. Estamos dando condi- 
qoes para que este Governo prepare o terreno para quern 
vier sucede-lo depois da elei^ao de outubro proximo, 

O Sr. Ernesto Gradella — Sr. Presidente. pe?o a palavra, 
para falar pela Lideramja do PSTU. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex" a palavra. 

Discurso do Sr. Ernesto Gradella que, entregue 
a revisao do orador, sera posteriormente puhlicado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Concedo 
a palavra, para uma comunica^ao, a Senadora Eva Blay. S. 
Ex' fara um breve comunicado. 

A SRA. EVA BLAY (PSDB — SP. Sem revisao da orado- 
ra ) _ Sr. Presidente, Srs. Congressistas, neste momento em 
que estamos vivendo tantas dificuldades neste Parlamento, 
mas que representam a continuagao da vida brasileira, tenho 
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o triste dever de informar. com profundo pesar. o falecimento 
do Rahino-Mor Emerito, Prof. Fritz Pinkuss. O Prof. Fritz 
Pinkuss. alem do Rahino-Mor da Congrega^ao Israeiita Pau- 
lista, foi tambcm professor emerito da Universidade de Sao 
Paulo. 

Gostaria eu de. em breve palavras, dizer que. nos anos 
3(1. quando para ca vieram os refugiados dos nazistas. ele 
foi o fundador de uma instituigao chamada "Gota de Leite". 
Em seguida. foi tambem o fundador de uma creche para crian- 
gas. filhos de refugiados, hoje chamada Far da Crian^a, que 
atende a comunidade brasileira em geral. Naquela entidade 
ha mais de 300 criangas desde a mais tenra idade. e que de 
la so saem quando morrem. porque mcsmo depoisde cursarem 
a universidade ou de estarem trabalhando todos continuam 
a mesma obra de que foram beneficiados. O Rabino Fritz 
Pinkuss fundou uma escola. urn grupo de escotismo, grupos 
culturais para a juventude e biblioteca para uso piiblico. En- 
fim. urn homem vitima da perseguigao. que viveu 60 anos 
no Brasil e que contribuiu para todas essas obras e. sobretudo, 
para o vigor dos direitos humanos na sociedade brasileira 
e mundial. 

O Sr. Valdenor Guedes — Sr. Presidente. pego a palavra 
como Elder do Partido Progressista. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex a palavra. 

O SR. V ALDENOR GUEDES (PP — AP Pronuncia o 
seguinte discurso.) — Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, 
e tradigao constitucional brasileira a fixagao de prazo de desin- 
compatibilizagao dos governantes e dirigentes piiblicos, para 
que se candidatem a cargos eletivos. 

A Lei Maior vigente, por exemplo. estabelece no § 6" 
do seu art. 14 que, para concorrerem a outros cargos piiblicos. 
o Presidente da Repiiblica, os Governadores de Estado e 
do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respec- 
tivos mandates ate seis meses antes do pleito. 

Ja a Constituigao de 1891 estabelecia que seriam inele- 
giveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente aqueles 
que se achassem cm seu exercfcio no momento da eleigao, 
ou que nao o tivessem deixado ate sete meses antes, (art. 
47. S 4 ) 

A Carta Polftica de 1934, em seu art, 112. estabelecia 
prazo de desincompatibilizagao ainda mais dilatado: de um 
ano. 

A partir de 1946, o prazo em questao foi fixado em seis 
meses, tendo sido assim mantido na Constituigao de 1967 
e na Emenda n 1, de 1969. 

Temos para nos que a exigencia de prazo de desincompati- 
bilizagao e essencialmente democratica. pois — seu anelo evi- 
dente e preservar a lisura dos pleitos eleitorais. 

De fato. e mais do que obvio que, se nao houver prazo 
de desincompatibilizagao, o detentor de cargo no Poder Exe- 
cutivo usara toda a maquina administrativa em proveito pro- 
prio e em detrimento dos demais candidates. 

Com isso, estara irremediavelmente comprometida a legi- 
timidade da eleigao, em virtude do abuso do exercfcio dos 
cargos ou fungdes piiblicas. 

Por esta razao. Sr. Presidente, desejamos, nesta oportu- 
nidade, manifestar o nosso mais veemente repiidio a casufstica 
iniciativa do ilustre Relator da Revisao Constitucional, Depu- 
tado Nelson Jobim, que pretende ver eliminados os prazos 
de desincompatibilizagao. 

Que a medida vigorasse para os futures pleitos, que nao 
o proximo, poderia ser ao menos discutfvel. 

Mas vigorar ja, afigura-se-nos um autentico golpe branco, 
pois trata-se de mudanga ontoldgica nas regras do jogo eleito- 
ral, incompatfvel com os prinefpios democraticos, e que so 
iria beneficiar os atuais Governadores. Prefeitose o Presidente 
da Repiiblica. que, alias, como e dbvio, tern manifestado estu- 
siasmado apoio a aberrante proposigao. 

E fundamental. Sr. Presidente, que o abuso de poder 
em virtude do exercfcio de cargos piiblicos e da maquina admi- 
nistrativa seja evitado, o que so podera ser possfvel com a 
manutengao dos prazos de desincompatibilizagao. 

Temos plena convicgao de que o Congresso Nacional, 
nos trabalhos da Revisao Constitucional, nao aceitara essa 
esdnixula iniciativa. tao prejudicial ao jogo democratico e 
que. alias, nem deveria ser cogitada nesta oportunidade, pois 
nao se trata de nenhuma inovagao da Lei Maior de 1988, 
mas de uma tradigao de nosso Direito Constitucional. 

Era o que tfnhamos a dizer. 
O SR. JONI VARISCO — Sr. Presidente, pego a palavra 

para uma questao da ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex'1 a palavra. 

O SR. JONI VARISCO (P.MDB — PR. Sem revisao do 
orador.) — Sr. Presidente, Sr' e Srs. Congressistas, vejam 
a minha observagao. V. Ex', Sr. Presidente, poderia satisfazer 
minha curiosidade: estamus aqui no plenario desde 14 horas, 
tentando votar o Fundo Social de Emergencia. Descobri agora 
ha pouco, conversando com outros colegas, que os Lfderes 
dos partidos estao reunidos, discutindo como votar ou nao 
o Fundo Social de Emergencia. 

Sr. Presidente, as regras devem ser claras, se forem cum- 
pridas, e estamos aqui para votar. Nao entendo como os Lfde- 
res dos partidos conseguem ser um empecilho para isso. 

V. Ex'. Sr. Presidente, ate para dar uma satisfagao ao 
Plenario, poderia colocar em votagao o Fundo Social de Emer- 
gencia porque, enquanto os Lfderes discutem o sexo dos anjos 
la. votarfamos aqui, e eles comegariam a ver que quern manda 
aqui, quern decide na Casa e o Plenario. Nao podemos ficar 
sujeitos a reunides de sonhadores, que querem criar problema 
onde nao existe. Temos de votar "sim" ou "nao" ao Fundo 
Social de Emergencia. Entao, pergunto se V. Ex" pode ou 
nao colocar agora em votagao a materia. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Nao ha 
questao de ordem a ser contraditada. Trata-se de dar infcio 
a Ordem do Dia. Mas devo dizer a V, Ex' que a Mesa nao 
tern nenhuma informagao a respeito de qualquer reuniao de 
Lfderes. 

Portanto. iniciaremos os trabalhos da Ordem do Dia. 

O SR. JONI VARISCO — Sr. Presidente, agradego a 
V. Ex' a paciencia e aguardo uma resposta. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Concedo 
a palavra ao nobre Congressista Jiilio Campos. 

O SR. JULIO CAMPOS (PEL — MT. Pronuncia o seguin- 
te discurso.) — Sr. Presidente, Sr* e Srs. Congressistas, tenho 
a satisfagao de anunciar, perante o plenario desta Casa, que 
acabo de apresentar emenda revisional dispondo que se deva 
incluir, como paragrafo primeiro do art. 164 da Constituigao 
Federal, a seguinte proposigao, renumerando o atual para- 
grafo He os subseqiientes: "Art. 164. § 1" — A mocda correntc 
no Pafs e o cruzeiro e sua fragao, o centavo". 
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For quc live. Sr. Presidente, a preocupa^ao de inscrever 
no proprio texto da Constituigao o nosso padrao monetario. 
de forma m'tida, para que nao paire qualquer diivida? Porque 
temos assistido. no Brasil, a uma vulgarizagao de mudamjas 
do padrao monetario, que e o simbolo mais expressive de 
uma sociedade c de uma Na^ao. 

Basta lemhrar que a unidade do sistema monetario brasi- 
leiro reeebeu a denomina^ao de cruzeiro ha mais de meio 
se:culo (1942). Essa moeda acompanhou as principals fases 
do nosso processo de desenvolvimento economico, tornan- 
do-se, assim, conheeida cm todo o mundo. Cumpre-nos preti- 
giada como a maior expressao da sociedade que estamos cons- 
truindo abaixo da linha do Equador. 

As denominagdes posteriores, adotadas a partir do final 
dos anos 60. tiveram curta duragao e, a exce?ao do cruzado, 
sempre estiveram vinculadas ao nome original. Acrescentou- 
se o "novo" c o "real", com a prcocupa?ao de compatibilizar 
a moeda a pen'odos de conjuntura altamente inflacionada. 
A denominagao tern conseguido resistira tentaqao mudancista 
em urn pat's que convive ha tanto tempo com infla?ao demasia- 
damente alta. 

A nao ser nos pai'ses que erigiram o ddlar como parametro 
monetario, renuneiando a posse da moeda nacional — obje- 
tivo que foge cvidentemente as aspirates do povo brasileiro 
— nao se tern noti'cias de tais altera^des nos parses que conhe- 
cem economias sdlidas e estabilizadas. Pelo contrario, nesses 
pai'ses cultiva-se como verdadeiro dogma o respeito a moeda 
com a mesma reverencia que se tern pela importancia do 
idioma c de toda a trajetdria cultural de seu respectivo povo. 

A Inglaterra tern a libra, a Alemanha, o marco. a Framja, 
o franco, os Estados Unidos, o ddlar. Essas moedas estao 
de tal modo identificadas com os seus parses que um natural 
deles nao admitiria conviver com outro padrao monetario. 
A moeda exprime o modo de ser dc um povo, suas caracte- 
n'sticas culturais, a sua marca ao longo do processo histdrico 
que marcou a sua formagao como Narjao. Dai o culto a moeda, 
que constitui verdadeiro simbolo nacional. 

Como a polftica cconomico-financeira do Brasil se destina 
a fortalccor a moeda nacional e faze-la conheeida e respeitada 
pelos nossos compatriotas e os estrangeiros, a exemplo do 
ddlar americano, da libra esterlina, do marco alemao e agora 
do icn japones, o caminho mais recomendavel seria assegu- 
rar-se, no texto da Lei Maior, a manutengao do nome que 
jd constitui uma tradigao. 

Vale a pena lembrar. Sr. Presidente, Srs. Congressistas. 
que a moeda brasileira ja foi definida como cruzeiro nas princi- 
pals enciclopedias e glossdrios de circulagao internacional. 
O nome lembra, por outro lado, a constelarjao do Cruzeiro 
do Sul, que figura cm nossa Bandeira e nas Armas nacionais, 
por se tratar de uma constelarjao tao caracten'stica dos imensos 
eems brasileiros, clemento precioso e unico de orienta^ao nes- 
sas bandas do hemisferio Sul, simbolo do Cristianismo, base 
de todas as tradigdes religiosas de nosso povo. 

Nenhum povo merece esse nome se nao cultiva os shnbo- 
los nacionais. Eles marcam a sua trajetdria, exprimem o seu 
modo de ser, projetam o seu futuro. Protege-los contra in- 
fluencias deleterias 6 o objetivo de qualquer Na^ao que se 
orgulhe de seu passado e lute pela sua destinagao histdrica, 
como c o caso do Brasil. 

Apesar dc todas as vicissitudes que temos enfrentado, 
pelo menos desde o final da decada de 80, os brasileiros nao 
perderam a confian^a no futuro desta grande Na?ao. Cada 
um de nds tern consciencia de que os obstaculos sao grandes. 

sejam internos ou externos, mas que teremos capacidade de 
transpd-los, como ja ultrapassamos outros. 

O Brasil tern um destino histdrico a cumprir, com o seu 
territdrio continental e seu povo ordeiro e trabalhador. mas 
tambem brioso. Cumpre-nos defender um dos maiores e mais 
expressivos sr'mbolos da Na?ao, que e a sua moeda. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Luccna) — Concedo 

a palavra ao nobre Congressista Jose Maria Eymael. 
O SR. JOSE MARIA EYMAEL (PPR — SP. Pronuncia 

o seguinte discurso.) — Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Congres- 
sistas, o virus do intervencionismo estatal e uma criatura de 
surpreendente capacidade de sobrevivencia e a luta para liber- 
tar a sociedade de suas garras tern sido das mais diffceis, 
para aqueles que se preocupam em conduzir este Par's nos 
rumos do Primeiro Mundo. 

Enquanto se procura combater seu dommio sobre um 
aspecto particular da vida social, ele se insinua sorrateiro sobre 
um outro, sempre reservando para si pequenos feudos da 
atividade economica, em que a burocracia oficial pode atuar 
sofrega e livremente, sem os sacriffcios impostos pela concor- 
rencia e pelas leis do mercado. 

Tal e, ao que parece, o que vem ocorrendo com o Banco 
do Brasil, pelo menos no que se refere as cooperativas de 
credito e as se^des de credito das cooperativas mistas. 

A norma que regulamenta o funcionamento dessas insti- 
tuirjdes — Resolugao n" 1.914, de 11-3-92, emitida pelo Banco 
Central do Brasil —, estabeleceu, em seu art. 46, um mono- 
polio para o Banco do Brasil. Reza esse dispositive que: "A 
cooperativa de credito so pode manter depdsitos voluntarios 
no Banco do Brasil S.A.". Somente se admitem excegoes 
em circunstancias muito especiais, como nos casos de nao 
— existencia de agencias daquele banco no muniefpio ou 
de seu impedimento, por motives supervenientes. 

Mais adiante, essa mesma resolugao estende a restrigao, 
abarcando tambem as cooperativas mistas, quando, no art. 
47, a elas faculta a manutengao de depdsitos na rede bancaria 
privada apenas dos recursos nao — pertinentes a sua se^ao 
de credito. 

Nao ha qualquer razao plausfvel. Sr. Presidente, Srs. De- 
putados, para a continuidade dessa reserva de mercado. para 
a sobrevivencia desse "cartdrio". Ele nao se justifica nem 
como medida de seguranga nem como meio de fiscaliza^ao. 

Com efeito, o monopdlio do Banco do Brasil nada pode 
acrescentar em termos de seguranrja dos recursos das coopera- 
tivas. Negar essa afirmativa e aceitar a ideia absurda de que 
um banco oficial seja "mais iddneo" do que os particulares. 
O Governo jamais autorizaria o funcionamento de institui^des 
sobre as quais pesassem quaisquer suspeitas, tanto mais no 
mercado financeiro, em que as exigencias sao sempre mais 
n'gidas. 

Tambem nao se justifica essa norma por uma eventual 
facilidade que proporcione a fiscalizagao, porque afinal todas 
as instituigdes financeiras — entre elas, o proprio Banco do 
Brasil — estao sujeitas ao mesmo controle, n'gido e atento, 
por parte do Banco Central. 

Assim, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o unico argu- 
mento que pode explicar a vigencia dessa norma e o atavico 
espfrito intervencionista do Estado brasileiro, a tradigao — 
tao arraigada quanto ja completamente desmentida pela reali- 
dade — de que o poder publico estaria melhor qualificado 
para defender os interesses da coletividade do que a iniciativa 
privada. 
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E preciso erradicar, de uma vez por todas. essas ideias 
retrogradas. Do contrario, jamais este Pai's conseguira tnlhar 
os caminhos da modernizagao, objetivo por que tanto nos 
temos batido, nos liltimos anos. 

O SR. PRESIDENTE (Elumberto Lucena) — Concedo 
a palavra ao nobre Congressista Jutahy Magalhaes. 

O SR. JUTAHY MAGALHAES (PSDB — B A Pronuncia 
o seguinte discurso.) — Sr. Presidente. Sr" e Srs. Congres- 
sistas. disse alguem certa vez que "nao respeitar a velhice 
equivale a demolir de manha o telhado da casa em que se 
ha de pousar de noite". 

Sem diivida, essa e uma serie advertencia que comporta 
uma profunda verdade. sobre a qual e oportuno refletirmos 
neste momento em que se encontra em curso o processo de 
revisao constitucional. 

Trago hoje a consideragao de V. Ex^ a necessidade de 
que. no Brasil, a sociedade e o Poder Piiblico busquem uma 
nova visao da Terceira Idade. Para tanto, torna-se impres- 
cindivel a inclusao, no texto constitucional, de dispositivos 
que levem a valorizagao dos idosos e a erradicagao dos precon- 
ceitos e discriminagao de que sao vi'timas, bem como de dispo- 
sitivos que estabelegam mecanismos que permitam aos anciaos 
manterem-se integrados a sociedade como forgas vivas. 

Neste processo revisional temos que pensar no future 
da Nagao, considerando horizontes amplos. Por isso, nada 
mais necessario do que adequar. desde ja, o texto constitu- 
cional a realidade social do Pai's das proximas decadas. 

O Brasil esta deixando de ser pats de jovens, caracterizado 
por elevadas taxas de natalidade de reduzidos indices de expec- 
tativas de vida. Dentro de 30 anos, o Pai's tera 32 milhoes 
de pessoas com mais de 60 anos. 

Varies levantamentos e projegoes de orgaos nacionais, 
como o IBGE, e de entidades internacionais indicam o fend- 
meno do acelerado envelhecimento da populagao brasileira. 
Segundo esses organismos, 7% da populagao brasileira atual 
tern idade superior a 60 anos. No ano 2000 a taxa tera crescido 
para 10%. Em 2025 ela sera de 16%. Nesse mesmo ano, 
o Brasil devera ser a sexta potencia em idosos no mundo. 

A modificagao do perfil da piramide etaria brasileira, 
a exemplo do que vem ocorrendo em todo o mundo, e conse- 
qiiencia da evolugao cienti'fica, da expansao da oferta das 
tecnicas medicas, da expansao e melhoria do saneamento basi- 
co. da diminuigao de endemias, da redugao do fndice de natali- 
dade e da melhoria das condigoes de trabalho. 

Notem, senhores, que nossa populagao ira envelhecer 
rapidamente, diferentemente da Europa, por exemplo, que 
teve mais de um seculo para absorver sua populagao idosa. 
No Brasil, nao teremos mais que tres decadas para acolher 
mais de 30 milhoes dc idosos. De acordo com pesquisa reali- 
zada pelo Prof. Luiz Carlos Ramos, da Escola Paulista de 
Medicina, de 1980 ao ano 2000 o grupo etario com idade 
superior a 60 anos crescera 107%, contra um crescimento 
de apenas 14% da populagao com menos de 15 anos. 

Por isso, desde ja, temos que nos preocupar com a nova 
realidade social que se aproxima, em que os idosos nao mais 
estarao em segundo piano no Brasil, pois que os '^mpos da 
idealizada eterna juventude comegam a ceder lugar a era da 
plena maturidade da populagao brasileira. 

No piano legislative, e hora de dedicarmo-nos ao aperfei- 
goamento do arcabougo juridico brasileiro, conferindo priori- 
dade tambem a populagao de mais idade, propiciando-lhe 
a oporlunidade de viver a Terceira Idade com dignidade, como 

vem fazendo a Franga. por exemplo, ou outras nagoes do 
continente europeu. Nesses pafses, a legislagao esta procu- 
rando implantar uma verdadeira cultura humam'stica em favor 
da Terceira Idade, com medidas de toda ordem. que vao 
desde a adogao de providencias simples para facilitar a vida 
das pessoas idosas em hospitais, locais de lazer, bancos, esta- 
goes de trens, metrds e onibus. ate a promogao de atividades 
profissionais adequadas aos angiaos, mesmo quando ja se en- 
contram aposentados, a fim de que continuem sendo riteis 
a sociedade. 

No Brasil, infelizmente, nao temos tido a mesma atengao 
para com os idosos — malgrado o atual texto constitucional 
garantir-lhes alguns direitos — e a recente sangao presidencial 
da Lei n 8,842/94, de 4 de janeiro de 1994, que dispoe sobre 
a poh'tica nacional do idoso. cria o Conselho Nacional do 
Idoso e da outras providencias. Na pratica, ultimamente, nao 
mais que dois pequenos avangos se fizeram concretos para 
os idosos brasileiros; a gratuidade nos transportes urbanos 
e minimas agdes para racionalizar o pagamento de pensoes 
e aposentadorias da Previdencia Social. Afora isso, muito 
pouco esta sendo garantido ao idoso brasileiro, cidadao de 
segunda classe. em geral um integrante mal remunerado da 
economia informal, ou pessoa mantida pela familia ou aposen- 
tado a quern se concede um despreztvel provento. 

Sr. Presidente, Srs. Congresssitas, iniciamos, ha pouco, 
o processo de revisao da Constituigao brasileira. Infelizmente, 
no que concerne as necessarias mudangas em nossa Carta 
Magna, sao raros os temas que estao conseguindo galvanizar 
a populagao brasileira e inflamar os debates parlamentares. 
Na verdade, os temas que mais tern chamado a atengao estao 
circunscritos a algumas questdes pertinentes a organizagao 
do Estado e dos Poderes, a tributagao, ao Orgamento e a 
ordem econdmica e financeira. No que diz respeito a ordem 
social, quase que tao-somente a questao previdcnciaria tern 
merecido maior destaque nas discussdes do processo revi- 
sional. 

Essa limitagao de temas pode levar a distorgdes na Revi- 
sao Constitucional. porquanto tende a relegar a piano secun- 
dario certos dispositivos que, a primeira vista, poderiam pare- 
cer desprovidos de relevancia. Pode, ainda, contribuir para 
que se desprezem oportunas propostas revisionais, simple- 
mente porque nao se dirigem elas aos temas supostamente 
de maior destaque. 

Sinto, por exemplo, que — infelizmente — muito pouco 
se tern discutido sobre importantes questdes que integram 
o tftulo da Ordem Social, exceto sobre a Previdencia Social 
— como ja afirmado anteriormente — ou talvez quanto a 
indesejavel e perigosa redugao da idade dos adolescentes no 
que concerne a imputabilidde penal. Isso e ruim, senhores, 
porque deixar de lado outros temas da Ordem Social significa, 
sem duvida, deixar incompleto o processo revisional. 

Sr. Presidente, um dos pontos de relevo da Ordem Social 
e o que diz repeito as pessoas idosas (art. 230), exatamente 
o tema sobre o qual venho discorrendo. 

O atual texto constitucional, no mencionado artigo, esta- 
belece que "a familia, a sociedade e o Estado tern o dever 
de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participagao 
na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar garan- 
tindo-lhes o direito a vida". Dois paragrafos desse artigo enu- 
meram outros direitos da categoria; a execugao de programas 
de amparo aos idosos em seus lares, preferencialmente, e 
a gratuidade de transporte coletivo urbano. Antes, o art. 229 
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reza que "os filhos mariores tem o dever de ajudar e amparar 
os pais na velhice, carencia ou enfermidade". 

Com o objetivo de tornar mais exph'citos esses direitos 
dos idosos, apresentei a Proposta Revisional n" 1.478-0, que 
di a seuginte reda^ao ao art. 230: 

Art. 230. A familia, a sociedade e o Estado tern 
o dever de amparar as pessoas idosas de quaisquer 
condi^des socioculturais, defendendo sua dignidade e 
bem-estar e garantindo-lhes o direito a vida. 

§ I9 A familia e a sociedade em geral tem o dever 
especial de propiciar condi^oes para que os programas 
de amparo as pessoas idosas sejam executados em seus 
lares. 

§ 29 O Estado garantira os direitos especiais das 
pessoas idosas mediante elaboraqao de politicas piibli- 
cas voltadas para a sua integra^ao social e realiza?ao 
emocional, assim como adequa^ao dos servi^os urba- 
nos, agdes de satide e oferta de lazer. 

§ 3° Aos maiores de sessenta e cinco anos e ga- 
rantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. 

Com essa Proposta Revisional busco tao-somente tornar 
mais exph'citos os direitos dos idosos no texto constitucional 
e a responsabilidade que para com eles devem ter o Estado, 
a sociedade e a familia, bcm como melhos definir o universo 
dos sujeitos a que se referem os referidos direitos. 

O caput do artigo acrescenta a expressao "pessoas idosas 
de quaisquer condiqdes socioculturais" para que se torne mais 
patente que os direitos expresses na Constituigao referem-se 
a todo o universo dos idosos. 

O pardgrafo segundo trata de questao da mais alta rele- 
vancia: tracja diretrizes pra a formulagao de uma polftica piibli- 
ca voltada para os idosos. 

Outra Proposta Revisional por mim apresentada, a de 
n" 4,203-8, acrescenta este paragrafo tinico ao art. 228 da 
Constitui^ao; "Serao criadas curadorias e varas de protegao 
dos idosos". 

Essa Proposta inova o texto constitucional. E € necessirio 
que o faga, tendo em vista a necessidade de prever-se, na 
Constituigao, a existencia de institutes e drgaos que garantam 
aos idosos a efetiva e concreta defesa de seus direitos. A 
meu ver. Sr. Presidente, sera por meio das curadorias e das 
varas de protegao dos idosos que daremos conseqiiencia aos 
dispositivos constitucionais que enunciam os direitos do idoso, 
impedindo que eles continuem sendo meras e vagas declara- 
?6es de prinefpios a respeito das prerrogativas de um grande 
numero de cidadaos brasileiros. Ouanto a esse aspecto, alias, 
julgo nao ser suficiente para a integral defesa do idoso o 
constante do § 29 do art. 10 da Lei n9 8.842/94, que Ihe preve 
a nomeagao de Curador especial em jufzo, nos casos de corn- 
pro vada incapacidade. 

£ indiscutfvel, senhores, que a institui^ao de curadorias 
dos idosos permitiri que se supra grave lacuna hoje existente. 
Ninguem pode discordar de que, em diversas situa^oes, certos 
idosos necessitem da prote?ao de um representante que Ihes 
dirija a pessoa — melhor seria dizer que Ihes assista os atos 
— ou Ihes administre diretamente os bens, ou, ainda, que 
apenas cuide deste ultimos, scja orientando quanto a sua admi- 
nistragao, seja tratando da prdpria disposi?ao desses mesmos 
bens. 

Evidentemente, caberi a legisla^ao ordinaria disciplinar 
a materia. No entanto, tal como concedo a curadoria dos 
idosos, seria ela classificada como geral e confiada ao Minis- 

terio Piiblico, para exercer fungao especffica na defesa dos 
interesses dos idosos, em determinadas situagoes, ou mesmo 
a defesa dos interesses difusos e coletivos relatives aqueles 
cidadaos. Ao curador de idosos, sera cometida a atribuigao 
de vigiar pelos interesses desses cidadaos quando nao puderem 
deles cuidar por si mesmos. 

As curadorias dos idosos serao instaladas nos centros 
que apresetam mais intensa vida judiciaria, como drgaos per- 
manentes do Ministerio Publico, e serao exercidas, natural- 
mente por Curadores. Terao elas precipuamente a finalidade 
de defender as pessoas da Terceira Idade em processes em 
curso, bem como apresentarao o escopo de iniciar processos 
no interesse dessas pessoas. Apenas para elucidar a questao, 
direi que as curadorias dos idosos devem ter atribuigdes analo- 
gas ou similares aquelas exercidas pelas curadorias de drfaos, 
de ausentes, de acidentes de trabalho, de familia, de massas 
falidas ou de residues, sem prejufzo, obviamente, de outras 
requeridas pela situa;ao especffica dos prdprios idosos, segun- 
do estabelecer a lei. 

A Proposta Revisional n9 4.203-8 preve tambem a criaijao 
de varas de protegao dos idosos. £ fora de diivida que os 
idosos, para o pleno exercfcio de seus direitos necessitarao 
de drgaos judiciarios especializados e exclusivos, com adequa- 
da infra-estrutura. Para bem servir aos idosos, deverao ser 
instaladas nas comarcas de maior movimento forense de todas 
as unidades da Federagao, de acordo com a proporcionalidade 
de seus habitantes. 

Sr. Presidente, Srs. Congressistas, estou ciente de que 
as duas Propostas Revisionais por mim apresentadas sao mo- 
destas contribui^des ao aperfeiijoamento do texto constitu- 
cional. No entanto, acredito que poderao levar a significativos 
avanijos quanto a situa^ao do idoso brasileiro, porquanto, 
ao formula-las, live o propdsito de que elas, alem de enunciar 
os direitos mais fundamentais para os cidadaos de mais idade, 
Ihes proporcionassem tambem os meios (curadorias e varas 
de protegao) para fazer valer suas prerrogativas. Essas prerro- 
gativas, Sr. Presidente, diga-se de passagem, nao devem ser 
entendidas, em absoluto, como concessdes ou favores que 
a sociedade e o Estado devem prestar-lhes. Sao, antes, direitos 
inalien^veis de cidadaos que, durante decadas de trabalho, 
contribufram para construir e manter a Pdtria e para educar 
as novas gera^des. 

Estou certo de que o Congresso Revisor sera sensfvel 
a necessidade de aperfeigoar o texto constitucional, garantindo 
aos cidadaos brasileiros idosos, em nome da dignidade da 
1.pessoa humana, um dos fundamentos da Reptiblica Federa- 
tiva do Brasil, o amparo que Ihes e devido pela familia, pela 
sociedade e pelo Estado. 

Pego-lhes, Srs. Congressistas, que, diante do Congresso 
Revisor, me ajudem na tarefa de defender a aprovagao das 
Propostas Revisionais que tratam dos direitos dos idosos. Des- 
sa forma, estaremos construindo o telhado da casa em que 
haveremos de pousar. 

Era o que tinha dizer. 

COMPARECEM MAIS OS SRS.: 

Roraima 

C6sar Dias _ PMDB. 
Amapa 

Falima Pelaes _ Bloco (PFL); Jos6 Samey _ PMDB; Lourival 
Freilas _ PT. 

i 
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Para 

Nicias Ribeiro _ PMDB. 

Ronddnia 

Antonio Morimoto _ PPR; Pas coal Novaes _ PSD. 

Tocantins 

Moises Abrao _ PPR. 

Maranhao 

Cid Carvalho _ PMDB; Costa Ferreira _ PP; Haroldo Saboia 
_ FT; Neiva Moreira _ PDT. 

Ceara 

Carlos Benevides _ PMDB; Carlos Virgllio _ PPR; Luiz 
Pontes _ PSDB. 

Piaui 

Hugo Napoleao _ PFL; Jose Luiz Maia _ PPR. 

Rio Grande do Norte 

Flavio Rocha _ PL; Garibaldi Alves Filho _ PMDB; Ibere 
Ferreira _ Bloco (PFL). 

Paraiba 

Jose Maranhao _ PMDB. 

Pernambuco 

Alvaro Ribeiro _ PSB; Fernando Lira_ PSB; Gilson Machado 
_ Bloco (PFL); Jos6 Carlos Vasconcellos _ PRN; Osvaldo 
Coelho _ Bloco (PFL); S6rgio Guerra _ PSB. 

Alagoas 

Cleto Falcao _ PSD; Divaldo Suruagy _ PMDB; Luiz Dantas 
_ PSD; Mendor^a Neto _ PDT; Olavo Calheiros _ PMDB. 

Sergipe 

Everaldo de Oliveira _ Bloco (PFL). 

Bahia 

Geddel Vieira Lima _ PMDB; Jairo Cameiro _ Bloco (PFL); 
Joao Carlos Bacelar _ Bloco (PSQ; Jonival Lucas _ PSD; Jos6 
Carlos Aleluia _ Bloco (PFL). 

Minas Gerais 

Annibal Teixeira _ Bloco (PTB); Leopoldo Bessone _ Bloco 
(PTB); Samir Tannus _ PPR; Tarcisio Delgado _ PMDB. 

Rio de Janeiro 

Darci Ribeiro _ PDT; Eduardo Mascarenhas _ PSDB; Jos6 
Carlos Coutinho _ PDT; Miro Teixeira _ PDT; Paulo Portugal _ 
PP; Regina Gordilho _ PRONA; Roberto Jefferson _ Bloco 
(PTB); Sidney de Miguel _ PV. 

Sao Paulo 

Carlos Nelson _ PMDB; Cunha Bueno _ PPR; Emesto 
Gradella _ PSTU; Joao Melao Neto _ PL; Luiz Gushiken _ PT; 
Paulo Lima _ Bloco (PFL). 

Mato Grosso 

Joao Teixeira _ PL. 

Distrito Federal 

Paulo Octivio _ PRN. 

Goias 

Lucia Vania _ PP; Onofre Quinan _ PMDB; Paulo 
Mandarine _ PPR; Vilmar Rocha _ Bloco (PFL); Z6 Gomes da 
Rocha _ PRN. 

Mato Grosso do Sul 

Rachid Saldanha Derzi _ PRN. 

Parana 

Antdnio Barbara _ PMDB; Joni Varisco _ PMDB; Paulo 
Bernardo _ PT; Sergio Spada _ PP. 

Santa Catarina 

Jarvis Gaidzinski _ PPR. 

Rio Grande do Sul 

Adao Pretlo _ PT; Jos6 Paulo Bisol _ PSB; Nelson Proenfa _ 
PMDB; Waldomiro Fioravante _ PT. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Encerrada 
a fase de comunicagao. 

Presentes ao plenario 545 Srs. Congressistas. 
Peqo ao Sr. Secretario que tome assento a mesa. 
O Sr. Cunha Bueno — Sr. Presidente, pe^o a palavra 

pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex" a palavra. 

O SR. CUNHA BUENO (PPR - SP. Sem revisao do ora- 
ttof-) — Sr. Presidente, enquanto aguardamos o Sr. Secre- 
tario, solicito a V. Ex* que me conceda a palavra para, em 
meu nome pessoal e dos brasileiros de Sao Paulo — que 
represento — registrar o falecimento do Prof. Dr. Fritz Pin- 
kuss, Rabino-Mor da Congrega?ao Israelita Paulista, no dia 
de hoje. 

O Prof. Pinkuss foi um homem que deu uma contribui5ao 
fantastica ao Brasil, para onde veio ha mais de sessenta anos. 
Fundou a Congregagao Israelita Paulista, foi professor emerito 
da Universidade de Sao Paulo, homem profundamente religio- 
se, homem de bom-senso, que, com o seu trabalho, dedica^ao 
e amor ao proximo, fundou intimeras institui(;6es beneficentes 
e colaborou de maneira exemplar para que a comunidade 
israelita brasileira pudesse manter-se unida, congregada, rece- 
bendo do seu rabino tratamento religioso e espiritual. 

Eu o conheci pessoalmente, privava da sua amizade, era 
seu admirador e hoje, constrangido, fa?o este registro na ses- 
sao do Congresso Nacional. 
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O SR. PRES1DENTE (Humberto Lucena) — Sobre a 
mesa requerimento que sera lido pelo Sr. 1" Secretario; 

E lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N° 65, DE 1994-RCF 
Sr. Presidente, 
Requeremos a V. Ex' urgencia, nos termos do art. 155 

do Regimento Interno da Camara dos Deputados, para apre- 
ciagao do Projetode Resolugao n"3. de 1994-RCF, que "altera 
o caput do art. 34 da Resolugao n" 1, de 1993-RCF. 

Sala das Sessoes, 22 de fevereiro de 1994. 
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O Sr. Luiz Salomao — Sr. Presidente, pe^o a palavra 
para uma questao de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex" a palavra. 

O SR. LUIZ SALOMAO (PDT — RJ. Sem revisao do 
orador.) — Sr. Presidente. esse e urn projeto de resolu^ao 
que, de acordo com o Regimento, so pode ser votado cinco 
dias apos sua cdi?ao. Nao posso compreender que haja um 
requerimento de urgencia para votar materia que esta discipli- 
nada no art. 28, inciso I, § 1°, da Resolugao n" 1, de 1993. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena).— Nobre Li- 
der, V. Ex" ha de convir em que se trata de requerimento 
de urgencia para projeto de resolu^ao conhecido da Casa. 
O Plenario e que vai deliberar se dard ou nao a urgencia. 
Se a urgencia for concedida e claro que todos os prazos a 
que V. Ex" se refere estarao superados. 

Em votaqao o requerimento de urgencia. 

O SR. LUIZ SALOMAO — Sr. Presidente, mas fago 
uma pondera^ao a V. Ex": essa materia tern rito prdprio, 
esta regulada no art. 28. Nao e cabfvel, portanto, requeri- 
mento de urgencia no caso. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — V. Ex' se 
equivoca. Toda materia tern rito prdprio. Cabe ao Plenario 
mudar ou nao esse rito. O rito normal e um, o rito de urgencia 
e outro. Nao posso deixar de colocar em votagao um requeri- 
mento subscrito pelos h'deres que representam a grande maio- 
ria do Plenario. 

O SR. LUIZ SALOMAO — Sr. Presidente, issoe o mesmo 
que pedir urgencia para emenda constitucional. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Nao ha ur- 
gencia para emenda constitucional. 

O SR. LUIZ SALOMAO — Mas o que V. Ex' esta pro- 
pondo e o mesmo, porque a materia em causa tern rito prdprio 
de tramita?ao. assim como a emenda constitucional. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Nao, e dife- 
rente, nobre Deputado. V. Ex", com certeza, conhece bem 
o Regimento, e nds nao podemos dialogar, Mas a decisao 
da Mesa esta tomada: o requerimento de urgencia e possivel. 
Por isso, foi recebido, e vou submete-lo a deliberaqao do 
Plenario. V. Ex' pode discutir a urgencia, pode pronunciar-se 
contra o requerimento de urgencia. 

O SR. LUIZ SALOMAO — Vou recorrer da decisao de 
V. Ex' a Comissao de Constitui^ao e Justi^a. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Humbferto Lucena) — Nao pode 
haver recurso porque nao se trata de materia constitucional, 
nobre Deputado. Nao e possivel apresentar recurso. 

O Sr. Jose Fotunati — Sr. Presidente. peso a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex" a palavra. 

O SR. JOSE FORTUNATI (PT — RS. Sem revisao do 
orador.) — Sr. Presidente, endosso as palavras do Li'der do 
PDT, Luiz Salomao a respeito da existencia de rito prdprio 
para a mudanga do Regimento Interno. Nao concordamos 
em que esse rito seja mudado atraves do requerimento de 
urgencia. 

Temos varias votagdes de materias diferenciadas, entre 
elas emendas constitucionais, cujo rito nao admite, da mesma 
forma, a votagao em regime de urgencia. 

Sendo assim, nosso entendimento e de que estamos mais 
uma vez atropelando o Regimento Interno, ao adotar um 
rito que nao esta por ele previsto, assim como pelas normas 
internas da Casa. E estamos sendo atropelados por uma deci- 
sao da Mesa Diretora. Obviamente, existe uma decisao da 
Mesa e havera uma decisao do PlenSrio. 

V. Ex" ja afirmou que nao vai encaminhar qualquer recur- 
so a Comissao de Constituigao e Justiga e de Redagao. Nesse 
sentido estamos anunciando que vamos recorrer ao Supremo 
Tribunal Federal. Nao se trata de luma questao de procedi- 
mento interno da Camara dos Deputados e do Congresso 
Nacional, mas. sim, de uma decisao que atinge profundamente 
as deliberagoes do Congresso Revisor. 

Por isso, queremos anunciar de antemao que nao concor- 
damos com o rito que estii sendo adotado. Entendemos que 
e claramente anti-regimentais e violentos prinefpios ja adota- 
dos. Por essa razao, vamos tomar todas as providencias legais 
cabfveis para tentar derrubar essa decisao. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Pois nao. 
Apenas queria dizer a V. Ex' que a decisao da Mesa nao 
pode ser objeto de discussao em plenario. 

O recurso nao pode ser recebido porque. pelo Regimento 
Comum, em sessao do Congresso so pode haver recursos a 
decisao sobre questao de ordem que envolva questao constitu- 
cional. 

Nao se trata disso. Por outro lado, devo dizer a V. Ex* 
que nao e a primeira vez que ha requerimento de urgencia 
sobre materia relacionada a projeto de resolugao. Houve va- 
ries casos nao so no Senado Federal, como tambem na Camara 
dos Deputados e no Congresso Nacional. 

Portanto, vou por em votaqao o requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Para enca- 
minhar, concede a palavra ao nobre Congressista Jose Ge- 
nomo. 

O SR. JOSE GENOINO (PT — SP. Sem revisao do ora- 
dor.) — Sr. Presidente, estou inscrito para encaminhar a vota- 
;ao. mas gostaria de formular uma questao de ordem com 
base no art. 28 do Regimento Interno do Congresso Revisor 
e amparado no Titulo VI, Capitulo V, do Regimento Interno 
da Camara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — A questao 
de ordem formulada por V. Ex' esta amparada em qual artigo 
do Regimento Interno da Camara dos Deputados? 

O SR. JOSE GENOINO — Precisamente no § 1", do 
art. 216, Capitulo V, Titulo VI, do Regimento Interno da 
Camara dos Deputados. 

Ora, Sr. Presidente, o Congresso Revisor aprovou urn 
regimento que estabelece, em seu art. 28, o seguinte; 

"Art. 28. Esas normas regimentais poderao ser 
alteradas por projeto de resolugao de iniciativa: 

I —da Mesa; 
II —de, no mmimo, 59 congressistas." 

De acordo com o § 1° do mesmo artigo, em qualquer 
das iniciativas, na hipdtese de projeto de resolu^ao, havera 
cinco dias para a discussao e apresentagao de emenda. No 
caso do § 2°, havera cinco dias para discussao e apresentagao 
de emendas. Isso esta no Regimento Interno do Congresso 
Revisor. E recorro ao Regimento Interno da Camara porque 
o seu Titulo VI trata "Das Materias Sujeitas a Disposiijoes 
Especiais." Isso quer dizer que V. Ex' vai submeter o requeri- 
mento de urgencia com base no art. 155 do Regimento Interno 
da Camara. Quais sao as materias sujeitas a disposi?6es espe- 
ciais? Emendas constitucionais, projetos de iniciativa do Presi- 
dente da Repiiblica, projetos de eddigo, tomadas de conta 
do Presidente da Repiiblica. Quando ha materias que exigem 
tramitaijao especial, nao pode a maioria fazer um requeri- 
mento de preferencia alterando seus prazos. Se nao. Sr. Presi- 
dente, o Regimento teria apenas um artigo: "Art. 1° A maio- 
ria, com preferencia, decide qual o Regimento para cada ses- 
sao". 

Ora, Sr. Presidente, nem na epoca da ditadura militar, 
no pen'odo autoritario acontecia isso. 

Quanto aos projetos de eddigo, e possfvel apresentar re- 
uerimento de urgencia para alterar sua tramitagao? Nao. 
possfvel requerimento de urgencia para modificar o prazo 

de tramita^ao de emenda constitucional? Nao. E possfvel mu- 
dar os prazos previstos no Regimento Intemo? Tambem nao. 

Sr. Presidente, ha materias para as quais os prazos tern univer- 
salidade. 

Por isso, esse requerimento, com base no art. 155 do 
Regimento Interno, contraria o art. 216 do mesmo diploma 
legal. V. Ex* nao pode submete-lo a vota?ao porque se esta 
mudando o Regimento Interno da Casa ao sabor dos interesses 
da maioria. E qual a razao para isso? Alguns partidos dizem 
que so votarao favoravelmente ao Fundo Social de Emer- 
gencia se aumentar o prazo para o termino da revisao. Como 
nao da para esperar mais cinco dias para que o Fundo seja 
votado, vamos mudar casuisticamente o Regimento para po- 
der votar o Fundo. 

Meu companheiro, meu Colega, Presidente do Congresso 
Nacional, Senador Humberto Lucena, V. Ex*, com o poder 
de representar esta Instituigao — e chamo a aten9ao do Depu- 
tado Nelson Jobim, democrata que e —, nao pode aceitar 
esse tipo de casufsmo para alterar os Regimentos Internos 
dasCasas Legislativas. V. Ex's estaodizendoque vale qualquer 
coisa. E o vale tudo para mudar a norma a qualquer momento, 
para fazer essa ou aquela votagao. Hoje e o Fundo; amanha, 
o que sera. Sr. Presidente? Estamos abrindo um precedente 
nos trabalhos do Parlamento. Pelo menos na epoca da ditadura 
se dizia: "Fecha e cassa mandatos". 

Sr. Presidente, para concluir, o Regimento nao e feito 
para a maioria; o Regimento e feito para a minoria e para 
a maioria. Por isso, pego a V. Ex' que nao considere o requeri- 
mento, que contraria o Regimento Intemo da Camara; que 
o considere inepto e de o prazo de cinco dias para podermos 
apresentar emendas. 

Esta e a minha questao de ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Nobre De- 

putado, a materia e vencida. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Concedo 

a palavra, para contraditar, ao nobre Congressista Cunha Bue- 
no. 

O SR. CUNHA BUENO (PPR — SP. Sem revisao do 
orador.) — Sr. Presidente, ouvi a reclamagao do ilustre Depu- 
tado Jose Genomo. Mas quero lembrar que foi o partido 
de S. Ex' que primeiro assinou o requerimento de urgencia 
quando tfnhamos pedido semelhante que alterava o prazo 
para fazer tramitar, com maior rapidez, a cassagao dos manda- 
tos dos Deputados envolvidos na CPI da corrupgao. 

Portanto, nao venha S. Ex' dizer que jamais viu isso 
acontecer, porque seu partido assinou requerimento de urgen- 
cia semelhante a este, o qual acabou alterando o Regimento, 
para dar celeridade a cassagao dos mandatos de Deputados. 

O Sr. Haroldo Lima — Sr. Presidente, pego a palavra 
para uma questao de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Nobre De- 
putado Haroldo Lima, V. Ex* hi de convir em que terei 
de responder a questao de ordem do Deputado Jose Genofno, 
ja contraditada. Depois V. Ex* podera falar. 

O Sr. Haroldo Lima — Sr. Presidente, seria mais conve- 
niente se eu pudesse aduzir alguns argumentos aos ate agora 
expendidos. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Agora nao 
e possfvel, Deputado. A questao de ordem e materia vencida. 
a Presidencia ja decidiu e lamentavelmente nao pode receber 
o recurso porque nao se trata de matdria constitucional. Agora 
a decisao da Presidencia esta enriquecida pelo Congressista 
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_unha Bueno, que lembra um precedente na Camara dos 
Deputados. Portanto, nao ha mais que se comentar esse assun- 
to, que esta encerrado. 

Em votatjao o requerimento de urgencia. Os que quiserem 
encaminhar tem a palavra. 

O Sr. Luiz Salomao — Sr. Presidente. pego a palavra 
pcla ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tem V. 
Ex" a palavra como Eider. 

O SR. LUIZ SALOMAO (PDT — RJ. Sem revisao do 
orador.) — Sr. Presidente, gostaria apenasque V. Ex'comple- 
mentasse a sua decisao, esclarecendo-nos sobre o processo 
de votagao. No nosso entendimento, como isso nao esta pre- 
visto no Regimento do Congresso Revisor, lemos que seguir 
o rito do art. 155 do Regimento Interno da Camara. o qual 
preve votaijao nominal por maioria absoluta. V. Ex* concorda 
com isso? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — E votagao 
nominal por maioria absoluta. 

O SR. LUIZ SALOMAO — Perfeitamente. Comose fosse 
materia constitucional, 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Nao ha du- 
vida de que e de acordo com o Regimento Interno da Camara. 
Nesse particular V. Ex' tem toda razao. 

O Sr. Haroldo Lima — Sr. Presidente, pego a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tem V. 
Ex' a palavra. So nao quero que V. Ex* volte ao assunto 
que ja esta vencido. 

O SR. HAROLDO LIMA (PC do B — BA. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, tenho dificuldade em continuar 
participando. Leio aqui explicitamente que as normas regi- 
mentais so poderao ser alteradas por projeto de resolu^ao 
inclutdo na Ordem do Dia de sessao a realizar-se dentro de 
cinco dias. E o que dispdc o Regimento do Congresso Revisor. 
V. Ex" acaba de dizer que vai aprovar mudantja no Regimento, 
sem observar o art. 28. Entao, o que esta ficando mais ou 
menos claro e que nao existe mais essa histdria de respeito 
ao Regimento. O que existe e uma deliberagao autoritaria 
e de certa forma provocativa, procurando criar um clima de 
completa inseguranga na Casa, porque as normas absoluta- 
mente h'mpidas c claras sao desrespeitadas afrontosamente. 
V. Ex' e o Deputado Nelson Jobim, que esta ao seu lado, 
querem fazer a Constituigao que Ihes aprouver para o Pat's. 
Queremos que scja respeitado o que votamos sob a Presi- 
dencia de V. Ex", ou scja, a norma regimental, que esta aqui. 
a qual pode ser mudada, como qucr V. Ex", apenas atraves 
de um projeto de resolugao de iniciativa da Mesa, como esta 
no § 1". Se V. Ex' nao respeitar o prazo de cinco dias. estara 
criando uma baderna neste Congresso. Nunca exisliu isso 
aqui... 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — V. Ex* esta 
falando sobre materia vencida. 

O SR. HAROLDO LIMA — Estou dizendo que V. Ex' 
e quern tem o dever primeiro de respeitar o Regimento, a 
nao ser que V. Ex' me explique por que isso nao procede. 
Se V. Ex" explicar por que a norma nao deve ser respeitada. 
reverei o meu ponto de vista. No cntanto, V. Ex* apenas 

aperta a campainha e nao explica. Por conseguint . qner impor 
o seu ponto de vista. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — V. Ex* esta 
falando sobre materia vencida. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — A Presi- 
dencia vai colocar em vota^ao o requerimento. 

Para encaminhar. tem a palavra o Congressista Jose Ge- 
noi'no. 

O SR. JOSE GENOINO (PT — SP. Sem revisao do ora- 
dor.) — Sr. Presidente, quero dialogar com meus colegas 
Deputados e Senadores. 

Estamos alterando normas regimentais atraves de um rito 
diferenciado e especiah'ssimo. 

Sr. Presidente, solicito a V. Ex' que chame atengao dos 
Srs. Congressistas. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Srs. Con- 
gressistas, pego atentjao de V. Ex'\ pois ha orador na tribuna. 

O SR. JOSE GENOINO — O Parlamento nao e uma 
turba nem uma assembleia. O Parlamento e constitui'do de 
representantes do povo, e estou aqui para falar e votar. Con- 
deno o espfrito de turba e os que aqui vem para xingar quern 
fala. Sr. Presidente, solicito a Mesa que pega a atengao do 
Plenario para que eu tenha o direito a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Petjo a alen- 
gao dos Srs. Congressistas. 

O SR. JOSE GENOINO — On*, Sr. Presidente, foi dito 
que quando o Regimento da Camara dos Deputados foi altera- 
do para a sessao publica e para a convocatjao de sessoes da 
Camara dos Deputados na parte da manha abriu-se uma exce- 
gao, e esta excegao esta sendo utilizada aqui. 

Sr. Presidente, veja bem, que esse argumento nao tem 
fundamento. Primeiro, existe na Casa uma norma de que 
quando altera^oes contam com o consenso e a unanimidade 
da Casa podem ser aceitas de maneira conceitual, usando-se 
ritos, como ocorreu nesse caso. Mas esta materia e polemica. 
O prazo para apresenta^ao de emendas e para termino do 
trabalho do Congresso Revisor e materia polemica, porque 
nao se sabe se sera no fim de maio ou em meados de abril 
e envolve, por exemplo, o dispositive que pretende acabar 
com a votagao em globo. Em se tratando de uma materia 
polemica, sobre a qual nao ha consenso. diferentemente das 
outras iniciativas, o que a Mesa deveria fazer — e o apelo 
que fa?o a V. Ex' no sentido de que consulte todos os partidos 
para chegar a um consenso — era garantir o prazo para a 
apresenta?ao de emendas. E digo isso apelando para outras 
experiencias nesta Casa: sem consenso da-se prazo. conforme 
esta no dispositive constitucional. Fizemos isso na CPL sob 
a Presidencia do Senador Jarbas Passarinho, e na Assembleia 
Constituinte, sob a Presidencia do Deputado Ulysses Guima- 
raes e de quern dirigiu a Comissao de Sistematizagao. 

O que nao podemos aceitar e que a maioria, em materia 
polemica com essa, imponha o rito sumarissimo para mudar 
o Regimento Interno no Congresso Revisor, usando o Regi- 
mento Interno da Camara para acelerar a urgencia urgenti's- 
sima. ja que este diz que as mudangas que nele ocorrcrem 
de dependerem de tito especial e as compra a emenda constitu- 
cional, a projeto de eddigo, a tomada de contas do Presidente 
da Repiiblica. Sr. Presidente, isso e falta de bom senso, e 
falta de ponderagao, e falta'de sensibilidade polftica, e casuis- 
tica para aprovar o piano; e casuismo que se voltara contra 
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a Instituigao, contra a maioria que hoje se forma com relagao 
a esta materia e amanha podera nao se formar em relagao 
a outra. 

Diria. para concluir, que, se e assim. o Congresso Revisor 
poderia ter apenas um dispositive: para cada sessao e cada 
materia a maioria, atraves de uma resolugao e de urgencia 
urgentfssima, aplica uma norma. Para que serve o que esta 
aqui? Regimento Interno e, principalmente, para resguardar 
o direito da minoria. Lembro-me de que mesmo nos pen'odos 
anteriores a Constituigao de 1988 — vivi esse pen'odo, assim 
como outros Deputados — a minoria tinha direito a fazer 
obstrugao, a fazer propostas, mas sem anular uma norma 
regimental que tira o direito da minoria. 

Apelo ao Presidente Humberto Lucena, aos Lfderes par- 
tidarios e ao Relator para que nao votemos hoje essa materia. 
E um casufsmo, e polemico, e falta de bom senso. S.e estou 
pregando no deserto, fagam as atrocidades, sejam insensfveis, 
cometam os equfvocos, mas amanha a Nagao nos julgara, 
lamentavelmente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Concede 
a palavra ao Congressista Israel Pinheiro, que falara a favor 
do requerimento. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO (Bloco Parlamentar — MG. 
Sem revisao do orador.) — Sr. Presidente, Sr" e Srs. Congres- 
sistas, o Regimento e bastante claro. A exaltagao natural do 
momento e que permite interpretagdes que nao correspondem 
a realidade. 

O Regimento da Revisao Constitucional diz, em seu art. 
28, que as normas regimentais poderao ser alteradas por pro- 
jeto de resolugao. Os Regimentos da Camara e do Senado 
sao subsidiarios do Regimento do Congresso Revisor. 

O art. 216 do Regimento Interno da Camara estabelece: 
"Art. 216. O Regimento Interno podera ser mo- 

dificado ou reformado por meio de projeto de resolugao 
de iniciativa de Deputado, da Mesa, de Comissao Per- 
manente ou de Comissao Especial para esse fim criada, 
em virtude de deliberagao da Camara, da qual devera 
fazer parte um membro da Mesa. 

§ 7? A apreciagao do projeto de alteragao ou 
reforma do Regimento obedecera as normas vigentes 
para os demais projetos de resolugao." 

O eminente Deputado Jose Genomo comete um engano. 
Para os projetos de resolugao pode-se adotar a urgencia. Isso 
ja foi feito aqui dezenas de vezes, e nao ha por que nao 
faze-lo agora. Adota-lo ou nao e questao polftica. Apelo aos 
eminentes Deputados que se opoem a revisao constitucional 
no sentido de que nao deixem criar a imagem de que o Presi- 
dente do Congresso Revisor esta ferindo o Regimento. Eu 
seria o primeiro a defende-lo, se isso fosse verdade; mas nao 
e. Para projeto de resolugao podera ser admitida a urgencia. 
que assim esta definida no art, 152 do Regimento Interno 
da Camara; 

"Art. 152. Urgencia e a dispensa de exigencias, 
interstfeios ou formalidades regimentais, salvo as refe- 
ridas no § I9 deste artigo, para que determinada propo- 
sigao, nas condigoes previstas no inciso I do artigo ante- 
cedente, seja de logo considerada, ate sua decisao fi- 
nal." 

A urgencia e um artiffcio politico para que a maioria 
decida sobre a mudanga na Resolugao n9 1. 

Sr. Presidente. essa discussao nao e salutar, porque as 
vezes nos vamos precisar de mudangas no Regimento. as quais 
poderao interessar a minoria. 

Entao, nao vejo por que tanta batalha, tanto grito com 
relagao a um assunto extremamente pacifico, ja que e projeto 
de resolugao para o qual a urgencia pode ser admitida. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Para enca- 
minhar contra o requerimento, concede a palavra ao nobre 
Congressista Haroldo Lima, que dispora de cinco minutos 
na tribuna. 

O SR. HAROLDO LIMA (PCdoB — BA, Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, Sr9 e Srs. Congressistas, em 
quantas oportunidades, durante a Constituinte, ouvimos o 
Deputado Nelson Jobim, relator desta Revisao Constitucio- 
nal. dar ponderadas explicagoes a respeito da imperiosidade 
de respeitarmos as normas regimentais? Nos, que nao fomos 
educados em escola jun'dica, prestamos a atengao as opinioes 
de um colega mais amadurecido e ficamos com a impressao 
de que ele falava para valer, dizia coisa seria, na qual tinha 
convicgao inabalavel. Nos ultimos anos, fomos educados nesta 
Casa com a ideia de que o Regimento e o nosso pacto. Se 
respeitamos esse pacto, vivemos mais ou menos bem, apesar 
das nossas divergencias, pois aqui ha comunistas, direitistas, 
gente de centro-esquerda, ex-comunistas e ex-esquerdistas. 
Tudo bem. Se discutfssemos os nossos pontos de vista aberta- 
mente, obedecendo as normas regimentais que o nobre Depu- 
tado Jobim tanto insistia na Constituinte em que fossem respei- 
tadas, poden'amos viver de modo mais ou menos confortavel 
e aceitavel para todos. 

Sr. Presidente, Sr. Relator. Deputado Nelson Jobim, Sr" 
e Srs. Congressistas, o que estamos prevendo agora e a hipo- 
tese de nos, integrantes do Congresso Revisor, adotarmos 
um procedimento que nao e apenas forgado, nao e apenas 
uma deformagao na aplicagao da norma regimental, mas uma 
afronta a nossa inteligencia, porque o que se deve discutir 
nao e a interpretagao da norma, mas aquilo que certa vez 
o Deputado Nelson Jobim nos explicou; ha normas que devem 
ser interpretadas, outras nao tern que ser interpretadas, tern 
que ser lidas por qualquer semi-alfabetizado. E qualquer alfa- 
betizado que ler esse texto verificara que essas normas regi- 
mentais inseridas, de forma muito Ifmpida, poderao ser apro- 
vadas em fungao de dois projetos da Mesa e dos Parlamen- 
tares. Em qualquer dos dois casos, elas necessitarao de cinco 
dias para discussao e apresentagao eventual de emendas. 

Sr. Presidente, Sr^ e Srs. Parlamentares, Deputado Nel- 
son Jobim, que mais uma vez invoco, pois por S. Ex" tinha 
respeito, com base na experiencia da Constituinte, devo dizer, 
com toda sinceridade — e sou comunista, ex-preso politico, 
perseguido durante muito tempo, sofri e fui torturado, mas 
hoje sou Deputado Federal —, que, na verdade, S. Ex", com 
sua experiencia, nao esta contribuindo para resgatar o respeito 
as coisas de direito, como as que estao aqui. O Regimento 
e o nosso pacto. E o que se esta pondo em pratica e um 
regimento pessoal. 

A qualquer dia e a qualquer hora o Presidente e o Depu- 
tado Nelson Jobim, Parlamentar de formagao jun'dica, fazem 
o que acham que devem ser feito para conseguir o resultado 
politico que entendem e que a Casa, de certa maneira, nao 
esta permitindo que consigam: por em pratica esta Revisao 
Constitucional, que consideram correta, mas que eu o meu 
partido, o PCdoB, entendemos como golpista e imoral. 
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Nao queremos discutir agora o merito da revisao, mas 
chamar a aten^ao dos Congressistas, nao so dos Parlamentares 
de formagao mais de esquerda, os progressistas, mas de todos 
nds, para o fato de que existe urn tra^o que une a maioria 
ampia desta Casa: o respeito a esta Instituigao. Vejo, mesmo 
em Parlamentares de ideias que julgo de direita, atrasadas, 
uma postura de respeito e de tentativa de resgate da moral 
do Congresso. 

Sr^ e Srs. parlamentares do PMDB, partido de tao grande 
tradi^ao que no passado foi vi'tima de tantos casui'smos como 
este, nao temos nenhuma condigao de defender a moral desta 
Casa, se fica patente a qualquer leigo que leia esse projeto 
que, na verdade, em uma bela tarde, em fungao de interesses 
absolutamente poh'ticos, rasgou-se abertamente o Regimento, 
desrespeitou-se a norma regimental com o apoio do Presidente 
do Congresso e o jurisconsulto Nelson Jobim. 

Sr^ e Srs. Congressistas, solicito a V. Ex" que nao apro- 
vem esse Regimento, porque isso seria uma afronta a nossa 
dignidade, a um Poder Legislative independente e de moral 
elevada. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Com a pala- 
vra, para encaminhar a favor, o Congressista Jose Lourengo. 

O SR. JOSE LOURENCO (PPR — BA. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, vou encaminhar favoravelmen- 
te, mas antes gostaria de dar conhecimento a Casa de um 
fax enderegado ao Deputado Nelson Jobim, no seguinte teor; 

"Senhor Deputado, 
O Embaixador do Brasil em Lisboa, Jose Apare- 

cido de Oliveira, acaba de me informar da deliberagao 
ontem tomada, por unanimidade, pela Camara dos De- 
putado do Congresso brasileiro, de confirmar os direi- 
tos e prerrogativas que a Constituigao Federal reco- 
nhece aos cidadaos Portugueses residentes no Brasil, 
no seu art. 12, § I9 

E uma grata noticia que me enche de regozijo, 
pois revela o espfrito de sincera amizade que une Portu- 
gal e o Brasil. 

Sei que, como Relator da Revisao Constitucional, 
teve papel determinante nesta questao, pelo que nao 
queria deixar de Ihe manifestar o meu sincere agrade- 
cimento. 

Aceite, Senhor Deputado os cumprimentos muito 
cardiais e gratos do Mario Soares. 

Presidente da Republica Portuguesa." 

O SR. PRESIDENTE(Humberto Lucena) — V. Ex' nao 
vai encaminhar? 

O SR. JOSE LOURENCO — Sr. Presidente, eu enca- 
minho favoravelmente ao requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Encerrado 
o encaminhamento, passa-se a votagao da materia. 

Pego aos Srs. Congressistas que ocupem os seus lugares, 
porque a aprovagao do requerimento, em votagao nominal, 
depende da maioria absoluta do Congresso Revisor. 

Pego aos Srs. Congressistas que aguardem enquanto pre- 
paramos a votagao pelo sistema eletronico. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Solicito a 
manifestagao dos Srs. Lfderes de bancada. 

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB — RS. Sem revi- 
sao do orador.) — Sr. Presidente, o PMDB vota "sim". 

O SR. MARCO MAC1EL (PFL — PE. Sem revisao do 
orador.) — Sr. Presidente, o PFL igualmente vota "sim" e 
solicita a sua bancada que venha ao plenario para que possa- 
mos votar logo esta materia, que e fundamental para a conti- 
nuidade do processo revisor. 

O SR. MARCELINO ROMANO MACHADO (PPR — 
SP. Sem revisao do orador.) — Sr. Presidente o PPR vota 
"sim". 

O SR. JONES SANTOS NEVES (PL — ES. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, o Partido Liberal vota "sim". 

O SR. SERGIO AROUCA (PPS — RJ. Sem revisao do 
orador.) — Sr. Presidente, volto a reafirmar que o Partido 
Popular Socialista apdia a revisao constitucional, mas entende 
tambem que deve ser garantido o direito da maioria de influen- 
cia-la. Nesse sentido, mesmo estando a favor da revisao consti- 
tucional, o PPS se declara em obstrugao nesta votagao. 

O SR. ADROALDO STRECK (PSDB — RS. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, o PSDB vota "sim". 

O SR. JOSE FORTUNATI (PT — RS. Sem revisao do 
orador.) — Sr. Presidente, entendemos que uma negociagao 
em torno dessa modificagao e da maior importancia. Por isso, 
e necessario um prazo maior para que a negociagao acontega. 
Apelamos nao somente para a bancada do PT, mas para todos 
os demais Parlamentares no sentido de que votem contraria- 
mente ao projeto de resolugao, para dar tempo as Liderangas 
para que possam refletir sobre a mudanga e chegar a um 
consenso sobre uma data que seja razoavel. A bancada do 
PT vota "nao". 

O SR. VALDENOR GUEDES (PP — AP. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, o Partido Progressista vota 
"sim". 

O SR. HAROLDO LIMA (PCdoB — BA. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, o PCdoB, sem prejufzo da 
sua postura contmua de obstruir a revisao constitucional, neste 
caso precise considera importante votar "nao", e solicita a 
todos os democratas da Casa que fagam o mesmo. 

O SR. SERGIO AROUCA (PPS — RJ. Sem revisao do 
orador.) — Sr. Presidente, atendendo ao apelo de outros 
Lfderes, o PPS votara "nao". 

O SR. LUIS EDUARDO (BIoco Parlamentar — B A. Sem 
revisao do orador.) — Sr. Presidente, o Partido da Frente 
Liberal defendeu desde o im'cio a revisao constitucional, que 
entendemos fundamental para a solugao de problemas estrutu- 
rais do Pat's. Nao queremos, Sr. Presidente, uma revisao cons- 
titucional apenas para aprovar o Fundo Social de Emergencia 
para a solugao de problemas imediatos do Governo. E, infeliz- 
mente, nao obstante V. Ex' ter sido um grande lutador para 
que haja a votagao no plenario, ate este instante nao conse- 
guimos deliberar sobre os principais problemas do Pat's. 

Portanto, para nds, e fundamental a prorrogagao do prazo 
para que esta Casa delibere e atenda aos anseios da sociedade 
brasileira, que deseja que esta Casa decida o future do Pat's. 

Conseqiientemente, Sr. Presidente, fago um apelo aos 
Deputados e Senadores do PFL para que votem sim. 

O SR. JOSE LOURENgO (PPR — BA. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, o PPR vota "sim". 

O SR. CARLOS LUPI (PDT — RJ. Sem revisao do ora- 
dor.) — Sr. Presidente, o PDT quer encaminhar o voto contra- 
rio por uma questao de coerencia; como somos contraries 
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a Revisao Constitucional, tambem estamos contra qualquer 
prorrogagao do prazo revisional. Entao, manifestamos nosso 
voto "nao" ao alongamento do prazo. 

O SR. ROBERTO FRANCA (PSB — PE. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, enquanto aguarda a discussao 
sobre a genda minima, o Partido Socialista Brasileiro man- 
tem-se na sua posigao contraria, votando "nao", seguindo 
a orientagao de varias liderangas desta Casa, como o abalizado 
Deputado Sergio Arouca, que ha pouco encaminhou o pcdido 
de voto contrario. 

O SR. RODRIGUES PALMA (Bloco Parlamentar — MT. 
Sem revisao do orador.) — Sr. Presidente, o PTB vota "sim". 

O SR. JOSE GENOINO — Sr. Presidente, pego a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 

O SR. JOSE GENOINO (PT — SP. Sem revisao do ora- 
dor.) — Sr. Presidente, pedi a palavra a V. Ex4 para fazer 
um apelo. Considerando a relevancia da materia. dirijo-me 
ao Lfder do Governo, ao Eider do PSDB, ao Eider do PMDB 
e aos Lideres que se tern manifestado contra a revisao para 
formular a seguinte proposta: concordariamos em ter um pra- 
zo para emendar e votariamos por uma dilata^ao do prazo 
para o termino da revisao alem de 15 de marqo. Portanto, 
sugiro ao Eider do Governo um periodo de negociatjao, sem 
prejudicar a aprovagao do Fundo Social de Emergencia. dei- 
xando claro que farei um esfonjo para que minha bancada 
e as demais que sao contra esse processo aceitem a data do 
termino da revisao, a fim de nao ferirmos o Regimento Interno 
dessa maneira. E um apelo ao bom sendo dos integrantes 
de outros partidos, principalmente os que dao sustenta^ao 
ao Governo. 

O Sr. Jose Lourengo — Sr. Presidente, pego a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENE (Flumberto Lucena) —Tern V. Ex' 
a palavra. 

O SR. JOSE LOUREN^O (PPR — BA. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente. gostaria de dizer a V. Ex* que 
reconhego a prodigalidade do Deputado Jose Genoino, que 
esta, sem diivida alguma, excedendo tudo aquilo que o seu 
partido poderia fazer em termos de doagao ao processo revisio- 
nal. No entan'o, achamos que devemos votar hoje e resolver 
essa questao de imediato. 

Muito obrigado a V. Ex" e muito obrigado ao nobre Depu- 
tado Jose Genoino. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — A Presi- 
dencia solicita a todos os Srs. Congressistas que tomem os 
seus lugares, a fim de dar inicio a votagao pelo sistema eletro- 
nico. Encarego aos Congressistas que estao de pe nos corre- 
dores que tomem assento nas bancadas para evitar que se 
avolumem depois as filas nos postos avulsos. 

Os Srs. Congressistas que se encontram nas bancadas 
queiram registrar os seus cddigos de votagao. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Como vo- 
tam os Srs. Lideres? 

O SR. GERMANO R1GOTTO (PMDB — RS. Sem revi- 
sao do orador.) —, Sr. Presidente, o PMDB vota "sim". 

O SR. SERGIO AROUCA (PPS — RJ. Sem revisao do 
orador.) — Sr. Presidente, o PPS vota "nao". 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT — SP. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, o PT, no Senado, vota "nao". 

O SR. MARIO COVAS (PSDB — SP. Sem revisao do 
orador.) — Sr. Presidente, a Lideranga do PSDB vota "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Srs. Con- 
gressistas, queiram selecionar os seus votos. 

Apelo aos Srs. Congressistas que estao fora do plenario 
para que venham a este recinto, a fim de votarem materia 
de importancia na Ordem do Dia. 

<Procede-se a volafdo.) 

VOTAM OS SRS. CONGRESSISTAS: 

Roraima 

Alcesle Almeida - Bloco - Sim 
Cesar Dias - PMDB - N5o 
Francisco Rodrigues - Bloco - Nao 
Joao Fagundes - PMDB - Sim 
Joao Franga - PP - Sim 
Luciano Castro - PPR - Sim 
Marcelo Luz - PP - Sim 
Marluce Pinto - PTB - Sim 
Ruben Bento - Bloco - Sim. 

Amapa 

Eraldo Trindade - PPR - Sim 
Falima Pelaes - Bloco - Sim 
Gilvam Borges PMDB - Sim 
Henrique Almeida - PFL - Sim 
Lourival Freitas - PT - Nao 
Murilo Pinheiro - Bloco - Sim 
Sergio Barcellos - Bloco - Sim 
Valdenor Guedes - PP - Sim. 

Para 

Alacid Nunes - Bloco - Sim 
Almir Gabriel - PSDB - Sim 
Carlos Kayath - Bloco - Sim 
Coulinho Jorge - PMDB - Sim 
Domingos Juvenil - PMDB Sim 
Eliel Rodrigues - PMDB - Sim 
Gerson Peres - PPR - Nao 
Giovanni Queiroz - PDT - Nao 
Hilario Coimbra - Bloco - Sim 
Jos6 Diogo - PP - Sim 
Mario Chermont - PP - Sim 
Mario Martins - PMDB - Sim 
Nicias Ribeiro - PMDB - Sim 
Paulo Rocba _ PT _ Nao 
Paulo Titan - PMDB - Sim 
Socorro Gomes - PCdoB - Sim. 
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Amazonas 

Atila Lins - Bloco - Sim 
Beth Azize - PDT - Nao 
Euler Ribeiro - PMDB - Sim 
Ezio Ferreira - Bloco - Sim 
Gilberto Miranda - PMDB - Sim 
Joao Thome - PMDB - Sim 
Paudemey Avelino - PPR - Sim 

Ron'ddnia 

Amir Lando - PMDB - Nao 
Antonio Morimoto - PPR - Nao 
Aparicio Carvalho - PSDB - Sim 

Acre 

Celia Mendes - PPR - Sim 
Flaviano Melo - PMDB - Sim 
Joao Maia - PP - Sim 
Joao Tola - PPR - N5o 
Nabor Junior - PMDB - Sim 
Zila Bezerra - PMDB - Sim 

Tocantins 

Carlos Patrocinio - PFL - Sim 
Darci Coelho - Bloco - Sim 
Derval de Paiva - PMDB - Sim 
Edmundo Galdino - PSDB - Sim. 
Freire Junior - PMDB - Nao • 
Joao Rocha - PFL - Sim 
Leomar Quintanilha - PPR - Nao 
Merval Pimenla - PMDB - Sim 
Osvaldo Reis - PP - Sim 
Paulo Mourao - PPR - N5o 

Maranhao 

C6sar Bandeira - Bloco - Sim 
Costa Ferreira - PP - Sim 
Daniel Silva - Bloco - Sim 
Eduardo Matias - PP - Sim 
Haroldo Saboia - PT - Nao 
Jayme Santana - PSDB - Sim 
Jos6 Reinaldo - Bloco - Sim 
Nan Souza - PP - Sim 
Neiva Moreira - PDT - Abstenijao 
Roseana Samey - Bloco - Sim 
Samey Filho - Bloco - Sim 

Ceara 

Aecio de Borba - PPR - Sim 
Antonio dos Santos - Bloco - Sim 
Ariosto Holanda - PSDB - Sim 
Beni Veras - PSDB - Sim 
Carlos Benevides - PMDB - Sim 
Carlos Virgilio - PPR - Nao 
Edson Silva - PDT - Nao 
Emani Viana - PP - Sim 
Etevaldo Nogueira - Bloco - Sim 

Gonzaga Mota - PMDB - Sim 
Jackson Pereira - PSDB - Sim 
Jose Linhares _ PP _ Sim 
Luiz Girao - PDT - Nao 
Luiz Ponies - PSDB - Sim 
Marco Penaforte - PSDB - Sim 
Mauro Benevides - PMDB — Sim 
Moroni Torgan - PSDB - Sim 
Orlando Bezerra - Bloco - Sim 
Pinheiro Landim - PMDB - Sim 
Sergio Machado - PSDB - Sim 
Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim 
Vicente Fialho - Bloco - Sim 

Piaui 

B. Sa-PP-Sim 
Chagas Rodrigues - PSDB - Sim 
Ciro Nogueira - Bloco - Sim 
Felipe Mendes - PPR - Sim 
Hugo Napoleao - PFL - Sim 
Jesus Tajra - Bloco - Sim 
Jos6 Luiz Maia - PPR - Sim 
Murilo Rezende - PMDB - Sim 
Mussa Demes - Bloco - Sim 
Paes Landim - Bloco - Sim 
Paulo Silva - PSDB - Nao 

Rio Grande do Norte 

Aluizio Alves - PMDB - Sim 
Fltivio Rocha - PL - Sim 
Garibaldi Alves Filho - PMDB - Sim 
Henrique Eduardo Alves - PMDB - Sim 
Ibere Ferreira - Bloco - Sim 
Joao Faustino - PSDB - Nao 
Lalre Rosado - PMDB - Sim 

Paraiba 

Adauto Pereira - Bloco - Sim 
Efraim Morais - Bloco - Sim 
Evaldo Gon^alves - Bloco - Sim 
Francisco Evangelista - PPR - Sim 
Humberto Lucena - PMDB - Absten^ao 
Ivan Burity - Bloco - Sim 
Ivandro Cunha Lima - PMDB - Sim 
Jos6 Luiz Clerol - PMDB - Nao 
Jos^ Maranhao - PMDB - Sim 
Lucia Brdga - PDT - N5o 
Raimundo Lira - PFL - Sim 
Rivaldo Medeiros - Bloco - Sim 
Vital do Rego - PDT - Nao 
Zuca Moreira - PMDB - Sim 

Pernambuco 

Inocencio Oliveira - Bloco - Sim 
Jose Carlos Vasconcellos - PRN - Sim 
Jos6 Jorge - Bloco - Sim 
Jose Mendon^a Bezerra - Bloco - Sim 
Jose Mucio Monteiro - Bloco - Sim 

Mansueto de Lavor - PMDB - Sim 
Marco Maciel —PFL _ Sim 
Osvaldo Coelho - Bloco - Sim 
Pedro Correa - Bloco - Sim 
Renildo Calheiros - PCdoB - Nao 
Roberto Franca - PSB - Nao 
Roberto Freire - PPS - Sim 

Alagoas 

Augusto Farias - Bloco - Sim 
Cleto Falcao - PSD - Nao 
Guilherme Palmeira - PFL - Sim 
Luiz Dantas - PSD - Sim 
Olavo Calheiros - PMDB - Sim 
Roberto Torres - Bloco - Sim 
Vitorio Malta - PPR - Sim 

Sergipe 

Albano Franco - PRN - Sim 
Cleonancio Fonseca - PPR - Sim 
Djenal Gon9alves - PSDB - Sim 
Everaldo de Oliveira - PMN - Sim 
Jeronimo Reis - Bloco - Sim 
Jose Teles - PPR - Sim 
Pedro Valadares - PP - Sim 

Bahia 

Alcides Modesto - PT - Nao 
Angelo Magalhaes - Bloco - Sim 
Aroldo Cedraz - Bloco - Sim 
Benito Gama - Bloco - Sim 
Beraldo Boaventura - PSDB - Nao 
Clovis Assis - PSDB - Sim 
Eraldo Tinoco - Bloco - Sim 
F61ix Mendomja - Bloco - Sim 
Geddel Vieira Lima - PMDB - Sim 
Haroldo Lima - PCdoB - Nao 
Jabes Ribeiro - PSDB - Nao 
Jairo Azi - Bloco - Sim 
Jairo Cameiro - Bloco - Sim 
Joao Almeida - PMDB - Sim 
Joao Carlos Bacelar - Bloco - Sim 
Jonival Lucas - Bloco - Sim 
Jorge Khoury - Bloco - Sim 
Jos6 Carlos Aleluia - Bloco - Sim 
Jos6 Falcao - Bloco - Sim 
Jutahy Junior - PSDB - Nao 
Jutahy Magalhaes - PSDB - Sim 
Leur Lomanto - Bloco - Sim 
Luis Eduardo - Bloco - Sim 
Luiz Moreira - Bloco - Sim 
Luiz Viana Neto - Bloco - Sim 
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Manoel Castro - Bloco - Sim 
Marcos Medrado - PP - Sim 
Nestor Duarte - PMDB _ Sim 
Pedro Irujo - PMDB - Sim 
Prisco Viana - PPR - Abslemjao 
Ribeiro Tavares - PL - Sim 
Sergio Brito _ PSD _ Sim 
Sergio Gaudenzi _ PSDB _ Nao 
Tourinho Dantas _ Bloco _ Sim 
Waldir Pires - PSDB - Nao 

Minas Gerais 

Aecio Neves - PSDB - Sim 
Agostinho Valente - PT - Nao 
Aloisio Vasconcelos - PMDB - Sim 
Aracely de Paula - Bloco - Sim 
Armando Costa - PMDB - Sim 
Avelino Costa - PPR - Nao 
Edmar Moreira - PP - Sim 
Elias Murad - PSDB - Sim 
Felipe Neri - PMDB - Sim 
Fernando Diniz - PMDB - Sim 
Genesio Bernardino - PMDB - Sim 
Humberto Sou to - Bloco _ Sim 
Ibrahim Abi-Ackel - PPR - Nao 
Irani Barbosa - PSD - Sim 
Israel Pinheiro - Bloco - Sim 
Joao Paulo - PT - Sim 
Jose Belato - PMDB - Sim 
Jose Santana de Vasconcellos - Bloco - Sim 
Jose Ulisses de Oliveira -Bloco - Sim 
Junia Marise - PRN - Nao 
Lael Varella - Bloco - Sim 
Leopoldo Bessone - Bloco - Sim 
Marcos Lima — PMDB - Sim 
Mario de Oliveira - PP - Sim 
Mauricio Campos - PL - Sim 
Nilmario Miranda - PT - Nao 
Odelmo Leao - PP - Sim 
Osmanio Pereira - PSDB - Sim 
Paulino Cicero de Vasconcelos - PSDB - Sim 
Paulo Delgado - PT - Nao 
Paulo Heslander - Bloco - Sim 
Paulo Romano - Bloco - Nao 
Raul Belem - PP - Sim 
Romel Anisio - PP - Sim 
Ronaldo Perim - PMDB - Sim 
Sandra Starling - PT - Nao 
Saulo Coelho - PSDB - Sim 
Sergio Fenara - PMDB - Nao 
Sergio Miranda - PCdoB - Nao 
Tarcisio Delgado - PMDB - Sim 
Tilden Santiago - PT - Nao 
Vittorio Medioli - PSDB - Sim 
Wagner do Nascimento - PP - Sim 
Wilson Cunha - Bloco - Nao 
Zaire Rezende - PMDB - Nao 

Espirito Santo 

Armando Viola - PMDB - Sim 
Etevalda Grassi de Menezes - Bloco - Sim 
Gerson Camata - PDC - Sim 
Helvecio Caslello - PT - Nao 
Joao Calmon - PMDB - Nao 
Jones Santos Neves - PL - Sim 
Jorio de Barros - PMDB - Nao 
Lezio Sathler - PSDB - Sim 
Nilton Baiano - PMDB - Nao 
Rita Camata - PMDB - Nao 
Rose de Freitas - PSDB - Sim 

Rio de Janeiro 

Aldir Cabral - Bloco - Sim 
Alvaro Valle - Bloco - Sim 
Arolde de Oliveira - Bloco - Sim 
Artur da Tavola - PSDB _ Sim 
Benedita da Silva — PT - Nao 
Carlos Alberto Campista - PDT - Nao 
Carlos Lupi - PDT - Nao 
Carlos Santana - PT - Nao 
Cidinha Campos - PDT - Nao 
Eduardo Mascarenhas — PSDB — Sim 
Flavio Palmier da Veiga - PSDB - Sim 
Francisco Silva - PP - Sim 
Jair Bolsonaro - PPR - Nao 
Jandira Feghali - PCdoB - Nao 
Jose Egydio - PL - Sim 
Jose Vicente Brizola - PDT - Nao 
Junol Abri-Ramia - PDT - Nao 
Laerle Bastos - PSDB Sim 
Laprovita Vieira - PP - Sim 
Marino Clinger - PDT - Nao 
Miro Teixeira - PDT - Nao 
Nelson Bomier - PMDB - Nao 
Nelson Cameiro - PL - Sim 
Paulo de Almeida - PSD - Sim 
Regina Gordilho - Prona - Nao 
Roberto Campos - PPR - Sim 
Roberto Jefferson - Bloco - Sim 
Rubem Medina - Bloco - Sim 
Sandra Cavalcanti - PPR - Nao 
Sergio Arouca - PPS - Sim 
Sidney de Miguel - PV - Nao 
Vivaldo Barbosa - PDT - Nao 
Vladimir Palmeira - PT - Nao 
Wanda Reis - PMDB - Sim 

Sao Paulo 

Alberto Goldman - PMDB - Sim 
Aldo Rebelo - PCdoB - Nao 
Aloizio Mercadante - PT - Nao 
Armando Pinheiro - PPR - Nao 
Ary Kara - PMDB - Sim 
Beto Mansur - PPR - Nao 
Cardoso Alves - Bloco - Sim 

Carlos Nelson - PMDB - Sim 
Cunha Bueno - PPR - Nao 
Diogo Nomura - PL - Sim 
Eduardo Jorge - PT - Nao 
Eduardo Suplicy - PT - Nao 
Euclydes Mello - PRN - Sim 
Eva Blay - PSDB - Sim 
Fabio Feldmann - PSDB - Sim 
Fauslo Rocha - PL - Sim 
Gaslone Righi - Bloco - Sim 
Geraldo Alckmin Filho - PSDB - Sim 
Hdlio Bicudo - PT - Nao 
Irma Passoni - PT - Nao 
Jorge Tadeu Mudalen - PMDB - Sim 
Jose Abrao - PSDB - Sim 
Jose Anibal - PSDB - Sim 
Jos6 Dirceu - PT - Nao 
Jose Genoino - PT - Nao 
Jose Maria Eymael - PPR - Nao 
Jose Serra - PSDB - Sim 
Koyu Dia - PSDB - Sim 
Liberate Caboclo - PDT - Nao 
Luiz Carlos Santos - PMDB - Sim 
Luiz Gushiken - PT - Nao 
Luiz Maximo - PSDB - Sim 
Maluly Netto - Bloco - Sim 
Marcelo Barbieri - PMDB - Nao 
Mario Covas - PSDB - Sim 
Maurici Mariano - PMDB - Sim 
Mauricio Najar - Bloco - Sim 
Mendes Botelho - PP - Sim 
Nelson Marquezelli - Bloco - Sim 
Paulo Lima - Bloco - Sim 
Paulo Novaes - PMDB - Sim 
Pedro Pavao - PPR - Nao 
Roberto Rollemberg - PMDB - Sim 
Robson Tuma - PL - Sim 
Tadashi Kuriki - PPR - Nao 
Tuga Angerami - PSDB - Sim 
Vadao Gomes - PP - Sim 
Valdemar Costa Nelo - PL - Sim 
Wagner Rossi - PMDB - Sim 
Walter Nory - PMDB - Sim 

Mato G rosso 

Augustinho Freitas - PP - Sim 
Jo3o Teixeira - PL - Sim 
Jonas Pinheiro - Bloco - Sim 
Julio Campos - PFL - Sim 
Louremberg Nunes Rocha - PTB - Sim 
Marcio Lacerda - PMDB - Sim 
Oscar Travassos - PL - Sim 
Ricardo Correa - PL - Sim 
Rodrigues Palma - Bloco - Sim 
Welington Fagundes - PL - Sim 
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Distrito Federal 

Augusto Carvalho - PPS - Sim 
Benedito Domingos - PP - Sim 
Chico Vigilante - PT - Nao 
Os6rio Adriano - BIoco - Sim 
Paulo Oclivio - PRN - Sim 
Valmir Campelo - PTB - Sim 

Goias 

Antonio Faleiros - PSDB - Sim 
Haley Margon - PMDB - Sim 
Iram Saraiva - PMDB - Sim 
Irapuan Costa Junior - PP - Sim 
Lazaro Barbosa - PMDB - Sim 
Lucia Vania - PP - Sim 
Luis Soyer - PMDB - Sim 
Maria Valadao - PPR - Nao 
Mauro Miranda - PMDB - Sim 
Paulo Mandarino - PPR - Sim 

Roberto Balestra - PPR - Nao 
Ronaldo Caiado - Bloco - Sim 
Vilmar Rocha - Bloco - Sim 
Virmondes Cruvinel - PMDB - Sim 
Z6 Gomes da Rocha - PRN - Sim 

Mato G rosso do Sul 

George Takimoto - Bloco - Nao 
Josd Elias - Bloco - Nao 
Levy Dias - PTB - Sim 
Marilu Guimaraes - Bloco - Nao 
Nelson Trad - Bloco - Sim 
Valter Pereira - PMDB - Nao 
Waldir Guerra - Bloco - Sim 
Wilson Marlins - PMDB - Sim 

Parana 

Basilio Villani - PPR - Nao 
Carlos Roberto Massa - Bloco - Sim 
Carlos Scarpelini - PP - Sim 
Deni Schwartz - PSDB - Sim 
Fldvio Ams - PSDB - Nao 
Ivanio Guerra - Bloco - Sim 
Joni Varisco - PMDB - Sim 
Josd Felinto - PP - Sim 
Josd Richa - PSDB - Sim 
Luciano Pizzatto - Bloco - Sim 
Luiz Carlos Hauly - PP - Sim 
Max Rosenmann - PDT - Nao 
Moacir Micheletto - PMDB - Sim 
Munhoz da Rocha - PSDB - Sim 
Otto Cunha - PPR - Nao 
Paulo Bernardo - PT - Nao 
Pedro Tonelli - PT - Nao 
Pinga Fogo de Oliveira - PDT - Sim 

Reinhold Stephanes - Bloco - Sim 
Renato Johnsson - PP - Sim 
Sergio Spada - PP - Nao 
Werner Wanderer - Bloco - Sim 
Wilson Moreira - PSDB - Sim 

Santa Catarina 

Angela Amin - PPR - Nao 
Cesar Souza - Bloco - Sim 
Dejandir Dalpasquale - PMDB - Nao 
Edson Andrino - PMDB - Sim 
Esperidiao Amin - PDS - Nao 
Luiz Henrique - PMDB - Sim 
Nelson Morro - Bloco - Sim 
Neuto de Conto - PMDB - Sim 
Ruberval Pilotto - PPR - Sim 
Valdir Colatto - PMDB - Sim 

Rio Grande do Sul 

Adao Pretto - PT - Nao 
Adroaldo Streck - PSDB - Sim 
Adylson Motta - PPR - Nao 
Antonio Britto - PMDB - Sim 
Amo Magarinos - PPR - Sim 
Carlos Azambuja - PPR - Nao 
Carlos Cardinal - PDT - Nao 
Carrion Junior - PDT - Nao 
Celso Bemardi - PPR - Nao 
Eden Pedroso - PT - Sim 
Fernando Carrion - PPR - Nao 
Fetter Junior - PPR - Sim 

Germano Rigotto - PMDB - Sim 
Ivo Mainardi - PMDB - Sim 
Joao de Deus Antunes - PPR - Sim 
Josd Foga^a - PMDB - Nao 
Josd Fortunati - PT - Nao 
Luis Roberto Ponte - PMDB - Sim 
Nelson Jobim - PMDB - Sim 
Nelson Proen9a - PMDB - Sim 
Odacir Klein - PMDB - Sim 
Paulo Paim - PT - Nao 
Pedro Simon - PMDB - Sim 
Telmo Kirst - PPR - Nao 
Victor Faccioni - PPR - Nao 
Waldomiro Fioravanle - PT - Nao 
Wilson Muller - PDT - Nao 

O Sr. Eraldo Trindade — Sr. Presidente, pego a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex* a palavra. 

O SR. ERALDO TRINDADE (PPR — AP. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, gostan'amos de informar a cria- 
gao, hoje, no Espago Cultural da Camara dos Deputados, 
da Frente Parlamentar Nort,e e Centro-Oeste. O comunicado 
oficial serd encaminhado posteriormente a Mesa do Congresso 
Revisor. 
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Quero, tambem, registrar que nessa reuniao esteve pre- 
sente o Sr. Relator, Deputado Nelson Jobim que, durante 
aproximadamente uma bora, esteve em contato com Parla- 
mentares dessas regides. A partir de agora, entao, a Frente 
Parlamentar Norte e Centro-Oeste comega a realizar urn tra- 
balho nesta Casa em defesa dos interesses dessas regides. 

Gostaria ainda de agradecer o apoio formal dado a Frente 
pelo Li'der do PCdoB, Deputado Aldo Ravelo. que la esteve 
manifestando seu apoio ao nosso movimento. 

Amanha, as 11 boras, a equipe coordenadora estara reu- 
nida com o objetivo de estudar a elabora^ao de um documento 
que sera entregue posteriormente numa reuniao formal com 
o Sr. Relator, conforme foi acertado na reuniao de hoje. 

Era essa a comunicagao que gostaria de fazer a Casa 
neste instante. 

O SR. GERMANO RIG OTTO (PMDB — RS. Sem revi- 
sao do orador.) — Sr. Presidente, o PMDB esta votando 
"sim". 

O SR. HAROLDO LIMA (PC do B — BA. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente. o PC do B esta votando "nao". 
por considerar o requerimento anti-regimental. 

O SR. JOSE LOURENCO (PPR — BA. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, o PPR vota "sim". Peqo a 
V. ExJ que me conceda um minuto para solicitar a todos 
os Parlamentares que se encontram nas mais diversas depen- 
dencias da Camara e do Senado que venham votar. 

O SR. CARDOSO ALVES —Sr. Presidente, petjo a pala- 
vra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 

O SR. CARDOSO ALVES (Bloco Parlamentar — SP. 
Sem revisao do orador.) — Sr. Presidente, gostei muito da 
proposta do nobre Deputado Jose Genomo. S. Ex' e um ho- 
mem que propoe o entendimento, a negociagao, e esta sempre 
disposlo a procurar uma solugao de consenso. Pe^o a S. Ex' 
que, nesta esteira de pensamento, leve ao seu partido e aos 
demais partidos de esquerda uma proposta de convfvio; que 
S. Ex', atraves do seu partido, fa^a com que o povo realize 
la na rua todos os protestos que quiser contra a Revisao Consti- 
tucional, mas em termos respeitosos para com o Parlamento; 
que S. Ex' recomende ao PT e aos demais partidos de esquerda 
que tenham respeito aos seus colegas Parlamentares, fazendo 
com que esta Casa nao seja invadida diariamente e nao tenha 
as portas bloqueadas por seus correligionarios, que vem aqui 
protestar contra a Revisao Constitucional de cacete na mao, 
agredindo os Deputados, xingando-os e fazendo com que pas- 
sem em verdadeiros corredores poloneses. 

Quero pedir, sinceramente, ao meu amigo Deputado Jose 
Genomo que leve o seu propdsito de entendimento ao seu 
partido, e assim se impega que a Casa seja palco de verdadeiro 
mercado persa e de agressoes a Deputados, a dignidade do 
Parlamento e a dos seus membros. 

Sr. Presidente, e com o coraqao aberto para o entendi- 
mento e com o maior respeito que me dirijo ao Deputado 
Jose Genomo, porque nao me conformo em ver a minha 
Casa transformada em pra^a de guerra. Esta e a Casa do 
povo, aqui representado pelos Srs. Parlamentares, que tern 
de ser tratados com o maior respeito. Volta e meia a Presi- 
dencia do Congresso e a Presidencia da Camara veem-se acua- 
das e obrigadas a chamar a pob'cia para que, com tranqiiilidade 
e paz, os representantes do povo possam deliberar livres de 

pressao, em absoluta liberdade ffsica e de consciencia. Os 
senhores da Casa — ela existe por causa dos Deputados e 
dos Senadores — precisam ter garantido. aqui dentro, o seu 
direito de ir e vir e de falar, porque eles sao inviolaveis por 
suas opinides, palavras e votos. Somos nds que garantimos 
o direito de o povo falar em praija piiblica. Castro Alves 
ja lembrava que a pra^a e do' povo, como o ceu e do condor. 
O plenario da Camara dos Deputados e o Salao Verde nao 
sao do povo. mas nossos. 

Queria pedir ao Deputado Jose Genomo, de alma limpa 
e coraqao aberto. que influfsse nesse sentido para garantir 
a seus colegas a liberdade de ir e vir e a liberdade de deliberar, 
assegurando, assim, a tranqiiilidade em nossa Casa. Pego isso 
a V. Ex', aos demais companheiros do PT que querem o 
entendimento e ao Senador Suplicy. sempre presente em todas 
essas manifestagdes. Floje, cheguei a sugerir a S. Ex', que 
nao queria que se esvaziasse o Salao Verde, que levasse aquele 
pessoal para o Senado. mas isso S. Ex" nao quis. Tenho certeza 
de que S. Ex', de agora em diante, vai fazer espargir sobre 
o PT e os partidos de esquerda a agua aberta do entendimento, 
a fim de que todos possamos ter paz e a Casa possa deliberar 
com dignidade. (Palmas.) 

O Sr. Luis Eduardo — Sr. Presidente. pego a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 

O SR. LUIS EDUARDO (Bloco Parlamentar — BA. Sem 
revisao do orador.) — Sr. Presidente, apenas para lembrar 
aos Deputados que nao estavam presentes no momento da 
votaqao que a orienta^ao do partido e pelo voto "sim". 

O Sr. Jose Genoino — Sr. Presidente, pe^o a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra pela ordem. 

O SR. JOSE GENOINO (PT — SP. Sem revisao do ora- 
dor.) — Sr. Presidente, nao usarei da palavra pela mesma 
quantidade de tempo que o Deputado que me antecedeu, 
que nem precisaria dirigir-me tais apelos, pois sabe S. Ex', 
atraves dos meus artigos publicados nos jornais e acompa- 
nhando minha postura dentro do Parlamento, que esse apelo 
e por mim formulado dentro do meu partido, na sociedade 
e nos demais partidos. Nao sou partidario do "olho por olho, 
dente por dente". Nao e porque existem atividades equivo- 
cadas de um lado que vamos aplicar o rolo compressor de 
outro. 

Fiz uma sugestao, tambem dirigida ao meu partido e 
aos demais que sao contrarios a revisao, para que tenhamos 
um prazo para negociar a data do termino dos trabalhos. 
Portanto, se o nobre Deputado que me antecedeu, com seu 
coragao aberto e, principalmente, com sua mente arejada, 
lesse os meus artigos e atentasse para as minhas atitudes, 
nao precisaria ter feito a mim apelos para que se respeite 
esta Casa e se tenha uma negociagao de alto nfvel. Ate porque. 
Sr. Presidente — e o nobre Deputado deu-me a oportunidade 
de falar sobre isso —, talvez esta Casa queira reeditar, com 
o que esta acontecendo nesta tarde e com a questao do prazo 
de desincompatibiliza^ao de Governadores, o episddio drama- 
tico verificado nos anos da Constituinte. Pergunto: sera que 
nao esta rolando algum Ministerio na votagao do "Fundao"? 
Sera que alguns cargos nao estao sendo negociados? 
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Tudo hem, e um direito legitimo, e nao estou entrando 
nessa discussao. A minha preocupagao e apenas no sentido 
de que tenhamos um prazo para votar de maneira adequada 
o termino dos trabalhos do Congresso Revisor. Mas. se a 
maioria quer fazer o Regimento dela e a revisao dela, que 
arque com a responsabilidade histdrica. Nao xingarei essa 
maioria, ate porque, muitas vezes, nesta Casa, a minoria cha- 
mou a aten^ao da maioria. sem precisar de xingamentos, e 
fatos posteriores demonstraram que a minoria nao estava tao 
errada quanto pensava a maioria. 

O Sr. Aldo Rebelo —Sr. Presidente, peqo a palavra. pela 
Lideranga do PCdoB. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Exd a palavra. 

O SR. ALDO REBELO (PC do B — SP. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, acompanhamos atentamente 
e muito de perto os episddios transcorridos na manha de hoje, 
nesta Casa, envolvendo a seguran?a da Camara dos Deputados 
e do Senado Federal e um grupo de trabalhadores que protes- 
tava contra a realizagao da revisao da Constitui?ao. 

Quisera esta Casa que toda a amea^a a sua integridade 
e a sua respeitabilidade partisse desse grupo de trabalhadores, 
porque essa amea^a ou seria resolvida pela for?a bruta, confor- 
me propugnaram alguns, ou poderia ser resolvida diplomati- 
camente pela persuasao, como ocorreu, pela interven^ao de 
um grupo de Parlamentares desta Casa. 

Nao c essa a ameaga que paira sobre esta Casa, Srs. 
Congressistas. Gostaria de ouvir daqueles que erguem a sua 
voz contra a presenga de trabalhadores nesta Casa o mesmo 
protesto e a mesma veemencia contra a campanha de desmora- 
liza^ao; produzida por um verdadeiro poder paralelo, neste 
Pais — campanha esta, sim, de desmoralizagao: campanha 
essa, sim, de achincalhe; campanha essa, sim, de jogar esta 
Casa ao m'vel mais baixo diante da opiniao piiblica. 

Oucro ouvir essa voz autoritaria, arrogante e prepotente 
denunciar que nao sao os sem-terra que amea^am a integri- 
dade do Congresso, mas sim a Rede Globo, ao expor de 
forma ridicula e criminosa a situa^ao desta Casa, como tern 
feito diariamente, querendo tanger para o plenario, as chicota- 
das, Deputados que, por serem maiores de idade, ja sabem 
muito hem o que fazer; gostaria de ouvir a resposta aos edito- 
riais ofensivas do jornal O Estado de S. Paulo; gostaria de 
ouvir a resposta aos editoriais do jornal O Globo; gostaria 
de ouvir a resposta aos editoriais do jornal Folha de S. Paulo. 

Ontem, disse a V. Ex', Presidente Humberto Lucena, 
que nao reconheijo em um Diretor ou no Presidente da Rede 
Globo qualquer tipo de autoridade para atacd-lo, para agre- 
di-lo ou para responsabiliza-lo pela falta de quorum. 

Por essa razao, Srs. Congressistas, fiquem tranqiiilos em 
relagao aos sem-terra: se aqui vieram e porque ainda guardam. 
felizmente para esta Casa, uma ponta de esperantja de que 
seu drama seja resolvido de maneira pacffica, pela intervengao 
de V. Ex''; se estao aqui protestando e porque V. Ex" hem 
conhecem a situagao de desespero dos que nao tern terra 
para trabalhar. 

Por esse motivo, fiquem tranqiiilos e atentos, pois aqueles 
que ameaijam a moral de V. Ex'5 e a moral desta Casa estao, 
neste momento, iluminando cste palco, a fim de prosseguir 
com sua campanha de caliinia e de difama?ao contra o Con- 
gresso Nacional. 

Era o que tinha a dizer. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Vai ser en- 
cerrada a votagao. 

O Sr. Ernesto Gradella — Sr. Presidente, pego a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 

OSR. ERNESTO GRADELLA (PSTU —SP. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, gostaria de comunicar que o 
PSTU mantem sua obstrugao em relagao a esta votagao. 

Nao aceitamos que se diga que uma centena de trabalha- 
dores seja responsavel pelas pressoes maiores que estao sendo 
feitas nesta Casa. Temos visto a imprensa omitir a posigao 
daqueles que sao contra a Revisao Constitucional. Ate deturpa 
os fatos, tentanto fazer com que este Congresso Revisor, que 
nao tern avangado e as vezes se arrasta, possa ser engolido 
pela maioria da populagao, e, inclusive, nao deixa claro os 
riscos que correm os direitos sociais, que podem ser perdidos 
neste Congresso Revisor. 

Por isso, entendemos que a populagao deste Pat's tern 
o direito de se manifestar. Se as manifestagoes estao sendo 
feitas no Salao Verde, e porque esses trabalhadores nao estao 
podendo circular pela Casa. nao estao podendo ir aos gabine- 
tes, nao estao podendo vir ao plenario, ja que tudo esta fecha- 
do para que eles nao possam se manifestar. Se esta e a casa 
do povo, dos representantes do povo. o povo tern de ter 
direito a palavra. Do contrario, ficam apenas os representantes 
empresariais fazendo ameagas — essas, sim, a honra do Parla- 
mentar —, dizendo que so vao dar dinheiro aos Parlamentares 
depois da votagao da Revisao Constitucional. Isso, sim, tern 
de ser respondido. 

Nao podemos, portanto, de maneira alguma aceitar que 
se diga que a maior ofensa ao Congresso e aos Parlamentares 
tern sido a manifestagao dos trabalhadores. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. 

O Sr. Luiz Salomao — Sr. Presidente, pego a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex" a palavra. 

O SR. LUIZ SALOMAO (PDT — RJ. Sem revisao do 
orador.) — Sr. Presidente, antes que o painel seja aberto, 
queroesclarecerque por um equfvocolamentavel votei "sim", 
ao inves de votar "nao". O meu voto e "nao". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — A retifi- 
cagao de V. Ex' sera registrada. 

O Sr. Jose Luiz Clerot — Sr. Presidente, pego a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex* a palavra. 

O SR. JOSE LUIZ CLEROT (PMDB — PB. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, antes que o painel seja aberto, 
quero declarar que por um equfvoco votei "sim", mas o meu 
voto e "nao". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Pois nao. 

O Sr. Carlos Lupi — Sr. Presidente, pego a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 
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O SR. CARLOS LUPI (PDT — RJ. Sem revisao do ora- 
dor.) — Sr. Presidente, queria deixar registrado, em nome 
da bancada do PDT, o nosso mais veemente protesto contra 
a maneira arbitraria como foi prorrogada esta revisao constitu- 
cional, numa atitude que refere todos os principios das normas 
regimentais. Essa prorroga?ao e incompativel inclusive com 
os prazos para escolha de candidates, que se extinguirao em 
31 de maio. Essa prorrogagao confundira a opiniao publica 
quanto aos prazos dos candidates e aos da propria revisao. 
Essa prorrogagao e uma prova de que a revisao nao existiu 
nem existe. pois se iniciou ha cinco meses e nao tivemos 
a oportunidade de faze-la. Essa prorroga^ao e uma prova 
de que a maioria esmagadora que a quer nao tern competencia 
para faze-la. 

O SR. PRESIDENTE (Flumberto Lucena) — Vai ser en- 
cerrada a votaijao. (Pausa.) 

Encerrada a votaqao, passa-se ao resultado. 
Votaram "sim" 350; "nao", 81; "absten^oes", 7. Total. 

438 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Passa-se 
a apreciagao, em turno unico, do Projeto de Resolu^ao n" 
3, de 1994-RCF, que altera o caput do art. 34 da Resolu^ao 
nJ 1, de 1993. 

Em discussao. 

O Sr. Pinheiro Landim — Sr. Presidente, peqo a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex" a palavra. 

O SR. PINHEIRO LANDIM (PMDB — CE. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, quero apenas registrar a minha 
presen^a e o voto "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Concedo 
a palara ao nobre Lfder Luiz Salomao pela ordem. 

O SR. LUIZ SALOMAO (PDT — RJ. Sem revisao do 
orador.) — Sr. Presidente, Sr*5 e Srs. Congressistas, o Partido 
Democratico Trabalhista quer registrar seu protesto veemente 
contra as manobras praticadas nesta Casa, com sucessivos 
adiamentos de reunides que vem sendo convocadas desde 
o dia 25 de Janeiro proximo passado, para definir a instalagao 
de tres Comissdes Parlamentares de Inquerito. 

Desde a vota^ao da CPMI do Orgamento ficou acertado 
que seria instalada, imediatamente apds a conclusao dos seus 
trabalhos, a CPMI das Empreiteiras. Eu me comovi, como 
a maioria do Plenario daquela Comissao se comoveu, com 
o discurso do nobre Senador Pedro Simon, eminente Lfder 
do Governo nesta Casa, quando S. Ex' pregou a necessidade 
de se dar prosseguimento aos trabalhos da CPMI do Or?a- 
mento. S. Ex' foi aplaudido com todo ardor por todos que 
estavam presentes no encerramento dos trabalhos. 

No entanto, aquela disposi?ao, que foi afirmada de forma 
inequfvoca, acabou se diluindo dentro desse espfrito ja confir- 
mado e denunciado de que tudo tern que acabar em pizza. 
Na verdade, h^ urn conluio entre alguns partidos, lamenta- 
velmente os de maior porte nesta Casa, para que as investi- 
gagdes de fraude no Onjamento, de cumplicidade entre Parla- 
mentares e empreiteiras, nao sigam adiante. Tivemos diversas 
situa?6es em que os argumentos mais vazios, mais irrelevantes, 
foram utilizados para adiar essas decisoes. Houve a associagao 
insdlita de assuntos completamentes diferentes, como a CPI 
da CUT e a CPI para exame do financiamento das campanhas. 

empregadas para adiar tambem a decisao fundamental sobre 
a instala^ao da CPMI da empreiteiras. 

Sr. Presidente, e importante registrar que sao verdadeiras 
as demincias feitas pelos meios de comunica?ao sobre a hipo- 
crisia desta Casa na apuragao real dos fatos graves, denun- 
ciados por Jose Carlos Alves dos Santos, que nos levaram 
a todo aquele tumulto, que foi a CPMI do Or^amento. 

De fato, muilos Parlamentares e alguns Li'deres nao tern 
interesse em fazer essa apurafao. As grandes empreiteiras 
comandam bancadas nesta Casa. Ouero deixar claro esse pon- 
to de vista do Partido Democratico Trabalhista. Se nao fosse 
assim, teria sido cumprido o compromisso solenemente assu- 
mido sob a Presidencia do eminente Senador Jarbas Passa- 
rinho 

Quando discutfamos a prorrogatjao dos trabalhos da CP- 
MI do Orqamento, foi feito um acordo, testemunhado e sacra- 
mentado pelo Senador Jarbas Passarinho. O que estava em 
jogo? Tinham sido transcorridos os primeiros 45 dias de traba- 
Iho, obviamente um prazo insuficiente para apura^ao dos fa- 
tos, um prazo que ja foi deliberadamente curto quando marca- 
do. E, na hora de prorrogar, o Regimento permitia o acres- 
cimo de 135 dias para chegarmos aos 180. No entanto, o 
Senador Jarbas Passarinho foi fiel ao acordo. Propds que en- 
curtdssemos a prorrogagao para apenas 45 dias e nos concen- 
trassemos na apuragao dos fatos relatives aos Parlamentares 
e ao Poder Executivo, deixando para outra CPMI a questao 
das empreiteiras. 

O meu partido. por intermedio da Deputada Marcia Cibi- 
lis Viana, Junto com outras forgas desta Casa, coligiu assina- 
turas para aprovar a CPMI. Numa sessao em que a hipocrisia 
predominou, foi dito que aquela CPMI iria ser instalada ime- 
diatamente, porque era uma exigencia da opiniao piiblica. 
No entanto, prevalece mais uma vez esse espfrito de conchavo, 
essa hipocrisia que constitui uma trai?ao a sociedade e a opi- 
niao publica, porque, de fato, nas reunioes, o que se tern 
procurado e empurrar com a barriga o Partido Democratico 
Trabalhista e outras fonjas que exigem a instalaijao da CPMI 
do Orgamento. 

O Presidente Humberto Lucena, para se eximir de qual- 
quer responsabilidade, exigiu dos partidos a indicagao dos 
membros dessas Comissdes. Se os partidos nao o fizessem, 
ele os indicaria ad hoc. No entanto, S. Ex' tern participado 
dessa tentativa de nos enrolar, de nos engodar, adiando suces- 
sivamente a marca^ao da reuniao dos Li'deres que ira definir 
a instalagao da CPMI. Falo da CPMI das Empreiteiras, porque 
fui testemunha, juntamente com outros 22 Parlamentares, 
de um compromisso assumido, testemunhado tambem pela 
midia nacional. Nao posso compactuar com essa verdadcira 
enrolagao a sociedade, praticada pelo Congresso, com o adia- 
mento sucessivo da reuniao. 

A partir do mes de abril, esta Casa estara esvaziada, 
nao havera Parlamentares aqui para apurar os fatos, e a CPMI 
caira no vazio. 

Nao falo da CPI da CUT, da CPI para exame de financia- 
mentos das campanhas, porque, apesar de serem importantes, 
nao se revestiram do mesmo compromisso politico firmado 
nao apenas pelos 22 membros, mas por toda a Casa, que 
jurou apurar os fatos; estes nao foram apurados e estao sendo 
jogados na lata de lixo. Estao traindo a opiniao publica. Temos 
de fazer essa demincia porque o erro esta sendo patrocinado 
pelas lideran^as da Casa. Nao e o Plenario que se reune com 
essa finalidade e modifica o objetivo da reuniao, mas sim 
as Lideran^as. 
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Sr. Presidentc, V. Ex', que tem uma responsabilidade 
fundamental no caso, queria receber o nosso protesto, porque 
nao nos conformamos com essa pr4tica abusiva de se adiar 
indefinidamente o funcionamento da CPMI do Orgamento. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Antes de 
conceder a palavra ao proximo orador inscrito, a Presidencia 
se sentc no dever de repelir as palavras que acabam de ser 
pronunciadas pelo nobre Eider Luiz Salomao, tendo em vista 
a acusagao de S. Ex', nao precede, absolutamente. 

A Presidencia tem a consciencia do dever cumprido. No 
momento em que as Lideramjas de alguns partidos nao indica- 
ram os membros das Comissdes Parlamentares de Inquerito 
sobre a CUT, as emprcitciras e o financiamento de campa- 
nhas, de imcdiato, tomamos providencias para que os nomes 
fosscm indicados, e elcs o foram. Resta apenas o problema 
da instala?ao, que csta dependendo de deliberagao final dos 

Srs. Lfderes. A Presidencia tem tornado todas as medidas 
ao seu alcance para que ela se fa^a. Mas a questao da instala^ao 
depende do quorum e, portanto, do comparecimento dos Srs. 
Congressistas indicados para compor as respectivas CPE 

O SR. EUIZ SALOMAO — Sr. Presidente, a bem da 
verdade, antes do Carnaval, V. Ex* marcou a reuniao para 
ter?a-feira passada. Mudou o objetivo da pauta, marcou para 
hoje e a cancelou. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — V. Ex' ja 
falou. 

Tenha paciencia, nobre Congressista. 
Nao houve cancelamento de reuniao. V. Ex* nao pode 

ser injusto com a Presidencia. Acontece que recebi comuni- 
cagao das Lidcrangas do PFL e do PSDB dizendo que estavam 
reunidos com suas bancadas e que nao poderiam comparecer. 
Adiei para amanha. Apenas isso e nada mais. 

Nao existe, de maneira nenhuma, isso que V, Ex* estd 
dizendo. O nobre Congressista estd sendo inveridico e injusto, 
e a Presidencia nao aceita essa forma de procedimento. (Pal- 
mas.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Com a pala- 
vra, para discutir, o nobre Congressista Germano Rigotto. 

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB — RS. Sem revi- 
sao do orador.) — Sr. Presidente, em primeiro iugar, pe?o 
a Mesa que tome providencias para que tenhamos urn pouco 
mais de controle. Nao e minha intencao chamar a atengao 
da Presidencia, mas temos de votar em seguida o Fundo Social 
de Emcrgencia. Sr. Presidente, sinto que nao esta havendo 
controle, como deveria haver. Existe ate uma cerla condescen- 
dencia da Mesa em rela^ao ao tempo concedido aos Srs. Parla- 
mentares para sua exposi^ao. Serd votado o Fundo Social 
de Emergencia, que e importante. Sr. Presidente, na minha 
opiniao, o Regimento deve ser seguido rigorosamente e obser- 
vado o tempo destinado a cada Parlamentar que ocupar a 
tribuna a partir deste momento. 

Aos colegas Congressistas que se manifestaram contra 
o merito da prorroga^ao dos trabalhos da Revisao Costitu- 
cional, em relaijao ao Regimento, repito: j4 votamos aqui 
mudan;as regimentais, em regime de urgencia, e nao ouvimos 
uma voz contr4ria. Votamos em regime de urgencia, sem 
seguir o prazo de cinco sessoes, e nao houve nenhuma oposi- 
^ao, Sr. Presidente. 

O que esta sendo votado neste momento, o pedido de 
urgencia nao 6 novidade. E com relagao ao mdrito e bom 
dizer que 31 de maio 6 um prazo que nos permite avan?ar 

na revisao constitucional e trabalhar com a certeza de que 
teremos condigoes de chegar ao entendimento com rela^ao 
a agenda e ao mdrito das materias. A prorrogagao ate 31 
de maio e o prazo minimo de que precisamos para realizar 
a revisao. 

Temos de deixar claro que, se a revisao nao avan?ou 
como deveria, isso se deve ao trabalho da CPI do Or^amento 
e a todos os envolvimentos que tivemos no Congresso Nacio- 
nal. possfvel que a partir da reuniao que V. Ex' comandou 
ontem. Sr. Presidente, quando se sentaram a mesa represen- 
tantes de todos os partidos e se iniciou uma negociagao em 
rela^ao a uma agenda minima e a procedimentos, possamos 
avan?ar mais celeremente nos trabalhos da revisao constitu- 
cional. Como disse, a prorroga^ao ate 31 de maio e o tempo 
minimo de que necessitamos para concluir esse trabalho. 

Por isso, nosso encaminhamento e favordvel com relasao 
ao merito. 

A Sr" Maria Valadao — Sr. Presidente. pe?o a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tem V. 
Ex* a palavra. 

A SRA. MARIA VALADAO (PPR — GO. Sem revisao 
da oradora.) — Sr. Presidente, gostaria de registrar meu voto 
"sim" na vota^ao anterior. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Seu voto 
sera registrado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Concedo 
a palavra ao Congressista Josd Genofno. 

O SR. JOSE GENOINO (PT — SP. Sem revisao do ora- 
dor.) — Sr. Presidente, Sr*6 e Srs. Congressistas, usarei o 
tempo previsto no Regimento. 

Essa questao envolve dois problemas: O primeiro e de 
merito, o tempo de dura^ao da revisao, e vejam bem como 
essa questao esta se voltando contra os Resivores. Com esse 
dispositive, o Relator do Regimento Interno e os partidos 
que apoiavam a revisao dificultaram enormemente que se 
emendasse o Regimento, e aqui estd a dificuldade, nobre 
Deputado Germano Rigotto. A Maioria dificultou que se 
emendasse o Regimento com medo que a Minoria, utilizan- 
do-se desse recurso, obstrufsse o trabalho revisor. Agora, a 
Maioria precisa adiar o t^rmino do processo revisional — 
e os que honestamente querem revisao sabem disto — mas 
nao se est^ discutindo as alternativas de data. 

Deveriamos, neste momento, iniciar uma discussao en- 
volvento tres pontos: a data; o tamanho da pauta, da agenda; 
e os itens que a compdem. Estamos fazendo um trabalho 
do fim para o comedo. Vamos discutir atd 31 de maio. 

Ora, Sr. Presidente, aprovar a prorroga?ao ate 31 de 
maio 6 adotar o instrumento que vai desmoralizar esta Casa, 
porque amanha, se a Maioria resolver nao dar mais quorum 
e encerrar a revisao naquilo que quiser, estara acabado o 
"ate 31 de maio". 

Fala-se, por exemplo, em reformas polfticas, e reforma 
polftica e necessiria, mas o charme, o batom, a beleza da 
reforma polftica foi estragada, porque fizeram agao entre ami- 
gos para desincompatilizar Governador, o que tende a se trans- 
formar no que os cinco anos foram para a Constituigao de 
1988. Esse trabalho, Deputado Germano Rigotto, nao di cre- 
dibilidade a revisao. 

Existe outro argumento: todos dizem que a democracia 
e um valor universal. Talvez a Maioria da Casa ache que 
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estou dizendo bobagem, porque vou citar um autor italiano 
que considera as normas da democracia algo universal e funda- 
mental para ser respeitado. As normas tern universalidade 
na sua aplica9ao e no processo de sua alteragao. 

A Maioria esia hoje violentando o princfpio da demo- 
cracia. Logo, a Maioria hoje nao e democratica. A Maioria 
hoje e casufsta. A Maioria hoje e autoritaria, porque nao 
e francamente democrdtica, porque esta usando um metodo 
autoritario para sangrar a democracia na universalidade das 
normas. Esse e o problema. E quern faz isso hoje amanha 
colhe os resultados. A histdria ja mostrou isso, 

Estd faltando bom senso, esta faltando jui'zo, esta faltando 
espfrito piiblico, esta faltando estadista da Repubica. E isso 
o que esta faltando. Esta-se fazendo casufsmo num piano 
de estabiliza^ao, numa medida provisdria. Pergunto: O que 
sobrara da Repiiblica? O que sobrara do Pafs? Os interesses 
casufsticos de quem acredita que a norma nao vale nada? 
Os interesses daqueles que como nds defendem a universa- 
lidade das normas democraticas, normas que valem para to- 
dos, para a Maioria e para a Minoria? 

A Maioria esta dizendo hoje, nesta Casa, que a demo- 
cracia so vale se ela puder usa-la da maneira que quiser. 
Isso nao e Maioria democratica. A Maioria que elimina a 
Minoria e autoritaria, intolerante e intransigente. E isso o 
que esta acontecendo hoje no plenario do Congresso Revisor. 

O Sr. Mario de Oliveira — Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 

O SR. MARIO DE OLIVEIRA (PP — MG. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, quero apenas consignar meu 
voto "sim" na votagao anterior. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Sera regis- 
trado o voto de V. Ex' 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern a pala- 
vra o nobre Congressista Jose Lourengo. 

O SR. JOSE LOURENCO (PPR — BA. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, Sr'5 e Srs. Congressistas, e 
interessante a posigao da Minoria. Eles se consideram e nos 
consideram detentores do monopdlio das decisdes desta Casa. 

Maioria nao tern rribnopdlio. Maioria tern, sim, vontade, 
determina^ao, objetivo, comunhao e identificagao com a Na- 
9ao. Por isso, somos Maioria. Somos Maioria porque represen- 
tamos a maioria da sociedade. 

As bancadas do PMDB e de todos os demais partidos 
centristas nesta Casa, que nao tern compromissos com o atra- 
so, com o arcaico, com aquilo que nao viabiliza o Brasil de 
amanha, todos esses apostam, creem, acreditam firmemente 
que o unico caminho para tirarmos o Pafs do impasse em 
que se encontra e a revisao constitucional.l 

O mais interessante. Sr. Presidente — e veja V. Ex' a 
flagrante contradigao — e que representantes do PT nao assi- 
naram a Constitui^ao de 1988 porque nao a consideravam 
avangada; nao participam da revisao de 1994 porque conside- 
ram a Constituigao de 1988 atual e, como e atual, nela nao 
se deve mexer; e intocavel. Que partido e esse? Que homens 
sao esses? Que gente e essa que nem tern autorizagao da 
sua Comissao Executiva Nacional para participar dos traba- 
Ihos revisionais desta Casa? 

Sr. Presidente, se eu pertencesse a esse partido, ou ficaria 
em casa ou rasgaria minha carteirinha de filiagao, porque 

esse partido nao e democratico. E caso unico no mundo a 
Comissao Executiva Nacional de um partido impedir que seus 
representantes no Congresso Nacional atuem, desenvolvam 
agdes parlamentares. Nao existe no mundo tal comportamen- 
to. Mas nds somos coerentes, homens com visao do futuro 
do Brasil. Assistimos ao Pafs se inviabilizar com esta Consti- 
tuigao, ja que este ano o PIB cresceu 4,9%; a populagao, 
3%. Na realidade, crescemos juntos 1,9%. Nos ultimos dez 
anos a populagao brasileira cresceu em 30 milhdes de habitan- 
tes. e o Produto Interno Bruto do Pafs se manteve no mesmo 
estagio de dez anos passados. Daf se dizer que 30 milhdes 
de brasileiros hoje estao marginalizados pela fome. Claro que 
estao. Se a riqueza nacional e a mesma ha dez anos e a popu- 
lagao aumentou em 30 milhdes, temos a mesma riqueza para 
dividir com um mimero muito maior de brasileiros. 

Somente a revisao constitucional permitira investimentos 
de capital de risco que possam reativar rapidamente a econo- 
mia nacional. So esta podera viabilizaro Brasil de amanha. 

Esses partidos — e eu os denuncio a Nagao — apostam 
na miseria, porque os votos deles, a fonte de seu prestfgio 
politico, vem da miseria. Enquanto houver miseria, existira 
voto para o PT, para o PCdoB, para o PDT, e quando nao 
houver mais miseria, eles acabam junto com ela, porque o 
povo brasileiro ira identificar em nds os portadores de uma 
nova mensagem e os construtores de um novo Brasil. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. (Palmas.) 

O Sr. Mendes Botelho — Sr. Presidente. pego a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 

O SR. MENDES BOTELHO (PP — SP. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, solicito a V. Ex* que determine 
o registro do meu voto "sim" na votagao anterior. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — A solici- 
tagao de V. Ex' sera atendida. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Concedo 
a palavra, para falar contra, ao Congressista Josaphat Ma- 
rinho, 

O SR. JOSAPHAT MARINHO ifFL — BA) — Sr. Presi- 
dente, Srs. Congressistas, votei contra a aprovagao da urgen- 
cia, para que se alterasse o prazo para os trabalhos da revisao 
constitucional. Nao o fiz por simples decisao polftica. Tive 
oportunidade de faze-lo em respeito ao Regimento que esta 
Casa votou. Mais do que isso. votei contra em respeito a 
autolimitagao que o Congresso se impds. 

Esta expressamente dito no art. 34 da resolugao que rege 
os trabalhos desta revisao: 

"Art, 34. Os trabalhos ^erao encerrados no dia 
15 de margo de 1994, convocando-se, a seguir, sessao 
solene para a promulgagao, ficando prejudicadas as 
materias nao apreciadas." 

Notem os eminentes Congressistas que o Congresso nao 
se limitou a fixar um prazo para a conclusao dos seus trabalhos. 
O Congresso estipulou explicitamente que, no dia fixado, as 
materias nao apreciadas seriam consideradas prejudicadas. 
O Congresso, portanto, predeterminou, ao lado de um prazo 
para os seus trabalhos, o limite das suas deliberagdes. E desde 
entao, ao assim decidir, considerou que as materias que nao 
estivessem examinadas naquela data estariam prejudicadas. 
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Ora, quem assim decide nao pode depois, sem nenhuma 
razao relevante, alterar o que foi soberanamente decidido. 
Do contrario, o que se estara fazendo e duvidar da prdpria 
soberania de decidir do Congresso Nacional. Mais ainda; se 
assim nao houvesse estabelecido o art. 34. a alteraqao nao 
se poderia procesar, como esta ocorrendo, 

O Congresso estabeleceu, simultaneamente, no art. 28. 
as normas especificas para a altera^ao dessa resolu?ao. Ouan- 
do estabeleceu normas especificas, excluiu da aprecia^ao qual- 
quer outra disposiqao do Regimento da Camara dos Depu- 
tados ou do Senado Federal. Quando as normas especificas 
regulam detcrminada materia, excluem necessariamente a in- 
cidencia de normas constantes de outros instrumentos legisla- 
tivos. 

Nao ha como admitir-se a aplica^ao de normas do Regi- 
mento da Camara dos Deputados ou do Senado para alterar 
o que especificamente o Congresso deliberou a respeito da 
alteragao das normas da resolugao que regula os trabalhos 
da Revisao Constitucional. 

Nao importa que se diga aqui — ja foi dito. no plenario. 
por um ilustre Li'der — que a maioria tern vontade e determi- 
nai;ao. Num Parlamento democratico, a maioria tern vontade 
e determina^ao nos limites da lei. Quando a maioria extravasa 
os limites da lei, nao decide como maioria, pratica o arbi'trio, 
que e prdprio dos regimes ditatoriais. Maioria so e maioria 
no regime democratico, respeitando-se, antes de tudo, os limi- 
tes das normas que estabelccem condi?des para a sua legftima 
decisao, Nao estamos aqui para imitar e repetir o que ocorreu 
durante o Governo discricionario e militar. Se o condenamos 
ontem, nao podemos imita-lo hoje. E estranho que no regime 
democratico se estabele?am normas explfcitas, claras e pe- 
remptdrias, e o mesmo Congresso que as estabelece em segui- 
da as desrespeita, afastando-as com um simples tocar de pe, 
como se a maioria eventual fosse soberana para desrespeitar 
as decisoes antes estabelecidas por ela mesma. 

E por isso. Sr. Presidente, nao por uma eventual decisao 
politica, mas sobretudo em respeito a prdpria resolugao vota- 
da. que votei contra a urgencia e votarei contra a aprova?ao 
da prorrogagao. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Concede 
a palavra ao Congressista Joao Thome. 

O SR. JOAO THOME (PMDB — AM. Sem revisao do 
orador.) — Sr. Presidente, Srs. Congressistas, a necessidade 
da ampliagao do prazo do termino da Revisao Constitucional 
e bastante pertinentc. Esta Casa vem-se arrastando no pro- 
cesso revisional, ao mesmo tempo em que aqui chegam as 
medidas econdmicas de emergencia do Governo. importantes 
para que sejam aprovadas ainda hoje nesta sessao. 

Devido ao prazo final do processo revisional — dia 15 
de margo — que praticamcnte inviabilizaria a revisao constitu- 
cional, senfiu-se necessidade da ampliagao do mesmo, princi- 
palmente agora que aquelas forgas que eram contra o proceso 
revisional ja acenam com a sua participagao nesse processo. 
Acredito mesmo que a ampliagao desse prazo ira abrir espago 
para discussoes c entendimentos mais aprofundados do pro- 
cesso revisional, a fim de que possamos realmente ter uma 
Constituigao que espelhe a realidade nacional. 

Quanto ao que esta sendo discutido. ou seja, que se esta 
violentando o prinefpio democratico, quero lembrar que esta 
Casa tern aberto determinados precedentes e neles continua- 
do. e o interessante e que quando eles interessam a outras 
partes nao se levanta uma voz. Deve set feita uma reflexao. 

corrigir-se os rumos. Mas nao podemos deixar de fazer a 
Revisao Constitucional, porque este Pafs assim o exige, apesar 
de alguns quererem o contrario. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Concede 

a palavra ao Congressista Aldo Rebelo. 

O SR. ALDO REBELO (PC do B — SP. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente. Sf* e Srs. Congressistas, sob 
a inspiragao, mais uma vez, de argumentos ocasionais, passa- 
geiros, tornados por emprestimo, de ultima hora, da lavra 
do saber jun'dico do nobre Relator, o processo revisional se 
pde em marcha. 

Ao arrepio da expectativa da Nagao c ao arrcpio. ougo 
dizer, da expectativa e da vontade desta Casa, muda-se a 
Constituigao do Pafs com as galerias vazias. obrigando a mar- 
cha forgada, pela seguranga da Casa, da retirada a poucos 
que aqui comparecem para testemunhar um espctaculo insd- 
lito. 

Hoje pela manha, solidario com as bancadas do Norte 
e Centro-Oeste, compareci como testemunha a uma reuniao 
que tiveram com o Relator-Geral da Revisao Constitucional. 
E que de maneira procedente essas bancadas desconfiam do 
que Ihes arma o nobre Relator, inspirado na campanha que 
faz o grande empresariado paulista de concentrar no Sudeste 
e no Sul nao apenas o poderio economico do Pafs, nao apenas 
o poderio da imprensa, nao apenas os grandes jornais, nao 
apenas as grandes redes de televisao, nao apenas a tecnologia, 
nao apenas os produtos industrializados; quercm concentrar 
tambem o poder politico absoluto para jogar sobre o Norte 
e o Centro-Oeste o mesmo destino em que a Europa jogou 
a Africa, do abandono completo. O Norte, o Nordestc e o 
Centro-Oeste. principalmente, que ja nao tern poder econo- 
mico, que ja nao tern poder de comunicagao, ja nao tern 
tambem forga politica para protestar contra o aplastamento 
dos seus interesses. 

Ouestionado pelos Deputados do Norte e do Centro- 
Oeste, a esta altura da revisao da Constituigao, respondia 
o nobre Relator que ainda nao tinha uma proposta pronta, 
que nao sabia ainda direito como resolver o contencioso envol- 
vendo Sao Paulo, diria melhor, envolvendo o poder econo- 
mico de Sao Paulo, porque em nome de Sao Paulo eles nao 
falam, nao falam em nome do povo de Sao Paulo, que nao 
se pronuncia, porque nao ougo de nenhum sindicato de Sao 
Paulo, nao ouvi de nenhum trabalhador de Sao Paulo que 
se deva reduzir um linico membro de qualquer Estado do 
nosso Pais. 

Para que querem a prorrogagao da revisao? Ouerem mais 
tempo para melhor conspirar? Ouerem mais tempo para adre- 
demente preparar o que, Srs. Congressistas? A democrati- 
zagao do poder politico do Pais? O estabelecimento do melhor 
equilibrio entre as diversas regides do Pais? Nao. Natural- 
mente nao e isso o que desejam. Tambem nao querem acordo 
nem pacto. Rejeitaram ontem a proposta feita pelos contras 
de uma agenda minima para a revisao. 

Ensinava um sabio do passado que o acordo e a tentativa 
de dividir um bolo de tal forma que todos se sintam aquinhoa- 
dos com o melhor pedago. Ouerem o bolo sozinhos, querem 
o bolo das telecomunicagoes, querem o bolo da Petrobras, 
querem o bolo tambem dos pequenos incentivos que se dao 
as regides mais atrasadas do Brasil. 

Por esta razao, de maneira coerente, serena, tranqiiila 
e madura, o Partido Comunista do Brasil nao poderia dar 
mais tempo aos conspiradores. Que se ponha cobro a revisao 
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da Constituiijao, porque nao e para aperfeiqoa-la nem para 
melhora-la que querem mais tempo, e para aprofundar as 
distor^oes ja existentes no Pai's e no prdprio texto da Consti- 
tui^ao. O PC do B votara "nao". 

O SR. PRES1DENTE (Humherto Lucena) — Concede 
a palavra ao Congressista Israel Pinheiro. que falara a favor. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO (Bloco Parlamentar — MG 
Sem revisao do orador.) — Sr. Presidente, Srs e Srs. Congres- 
sistas, a extensao do prazo para o encerramento da Revisao 
Constitucional e materia da maior importancia e objetividade. 
E claro que o prazo atual e inviavel. O termino em 31 de 
maio nos parece dentro de uma logica polftica, de uma monta- 
gem polftica. Estamos atravessando uma fase de turbulencia 
na vida economica, na vida polftica e. sobretudo. na vida 
social. As coisas vao se encaixando. Aprovado hoje o Fundo 
Social de Emergencia, teremos o infcio da estabiliza^ao da 
economia brasileira. Estabilizada a economia, teremos tempo 
de tratar dos outros problemas, sobretudo dos problemas revi- 
sionais. Maio e o prazo perfeito, porque, terminada a revisao, 
entraremos na campanha eleitoral. 

A campanha eleitoral normalmente toma tres meses, nao 
mais do que dois ou tres meses. Teremos realmente um calen- 
dario muito objetivo, muito razoavel, muito logico. Teremos 
ate maio trabalhos revisionais; em junho, julho, agosto, setem- 
bro, campanha elitoral para 3 de outubro. 

A medida merece os nossos aplausos. enquadra-se dentro 
da racionalidade e da logica polftica. Com isso votamos a 
favor da extensao do prazo para o termino da Revisao Consti- 
tucional. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Concede 
a palavra para se pronunciar contra ao nobre Congressista 
Magno Bacelar. 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT — MA. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, Sr' e Srs. Congressistas, e 
uma insensatez pretender proceder a revisao constitucional 
num momento em que o Pafs tern prioridades muito mais 
graves. E poderfamos dizer que prorrogar o prazo da revisao 
e uma incoerencia. 

Sr. Presidente, quando o nobre Deputado Cardoso Alves 
fazia apelo ao Deputado Jose Genofno para que desarmasse 
os espfritos, visava fazer prevalecer a fonja de uma maioha 
que procura massacrar a minoria e sobretudo retirar os poucos 
cidadaos que aqui vem — poucos pelo prdprio descredito 
do Congresso. 

Vimos o nobre Lfder do PMDB, Deputado Germano 
Rigotto, pedir a palavra para exigir pressa e a limitagao do 
tempo dos oradores que se manifestam nesta Casa. Ora, para 
que pedir pressa e pedir a prorroga^ao do prazo para a revisao? 
Issto e uma incoerencia! Ontem me foi recusada a entrada 
para pedir um destaque. O prazo encerrou-se as 18h, compa- 
reci as 18h2min e nao pude entregar o destaque. 

Para que a prorrogagao, se o Relator da revisao retine 
todos os destaques e faz com que sejam votados imediata- 
mente, massacrando o direito daqueles que querem externar 
as suas preocupa^des com o Pafs? 

O Deputado Jose Louren^o, num ato de incoerencia, 
faz um apelo aos partidos progressistas — do PP, ao PDT 
e a tantos outros — no sentido de que participem desta revisao, 
nao fujam dela. Participar como, se nos, da minoria, nao 
temos o direito de ver aprovadas as nossas emendas e os 
nossos destaques, nao temos o direito sequer de nos mani- 
festar? 

Sr. Presidente, tentar prorrogar o prazo desta revisao 
e uma incoerencia ate daqueles que apdiam o Governo. por- 
que a Justiga assumiu o compromisso, que foi amplamente 
divulgado pela imprensa. de acatar a promulgagao parcelada 
desde que o prazo da revisao nao se estendesse por mais 
tempo. 

Marcada a revisao pela incoerencia c pela forga de uma 
maioria que nao respeita o direito da minoria, nao se pode 
clamar pela paz e exigir raciocfnio. Raciocfnio e coerencia 
sao produtos da calma e nao do a^odamento, do massacre 
de que tern sido vftimas as minorias e todo o povo brasileiro. 

Por esta razao, o PDT no Senado Federal tamberh enca- 
minha o voto contra essa medida de fonja que lembra muito 
mais recessao do que democracia. que e o que queremos 
atingir. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Concedo 
a palavra ao nobre Congressista Luiz Carlos Hauly. 

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PP — PR. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, Sr" e Srs. Congressistas, para 
nao cansar ainda mais este Congresso ja exausto. quero dizer 
que sou a favor da prorroga^ao da revisao constitucional. 
O Pafs necessita da revisao e necessita tambem do piano de 
estabiliza^ao da economia que esta sendo levado a efeito pelo 
Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, e pelo 
Presidente Itamar Franco. 

Entendo, como a maioria desta Casa, que sem a revisao 
constitucional o piano nao sera perene. O modelo esta esgota- 
do. O momento e este. estamos em meio a revisao e discute-se 
seu merito. Precisamos fazer uma boa revisao constitucional, 
objetivando a melhoria dos sistemas tributario e previden- 
ciario. tirando os excesses, acabando com as Icis benevolentes. 
Se leis benevolentes resolvessem alguma coisa, nao teffamos 
32 milhoes de miseraveis e 40 milhdes de pobres. 

E precise revisar a Constitui?ao e, se necess^rio, prorro- 
gar um pouco o prazo para revisa-la. Esta e a minha positjao. 
Conclamo os companheiros a votagao. 

Era o tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Antes de 
dar seqfiencia aos trabalhos, a Presidencia propde a prorro- 
ga?ao da presente sessao ate 22 horas. (Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Ha requeri- 
mento a ser lido pelo Sr. Secretario. 

E lido o seguinte. 

REQUERIMENTO N0 66, DE 1994-RCF 
Nos termos regimentais, requeremos o encerramento da 

discussao do Projeto de Resolutjao n" 3/94—RCF. 
Sala das Sessoes, 23 de fevereiro de 1994. — Jos6 Lou- 

ren^o — Luiz Eduardo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Em votatjao 
o requerimento. 

Os Srs. Congressistas que o aprovam permanetjam como 
se acham. (Pausa.) 

Aprovado. 

O Sr. Chico Vigilante — Sr. Presidente, pego a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V, 
Ex" a palavra. 
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O SR. CHICO VIGILANTE (PT — DF Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, o PT vota contra. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Passa-se 
a votaqao, em turno unico, do Projeto de Resolugao n' 
3/94-RCF. 

O Sr. Cid Saboia de Carvalho — Sr. Presidente. pe^o 
a palavra para uma questao de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — E sobre 
a votagao? 

O Sr. Cid Saboia de Carvalho — Sim, Sr. Presidente, 
e exatamene sobre isso. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Fx'' a palavra. 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO (PMDB — CE 
Sem revisao do orador.) — Sr. Presidente, uma grave diivida 
me assalta neste momento. 

A Constituigao Federal reza, no seu art. 49, item XI: 
"Art. 49, E da competenia exclusiva do Con- 

gresso Nacional: 

XI —zelar pela preservagao de sua competencia 
legislativa em face da atribuiijao normativa dos outros 
Poderes." 

Estamos sendo Sr. Presidente, que, muito embora o caso 
nao se deva aos outros Poderes, o fato e que a Camara dos 
Deputados e o Scnado Federal vao receber uma delibera^ao, 
agora, do Congresso Revisor sem nenhuma consulta ao Con- 
gresso Nacional em si, Muito embora sejam os mesmos compo- 
nentes, o mcsmo Presidente, a verdade e que o Congresso 
Nacional estd perfeitamente distinto do Congresso Revisor. 
E enquanto ha mcdida provisdria que ji vai ser reeditada 
pela decima vez, enquanto o Senado Federal para, a Camara 
dos Deputados para, vamos dcliberar, no Congresso Revisor. 
que essa paralizagao continuara ao arrepio de uma consulta 
ao drgao que e a soma exatamentc das duas Casas. 

Entao fago a questao de ordem para deixar registrado 
nos Anais desta Casa o meu cntendimento de que esta materia 
deveria ser submetida previamente ao Congresso Nacional 
para, examinados os interesses do Poder Legislative basico, 
examinarmos a questao da revisao. Nao posso entender que 
urn Congresso Revisor tenha tal autonomia, que, para revisar 
a Constituigao, possa elc prolongar os trabalhos, pelo quais 
param Camara e Senado, sem que tenham tempo para a elabo- 
ragao natural dos seus trabalhos. 

Faqo a questao de ordem com base no art. 49 da Consti- 
tuigao Federal, respeitante a competencia do Congresso Na- 
cional, porque esta deliberagao praticamente faz ignorar a 
existencia do Poder Legislative cm si, para termos o poder 
reviser prcdominando sobre o Poder Legislative. 

E a questao de ordem que faqo para que V. Ex' paralise 
essa votagao ate rcsolvcr esta questao de ordem, se e que 
V. Ex' nao pretende resolve-la de imediato. Mas fago isso 
para o rcgistro doutrinario respeitante a competencia do Con- 
gresso Nacional como drgao basico da existencia do Poder 
Legislative. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Nobre Con- 
grcssista Cid Saboia de Carvalho, devo dizer a V. Ex' que 
a mint me parcce que ha nas suas palavras, sem embargo 

da ilustratjao que reconhe^o em V. Ex", da sua cultura jun'dica. 
um equfvoco. 

Sabe V. Ex" que estamos aqui reunidos no plenario do 
Congresso Revisor. que tern normas regimentais prdprias e 
cahe a ele fixar o im'cio e o termino da Revisao Constitucional. 

Dai por que o Senado e a Camara estao funcionando 
regulamente, e o Congresso Nacional lambem. 

Portanto, a decisao da Presidencia e no sentido de que 
cabe ao Congresso Revisor, sem diivida alguma, apreciar. 
como esta apreciando o presente projeto dc resoluqao. 

E a decisao. 
O Sr. Cid Saboia de Carvalho — Sr. Presidente, pego 

a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex" a palavra. 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO (PMDB — CE. 
Sem revisao do orador.) — Sr. Presidente, quero recorrer 
da decisao de V. Ex" para a Comissao de Constituigao e Justiqa 
e de Cidadania do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — V. Ex" vai 
ser atendido. 

A Presidencia, tendo em vista tratar-se de materia consti- 
tucional, vai aplicar subsidiariamente o Regimento Comum 
e enviara o seu recurso ao crivo da Comissao de Constitui^ao 
e Justi?a e de Cidadania do Senado Federal. 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO — Agradeqo a 
V, Ex' 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Vota?ao, 
em turno unico, do Projeto de Resoluqao n' 3. de 1994 — 
RCF. 

Os Srs. Congressistas que o aprovam permanegam como 
se acham. (Pausa.) 

Aprovado. 

O Sr. Chico Vigilante — Sr. Presidente, pego a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Licena) — Tern V. Ex" 
a palavra. 

O SR. CHICO VIGILANTE (PT — DF. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, pego verificagao de votagao. 

O Sr. Carlos Lupi — Sr. Presidente, pego a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 

O SR. CARLOS LUPI (PDT — RJ. Sem revisao do or,- 
dor ) — Sr. Presidente, o PDT tambem pede verificagao dt. 
votagao de votagao. acompanhando o PT. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Pego aos 
dois Congressista que registrem as suas presengas, pelo fato 
de terem pedido verificagao de votagao. 

O Sr. Chico Vigilante — Sr. Presidente, vamos registra-la 
no momento oportuno. 

O SR. CARLOS LUPI — Sr. Presidente, nos a registra- 
remos no momento em que for ligado o painel. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Sim, so 
para manter a verificagao. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Pe?o aos 
Srs. Congressistas que ocupem seus lugares. 

Sera feita a veriticagao de vota^ao requerida para o pro- 
jeto de resolugao que prorroga a revisao constitucional ate 
o dia 31 de maio do corrente ano. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Como vo- 
tam os Srs. Lideres? 

O SR. CHICO VIGILANTE (PT — DF. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente. a bancada do PT se declara 
em obstrugao. 

O SR. CARLOS LL'PI (PDT — RJ. Sem revisao do ora- 
dor.) — Sr. Presidente. a bancada do PDT se declara em 
obstrugao e pede aos seus Parlamentares presentes que nao 
votem. 

O Sr. Marcelino Romano Machado — Sr. Presidente. 
peqo a paalvra para uma questao de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Ludena) — Tern V. 
Ex a palavra. 

O SR. MARCELINO ROMANO MACHADO (PPR — 
SP. Sem revisao do orador.) — Sr. Presidente, a Lideran^a 
do PDT solicitou verificagao pelo PDT. O PDT solicitou verifi- 
cagao de vota^ao. No enlanlo, agora fala-se em obstru?ao. 
Pergunto a V. Ex' se aqueles que solicitam verificaijao nao 
devem estar presentes para votar. Porque foi pedida verifi- 
cagao pela bancada o PDT. e nao apenas por um Deputado. 
E se a bancada do PDT pede verificagao, isto significa que 
deve estar presente, caso contrario invalida o pedido feito. 

O Sr. Eduardo Suplicy — Sr. Presidente. petjo a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTS (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT — SP. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, a bancada do Partido dos Traba- 
Ihadores no Senado Federal esta presente. mas em obstru?ao. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Desejo es- 
clarecer aos nobres Congressistas que jd solicitei aos dois Lide- 
res que pediram a verificagao que registrem suas presents 
no painel. Se nao registrarem, caira a verificagao. o que 
reza o Regimento. 

Vai ser aberto o painel. 
Pego aos Srs. Congressistas que ocupem seus lugares. 
Pego aos Srs. Lt'deres que manifestem seus votos para 

orientagao das bancadas. 
Como votam os Srs. Lideres? 
O SR. MARCELINO ROMANO MACHADO (PPR — 

SP. Sem revisao do orador.) — O PPR vota "sim". Sr. Presi- 
dente. 

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PP — PR Sem revisao 
do orador.) — O PP'vota "sim". Sr. Presidente. 

O SR. HAROLDO LIMA (PC do B — BA. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, o PC do B esta em obstrugao. 

O SR. CHICO VIGILANTE (PT — DF. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, o PT esta em obstrugao. Entre- 
tanto, o Lider votara para garantir regimentalmente o pedido 
de verificagao. 

O SR. CARLOS LUPI (PDT — RJ. Sem revisao do ora- 
dor.) — Sr. Presidente, o PDT tambem esti em obstrugao. 

com um representante da Lideranga registrando a presenga 
no painel, como sempre faz. 

O SR. LUIS EDUARDO (Bloco Parlamentar — B A. Sem 
revisao do orador.) — Sr. Presidente, o PEL vota "sim". 

O SR. JOAO THOME (PMDB — AM. Sem revisao do 
orador.) — Sr. Presidente. o PMDB vota "sim". 

O SR. JONES SANTOS NEVES (PL — ES. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, o PL vota "sim". 

O SR. JOSE ABRAO (PSDB — SP. Sem revisao do ora- 
dor.) — Sr. Presidente, O PSDB encaminha o voto "sim". 

O SR. ROBERTO FRANCA (PSB — PE. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, o Partido Socialista Brasileiro 
mantem-se em obstrugao. Espera registrar a presenga do Vice- 
Li'der no painel, tao logo seja possivel. 

OSR. GASTONE RIGHI (Bloco Parlamentar — SP. Sem 
revisao do orador.) — Sr. Presidente, a Lideranga do PTB 
orienta a sua bancada a votar "sim". 

O Sr. Mario Covas — Sr. Presidente. pego a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 

O SR. MARIO COVAS (PSDB — SP. Sem revisao do 
orador.) — Sr. Presidente, o pedido de verificagao e feito 
com que subscrigao? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — E feito ba- 
seado no art. 18: 

"Art. 18. Proclamado o resultado de votagao 
simbolica, podera ser pedida sua verificagao em reque- 
rimento apoiado por, no mi'nimo, 59 Congressistas ou 
Lideres que representem esse niimero." 

A verificagao foi pedida pelos Lideres do PT e do PDT, 
que representam esse niimero. 

OSR. MARIO COVAS — Logo, se quern pede verificagao 
e obrigado a consignar o seu voto no painel e se no caso 
especffico e necessario o apoiamento de 59 Congressistas ou 
Lideres que os representem, h?? de se ter 59 votos no painel. 
e nao apenas o do Lider. Nao posso usar da prerrogativa 
de pedir verificagao tendo atras de mim 59 votos e sd eu 
ser obrigado a votar. Isso e tao clam. Sr. Presidente, que 
o Regimento do Senado manda que o pedido de verificagao 
tenha o apoio de pelo menos cinco Parlamentares, que sao 
obrigados a votar, e nao apenas aquele que pede a verificagao. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Diz o Regi- 
mento do Senado, que e subsidiario, no item X do art. 293 

"Art. 293  
X — se, ao processar-se a verificagao, os reque- 

rentes nao estiverem presentes ou deixarem de votar. 
considerar-se-a como tendo dela desistido." 

O SR. MARIO COVAS — Os requerentes sao os 59. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Ou os Lide- 
res que os representem. 

O SR. MARIO COVAS — Claro, os Lideres que repre- 
sentem os 59 votos. Eles carregam essa carga. Vou recorrer 
dessa decisao a Comissao de Constituigao e Justiga e de Reda- 
gao. 
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O SR. FRESIDENTE (Humherto Lucena) — Nohre Con- 
grcssista Mario Covas, nao se trata de materia constitucional. 
portanto, nao pode haver recurso. 

O Sr. Jose Fortunati — Sr. Presidente, pe^o a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humherto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 

O SR. JOSE FORTUNATI (PT — RS. Sem revisao do 
orador.) — Sr. Presidente. estou surpreso com o Senador 
Mario Covas, que sempre foi um homem democratico. Na 
verdade, o Senador Mario Covas vem a este plenario com 
o maior casuismo que ja vi. O Regimento Interno e muito 
claro: sao dois h'deres que representem 10r7 do Congresso 
Revisor — representem. vejam hem. Nao e que tenham que 
votar. 

Fico preocupado quando Parlamentares que tern um pas- 
sado democratico tentam atropelar as minorias. Alias, e o 
que tern acontecido no Congresso Revisor, desde o principio. 

O companheiro Jose Genoino expressou-se de forma cor- 
reta: para se modificar uma norma, estao atropelando varias 
normas, e principalmente as minorias. 

Sr. Presidente, fico impressionado de ver o Senador Ma- 
rio Covas aderir a esse casuismo para atropelar as minorias. 

Deixo registrada aqui a minha eslranheza. 

O SR. PRESIDENTE (Humherto Lucena) — A questao 
ja esta decidida. 

Pe?o aos Srs. Congressistas que ocupem os seus lugares. 

O Sr. Ronan Tito — Sr. Presidente, pe?o a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humherto Lucena) — Tern V. 
Ex" a palavra, 

O SR. RONAN TITO (PMDB — MG. Sem revisao do 
orador.) — Sr. Presidente, sem diivida nenhuma. tern razao 
o Senador Mario Covas. 

Um Lfder presente representa Parlamentares ausentes? 
Como, se a verifica^ao se faz a partir dos presentes? Se um 
Eider representa, digamos, cem Parlamentares, e cinqiienta 
deles estao ausentes ate de Brasilia, ele continua represen- 
tando os cem Parlamentares? 

Acho que subsiste a argumenta^ao do Senador Mario. 
Covas. E democracia. Sr. Presidente. e obediencia a lei. 

O Sr. Jos^ Fortunati — Sr. Presidente, pe^o a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humherto Lucena) — Tern V. 
Ex" a palavra. 

O SR. JOSE FORTUNATI (PT — RS. Sem revisao do 
orador.) — Estamos obedecendo a lei. O que ha e casuismo. 

O SR. PRESIDENTE (Humherto Lucena) — E o que 
esta escrito no Regimento. 

Esta decidida a questao. 

Pego aos Srs. Congressistas que ocupem os seus lugares. 

O Sr. Carlos Lupi — Sr. Presidente, pego a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humherto Lucena) — Tern V. 
Ex" a palavra. 

O SR. CARLOS LUPI (PDT — RJ. Sem revisao do ora- 
dor.) — E estranho que esse argumentos aparegam quando 
somos nos que pedimos verificagao. Quando a verificagao 
e pedida do lado de la. nao aparecem esses argumentos. 

OSR. PRESIDENTE (Humherto Lucena) — Os Srs. Con- 
gressistas que se encontram na bancada queiram registrar os 
seus codigos de votagao. 

Srs. Congressistas. queiram registrar os seus votos. 

O SR. PRESIDENTE) (Humherto Lucena) — Pego aos 
Srs. Congressistas que ocupem seus lugares e registrem seus 
codigos de votagao. 

Os Srs. Congressistas que se encontram nas bancadas 
queiram acionar simultaneamente o botao preto do painel 
e a chave sob a bancada. mantendo-os pressionados ate que 
a luz do codigo se apague. (Pausa.) 

Os Srs. Congressistas que nao registraram seus votos quei- 
ram faze-lo nos postos avulsos. 

Como votam os Srs. Li'deres? 

OSR. ERNESTOGRADELLA(PSTU—SP. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, o PSTU esta em obstrugao, 
contra a revisao. 

O SR. SERGIO AROUCA (PPS — RJ. Sem revisao do 
orador.) — Sr. Presidente, o PPS vota "sim". 

O SR. JOSE ABRAO (PSDB — SP. Sem revisao do ora- 
dor.) — Sr. Presidente, o PSDB esta recomendando a sua 
bancada que vote "sim". 

O SR. CARLOS LUPI (PDT — RJ. Sem revisao do ora- 
dor.) — Sr. Presidente, o PDT pede a sua bancada que nao 
vote. Estamos em obstrugao regimental. 

O SR. CH1CO VIGILANTE (PT — DE. Sem revisao 
do orador.) Sr. Presidente, o PT continua em obstrugao, 
na tentativa de preservar a democracia. 

O SR. LU1Z CARLOS HAULY (PP — PR. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, o PP recomenda o voto "sim". 

O SR. JOAO THOME (PMDB — AM. Sem revisao do 
orador.) — Sr. Presidente, o PMDB reitera o voto "sim". 

O SR. SIDNEY DE MIGUEL (PV — RJ Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, o Partido Verde esta em obs- 
trugao. 

O SR. EDUARDO SUPL1CY (PT — SP. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, o PT no Senado encontra-se 
em obstrugao. 

(Procede-se a votagao.) 
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VOTAM OS SRS. CONGRESSISTAS: 

RORA IMA 

•••• ALCESTE ALMEIDA 
r I- c ad n t AS 

- f-RANCISCO RODRIGUES 
- JOAO FAGUNDES 

JOAO FRANCA 
- JULIO CABRAL 

MARLUCE PINTO 
- RUBEN BENTO 

AMAPA 

- ERALDO TRINDADE 
- FATIMA PELAES 
•••■ GILUAM BORGES 
- HENRIQUE ALMEIDA 
- JONAS PINHEIRO 
- LOUR IUAL FREITAS 
- MURILO PINHEIRO 
- SERGIO BARCELLOS 
- UALDENOR GUEDES 

r 
PARA 

- ALACID NUNES 
- ALMIR GABRIEL 
~ CARLOS KAYATH 
- COUTINHO JORGE 
- DOMINGOS JUUENIL 
- ELIEL RODRIGUES 
- GERSON PERES 
- HERMINIO CALUINHO 
~ HILARIO COIMBRA 

■ JARBAS PASSARINHO 
-- JOSE DIOGO 
~ MARIO CHERMONT 
- MARIO MARTINS 
- NICIAS RIBEIRO 
- OSUALDO MELO 
- PAULO ROCHA 
- PAULO TITAN 

AMA£ONAS 

ATILA LINS 
- AUREO MELLO 

BLOCO - 
PMD3 - SIM 
BLOCO - SIM 
PMDB - SIM 
PP - SIM 
PP - SIM 
PTB SIM 
BLOCO SIM 

PPR SIM 
BLOCO - SIM 
PMDB ... SIM 
PFL - SIM 
PTB - SIM 
PT - 
BLOCO SIM 
BLOCO - SIM 
PP SIM 

BLOCO SIM 
PSDB - SIM 
BLOCO - SIM 
PMDB _ SIM 
PMDB - SIM 
PMDB - SIM 
PPR - SIM 
PMDB - SIM 
BLOCO -- SIM 
PDS - SIM 
PP - SIM 
PP ... SIM 
PMDB - SIM 
PMDB - SIM 
PPR - SIM 
PT - 
PMDB SIM 

BLOCO SIM 
PRN - NAG 
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BETH AZIZE - PDT 

EULER RIBEIRO - PMD8 - SIM 

EZIO FERREIRA - BLOCO - SIM 

GILBERTO MIRANDA - PMDB - SIM 

JOAO THOME - PMDB -- SIM 
PAUDERNEY AVELINO - PPR SIM 

RICARDO MORAES - PSB 

KGNIXINIA 
/ 

AMIR LANDO - PMDB - 

ANTONIO MORIMOTO - PPR - SIM 
APARICIO CARVALHO - PSDB - SIM 

CARLOS CAMURCA - PP - SIM 

EDISON FIDELIS - PP - SIM 

ACR£ 

ADELAIDE NERI 
CELIA MENDES 
FLAGIANO MELO 
FRANCISCO DIOGENES 
JOAO MAIA 
MAURI SERGIO 
NABOR JUNIOR 
RONIVON SANTIAGO 
ZILA BEZERRA 

PMDB - SIM 
PPR - SIM 
PMDB - SIM 
PMDB - SIM 
PP - SIM 
PMDB - SIM 
PMDB - SIM 
PPR - SIM 
PMDB - SIM 

tocantiNs 

-- CARLOS PATROCINIO 
- DARCI COELHO 
••• DERUAL DE PAIUA 

EDMUNDO GALDING 
- FREIRE JUNIOR 
- JOAO ROCHA 
- LEOMAR QUINTANILHA 
-- MERUAL PIMENTA 
- MOISES ABRAO 
- GSUALDO REIS 
- PAULO MOURAO 

HARANHAO 

CESAR BANDEIRA 
~ COSTA FERREIRA 
•- DANIEL SILUA 
- EDUARDO MATIAS 

- PFL - SIM 
- BLOCO - SIM 
- PMDB - SIM 
- PSDB - SIM 
- PMDB - SIM 
- PFL SIM 
- PPR SIM 
- PMDB •••• SIM 
- PDC SIM 
- PP SIM 
- PPR SIM 

- BLOCO -• SIM 
- PP SIM 
- BLOCO - SIM 
- PP SIM 
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EPITACIO CAFETEIRA 
FRANCISCO C0ELH0 
HAR0LD0 SAB01A 
JAYHE SANTANA 
J0A0 R0D0LF0 
JOSE BURNETT 
JOSE REINALDO 
NAN SOUZA 
PEDRO NOVA IS 
RICARDO MURAD 
ROSEANA SARNEY 
SARNEY FILHO 

~ PDC 
- BLOCO 
... pT 

- PSDB 
- PPR 
- PPR 
- BLOCO 
- PP 
- PMDB 
- PSD 
-- BLOCO 
- BLOCO 

SIM 
SIM 

SIM 
SIM 
SIM" 
SIM 

SIM 
SIM 

SIM 

NAG 

ABSTENCAO 

ADHTENCAD 

CEARA 

AECIO DE BORBA 
ANTONIO DOS SANTOS 
ARIOSTO HOLANDA 
BENI VERAS 
CARLOS BENEVIDES 
CARLOS VIRGIL10 
CID SAB01A DE .CARVALHO 
ERNANI VIANA 
GONZAGA MOTA 
JACKSON PEREIRA 
JOSE LINHARES 
LUIZ GIRAO 
LUIZ PONTES 
MARCO PENAFORTE 
MAURO BENEVIDES 
MAURO SAMPAIO 
MORONI TORGAN 
ORLANDO BEZERRA 
PINHEIRO LANDIM 
SERGIO MACHADO 
UBIRATAN AGO.TAR 
VICENTE FIALHO 

- PPR SIM 
- BLOCO - SIM 
- PSDB - SIM 
- PSDB - SIM 
- PMDB - SIM 
- PPR SIM 
- PMDB - 
- pp SIM 
- PMDB - SIM 
- PSDB - 
- PP SIM 
- PDT 
- PSDB -- SIM 
- PSDB - SIM 
-- PMDB ~ SIM 
- PMDB - SIM 
- PSDB - SIM 
- BLOCO - SIM 
- PMDB - SIM 
- PSDB - SIM 
- PSDB - SIM 
- BLOCO - SIM 

NAG 

NAO 

NAO 

P IA UI 

- B. SA 
-- CHAGAS RODRIGUES 
- GIRO NOGUEIRA 
- FELIPE MENDES 
-■ HUGO NAP OLE AO 
- JESUS TAJRA 
- JOSE LUIZ MAIA 
- LUCIDIO PORTELLA 
- MURILO REZENDE 
- PAULO SILVA 

PP SIM 
PSDB - SIM 
BLOCO - SIM 
PPR SIM 
PFL SIM 
BLOCO - SIM 
PPR SIM 
PDS SIM 
PMDB - SIM 
PSDB - 
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RIO GRANDE DO NORTE 

ALUIZIO ALVES - PMDB - SIM 

DARIO PEREIRA - PFL SIM 

GARIBALDI ALVES - PMDB - SIM 

HENRIQUE EDUARDO ALVES - PMDB - SIM 

IBERE FERREIRA - BLOCO - SIM 

JOAO FAUSTINQ - PSDB - SIM 

LAIRE ROSADO - PMDB - SIM 

NEY LOPES - BLOCO - SIM 

1ARAIEA 

ADAUTO PEREIRA 
EFRAIM MORAIS 
EiiVALDO GONCALVES 
FRANCISCO EVANQELISTA 
HUM8ERT0 l.UCENA 
IVAN BURITY 
IVANDRO CUNHA LIMA 
JOSE LUIZ CLEROT 
JOSE MARANHAO 
LUCIA BRAGA 
RAIMUNDO LIRA 
RIVALDO MEDEIROS 
VITAL DO REGO 
ZUCA MOREIRA 

BLOCO - SIM 
BLOCO - SIM 
BLOCO - SIM 
PPR SIM 
PMDB - 
BLOCO ~ SIM 
PMDB - SIM 
PMDB - 
PMDJ3 - SIM 
PDT 
PFL SIM 
BLOCO - SIM 
PDT 
PMDB - SIM 

ABSTENCAO 

NAO 

NAO 

NAO 

PERNAMBUCO 

GILSON MACHADO - BLOCO - SIM 
INOCENCIO OLIVEIRA - BLOCO - SIM 
JOSE CARLOS VASCONCELLOS - PRN SIM 

JOSE JORGE — BLOCO - SIM 
JOSE MENDONCA BEZERRA - BLOCO - SIM 
JOSE MUCIO MONTEIRO - BLOCO - SIM 
MANSUETO DE LAVOR - PMDB ~ SIM 
MARCO MACIEL - PFL SIM 
MAVIAEL CAVALCANTI - BLOCO - SIM 
NEY MARANHAO - PRN SIM 
OSVALDO COELHO - BLOCO - SIM 
PEDRO CORREA - BLOCO - SIM 
ROBERTO FREIRE - PPS SIM 
ROBERTO MAGALHAES - BLOCO - SIM 
SALATIEL CARVALHO - PP SIM 
TONY GEL - BLOCO -• SIM 
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ALAGOAS 

ANTONIO HOLANDA 
AUGUSTO FARIAS 
CLETO FALCAO 
DIVALDO SURUAGY 
GUILHERME PALMEIRA 
LUIZ DANTAS 
MENDONCA NETO 
OLAOO CALHEIROS 
ROBERTO TORRES 
01TOR 10 MALTA 

BLOCO - SIM 
BLOCO - SIM 
PSD 
PMDB - SIM 
PFL SIM 
PSD SIM 
PDT 
PMDB - SIM 
BLOCO - SIM 
PPR SIM 

NAO 

NAO 

SERGIPE 

ALBANO FRANCO 
CLEONANCIO FONSECA 
[)JENAL GONCALVES 
EOERALDO DE OLIVEIRA 
FRANCISCO ROLLEMBERG 
JERONIMO REIS 
JOSE TELES 
MESSIAS GOIS 
PEDRO OALADARES 

PRN SIM 
PPR SIM 
PSDB - SIM 
BLOCO - SIM 
PFL 
PMN 
PPR SIM 
BLOCO - SIM 
PP 

NAO 

NAO 

ABMILNCAU 

BAH IA 

- ALCIDES MODESTO - PT - NAO 
- ANGELO MAGALHAES - BLOCO - SIM 
•• AROLDO CEDRAZ - BLOCO - SIM 
- BENITO GAMA - BLOCO - SIM 
- BERALDO BOAYENTURA - PSDB - NAO 
- CLOVIS ASSIS - PSDB - NAG 
- ERALDO TINOCO - BLOCO - SIM 

- FELIX MENDONCA - BLOCO - SIM 

- GEDDEL YIEIRA LIMA — PMDB — • SIM 

- JABES RIBEIRO - PSDB — NAG 

- JAIRO AZI — BLOCO — SIM 

- JAIRO CARNEIRO — BLOCO — SIM 

- JOAO ALMEIDA — PMDB — SIM 

-- JOAO CARLOS BACELAR — BLOCO — SIM 

- JONIYAL LUCAS — BLOCO — SIM 

- JORGE KHOURY — BLOCO — SIM 
NAG - JOSAPHAT MARINHO — PFL — 

SIM - JOSE CARLOS ALELUIA - BLOCO — 

- JOSE FALCAO - BLOCO — SIM 

- JOSE LOURENCO — PPR SIM 
NAO - JUTAHY JUNIOR — PSDB — 

-- JUTAHY MAGALHAES - PSDB — NAO 
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- LEUR LOMANTO - BLOCO - SIM 

•••• LUIS EDUARDO - BLOCO -- SIM 

- LUIZ MOREIRA - BLOCO - SIM 

~ LUIZ UIANA NETO - BLOCO - SIM 

- MANOEL CASTRO - BLOCO - SIM 

- MARCOS MEDRADO - PP SIM 

- NESTOR DUARTE - PMDB - SIM 

■••• PEDRO IR UJO ~ PMDB - SIM 

- PRISCO OIANA - PPR SIM 

- RIBEIRO TAOARES - PL SIM 

- SERGIO GAUDENZI ~ PSDB - 

- TOURINHO DANTAS - BLOCO - SIM 

- UALDIR PIRES - PSDB - 

MT.NAS GERAIS 

AECIO NEVES - PSDB - SIM 

ALFREDO CAMPOS - PMDB - SIM 

ALOIS10 VASCONCELOS - PMDB -• SIM 
ARACELY DE PAULA - BLOCO ... SIM 

ARMANDO COSTA PMDB S I M 

AVELINO COSTA - PPR ... SIM 

CAMILO MACHADO - BLOCO - SIM 

EDMAR MOREIRA ~ PP — SIM 

ELIAS MURAD - PSDB - SIM 

FELIPE NERI - PMDB — SIM 

FERNANDO DINIZ - PMDB - SIM 

GENESIO BERNARDINO - PMDB — SIM 

HUMBERTO SOUTO - BLOCO ... SIM 

IBRAHIM ABI-ACKEL - PPR — SIM 

ISRAEL PINHEIRO - BLOCO — SIM 

JOAO PAULO - PT — 

JOSE BELATO - PMDB — SIM 

JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS ~ BLOCO ... SIM 

JOSE ULISSES DE OLIVEIRA BLOCO SIM 

JUNIA MARISE - PRN - 

LAEL VARELLA - BLOCO - •SIM 
LEOPOLDO BESSONE - BLOCO ~ 

MARCOS LIMA - PMDB ... SIM 
MARIO DE OLIVEIRA - PP ... SIM 
MAURICIO CAMPOS - PL - 
NEIF JABUR PMDB - SIM 
NILMARIO MIRANDA - PT - 
ODELMO LEAO - PP - SIM 
OSMANIO PEREIRA - PSDB - SIM 
PAULINO CICERO DE VASCONCELOS - PSDB SIM 
PAULO HESLANDER - BLOCO ... SIM 
PAULO ROMANO ... BLOCO SIM 
RAUL BELEM - PP - SIM 
ROMEL ANISIO - PP - SIM 
RONALDO PERIM - PMDB - SIM 

NAO 

NAG 

NAO 

ABSTENCAO 

NAO 
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RONAN TITO 
SAMIR TANNUS 
SANDRA STARLING 
SAULO COELHO 
SERGIO FERRARA 
TARCISIO DELGADO 
TILDEN SANTIAGO 
WAGNER DO NASCIMENTO 
ZAIRE REZENDE 

PMDB - SIM 
PPR - SIM 
PT - NAD 
PSDB - SIM 
PDT - NAO 
PMDB - SIM 
PT - NAO 
PP - SIM 
PMDB - SIM 

ESPIRITO SANTO 

ARMANDO YIOLA 
ETEDALDA GRASSI DE MENEZES 
GERSON CAMATA 
HELVECIO CASTELLO 
JONES SANTOS NEVES 
JONICE TR1ST AO 
LEZIO SATHLER 
RITA CAMATA 
ROBERTO VALADAO 
ROSE DE FREITAS 

PMDB - SIM 
BLOCO - SIM 
PDC SIM 
PT 
PL SIM 
PFL SIM 
PSDB - SIM 
PMDB - SIM 
PMDB - SIM 
PSDB - SIM 

NAD 

RIO DE JANEIRO 

- ALDIR CABRAL - BLOCO - SIM 

- ALVARO VALLE - PL — SIM 

- AMARAL NETTO - PPR — SIM 

- AROLDE DE OL1VEIRA — BLOCO — SIM 

- ARTUR DA TAVOLA — PSDB — SIM 
NAO - BENEDITA DA SILVA — PT —• 

-- CARLOS LUPI — PDT — NAO 

- CARLOS 8ANTANA — PT ... NAO 

- CIDINHA CAMPOS _ PDT ... NAO 

- EDUARDO MASCARENHAS - PSDB - . SIM 

- FAB 10 RAUNHEITTI - BLOCO — SIM 

- FLAVIO PALMIER DA VEIGA - PSDB — SIM 

- FRANCISCO SILVA - PP — SIM 

~ HYDEKEL FREITAS - PFL — SIM 

- JAIR BOLSONARO - PPR — SIM 

- JOAO MENDES - BLOCO — SIM 

- JOSE EGYDIO — PL — SIM 

- LAERTE BASTOS — PSDB — SIM 

- LAPROVITA VIEIRA — PP SIM 

- LUIZ SALOMAO - PDT — NAO 

- MARINO CLINGER - PDT ... NAO 

- MIRO TEIXEIRA — PDT — NAO 

- NELSON CARNEIRO - PMDB — SIM 

- PAULO PORTUGAL — PP — SIM 

- PAULO RAMOS - PDT — NAO 
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ROBERTO CAMPOS - PPR SIM 

ROBERTO JEFFERSON - BLOCO - SIM 

RUBEM MEDINA - BLOCO - SIM 

SANDRA CAOALCANTI - PPR SIM 

SERGIO AROUCA - PPS SIM 

SERGIO CURY - PDT NAO 

SIDNEY DE MIGUEL - py NAO 

YIVALOO BARBOSA - PDT NAO 

VLADIMIR PALMEIRA - PT NAO 

WANDA REIS - PMDB -• SIM 

)0 PAULO 

- ALBERTO GOLDMAN - PMDB - SIM 

ALBERTO HADDAD - PP SIM 

- ALOIZIO MERCADANTE - PT NAO 

- ARMANDO PINHEIRO - PPR SIM 

- ARY KARA - PMDB - SIM 

• BETO MANSUR - PPR SIM 

- CARDOSO ALVES - BLOCO - SIM 

- CARLOS NELSON - PMDB - SIM 

••• CUNHA BUENO - PPR SIM 

- DELFIM NETTO - PPR SIM 

- DIOGO NOMURA - PL SIM 

- EDUARDO JORGE - PT NAO 

~ EUCLYDES MELLO - PRN NAO 

-- EVA BLAY - PSDB - SIM 

- FAB 10 FELDMANN - PSDB - SIM 

- FAB 10 MEIRELLES - PPR SIM 

- FAUSTO ROCHA - PL SIM 

•• FLORESTAN FERNANDES - PT NAO 

•••• GASTONE RIGHI - BLOCO - SIM 

- GERALDO ALCKMIN FILHO - PSDB ~ SIM 

- HEITOR FRANCO - PPR SIM 
HELIO BICUDO - PT NAO 

- IRMA PASSONI - PT NAO 
- JOAO MELLAO NETO - PL SIM 
- JORGE TADEU MUDALEN ~ PMDB - SIM 
-- JOSE ABRAO - PSDB - SIM 
- JOSE ANIBAL - PSDB ~ SIM 
- JOSE CICOTE - PT NAO 
- JOSE DIRCEU ~ PT NAO 
-- JOSE GENOINO - PT NAO 
- JOSE MARIA EYMAEL - PPR SIM 

- KOYU IHA - PSDB - SIM 
■••• LUIZ CARLOS SANTOS - PMDB - SIM 
- LUIZ GUSHIKEN - PT NAO 
- LUIZ MAXIMO - PSDB - SIM 
- MALULY NETTO - BLOCO - SIM 
- MARCEHNO ROMANO MACHADO - PPR • - SIM 
-■ MARIO COVAS - PSDB - SIM 
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MAURICI MARIANO 
MAURICIO NAJAR 
MENDES BQTELHO 
NELSON MARQUEZELLI 
OSWALDO STECCA 
PAULO NOUAES 
PEDRO PAUAO 
ROBERTO ROLLEMBERG 
ROBSON TUMA 
TADASHI KURIKI 
TUGA ANGERAMI 
VADAO GOMES 
UALDEMAR COSTA NETO 
WAGNER ROSSI 
WALTER NORY 

PMDB 
BLOCO 
PP 
BLOCO 
PMDB 
PMDB 
PPR 
PMDB 
PL 
PPR 
PSDB 
PP 
PL 
PMDB 
PMDB 

SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 

SIM 
SIM 
SIM 
SIM 

NAG 

MATO GROSSO 

- AUGUSTINHO FREITAS - PP SIM 
- JOAO TEIXEIRA - PL SIM 
-- JONAS PINHEIRO - BLOCO - SIM 

JOSE AUGUSTO CURVO - PMDB - SIM 
■ JULIO CAMPOS - PFL SIM 

- LOUREMBERG NUNES ROCHA - PTB SIM 
- MARCIO LACERDA - PMDB - SIM 
- OSCAR TRAUASSOS - PL SIM 
- RICARDO CORREA - PL SIM 
- RODRIGUES PALMA - BLOCO - SIM 
- WELINTON FAGUNDES - PL SIM 

HSTRITO FEDERAL 

- AUGUSTO CARUALHO — PPS SIM 
- BENEDITO DOMINGOS - PP SIM 

CHI CO UIGILANTE - PT 
- JOAO BROCHADO - PP SIM 
- MEIRA FILHO - PP SIM 
- OSORIO ADRIANO - BLOCO - SIM 
- PAULO OCTAUIO - PRN SIM 
- VALMIR CAMPELO - PTB SIM 

GO I AS 

ANTONIO FALEIROS - PSDB - SIM 
HALEY MARGON - PMDB - SIM 
IRAM SARAIUA - PMDB ~ SIM 
IRAPUAN COSTA JUNIOR - PP - SIM 
LAZARO BARBOSA - PMDB - SIM 
LUCIA UANIA - PP - SIM 
LUIZ SOYER - PMDB - SIM 
MARIA UALADAO - PPR - SIM 
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MAURC) MIRANDA 
0N0FRE QUINAN 
PAULO MANDARINO 
ROBERTO BALESTRA 
RONALDO CAIADO 
VILMAR ROCHA 
VIRMONDES CRUVINEL 
ZE GOMES DA ROCHA 

PMDB 
PMDB 
PPR 
PPR 
BLOCO 
BLOCO 
PMDB 
PRN 

SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 

MATO GROSSO DO SUL 

ELISI0 CURVO 
GEORGE TAKIMOTO 
JOSE ELIAS 
LEVY DIAS 
MARILU GUIMARAES 
NELSON TRAD 
VALTER PEREIRA 
WALDIR GUERRA 
WILSON MARTINS 

PTE) 
BLOCO - 
BLOCO - 
PTB 
BLOCO - 
BLOCO - 
PMDB - 
BLOCO •• 
PMDB - 

SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 

SIM 
SIM 

NAO 

PARANA 

- AFFONSO CAMARGO _ PDC SIM 

•••• ANTONIO BARBARA - PMDB - SIM 

•••• BASILIO VILLANI - PPR SIM 

- CARLOS ROBERTO MASSA - BLOCO - SIM 

- CARLOS SCARPELINI — PP SIM 

- DENI SCHWARTZ — PSDB - SIM 

- EDESIO PASSOS — PT NAO 

- ERVIN BONKOSKI — BLOCO - SIM 

FLAVIO ARNS ~ PSDB - SIM 

-- IVANIO GUERRA — BLOCO - SIM 
•- JONI VARISCO ~ PMDB - SIM 

- JOSE FELINTO - PP SIM 
- JOSE RICHA - PSDB - SIM 
- LUCIANO PIZZATTO - BLOCO - SIM 
- LUIZ CARLOS HAULY - PP SIM 
- MOACIR MICHELETTO - PMDB - SIM 
- MUNHOZ DA ROCHA - PSDB - SIM 

- OTTO CUNHA - PPR SIM 

- PAULO BERNARDO - PT NAG 

- PEDRO TONELLI - PT NAO 

- PINGA FOGO DE OLIVEIRA - PDT NAO 

-- RENATO JOHNSSON - PP SIM 

- SERGIO SPADA - PP SIM 

- WERNER WANDERER - BLOCO ~ SIM 

- WILSON MOREIRA - PSDB - SIM 
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SANTA CATARINA 

- ANGELA AMIN 
~ CESAR SOUZA 
- DEJANDIR DALPASQUALE 
- DERCIO KNOP 
- EDISON ANDRINQ 
- ESPERIDIAO AMIN 
- JARVIS GAIDZINSKI 
- LUIZ HENRIQUE 
- NELSON MORRO 
- NELSON WEDEKIN 
- NEUTO DE CONTQ 
- PAULO DUARTE 
- RUBERVAL PILOTTO 
- VALDIR COLATTO 
-- UASCO FURLAN 

RIO GRANDE DO SUL 

- ADAO PRETTO 
- ADROALDO STRECK 
- ADYLSON MOTTA 
- ALDO PINTO 
- ANTONIO BRITTO 
- ARNO MAGARINOS 
- CARLOS AZAMBUJA 
- CARLOS CARDINAL 
- CARRION JUNIOR 
- CELSO BERNARDI 
•••■ FERNANDO CARRION 
- FETTER JUNIOR 
- GERMANO RIGOTTO 
- IUO MAINARDI 
-- JOSE FOGACA 
- JOSE FORTUNATI 
- LUIS ROBERTO PONTE 
- MENDES RIBEIRO 
~ NELSON JOBIM 
- NELSON PROENCA 
- ODACIR KLEIN 
- OSUALDO BENDER 
- PAULO PAIM 
- TELMO KIRST 
-- VICTOR FACCIONI 
~ WALDOMIRO FIORAVANTE 
- WILSON MULLER 

- PPR - SIM 
- BLOCO ~ SIM 
- PMDB - SIM 
- PDT NAG 
- PMDB - SIM 
- PDS - SIM 
- PPR - SIM 
- PMDB - SIM 
- BLOCO - SIM 
- PDT - NAG 
- PMDB - SIM 
- PPR ... SIM 

- PPR - SIM 
~ PMDB - SIM 
- PPR - SIM 

- PT NAG 
- PSDB - SIM 
- PPR - SIM 
- PDT - NAO 
- PMDB - SIM 
- PPR - SIM 
- PPR - SIM 
- PDT - NAG 
- PDT - NAG 
- PPR - SIM 
- PPR - SIM 
- PPR - SIM 
- PMDB - SIM 
- PMDB - SIM 
-- PMDB - SIM 
- PT - NAO 
- PMDB - SIM 
- PMDB - SIM 
- PMDB - SIM 
- PMDB - SIM 
- PMDB - SIM 
- PPR - SIM 
- PT - NAG 

- PPR - SIM 
- PPR - SIM 
- PT - NAO 

- PDT - NAG 
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O SR. JOSE FORTUNATI — Sr. Presidente. peqo a pala- 
vra pela ordem 

O SR. PRESIDENTE (Humherto Lucena) — Tem V. 
Ex' a palavra. 

O SR. JOSE FORTUNATI (PT — RS. Sem revisao do 
orador.) — Sr. Presidente, queremos lembrar o Senador Ma- 
rio Covas que o princi'pio do pedido de votaijao nominal emba- 
sa a obstriKjao, que e um instrumento democratico das mino- 
rias. 

Se a logica do Senador Mario Covas prevalecesse. um 
pedido de verifica^ao de quorum que contasse com a uniao 
do PMDB e do PSDB, ou do PMDB e do PFL, obviamente 
nao prosperaria, porque o somatdrio das duas bancadas por 
si so ja completaria o quorum de qualquer sessao. E uma 
insanidade o que esta sendo dito aqui, um sofisma primario. 
Tenta-se, na verdade, evitar que os Parlamentares tenham 
de ir ate as cabines ou a bancada votar. 

Se o Senador Mario Covas dcseja apoiar a proposigao, 
que o diga abertamentc, mas nao tente cercear a participa?ao 
dos contraries a esse casui'smo. 

Na verdade, trata-se de um casui'smo tao absurdo que 
obviamerte nao encontrou o respaldo nem da Mesa nem do 
Plenario, vamos continuar a repudia-lo. 

Alem do mais. lembro que outros partidos, inclusive o 
proprio PSDB, ja encaminharam pedidos de verificaqao de 
quorum, e o criterio nao foi requerido. Dois pesos e duas 
medidas, alias, e o que vem acontecendo nesta revisao consti- 
tucional. 

O SR. PRESIDENTE (Flumberto Lucena) — Tem a pala- 
vra o Congressista Jose Lourcngo. 

O SR. JOSE LOURENgO (PPR — BA. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, solicito a V. Ex' que conclame 
todos os Parlamentares que se encontram nas diversas depen- 
dencias do Congresso Nacional a acorrerem ao plenario da 
Camara, a fim de darmos curso a essa votatjao que considero 
das mais importantes para a revisao constitucional. 

E este o apelo que fatjo a todos os Congressistas do meu 
e de todos os partidos que tem compromisso com o futuro 
do Pat's. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — V. Ex' sera 
atendido. 

OSr. Humherto Lucena, Presidente, deixa a cadei- 
ra da presidencia, que e ocupaa pelo Sr. Levy Dias, 
2" Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) — Convocamos todos 
os Srs. Congressistas que estejam em seus gabinetes, nos corre- 
dores ou no cafezinho a virem ao plenario votar. 

Estd havendo vota^ao nominal pelo processo eletronico. 
O SR. CHICO VIGILANTE — Sr. Presidente, pe^o a 

palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) — Tem V, Ex' a pala- 
vra. 

O SR. CHICO VIGILANTE (PT — DF Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, uma vez alcan^ado o quorum, 
o Partido do Trabalhadores recomenda a sua bancada que 
vote "nao", para preservar a democracia pelo menos nesta 
Casa. 

O Sr. Lourival Freitas — Sr. Presidente, pe?o a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) —Tem V. Ex' a pala- 
vra. 

O SR. LOURIVAL FREITAS (PT — AP Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, quero alertar as bancadas do 
Norte e do Centro-Oeste, que se reuniram hoje para lutar 
pelos interesses das suas regioes, para o fato de que, se votar- 
mos a favor da prorroga^ao do prazo da revisao, esteremos 
dando mais tempo ao Relator para tramar contra as nossas 
bancadas. 

Muito cuidado com a prorroga^ao do prazo da revisao 
constitucional! E o alerta que fa?o as bancadas do Norte e 
do Centro-Oeste. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) — Sr11 e Srs. Congres- 
sistas, estamos realizando votagao nominal pelo processo ele- 
tronico. 

Convocamos todos os Srs. Congressistas que estao fora 
do plenario para que venham votar. 

O Sr. Jose Genoi'no — Sr. Presidente, pe^o a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) — Tem V. Ex' a pala- 
vra. 

O SR. JOSE GENOINO (PT — SP. Sem revisao do ora- 
dor.) — Sr. Presidente, enquanto V. Ex", atraves dos postos 
avulsos, recolhe o voto dos Srs. Congressistas, vamos comen- 
tar fatos importantes desta Repiiblica. 

Os homens publicos estao, com sua criatividade, pondo 
a Repiiblica em suspense. 

No Congresso Nacional a criatividade e a inteligencia 
de algumas pessoas poem a Instituigao em suspense. 

Estamos mudando o Regimento Interno por uma norma 
inedita, quando ha um contencioso. Estamos querendo inovar 
sobre metodos de obstru^ao. 

Espero que essa criatividade tao fertil, diante de uma 
mediocridade tao grande, nao ponha esta Institui^ao e esta 
Repiiblica a pique. 

E lamentavel o que estd acontecendo neste plenario; o 
espirito de assembleia em que se vaia e grita, o espirito de 
nao se ouvir os discursos, o espirito de casui'smo. Aqueles 
que conclamam para o bom senso. para a lucidez, para o 
debate democratico, batem contra uma parede intranspom'vel. 

Sera que e precise um fato grave para abrir a cabe^a 
dos Srs. Congressistas no sentido de que as coisas nao podem 
ser feitas dessa maneira? Esta Revisao nao pode ser conduzida 
assim. O Fundo Social de Emergencia esta amarrando a Revi- 
sao a todo tipo de casui'smo. Amanha, serao as medidas provi- 
sdrias decorrentes do Fundo, depois de amanha, os interesses 
dos Governadores, outro dia serao os interesses desse ou da- 
quele grupo. Pergunto, Sr. Presidente, e o interesse piiblico? 
E a Repiiblica? Nessa marcha batida poderemos ir para os 
caminhos estreitos do autoritarismo, porque mesmo no Parla- 
mento, de paletd e gravata, ele, as vezes, fica mais sofisticado 
quando tem a face brutal dos que o fecharam e cassaram 
mandates. 

Esta Casa hoje estd sendo violentada e sangrada por ela 
mesma. Talvez, no futuro, venha a se arrepender do que 
esta cometendo. 

O Sr. Amir Lando — Sr. Presidente, pe?o a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) — Tem V. Ex' a pala- 
vra. 

\ 
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O SR. AMIR LANDO (PMDB — RO) — Sr. Presidente, 
as musas diziam a Solon que o desprezo a lei alastra os males 
sohre a cidade. O desprezo a lei neste Parlamento. esta tarde, 
com certeza vai causar males irreparaveis ao Pai's. O que 
esta ocorrendo e o desrespeito sistematico as normas deste 
Regimento. Sr. Presidente. que e oestatuto do funcionamento 
da Casa Esta Casa pode votar o regimento que quiser. mas 
jamais podera desrespeita-lo, porque o Regimento deve ser 
o estatuto sagrado da condugao dos trahalhos nas casas legisla- 
tivas. No entar o. aqui se proclama o direito ahsoluto das 
maiorias. E e mais uma vez Alcebi'ades que dizia: " Toda 
organizagae democratica e avessa ao despotismo". E aqui 
se consagra o despotismo. Mas eu. que nao vivi muito. Sr. 
Presidente, ainda lemhro dos tempos do autoritarismo nesta 
Casa. Aqui a Maioria impunha e como hem entendia. A Maio- 
ria pode tudo. so nao podera nunca mais do que a lei. A 
lei ha de ser o guia de todos nds. o limite da conduta. inclusive 
dos Parlamentos e da sociedade. Nds nao podemos incre- 
mentar este processo de desrespeito sistematico a lei, porque, 
se rasgamos a lei e a Constituigao, por certo o povo podera 
rasga-la tamhem e marchara de forma inexoravel sobre este 
Congresso. 

Por isso. Sr. Presidente, e grave o que vem ocorrendo. 
Nao podemos. de maneira nenhuma, admitir esta tirania da 
maioria. Nunca esse poder absoluto. Ahsoluto. sim. era o 
absolutismo real. A democracia, sobretudo, sempre tentou 
respeitar as minorias. As minorias, mesmo no regime ditato- 
rial. subiam a tribuna. Eram grandes oradores defendendo 
as causas da Reptiblica. ascausas esmagadas por esses mesmos 
que estao nos esmagando agora. Eles. os tiranos. passaram 
a ser aliados daqueles que defendiam a democracia. aqueles 
justamente que sustentaram a resistencia, a cidadela da resis- 
tencia democratica. Aqueles herois aprenderam os vi'cios dos 
malfeitores e da tirania, como aprende tao facilmente o crime 
aquele que o combate. E lamentavel o que hoje se unam 
algozes e vftimas numa associagao indissoluvel, para impor, 
sem piedadc. uma vontade que se diz da maioria. 

Nao, Sr. Presidente, a democracia e exatamente esse regi- 
me avesso a toda tentativa tiranica no dizer de Alcebi'ades. 
Nao podemos admitir que o mais cruel autoritarismo se afirme 
como urn rolo compressor sobre a Nagao, porque tambem 
temos uma representagao popular que nao pode ser desme- 
recida. que tern no mi'nimo o direito de voz. o direito de 
expor seus pontos de vista. Mas quer se eliminar agora ate 
este ultimo reduto das minorias, que e o pedido de verificagao 
de voto. 

Sr. Presidente. querem, ainda por cima de tudo, decl -ar 
nesse passo a tirania at oluta da Miroria? Nao. Ouerem o 
despotismo da Maioria re nd' tocos que represen'^mcs 
a^ minorias deste Pafs. 

Nao nos podemos calar. Sr. Presidente, A Nagao havera 
de nos ouvir e o pleito sera implacavel. Tenho certeza de 
que muitas dessas faces nao voltarao pelo voto do povo, por- 
que nao sera o dinheiro da Comissao de Orgamento, nao 
sera o dinheiro das empreiteiras. (Palmas.) Nao sera o dinhei- 
ro das elites, nao sera o dinheiro daqueles que estao a merce 
dos interesses das minorias deste Pat's que dominam a Revisao 
que havera de ser vitorioso no proximo pleito. 

Enganam-se aqueles que pensam em pautar as eleigoes 
a custa do soldo sempre repago pelo povo; enganam-se aqueles 
que pensam que vao comprar as eleigoes com o financiamenlo 
da Revisao A consciencia popular esta acima das emprei- 
teiras! (Apupos.) A Nagao sobrevivera acima das emprei- 

teiras, apesar daqueles que pensam que o processo eleitoral 
continua o mesmol 

Este Pafs mudou. Sr. Presidente, e eu live a honra de 
inaugurar essa aurora de decencia. A vitoria do bem ha de 
ser a vitoria, sobretudo, da lei, a vitoria da Constituigao! 

Nao ao absolutismo da maioria! Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) — Esta Presidencia 

avisa aos Srs. Congressistas que nao se encontram no plenario 
que esta prestes a encerrar a votagao. Portanto, solicita a 
todos os Congressistas que nao se encontram em plenario 
que venham votar. 

Estamos procedcndo a votagao nominal pelo sistema ele- 
tronico. 

O Sr. Chico Vigilante — Sr. Presidente. pego a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) — Tern V. Ex" a pala- 
vra. 

O SR. CHICO VIGILANTE (PT — DF, Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente. fico nesta Casa de segunda 
a sexta-leira. e para mini e uma satisfagao quando vejo o 
Plenario cheio. pois na maioria dos dias que aqui estamos 
ele esta vazio. Mas nao posso admitir que aqueles que rara- 
mente comparecem a esta Casa na hora de pronunciamentos 
importantes. como o do nosso companheiro Amir Lando ha 
pouco, venham se manifestar vaiando esse Parlamentar. E 
inadmissi'vel que isso acontega nesta Casa! Acho que aqueles 
que nunca comparecem deveriam, pelo menos no dia em que 
vem ao Plenario desta Casa. ter bons modos e ouvir os outros. 
(Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) — A Mesa eomunica 
que vai encerrar a votagao. 

O Sr. Aldo Rebelo — Sr. Presidente, pego a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) —Tern V. Ex-' a pala- 
vra. 

O SR. ALDO REBELO (PC do B — SP. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, assistimos ha pouco a um espeta- 
eulo deprimente em que Parlamentares assumiram o compor- 
tamento da vaia. Com a experiencia do movimento cstudantil. 
como Deputado por Sao Paulo e torcedor da Sociedade Espor- 
tiva Palmeiras, estou acostumado a saber que se grito ganhasse 
jogo o Corinthians seria campeao todo ano, porque tern a 
torcida mais barulhenta de Sao Paulo. 

Srs. Parlamentares, fiquem tranqiiilos, ougam o Senador 
Amir Lando, respcitavel representante do PMDB por Rondo- 
nia. porque. se o debate e a polemica fazem muito bem a 
esta Casa. o apupo en; nada contribui para elevar a qualidade 
do debate. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) — Vamos encerrar 
a votagao. 

O Sr. Jose Lourengo — Sr. Presidente, pego a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) —Tern V. ExJ a pala- 
vra. 

O SR. J-SE LOURENgO (PPR — BA. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, quero cumprimentar o Eider 
do PC do B que. apoiandoo Palmeiras, esta apoiando tambem 
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a Parmalat. Ilouve um avango. porque ja foi uma multina- 
cional 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) — Esta encerrada a 
votayao. 

A Mesa vai anuneiar o resultado da votayao: 381 votos 
"sim"; 75 votos "nao"; abstengao. 5. Total: 461 votos. 

O projeto foi aprovado. 
O Sr. Jose Serra — Sr. Presidente. pego a palavra pela 

ordem, 

() SR. PRESIDENTE (Levy Dias) — Tent V. Ex a pala- 
vra. 

O SR. JOSE SERRA (PSDB — SP. Sent revisao do ora- 
dor.) — Sr. Presidente. men voto nao ficou registrado. Ouero 
eonsignar qne votei "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) — Sobre a mesa a 
redagao final, que sera lida pelo Sr. Secetario. 

E lida a seguinte: 

Da Mesa do Congresso Nacional apresentando a 
redagao final do Projeto de Resolugao n" 1, de 
1994-RCF. qne altera o cuputdo art. 34 da Resolugao 
tv I, de 199,3. 

A Mesa do Congresso Nacional apresenta em ane- 
xo a redagao final do Projeto de Resolugao n" 3, de 
1994-RCF. que altera o caput do art. 34 da Resolugao 
n I. de 1993. 

Sala das Sessdes. 
O Congresso Nacional resolve: 
O art. 1" O caput do art. 34 da Resolugao n" 1, 

de 1993, passa a vigorar com a seguinte redagao: 
Art. 34. Os trabalhos serao encerrados, impror- 

rogavclmcnte, no dia 31 de maio de 1994. convocan- 
do-se. a seguir, sessao solene 

PARECER N" 25, DE 1993-RCK 
(Revisao da Constituigao Federal) 

Da Mesa do Congresso Nacional apresentando a 
redagao final do Projeto de Resolugao n° 3, de 1994-RCE, 
que "altera o caput do art. 34 da Resolugao n" 1, de 
1993-RCF". 

Relator; Deputado Aecio Neves 
A Mesa do Congresso Nacional apresenta, em anexo, 

a Redagao Final do Projeto de Resolugao n" 3. de 1994-RCF. 
que "altera o caput do art. 34 da Resolugao n" 1. de 
1993-RCF". 

Sala das Sessdes, 23 de fevcreiro de 1994. — Humberto 
Lucena, Presidente — Adylson Motta, Levy Dias, Aecio Neves, 
Nabor Junior, Relator. 

ANEXO AO PARECER N'25. DE 1994-RCF 

Redagao final do Projeto de Resolugao n° 3, de 
1994-RCF. 

Altera o caput do art. 34 da Resolugao n° 1. de 
1993-RCF. 

O Congresso Nacional resolve; 
Art. 1" O caput do art. 34 da Resolugao n° 1, de 

1993-RCF. passa a vigorar com a seguinte redagao; 

"Art, 34. Os trabalhos serao encerrados, im- 
prorrogavelmente, no dia 31 de maio de 1994, convo- 

cando-se. a seguir, sessao solene para promulgagao fi- 
cando prejudicadas as materias nao apreciadas." 

Art. 2" Esta Resolugao entra em vigor na data de sua 
publicagao. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) — Em votagao a reda- 
gao final. 

Os Srs. Congressisras que aprovam a redagao final perma- 
negam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovada. 
O projeto vai a promulgagao. 
O nobre Senador Josaphat Marinho encaminhou a Mesa 

declaragao de voto que sera publicada. 

E a seguinte a declaragao de voto. 

declaracAo de voto 
Votei contra a urgencia para alteragao da norma relativa 

do prazo nos trabalhos parlamentares da revisao; 
Primeiro, porque o Congresso se autolimitou ao fixar 

a data de 15 de margo para encerramento do processo revisio- 
nista — estipulando. peremptoriamente, que "as materias nao 
apreciadas" ficariam "prejudicadas" (art. 34 da Res. n" 1, 
de 1993-RCF). Logo, predeterminou o tempo e as materias 
examinaveis, proibindo alteragao; 

Segundo, porque, mesmo que fosse possivel modificagao. 
ter-se-ia que obedecer a resposta no art. 28 da Resolugao 
n" 1, que nao permite a urgencia pleiteada, nem mesmo por 
invocagao de outras regras regimentals, do Senado ou da Ca- 
mara. Do contrario, as normas especificas do orgao revisor 
serao anuladas por outras, de carater geral. 

Sala das Sessdes, 23 de fevereiro de 1994. Josaphat Ma- 
rinho. • 

O Sr. Paulo Ramos — Sr. Presidente, pego a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) — Tern V. Ex" a pala- 
vra. 

O SR. PAULO RAMOS (PDT — RJ. Scm revisao do 
orador.) — Sr. Presidente, tenho duas questdes de ordem 
para formular a V. Ex" a primeira delas decorre da materia 
cuja votagao foi concluida neste momento. 

Quando foram estabelecidos os prazos regimentais para 
a apresentagao de emendas de destaques para o processo de 
votagao da Revisao Constitucional, todos eles tomaram por 
base a data de 15 de margo para o encerramento do processo 
revisor. 

Tendo em vista a prorrogagao do prazo para a conclusao 
dos trabalhos, consulto V. Ex' se serao abertos novos prazos 
para que possamos, at sim, em fungao da dilatagao do tempo 
para o processo de revisao, estabelecer uma discussao mais 
ampla, o que nao ocorreu ate agora. 

• Esta a indagagao que fago a V. Ex'. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) — Materia vencida. 
Sr. Deputado Paulo Ramos. Serao analisadas apenas as mate- 
rias que ja receberam emendas. 

O SR. PAULO RAMOS — Sr. Presidente. quer dizer 
que nds teremos ate o dia 31 de margo prazo somente para 
a votagoes? Isto e, este prazo foi dilalado... 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) — Para discussao e 
votagao de propostas. 
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O SR. PAULO RAMOS — E nao teremos mais oportu- 
nidade de apresentagao de novas emendas? O processo vai 
continuar o seu curso, considerando-se superadas as etapas 
anteriores, perfeita se acabadas? 

O SR. PRES1DENTE (Levy Dias) — As emendas poderao 
ser apresentadas em segundo turno. 

O SR. PAULO RAMOS — Sr. Presidente, para concluir, 
tive a honra. assim como muitos dos presentes, de exercer 
mandate parlamentar durante a elabora^ao da Constituiao 
— integro-me entre os Constituintes de 1987 e 1988. Quando 
foi aprovado o dispositive a que tratava da revisao apds cinco 
anos da promulga^ao da Constitui?ao, todos os Constituintes 
entenderam que a revisao deveria incidir sobre os dispositivos 
que. uma vez aplicados, passassem a ser considerados como 
improprios de permanecerem no texto constitucional. Entre- 
tanto, por razoes poh'ticas as mais diversas, iniimeros dispo- 
sitivos nao foram regulamentados e, portanto, nao tiveram 
a sua vigencia iniciada. 

Pergunto a V. Ex": os dispositivos nao regulamentados 
serao objeto de modificatjao pela Revisao, contrariando a 
vontade dos Constituintes, na medida em que nao o foram 
experimentados? Esta a indagagao que faqo a V. Ex*. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) — Este assunto a Mesa 
decidira no momento oportuno, ouvindo o Relator. 

O Sr. Gerson Peres — Sr. Presidente, pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) — Tern V. Ex* a pala- 

vra. 

O SR. GERSON PERES (PPR — PA. Sem revisao do 
orador.) — Sr. Presidente, fa^o um apelo a V. Ex*: a obstru^ao 
esta muito clara para impedir a votagao e a Mesa deve ser 
agil na maneira de atuar para poder vence-la. E direito da 
Oposi?ao obstruir, mas a Mesa nao pode ser condescendente. 
Sao 19h30min, em plena quarta-feira, e nao votamos um dispo- 
sitive da Constitui?ao durante o dia inteiro. Desse jeito ha 
ate de se pensar que a prdpria Mesa esta contribuindo com 
a procrastinagao da votasao. necessirio que a Mesa seja 
um pouco mais agil, mais competente em impedir a obstru^ao, 
passando. regimentalmente, da discussao para a votagao. Va- 
mos votar! 

Sr. Presidente, esse e o apelo que queria fazer a V. Ex*, 
senao nao sairemos daqui. 

O Sr. Levy Dias, 2° Vice-Presidente, deixa a cadeira 
da presidencia, que e ocupada pelo Sr. Humberto Luce- 
na, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Passa-se 
a 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa expediente que sera lido pelo Sr. Secretario. 
E lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N* 67, DE 1994-RCF 
Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos regimentais, inversao da Ordem 

do Dia a fim de que a Proposta de Emenda Constitucional 
de Revisao n' 02-A/94, e respectivas emendas, referentes a 
inclusao, no Ato das Disposigoes Constitucionais Transitdrias, 
dos arts. 71 a 73 (Fundo Social de Emergencia), constante 

do item 2 da pauta, e as Propostas Revisionais e respectivas 
Emendas, oferecidas ao art. 82 da Constituiao Federal (dura- 
(jao do mandate presidencial), constante do item 3 da pauta. 
sejam apreciadas em primeiro e ultimo lugares, respectiva- 
mente. 

Sala das Sessoes, 23 de fevereiro de 1994. — Luis Carlos 
Santos— Lfder do Govemo PMDB — Joao Thome — PPR 
— Esperidiao Amin — PFL — Marco Maciel. 

O Sr. Jose Genoino — Sr. Presidente, pego a palavra 
para uma questao de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex* a palavra. 

O SR. JOSE GENOINO (PT — SP. Sem revisao do ora- 
dor.) — Sr. Presidente, ontem, V. Ex" colocou em votagao 
emenda revisora sobre prazo de impugna?ao de mandato par- 
lamentar. Essa emenda revisora foi a votagao, mas nao houve 
quorum. Houve quorum para a sessao, mas nao para a votagao 
da emenda. Hoje. esta materia e o primeiro ponto da pauta, 
antes desse requerimento, por uma razao; foi votada ontem. 
Estando a materia em vota?ao, o requerimento de preferencia 
nao pode tira-la da pauta. A materia em votatjao segura a 
pauta, obrigatoriamente. 

A questao de ordem e no sentido de que V. Ex' repita 
a vota^ao da emenda revisora sobre impugna?ao de mandato 
parlamentar. Em seguida, votariamos o requerimento de in- 
versao da pauta e o objeto do requerimento, que 6 o fundao. 

Acredito ser este um procedimento transparente, civili- 
zado e democratico, para nao dizer regimental. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — V. Ex* teria 
razao, se nao fosse o art. 13 do Regimento Revisional, que 
diz: 

•"Art. 13. Cada materia constitucional, depois 
de aprovada em primeiro turno, sera remetida ao Rela- 
tor para realizar a compatibilizayao ou a sistematizaqao 
dos preceitos e a consolidaqao do texto, com vista ao 
segundo turno. 

§ 4° Observadoointerstfciode24horasdapubli- 
cagao ou da distribui^ao dos avulsos, a materia ser4 
inclufda em Ordem do Dia para votagao, tendo prefe- 
rencia em rela^ao as ainda nao votadas." 

E a decisao da Mesa, 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Em vota?ao 
o requerimento de inversao da Ordem do Dia. 

Os Srs. Congressistas que o aprovam permanegam como 
se encontram. (Pausa.) 

Aprovado. 

O Sr. Jose Genoino — Sr. Presidente, peqo a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 

O SR. JOSE GENOINO (PT — SP. Sem revisao do ora- 
dor.) — Sr. Presidente. quero dialogar mais um pouco com 
a Mesa. V. Ex' tern razao num ponto. Ha preferencia automa- 
tica da materia em votatjao em segundo turno em relagao 
as demais materias, mas hii uma materia com votagao em 
curso, em primeiro turno. 
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O SR. FRESIDENTE (Humberto Lucena) — A materia 
esta decidida. 

O SR. JOSE GENOINO — Sr. Presidente, lamento ver 
tanta violagao do Regimento Interno numa unica tarde. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — A primeira 
e a dc V. Ex' ao comentar a decisao da questao de ordem. 
Esta aprovada a inversao. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Passa-se 
a aprecia^ao do item 2. 

Aprecia^ao, em segundo turno. da Proposta de 
Emcnda Constitucional de Revisao n" 2-A/94 e respec- 
tivas Emendas, referentesa inclusao, no Atodas Dispo- 
sigoes Constitucionais Transildrias. dos arts. 71 a 73 
(Fundo Social de Emcrgencia) — Parcceres n" 24-A 
c 24-B, de 1994-RCF. 

Em discussao a proposta e as emendas. 
Conccdo a palavra ao Congressista Fernando Carrion, 

que dispde de cinco minutos. 

tm face destes pontos, dos prejuizos par: a saiide, a 
educa^ao e a habitagao popular, propomos a rejc igu ) do Fun- 
do Social de Emergencia neste segundo turno. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Concedo 
a palavra ao nobre Congressista Luiz Carlos Hauly. 

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PP — PR Sent revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, Sr's e Srs. Congresistas. o PP 
e favoravel a manutengao do texto como esta. Entendemos 
que o Governo ja demonstrou amplamente que esta disposto 
a repassar em 1994 os mesmos recursos para a educagao, 
corrigindo os valores do ano passado, resolvendo csse prohle- 
ma. Quanto a habitagao. tambem devera corrigir os^ valores 
de 1993 para o presente ano. 

Entendemos mais: se o Governo deseja, ele retem o re- 
curso. Nao adianta estar determinada a quantidade de recur- 
sos. E precise neste momento acreditar na boa intengao do 
piano e vota-lo do jeito que esta, mantendo sua integridade. 

Portanto, o PP e favoravel a manutengao do texto da 
emenda como esta, para a aprovarmos rapidamente e iniciar- 
mos em seguida a Revisao Constitucional. 

O SR. FERNANDO CARRION (PPR — RS Sem revisao 
do orador.) —Sr. Presidente, Sr"" e Srs. Congressistas. quando 
discutimos o Fundo Social de Emergencia, ocorrc-nos imedia- 
tamente uma resistencia formulada dentro do prdprio Go- 
verno do Senhor Itamar Franco. . 

Esta scmana, tomamos conhecimento de que os Ministros 
da Saude, da Educagao e do Bem-Estar Social apresentavam 
claros sintomas de resistencia. E por que? Vejam o caso da 
educagao, por exemplo. A proposta do nosso partido, o PPR. 
e que seja mantida a verba para a educagao. Mas nao sera 
mantida. Sera reduzida. Ouanto ao ensino de 3" grau. a pro- 
posta do Ministro da Educagao de atender com credito educa- 
tivo 170 mil alunos ira por terra com a aprovagao do Fundo 
Social de Emergencia. O atual Ministro pegou o credito educa- 
tivo destrogado, com vintc mil atendimentos. E essa e a unica 
possibilidade de inumeros estudantes cursarem o 3° grau. Sem 
falar no prejufzo para o ensino dc 1° grau, na municipalizagao 
da merenda escolar e no transporte escolar, prejuizos gerais 
para a educagao. Dai a resistencia determinada pela agao 
corajosa do Ministro da Educagao, colocando-se contra este 
projeto do Fundo Social de Emcrgencia. 

As verbas para a construgao de casas populares serao, 
por certo, reduzidas. Casas populares das quais temos sauda- 
de. As ultimas, em grande niimero, foram construfdas no 
Pafs em 1979. Haveremos dc lembrar, todos, que a decada 
de 80 tambem foi perdida para a construgao de casas popula- 
res. Deitam-se por terra, com a aprovagao desse fundo, recur- 
sos importantes para a habitagao popular. Dai por que o PPR 
fez a advertencia de que nao devemos aprova-lo como estava 
no primciro turno, em vista da redugao selvagcm de recursos 
para a educagao e para a habitagao popular. 

Por que o Ministerio da Saiide tambem se posicionou 
contra? As verbas para a saiide serao reduzidas. A Previdencia 
Social, com a sua atuagao cm 1993, engordou o caixa, mas 
literalmente sucateou a saiide. Como esta a saiide? Os hospi- 
tals estao de arrasto, os pagamentos tern sido feitos com um 
enorme atraso, como hoje ainda indicam as leituras dos jor- 
nais. Os muniefpios tern temor da municipalizagao da saiide. 
Por que? Porque acreditam qucr, se a municipalizarem, de- 
pois tomarao, quern sabe, ate um calote, nao recebendo os 
fundos c os recursos para poderem honrar a municipalizagao. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Concedo 
a palavra ao nobre Congressista'Joao Calmon. 

O SR. JOAO CALMON (PMDB — ES, Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, Sr" e Srs. Congressistas, desde 
1970 luto de maneira obsessiva em favor de recursos mais 
vultosos para a educagao, ja que o Brasil foi classificado no 
Anuario da Unesco, entidade da Organizagao dqs Nagdes 
Unidas que cuida de problemas da educagao, cm 80" lugar, 
em relagao ao Produto Nacional Bruto. 

No ano passado, apesar d& este Congresso ter aprovado 
em 1983 uma emenda de minha autoria vinculando obrigato- 
riamente 13% da receita de impostos federals e nunca menos 
de 20% da receita de impostos estaduais e municipals e de 
eu terconseguido, em 1988, com apoio da maioria esmagadora 
da Constituinte, um aumento para.no mi'nimb, 18% da receita 
de impostos federals e 25% da receita de Estadose Municipios, 
o Brasil passou a ocupar um mbdesto 59" lugar em dispendios 
com a educagao, em relagao ao Produto Nacional Bruto. 

O Brasil, eminentes Congressistas, participa do nefando 
GrupodosNove. Ha poucassemanas, o Ministro da Educagao 
compareceu a Nova Delhi para participar de uma reuniao 
internacional. Esse Grupo dos Nove congrega pafses que tern 
no seu total 100 milhoes de analfabetos. Repito: 100 milhoes 
de analfabetos, para vergonha nossa, num momento em que 
estamos tentando — e acho que yamos ter exito — aumentar 
esses percentuais de recursos para a educagao, que nao sao 
ainda suficientes. Mas o Governo da Repiiblica, o Governo 
Itamar Franco, que tern como Ministro da Fazenda um admi- 
ravel homem piiblico, um sociologo do mais alto m'vel, recu- 
sa-se a cumprir o dispositive constitucional constante do art. 
212, que determina que sobre toda receita de impostos munici- 
pais, estaduais e federals deve incidir o percentual mfnimo 
de 18%, na area federal, e nunca menos de 25%, na area 
dos Estados e Muncfpios. 

Lamento profundamente ter que lembrar que, atraves 
da sua Constituinte. o Estado do Rio Grande do Sul, que 
tern o privilegio de contar com essa figura estelar da vida 
piiblica no Brasil que e o Deputado Nelson Jobim, nao se 
limitou a cumprir o que determina a Constituigao Federal 
e destinar 25% da receita de impostos para manutengao e 
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desenvolvimento do ensino. Os gauchos batendo recordes de 
espirito publico e patriotismo, aumentaram o percentual para 
a educagao para 35%, o que representa um aumento de 40% 
sobre 25%. Devemos nos orgulhar de ser brasileiros por mui- 
tos motivos. Um deles e a compreensao, o patriotismo e o 
espirito publico do Rio Grande do Sul, que deu ao Brasil 
mais essa admiravel li^ao. 

Nao foi, no entanto o unico Estado que nao achou sufi- 
ciente o percentual de 25%. Sao Paulo, Estado que e repre- 
sentado aqui pelo notavel Senador Fernando Henrique Cardo- 
so, por intermedio de sua Constituinte aumentou o percentual 
sobre a receita de impostos estaduais para 30%. Assim proce- 
deram tambem os Estados do Rio de Janeiro, de Minas Gerais 
e do Mato Grosso do Sul. Sao Paulo fez esse esfor^o adicional, 
apesar de contar, na periferia da Capital, que hoje e a segunda 
megalopole do mundo, porque ja superou Nova lorque, com 
quatro ou cinco turnos nas escolas de 1'" grau. As criangas 
permanecem na escola apenas duas boras por dia, descontada 
a bora da merenda. Essa revelagao foi feita na Comissao 
de Educa^ao do Senado pela notavel Prop Guiomar Feme 
de Melo, que foi Secretaria de Educagao na administra?ao 
de Mario Covas a frente da Prefeitura paulista. Se acontece 
isso em Sao Paulo, podemos imaginar o que ocorre em Estados 
do Norte e do Nordeste. 

O Jornal da Tarde fez um levantamento e provou que 
uma professora primaria do interior de um estado do Nordeste 
ganha por mes a metade do que ganha por bora um operario 
da indiistria automobib'stica de Sao Paulo, que sabidamente 
nao e nenhum maraja. Depois da vitdria na Constituinte de 
1988, depois das vitdrias nas Constituintes Estaduais que ja 
citei, o Governo Federal toma a decisao de nao aplicar os 
18% relatives ao bloco de impostos que compdem este Fundo 
Social de Emergencia. 

Afonso Celso escreveu um livro intitulado "Por que me 
ufano do meu Pafs". Diante desse atentado a educa^ao, ao 
futuro das geragdes que af estao, sinto impetos de escrever 
um livro com o ti'tulo: "Por que me envergonho do meu Pafs". 
Estamos sendo apontados a execragao mundial com esses da- 
dos tao chocantes sobre a educagao. E, neste momento, quer- 
se golpear a educagao, que apresenta um quadro tenebroso? 
Ha professores que ganham a metade ou um tergo do salario 
mi'nimo, no interior dos Estados, escolas com apenas uma 
sala de aula. Conhego um caso no meu Estado em que uma 
escola estava funcionando na capela de um cemiterio. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Nobre Con- 
gressista, o tempo de V. Exa esta esgotado. 

O SR. JOAO CALMON — Sr. Presidente, desejo fazer 
um apelo a V. Ex" Creio que nem sempre se cumpre 100% 
do que determina o Regimento Interno e estou abordando 
um problema de cuja solugao depende o futuro deste Pafs. 
Pego a V. Ex' que seja indulgente e me permita prosseguir 
por mais alguns minutos. 

Srs. Congressistas, o Ministro Fernando Henrique Cardo- 
so, numa memoravel sessao no plenario do Senado Federal, 
presidida pelo nobre Senador Humberto Lucena, fez algumas 
revelagoes estarrecedoras que constam do Diario do Congresso 
Nacional sessao de 4 de novembro de 1993. 

Neste depoimento, Fernando Henrique Cardoso teve a 
coragem inaudita de fazer revelagoes que talvez nao sejam 
do conhecimento de 95% da populagao deste Pafs. Estao aqui 
algumas dessas revelagoes. 

O Ministro declarou que no Brasil nao ha apenas um 
milhao de contas fantasmas nos bancos. S. Ex' afirmou que 
ha dez milhdes de contas fantasmas nos bancos brasileiros 
e que ha oitenta milhdes de CPE e CGC. O texto fica a 
disposigao de todos. Acrescentou S. Ex' que se ilude quern 
pensa que paraiso fiscal so existe no Caribe e na Sufga. Aqui 
dentro das nossas fronteiras tambem ha esses nefandos parai- 
sos fiscais. 

Neste momento. Sr. Presidente, SraS e Srs. Congressistas, 
o que se deveria fazer era intensificar os mecanismos que 
evitam a sonegagao de impostos, colocando sumariamente 
na cadeia os sonegadores, cujos nomes, em alguns casos, sao 
muito notdrios, e nao golpear a educagao. 

Documento assinado pelos Lideres do Governo na Cama- 
ra e no Senado e distribuido aos Parlamentares demonstra 
o desconhecimento de S. Ex's quanto ao que esta ocorrendo 
para justificar esse golpe na educagao. (O Sr. Presidente faz 
soar os timpanos.) 

Sr. Presidente, se for imperative, indispensavel que eu 
interrompa esta exposigao, vou me submeter a rigidez regi- 
mental, que vi tantas vezes, ao longo de 31 anos de atuagao 
na Camara dos Deputados e depois no Senado Federal, em 
dezenas, centenas de sessdes do Congresso Nacional... 

SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Nobre Sena- 
dor Joao Calmon, quero dizer a V. Ex' que seu tempo era 
de cinco minutos, mas, em homenagem a sua figura de homem 
publico, nos Ihe concedemos vinte minutos. Veja que V. Ex* 
se credencia neste Plenario. Pego-lhe apenas que conclua, 
porque ainda ha quatro oradores. 

O SR. JOAO CALMON — Sr. Presidente, nem sempre 
ha, para com pessoas do meu m'vel politico, a tolerancia que 
tenho visto muitas vezes com outros oradores, que perma- 
necem na tribuna meia hora, quarenta minutos. Estamos tra- 
tando de um problema de cuja solugao depende o futuro 
do Pafs. 

Nobre Presidente, o que continua a haver no Pafs e uma 
conspiragao para a nao educar o povo, porque eles sabem 
que povo educado e povo consciente, que sabe lutar por suas 
reivindicagdes e torna-las vitoriosas. 

Esta e apenas uma nova conspiragao, com um agravante 
que minha consciencia me obriga a denunciar. Ontem, numa 
reuniao no Centro Cultural da Camara dos Deputados, o 
Lider do meu partido, do partido de Ulysses Guimaraes, Luiz 
Carlos Santos, declarou — esta no Jornal do Brasil hoje — 
que percentuais sobre a receita de impostos nao resolve o 
problema da educagao. E citou textualmente o meu caso, 
porque sou autor dessas duas iniciativas. 

Sr. Presidente, se o Congresso Nacional, pela primeira 
vez, aprovar este nefando projeto, nds vamos enfrentar um 
periodo de grande conturbagao social. Nao e possfvel que 
se desfira esse golpe contra a educagao, com um detalhe que 
ate agora me parece inexplicavel: tenho me dirigido as entida- 
des ligadas a educagao deste Pafs, desde a gloriosa Uniao 
Nacional dos Estudantes ao Conselho de Reitores das Univer- 
sidades Brasileiras, as entidades que reunem as instituigdes 
federals de ensino, enfim, a todas as entidades, e ate agora 
nao consegui sensibiliza-las. 

Estou absolutamente certo. Sr. Presidente. Adoro 6 dis- 
posigao dos meus nobres colegas uma analise do documento 
assinado pelo Lider do Governo na Camara e pelo Lider 
do Governo no Senado, ambos do PMDB. 
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Preciso encerrar este pronunciamento, mas, pedindo per- 
dao a todos os meus nobres colegas, quero dizer que, pelo 
que represento nesta luta, e meu dever, para ficar em paz 
com a minha consciencia, salientar que fui sistematicamente 
marginalizado ao longo de todo esse processo. Jamais fui pro- 
curado por representante do Poder Executive que tentasse 
convencer-me de que nao estava sendo dado um golpe na 
educa^ao. Fui tratado como se fosse um Parlamentar de ape- 
nas um ano de atuagao. 

Permito-me, ao encerrar este pronunciamento, violen- 
tando minha modestia, ja que sou um homem simples, que 
nao cultiva essas vaidades, recordar que, na epoca em que 
era Presidente do PMDB, o inesquecfvel estadista Ulysses 
Guimaraes, candidate a Presidencia da Republica sem qual- 
quer possibilidade de exito, fez-me um apelo para que eu 
seguisse o seu exemplo e fosse candidate a Governador do 
Espirito Santo, candidatura que ja havia sido rejeitada por 
quatro companheiros nossos. 

Encerrarei este meu pronunciamento, limitado pelo rigor, 
que nao e dos mais implacaveis. com palavras de Ulysses 
Guimaraes. 

Ulysses Guimaraes enviou-me mensagem que demonstra 
que nao recebi, ao longo desse processo, um tratamento a 
altura dos meus esforgos em prol da educaqao, esforgos que 
me fizeram merecer a outorga da Gra-Cruz da Ordem Nacio- 
nal do Merito Educative. Sou o tinico capixaba que teve essa 
honra. E a Unesco nomeou-me Embaixador Honorario do 
Brasil, no Ano Internacional da Alfabetizagao. 

Pego a todos mil perdoes, mas preciso ler esta mensagem, 
principalmente para os Parlamentares mais jovens e para os 
de menor atuagao nesta Casa. (Palmas.) 

Sao palavras de Ulysses Guimaraes: 
"Na histdria do Pais, nenhum brasileiro serviu a 

educagao de forma mais efetiva e convincente do que 
o Senador Joao Calmon. Sua presenga na Constituigao 
e no Senado e reclamada principalmente pelas criangas 
e pelos jovens do Brasil. Pelo PMDB, como seu Presi- 
dente Nacional, testemunho a grande credibilidade que 
sua luta pertinaz e vitoriosa trouxe a legenda da resis- 
tencia e da mudanga." 

Registro esta mensagem e o meu apelo dramatico para 
que este Congresso Nacional nao seja ctimplice desse nefando 
crime contra a educagao. (Palmas prolongadas. O orador e 
vivamente cumprimentado.) 

O Sr. Florestan Femandes — Sr. Presidente, pego a pala- 
vra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 

O SR. FLORESTAN FERNANDES (PT — SP. Sem revi 
sao do orador.) — Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero 
prestar uma homenagem ao Senador Joao Calmon, que aca- 
bou de falar, trazendo a todos nos a lembranga de suas lutas 
pela educagao no Brasil. Por ter conquistado o estabeleci- 
mento, nas Constituigoes brasileiras, de uma porcentagem 
da receita para a educagao, S. Ex' conseguiu melhorar sensivel- 
mente a situagao do ensino. 

Em segundo lugar, quero dizer que n<3s, que combatemos 
a ditadura, que lutamos pelo esclarecimento, vfamos neste 
Governo a possibilidade de introduzir uma revolugao pela 

educagao e lamentamos que ele se engate a tradigao brasileira 
da cultura da dominagao e da ignorancia. 

Deixo este protesto e pego a todos os colegas que repu- 
diem essa parte do documento que esta em votagao. 

(Palmas prolongadas.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Concede 
a palavra ao nobre Congressista Carrion Junior, ultimo orador 
inscrito para a discussao. S. Ex' dispoe de cinco minutos. 

O SR. CARRION JUNIOR (PDT — RS. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, Sf' e Srs. Congressistas, apos 
o encaminhamento do Senador Joao Calmon, sinto-me ate 
constrangido de encaminhar contra o Fundo Social de Emer- 
gencia. 

No entanto, quero reiterar aos meus colegas e aos Srs. 
Senadores que o Fundo Social de Emergencia, depois de dez 
anos de recessao, depois de dez anos sem verbas habitacionais, 
pretende tirar vinculagoes constitucionais e legais, como ocor- 
re com os 20% do IPMF destinados a habitagao popular e 
com os 18% da receita destinados a educagao. 

Neste momento, o Ministro Fernando Henrique Cardoso 
ja tern os 16,5 bilboes de dolares que desejava, gragas ao 
Cofins, ao IPMF e as quatro medidas provisdrias que votamos 
nesta Casa. E o Diretor da Receita Federal declara que esses 
recursos chegarao aos 19 milhdes de dolares. Por que o Minis- 
tro quer, alem dos recursos, tirar as vinculagoes? 

Se nao aprovarmos o Fundo Social de Emergencia, o 
Ministro podera, na terga-feira, iniciar o programa da URV. 
A linica diferenga e que S. Ex' tera perdido as vinculagoes 
do fundo, mas ja tern os recursos necessarios. 

O Sr. Presidente da Republica concordou com nossa deci- 
sao de desfinar 20% do IPMF a habitagao popular. Como 
pode, agora, desvincular esses recursos? Como podemos tirar 
os 18% da educagao? Dizem que, se assim nao fizermos, 
estaremos comprometendo a poh'tica economica. Mas quern 
diz isto esta faltando a verdade. 

Sr. Presidente, encerro minhas palavras dizendo que o 
Sr. Ministro ja tern os recursos necessarios. O que S. Ex' 
quer e ter esses recursos com carta branca. Se nao aprovarmos 
o Fundo Social de Emergencia, os recursos continuarao em 
suas maos. Mas o Sr. Fernando Henrique Cardoso tera que 
respeitar aquilo que foi proposto pelo Sr. Itamar Franco, Presi- 
dente da Republica, e que nos votamos: 20% do IPMF seriam 
destinados a habitagao. E, conforme afirmou o Senador Joao 
Calmon, devemos respeitar o que ficou decidido, mantendo 
tambem a vinculagao relativa a educagao. - 

Sr. Presidente, Sr^ e Srs. Congressistas, encaminho voto 
contrario. Sera lamentavel se os partidos que dizem defender 
a educagao e a habitagao popular votarem a favor do Fundo 
Social de Emergencia, que no seu significado verbal e uma 
mentira, uma impostura. Nao e fundo social. E fundo carta 
branca. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Encerrada 
a discussao, passa-se a votagao, em segundo turno. 

Sobre as emendas de segundo turno foram oferecidos 
27 requerimentos de destaque, que serao lidos oportunamente 
pelo Sr. Secretdrio. 

Em votagao a proposta que tern preferencia regimental, 
ressalvados os destaques. 

Para encaminhar, concedo a palavra, por permuta com 
o Congressista Jose Genomo, ao Congressista Alolzio Merca- 
dante, por dois minutos e meio. 
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O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT — SP. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, Sr" e Srs. Congressistas, temos 
compromisso com a luta contra a inflatjao, mesmo porque 
60°^ do povo hrasileiro nem sequer tern conta no banco para 
acompanhar uma evolugao de pre^osde 40% ao mes. Demons- 
tramos isso na Comissao em que foi negociado o programa 
de estabilizagao. 

Nosso empenho deve ser no sentido de cortar gastos ptibli- 
cos. sobretudo aqueles que nao atingem as areas sociais e 
os investimentos estrategicos do Pais. Npsso esforqo deve con- 
centrar-se na busca de novas medidas de combate a sonegagao. 
Ja aprovamos algumas que tern dado resultado espetacular, 
do ponto de vista do aumento da arrecada?ao. E podemos 
aprovar outras. Ha um acdrdao do Supremo Tribunal Federal 
sobre o Cofins que da ganho de receita ao Governo. Apro- 
vamos tambem o IPMF e o aumento do Imposto de Renda 
das pessoas fi'sicas, deixando de estende-lo. infelizmente. as 
pessoas jun'dicas. Ja se verificou em 1993 um aumento substan- 
cial da receita, que tende a crescer em 1994. 

O Fundo Social de Emergencia abre ainda mais impostos 
sobre o sistema financeiro, a contribui^ao social sobre os lu- 
cres. e era absolutamente correta a extensao do PIS/PASEP. 

No entanto. Sr. Presidente, e inaceitavel para o Partido 
dos Trabalhadores que a educa^ao tenha prioridade no corte 
das verbas publicas. A educagao, que tinha como meta, em 
1994. dobrar a merenda escolar, de cem dias apenas, para 
duzentos dias. fica com o programa comprometido. E verdade 
que temos de reorientar a politica educacional para o ensino 
fundamental, para a valorizagao do salario, do material dida- 
tico, da qualidade do ensino piiblico. Nao e construindo CI AC 
que vamos reverteresse processo, nem investindo na constru- 
gao civil. A prioridade e a sala de aula, a qualidade do ensino 
e a universaliza?ao, para que nenhuma crianga fique fora da 
escola piiblica. 

Quero concluir. Sr. Presidente, dizendo que tambem o 
acordo relative a destinagao de parte do IPMF a habitagao 
popular nao foi cumprido. Mas nada e mais grave do que 
esta Casa optar por tirar recursos da educa?ao. E por que? 
Porque, se a infla^ao e o nosso maior problema conjuntural, 
a educa^ao e nosso tinico problema estrutural. So seremos 
uma grande Nagao. neste final de seculo, se entendermos 
que a modernidade esta nas salas de aula, na qualidade de 
ensino, na profissionalizagao dos alunos, no potencial da forga 
de trabalho, na geragao de ciencia e tecnologia. Esta e a 
sociedade do future, uma sociedade do conhecimento e do 
saber. 

Por que as vozes que se levantam nesta Casa para defen- 
der a educagao sao as vezes da sabedoria da vida, da vivencia 
de quase um seculo? Por que um Joao Calmon ou um Florestan 
Fernandes e que trazem sua experiencia de vida, de cultura 
e de compromisso? Porque viveram o passado e sabem onde 
esta o futuro. Nao podemos aceitar corte de verbas para a 
educagao, nem mesmo diante deste quadro de crise, nem 
mesmo a pretexto de alcangar estabilidade economica. Essa 
e a politica social mais estrategica e importante deste Pais. 

Lembro uma viagem que fiz com o Senador Joao Calmon 
e o Deputado Ulysses Guimaraes a Africa, pela Uniao Parla- 
mentar Internacional, quando visitamos um pequeno pais, 
Camaroes. La, os olhos atentos do Senador Joao Calmon 
chamaram a atengao da delegagao. Havia adultos, velhos e 
mulheres pedindo dinheiro na rua. E um pais muito mais 
pobre que o Brasil, talvez quarenta anos'mais atrasado. Mas 
nao vimos criangas pedindo na rua. Havia uma lei simples 

no pais, mas que tinha de ser cumprida. Funcionava como 
uma ditadura. Segundo ela, o pai que nao colocasse o filho 
na escola piiblica ia para a cadeia. E todas as criangas estavam 
na escola. No Brasil, o caminho nao e esse. Mas foi esse 
o caminho seguindo pelo Japao, no seculo XIX. Aquele pais 
promoveu a reforma da escola piiblica, colocou todos os seus 
cidadaos na escola e hoje e uma potencia, porque entendeu 
o papel da educagao. 

Chamo a atengao para essa observagao e fago um apelo 
final: mesmo aqueles que vao votar a favor do fundo devem, 
pelo menos, permitir que tenhamos direito ao contraditdrio 
e destaquemos a parte relativa a educagao. Vamos combater 
a inflagao, mas vamos construir um pais do futuro. Conforme 
havia dito, o maior problema da conjuntura e a inflagao, 
mas o linico problema estrutural desta Nagao e a educagao. 
Vamos preservar a politica educacional, que e o caminho 
da sociedade moderna. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Concede 
a palavra ao Congressista Germane Rigotto, para encaminhar 
a favor. 

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB — RS. Sem revi- 
sao do orador.) — Sr. Presidente, Sr' e Srs. Congressistas, 
falo tendo ao meu lado figura respeitavel e admirada pelo 
Brasil inteiro e digo ao Deputado Aloizio Mercadante que 
tive oportunidade de acompanhar o Senador Joao Calmon 
em uma viagem de estudos, no qual pude sentir o respeito 
que o mundo tern pelo Senador. A figura, o nome de Joao 
Calmon ultrapassou as fronteiras do Brasil, e o seu trabalho 
voltado para a educagao e reconhecido internacionalmente. 
Nao precisa o Senador Joao Calmon usar a tribuna e dizer 
um pouco do que foi sua luta historica pela educagao. 

Contudo, chamo a atengao dos colegas Congressistas para 
o que estamos votando hoje. E justo o clamor do Senador 
Joao Calmon pelos recursos para a educagao, mas o que esta 
sendo votado neste momento nao e apenas a vinculagao ou 
nao de 20% dos impostos federais destinados a educagao. 
O que esta sendo votado neste momento e o Fundo Social 
de Emergencia, que representantes da area economica e o 
prdprio Ministro Fernando Henrique Cardoso dizem ser fun- 
damental para que o Executivo de o proximo passo do piano 
economico, a criagao de um indexador linico, na busca do 
efetivo combate da inflagao. 

Ao votar o Fundo Social de Emergencia, que e o que 
se esta discutindo agora, precisamos entender que esta Casa 
precisa dar esse instrumento que o Executivo esta pedindo 
para efetiva e eficientemente combater a inflagao. v 

Na verdade, nao esta em discussao se somos a favor ou 
contra o Fundo. Ouvi varies pronunciamentos a favor de ma- 
nutengao dos recuros para a educagao, a favor da nao desvin- 
culagao dos recursos da educagao, a favor da luta historica 
do Seandor Joao Calmon. Todavia, nao ouvi um discurso 
consistente contra a criagao do Fundo Social de Emergencia 
ou contra a criagao da URV. Nao ouvi uma proposta consis- 
tente em que se diga que o caminho que o Executive esta 
seguindo nao seja o melhor, nao seja o ideal, naos eja o 
caminho certo para enfrentar a inflagao. 

O que esta em jogo neste momento e instrumentalizarmos 
ou nao o Executivo com os recursos do Fundo Social de Emer- 
gencia, para que o Governo de o proximo passo no combate 
a inflagao. Digo aos colegas, digo aos Srs. Senadoresque a 
votagao do Fundo Social de Emergencia, sim, e importante; 
a votagao do Fundo Social de Emergencia, sim, e fundamental 
para que o proximo passo seja dado. A responsabilidade sera 
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com ccrteza do Concrcsso National se nao aprovarmos o Fun- 
do e se a partir dc 1 de man,o nao for iinplantada a URV. 

Digo ao Sonador Joao Calmon quo sua luta histdrica 
pcla edueagao nao estii prcjudicuda. nao estii comprometida. 
nicsmo quo aprovado o Fundo. Nao estou dizendo que a 
emenda sera aprovado de lorma eomo esta e coino passou 
no primeiro turno. O Senador Joao Calmon eonseguiu vincula- 
(,-des eonstilucionais reeursos para a edueagao. as quais perma- 
necem na Constituiqao. O que se esta votando — e pareee 
i|ue nao estao entendendo isso — e urn lundo einergeneial 
que determina desvineulagdes no ano de 1994; alias, nao e 
nent em todo o ano de 1994; e em dez meses do ano de 
1994 e no ano inteiro de 1995. A vinculagao eonquistada pelo 
Senador Joao Calmon. a vineulagao de reeursos para a eduea- 
gao na area da Uniao. dos Estados e Munieipios permanece 
na Constituigao. Ninguem vai tocar nisto. Sr. Presidente. O 
que se esta eriando e um fundo einergeneial O que esta se 
eriando e um fundo que pode. sim. ate ser modifieado no 
segundo turno. mas que preeisa ser eriado. 

Liderangas partidarias jii eonquistaram em negoeia^ao 
com o (ioverno garantias de que nao havera diminuigao de 
reeursos na edueai^ao com relai^ao ao que foi investido em 
1995. Isto estara no Orgamento. Sao eonquistas alcangadas 
na mesa de negoeiagao. 

Ouero dizer ao Senado Joao Calmon que voto a favor 
do Fundo Social de Emergeneia porque acredito que estou 
votando naquilo que e possfvel e neeessario no momento. 
Contudo. se a desvineula^'ao dos reeursos destinados a eduea- 
gao nos anos de 1994 e 1995 passar e mesmo que o Senador 
Joao Calmon nao entenda que o que foi eonquistado na mesa 
vie negoeiagaoeompensa em parte a dcsvineulagao. poderemos 
diseutir adiante seus destaques. 

Neste momento esta sendo votado o Fundo Social de 
Emergeneia. que e; neeessario e deve ser aprovado. Vamos 
diseutir depois a questao dos destaques apresentados. Estamos 
votando a favor da eriai,ao do Fundo e iremos diseutir tamhem 
os destaques. inclusive os do Senador Joao Calmon, 

O SR. PRESIDENTE (Flumberto Lucena) — Concedo 
a palavra ao Congressista Jose Dirceu. 

O SR. JOSE DIRCEU (PT —^ SP. Sent revisao do orador.) 
— Sr. Presidente, Sr" e Srs. Congressistas. querodeixar regis- 
trado, para reflexao do Congresso Revisor. que a proposta 
do Ministro Fernando Henrique Cardoso, do PSDB e do Go- 
verno Itamar Franco, proposta de criagao do Fundo Social 
de Emergeneia, significa, na pratica, cortcs de reeursos desti- 
nados a educa^ao, a saude e a habitagao. Do contrario, os 
Ministros que estao a frente dessas areas nao estariam em 
conflito com a decisao do Governo, nem com o Ministro da 
Fazenda. Na verdade. a proposta e uma opgao do Governo 
em detrimento dos mais fracos, dos que nao tern eomo se 
defender, porque nao encontram no Congresso Nacional. nas 
bancadas do PSDB e do PMDB — ja que nao poderiam 
esperar isso das bancadas do PPR, do PFL e de outros partidos 
de direita — a voz e o voto para defende-los. 

Este mesmo Governo, Srs. Congressitas, senta-se a mesa 
com os eternos beneficiados pelo credito rural, aqueles que 
sempre assaltaram os cofres do Banco do Brasil, que sempre 
viveram dc subsfdios e favorcs do Estado. e faz um acordo 
envolvendo 1,5 bilhao de ddlares, para negociar a revogagao 
do dccreto legislativo que perdouo as dividas rurais. . 

Esta e a verdade que o Pat's preeisa saber. Nao ha dinheiro 
para educagao, saiide e habitagao, mas ha dinheiro para fazer 

acordo com maus pagagores, que nao sao pequenos ou medios 
agricultores. Nao se trata de agricultura de alimentagao, mas 
da grande agricultura. que sempre viveu a custa e a sombra 
do Estado brasileiro.- 

Este mesmo Governo que diz que vai garantir no Orga- 
mento da Uniao 300 milhoes de ddlares para a habitagao 
firmou com o Congresso Nacional acordo para aprovar o 
IPMF. assegurando que 20% da arrecadagao portanto. 1 bi- 
lhao de ddlares — seriam investidos na educagao. Estranha- 
mente a grande imprensa do Pafs cala-se. 

O Ministro Fernando Henrique Cardoso, que tinha anun- 
ciado ao Pais que durante sessenta dias ou mesmo seis meses 
a URV seria apenas um indexador, anuncia sua conversao 
em moeda real imediatamente, apenas por uma razao; porque 
e candidato a Presidencia da Republica. O Ministro vai se 
desencompatibilizar e. mesmo correndo o risco de arruinar 
seu prdprio piano com a possibilidade de uma hiperinflagao, 
vai queimar etapas do programa de estabilizagao. 

Hoje a imprensa veicula artigos de apoiadores do piano, 
que estao alertando o Ministro. O boi gordo subiu. lembran- 
do-nos o Piano Cruzado. Estamos assistindo novamente ao 
engodo eleitoral; mais do que isso; a um novo atentado aos 
salaries e ao mercado interno. Teremos recessao e desem- 
prego. e a inflagao voltara eomo nos Pianos Cruzados. Bresser, 
Verao e Collor. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Concedo 
a palavra ao ultimo orador inscrito, Congressista Jose Lou- 
rengo. para encaminhar a votagao. S. Ex' falara a favor. 

O SR. JOSE LOURENCO (PPR — BA Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, SC e Srs, Congressistas, penso 
que o assunto ja foi suficientemente esclarecido e debatido. 
Resta-me agora repetir o que disse um grande estadista brasi- 
leiro. Nereu Ramos, ha cerca de 40 anos, quando presidia 
o Senado da Republica: "A maioria nao discute, vota". 

Portanto. votaremos favoravelemnte ao Fundo Social de 
Emergeneia, porque entendemos ser este o tinico caminho 
para a estabilidade economica e social do Pat's. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Concedo 
a palavra ao Congressista Luiz Carlos Santos, Lfder do Go- 
verno. 

O SR. LUIZ CARLOS SANTOS (PMDB — SP. Sem 
revisao do orador.) — Sr. Presidente, SC e Srs. Congressistas. 
assomo a esta tribuna por duas razoes. A primeira e para 
prestar uma justa homenagem ao Senador Joao Calmon. O 
Deputado Ulysses Guimaraes disse que ninguem neste Pafs 
prestou tantos servigos a educagao eomo o Seandor Joao Cal- 
mon, com quern estivemos na reuniao do meu partido, quando 
levei o Ministro da Educagao para dar a S. Ex' as explicagoes 
de que necessitava. O Ministro disse; "Senador Calmon, V. 
Ex' disse que a educagao neste momento esta falida". Estou 
repetindo palavras do Ministro da Educagao. V. Ex' me corri- 
ja. Senador Joao Calmon. 

Se na Constituigao de 1967 a vinculagao era de 13%, 
na Constituigao de 1988 foi elevada para 18%. Entao, temos 
de argumentar que a vinculagao nao ajudou a salvar a educa- 
gao. Se ela esta falida, tendo-se aumentado a vinculagao, te- 
mos de concluir que o problema se encontra na inflagao, que 
inviabiliza a educagao. a habitagao e todos os setores do Pat's. 

O Fundo Social de Emergeneia busca conter a inflagao. 
reduzir o fndice inflacionario. Esta e a unica maneira de dar 
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racionalidade a educagao, a hahita?ao e a todos os setores 
da administragao piiblica. 

Senador Joao Calmon, o Ministro da Educagao. aten- 
dendo a V, Ex', assumiu o compromisso. que sera cumprido 
pelo Governo, de manter os mesmos m'veis reals de investi- 
mentos na educagao do ano anterior. S. Ex' concordou em 
alender a seu pedido de manter recursos de 250 milhoes de 
ddlares para o salario-educagao. Portanto. V. Ex' saiu de 
la entendido com o Ministro da Educagao. E nos nos reunimos 
com o Ministro da Fazenda, que tambem concordou em aten- 
der aos seus reclames. 

Em nome do Governo. quero dizer que tudo que foi 
combinado vai ser cumprido. Ninguem jamais levantaria a 
bandeira contra a educagao. O Ministro Fernando Henrique 
Cardoso, um professor universitario, tern responsabilidade 
e e reconhecido publicamente por servigos prestados a eduea- 
gao no Pais. Eu, que sempre estive engajado nessa luta, e 
meu irmao, que foi o Ministro da Educagao, cassado pela 
ditadura, ligado ao ilustre Senador Joao Calmon. temos com- 
promisso com a educagao. O FSE nao tirara um tostao da 
educagao: ao contrario, acabara com a inflagao e ira salvar 
a educagao no Pais. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Passa-se 
a votagao da proposta. 

Os Srs. Lideres orientarao suas bancadas na hora da vota- 
gao. 

Pego aos Srs. Congressistas que oeupem os seus lugares. 
Vai-se proceder a votagao. 

O Sr. Valter Pereira — Sr. Presidente, pego a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB — MS. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, quero fazer a leitura de um 
voto em separado, para que seja consignado nos Anais da 
Casa. Este momento e histdrico. Estamos decidindo o destine 
da educagao, e quero consignar, para a histdria deste Parla- 
mento, o meu voto em separado, repito. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — V. Ex' pode 
encaminha-lo a Mesa, que sera publicado. 

O SR. VALTER PEREIRA — Sr. Presidente. desejo ler 
o voto e pego a V. Ex' que me permita faze-lo. (Apupos.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Nobre De- 
putado Valter Pereira, V. Ex' fazer podera a leitura do seu 
voto quando os Congressistas estiverem votando nos postos 
avulsos. 

O SR. VALTER PEREIRA — Agradego a V. Ex', Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Pego aos 
Srs. Congressistas que oeupem seus lugares. Os Srs. Lideres 
poderao orientar suas bancadas. 

O Sr. Marcelino Romano Machado — Sr. Presidente. 
pego a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 

O SR. MARCELINO ROMANO MACHADO (PPR — 
SP. Sem revisao do orador.) — Sr. Presidente, solicito a V. 
Ex' que informe ao Plenario qual sera o procedimento adotado 

na votagao. Volaremos em segundo turno a proposta e poste- 
riormente os destaques? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Exatamen- 
te. Sera votada a proposta. ressalvados os destaques. 

O SR. MARCELINO ROMANO MACHADO — Serao 
ressalvados os destaques? Sr. Presidente, quero saber oseguin- 
te: os destaques serao votados em globo ou em separado? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Depende 
do Plenario. Ate agora nao houve nenhum requerimento. 

O SR. MARCELINO ROMANO MACHADO — Sr Presi- 
dente, ontem pela manha — e V. Ex' presidiu a reuniao 
de Lideres para tratar do processo revisional —. foi pratica- 
mente definido. de acordo com o nosso entendimento, que 
todos os destaques apresentados durante o processo revisional 
seriam votados em separado. Se houver a intengao de vota-los 
em globo, acredito que nao se estaria cumprindo o acertado 
entre as Liderangas de bancadas. 

Antes de iniciarmos o processo de votagao, quero saber 
se vamos cumprir o que ficou acertado ontem ou se ainda 
hoje vamos continuar votando os destaques em separado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Respondo 
a V. Ex' dizendo que ate o momento nao chegou a Mesa 
requerimento de votagao em globo. Por outro lado, a questao 
apresentada ontem ficou a cargo do nobre Relator, Deputado 
Nelson Jobim, que passaria a coordenar a organizagao das 
futuras Ordens do Dia com os Srs. Lideres. Acredito que 
a questao de votar em globo ou nao vai depender do Plenario. 

O SR. MARCELINO ROMANO MACHADO — Quero 
invocar aqui o testemunho de varios Lideres que ontem estive- 
ram presentes a reuniao. Foi deliberado que os destaques 
seriam votados em separado, ate para avangarmos no processo 
revisional. Apenas quero que o acordo seja cumprido, Sr. 
Presidente. 

O Sr. Jose Genoino — Sr. Presidente, pego a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 

O SR. JOSE GENOINO (PT — SP. Sem revisao do ora- 
dor. ) — Sr. Presidente, se ate o momento nao chegou nenhum 
requerimento de votagao em globo e como V. Ex' anuncia 
a materia principal, agora nao pode haver apresentagao de 
requerimento. Nao pode haver requerimento de votagao em 
globo se ele nao for apresentado ate a votagao da materia 
principaj. Ha requerimento de votagao em globo. Sr. Presi- 
dente? E um pedido de informagao. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Nobre Con- 
gressista Jose Genoino, a apresentagao do requerimento deve 
ser feita ate a hora da votagao dos destaques e nao da materia 
principal. Informo a V. Ex' que a Presidencia nao se envolve 
nessa materia, pois trata-se de questao das Liderangas. Estou 
atento ao que disse o nobre Deputado do PPR. Lembro-me 
bem do que houve na reuniao de ontem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Acaba de 
chegar a Mesa um requerimento, e pego ao nobre Li'der do 
PPR que entre em contato com os outros Lideres, para Iratar 
da questao que acaba de apresentar. 

O SR. MERCELINO ROMANO MACHADO (PPR — 
SP. Sem revisao do orador.) — Sr. Presidente, estamos em 
processo de votagao. Se entrarmos em contato com cada Li'der, 
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provavelmente quando acabarmos de falar com todos eles 
o processo ja ter^ terminado. For isso, estou solicitando a 
interferencia de V. Ex', como Presidente, para fazer valer 
o acordo da votagao em separado dos destaques. 

O Sr. Jos6 Genoino — Sr. Presidente. peqo a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex" a palavra pela ordem. 

O SR. JOSE GENOINO (PT — SP. Sem revisao do ora- 
jor ) — v. Ex" tern toda razao. Sr. Presidente da Mesa, 
na informagao que prestou. 

Nds, que queremos salvar a educaqao, temos de trabalhar 
bem neste momento para evitar a manobra da votaqao em 
globo, que parece caminhar sorrateiramente para a Mesa. 
E urn alerta importante que fago. Devemos estar atentos a 
isso. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Peqo aos 
Srs. Lideres que se entendam sobre a materia. E uma questao 
eminentemente das Liderangas. 

Para oricntar a bancada, concede a palavra ao nobre 
Deputado Luiz Carlos Hauly. 

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PP — PR Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, somos todos vitimas da ilusao 
inflacionaria e monetaria. Todos os brasileiros defendem a 
educagao intransigentemente. Como se pode, num regime 
inflacionario de 43% ao mes, pensar que urn orgamento de 
18% se realize efetivamente no final do ano? Esse e o engano 
da inflagao. Esse e o engano que todos temos. O que se 
cumprc e a folha de pagamento, que c inexoravel. O paga- 
mento dos investimentos e feito quando se tern dinheiro. 

Sr. Presidente, Sr* e Srs. Congressistas. dizer que ha 
defensores e traidores da educagao, nao! A nossa inimiga 
e a inflagao, que rouba milhares de trabalhadores, deStrdi 
o aparelho de Estado e a economia. 

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Congressistas, a inflagao e a 
nossa inimiga. Dezoito por cento do Orgamento sao pagos 
no final do ano. Quanto isso significa? Nao e precise ser 
economista. A contabilidade e simples. Ha um orgamento 
fixo, que orga a receita e fixa as despesas. Oue ilusao e essa? 
Admiram-me muito os economistas que se pronunciaram con- 
tra, querendo enganar a populagao, dizendo que sao defen- 
sores da educagao, quando, na verdade, e a inflagao que, 
a cada dois meses, rcduz a metade o orgamento. 

6 preciso reparar a verdade, doa a quern doer. A verdade 
e que todos defedemos a educagao. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Quero lem- 
brar aos Srs. Lideres que estamos na fase de orientagao das 
bancadas e nao de encaminhamento. 

O Sr. Luiz Salomao — Sr. Presidente, pego a palavra 
para uma questao de ordem, baseada no § 1° do art. 6° do 
Regimento da Revisao. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex" a palavra. 

O SR. LUIZ SALOMAO (PDT — RJ. Sem revisao do 
orador.) — Sr. Presidente, diz o Regimento da Revisao no 
§ 1" do art. 6°; 

"Admitir-se-ci, ainda, o oferecimento, em Plena- 
rio, no momento da votagao, de emendas aglutinativas 

resultantes de fusao de emendas em tramitagao, ou 
destas com o texto de propostas em apreciagao." 

Vou reler o trecho final: "emendas aglutinativas resul- 
tantes de fusao de emendas em tramitagao, ou destas com 
o texto de propostas em apreciagao". 

Ora, Sr. Presidente, no texto da Emenda Aglutinativa 
n" 1, referente ao Fundo Social de Emergencia, foi inserido 
o seguinte § 6" no art. 72: 

"Pica o Poder Executive autorizado a reduzir as 
ah'quotas de que trata o inciso V deste artigo." 

O que e o inciso V deste artigo? E exatamente a elevagao 
da ah'quota do PIS de 0,65 para 0.75. Ocorre. Sr. Presidente, 
que esta e uma questao da maior gravidade. Nao ha texto 
de emendas em tramitagao, que tenham sido apresentadas, 
ou de propostas em apreciagao, que permitisse a formulagao 
desse § 6°, aditado pelo nobre Relator. 

Quero lembrar que. quando da votagao em primeiro tur- 
no, nao pudemos detectar essa grave falha ou este abuso 
regimental. Por que? Porque as emendas foram lidas pelo 
Secretario, sem que dispusessemos do texto em maos, sem 
que pudessemos compara-lo com as emendas apresentadas. 

Tenho em maos. Sr. Presidente, as propostas revisionais 
da Senadora Eva Blay, de nos 13.874/7 e 13.899/4, e a propo- 
sigao do Senador Elcio Alvares, de n" 16.613/4. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Deputado 
Luiz Salomao, pego a V. Ex' que conclua a questao de ordem. 

O SR. LUIZ SALOMAO — Sr. Presidente, aconteceu 
um fato da maior gravidade. a inclusao na emenda que aprova- 
mos. na Emenda Aglutinativa n" 1, de autoria do Relator 
Nelson Jobim, de um texto inventado, que nao esta contido 
em nenhuma das propostas revisionais, em nenhuma das 
emendas, nem no substitutivo do Relator. Essa e uma questao 
fundamental, porque ja esta circulando no mercado financeiro 
a versao de que o Governo podera rebaixar a ah'quota de 
0,75 para 0,03, colocando por terra o discurso do nobre Li'der 
Luiz Carlos Santos. S. Ex" diz que os partidos contrarios a 
revisao constitucional que nao votaram a favor do Fundo So- 
cial de Emergencia na verdade nao estao concordando em 
que se aplique nos bancos esse adicional de gravame consti- 
tui'do pelo PIS. 

Ora, Sr. Presidente, temos a informagao de que essa 
proposta foi adicionada por proposigao do Deputado Fran- 
cisco Dornelles. Nao sei qual a intengao de S. Ex' 

Deve ser muito importante para permitir a inclusao de 
texto que nao esta contido em nenhuma proposta das quais 
se possa fazer emenda aglutinativa. De fato. Sr. Presidente, 
tecnicamente esta constitufda uma fraude, porque nao se po- 
deria incluir um texto como esse. Quero lembrar aos compa- 
nheiros nesta discussao... 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Pego a V. 
Ex' que conclua a questao de ordem. 

O SR. LUIZ SALOMAO — A questao de ordem e a 
nao observancia do § 1° do art. 69. E quero lembrar que 
se estci usando a educagao como cortina de fumaga para a 
questao do favorecimento dos bancos, de ja terem ganho aqui- 
lo a que nao teriam direito. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Af nao e 
mais questao de ordem. 



1110 Quinta-feira 24 DlARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Revisao da Constituigao Federal) Fevereiro de 1994 

O SR. LUIZ SALOMAO — Enquanto estamos podando 
verbas da educagao. esta se concedendo essa facilidade, junta- 
mente com a inclusao da validade dessas emendas, apenas 
para os anos de 1994 e 1995, fato que tambem nao consta 
de nenhuma emenda. (Apupos no plenario.) 

O SR. PRES1DENTE (Humberto Lucena) — Pego a V. 
Ex' que conclua. nobre Deputado. 

O SR. LUIZ SALOMAO — Esta a questao de ordem 
que apresento a V. Ex', invocando o § 1' do art. 6". E quero 
dizer aqueles que estao muito apressados que estou exercendo 
direito regimental, porque e o Regimento que esta sendo 
fraudado com essa emenda. 

O SR. PRES1DENTE (Humberto Lucena) — Dada a com- 
plexidade da materia, a Presidencia vai estudar a questao 
de ordem e dara a decisao, porque nao pode decidir de ime- 
diato. 

O SR. LUIZ SALOMAO — Sr. Presidente, V. Ex* nao 
pode por em votagao. Talvez V. Ex" possa se socorrer do 
nobre Relator, Deputado Nelson Jobim. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Vou reco- 
Iher a questao de ordem; e materia compelexa, vou examinar 
e decidir. Vamos passar agora a votagao. 

O SR. LUIZ SALOMAO — Pego a V. Ex* que exclua 
da votagao o § 6" do art. 72, porque nao ha texto que de 
suporte a materia. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — De pronto 
nao posso excluir, porque a materia foi votada em primeiro 
turno. 

O SR. LUIZ SALOMAO — Foi votada em primeiro turno 
sem o conhecimento do Plenario. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Vou dar 
a palavra ao Relator, para esclarecer melhor a materia, 

O SR. LUIZ SALOMAO — Muito obrigado. Sr. Presi- 
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Concedo 
a palavra ao nobre Relator, Deputado Nelson Jobim. 

O SR. NELSON JOBIM (Relator) — Sr. Presidente. a 
questao de ordem suscitada pelo eminente Lider do PDT 
e a destempo. A materia foi votada em primeiro turno, e 
competia ao Relator inclui-la no segundo turno. Portanto, 
Sr. Presidente, nada ha a examinar. Ha um proverbio latino 
que resolve a questao: dormientibus non succurrit jus. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Esta escla- 
recida a questao pelo Relator. 

A Presidencia vai recolher a questao de ordem e decidira 
depois. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) —Tern a pala- 
vra o Congressista Roberto Freire. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS — PE Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, vamos ate admitir a argumen- 
tagao do Sr. Relator. A materia foi votada em primeiro turno. 
Existe sobre a mesa um destaque que suprime esse paragrafo 
que nao consta de nenhuma emenda; portanto, este Plenario 
pode resolver suprimir isso, que significa um beneficiamento 
aos bancos. (Palmas.) 

Acredito que este Plenario tern toda a condigao de evitar 
que se coloque nesse Fundo de Emergencia algo que nao 
constava na proposta original do Governo e que nao foi objeto 
de emenda de qualquer Parlamentar. Portanto. o destaque 
supressivo que existe sobre esse paragrafo devera ser votado 
e esta Casa devera suprimi-lo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Ouanto a 
isso nao ha diivida. 

Agora vamos passar a votagao. 
(Tumulio no plenario.) 
IO Sr. Presidente faz soar os timpunos.) 

O Sr. Vivaldo Barbosa — Sr. Presidente, pego a palavra 
para a uma questao de ordem. 

OSR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Nao. Agora 
vamos passar a votagao. 

O Sr. Vivaldo Barbosa — Sr. Presidente, gostaria de me 
manifestar antes de V. Ex* decidir a questao. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Pego aos 
Srs. Congressistas que ocupem os seus lugares. 

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT — RS. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, o Relator confessou a fraude 
na votagao no primeiro turno. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Nobres 
Congressistas, vamos passar a votagao. 

Nobre Deputado Vivaldo Barbosa, ja disse a V. Ex* que 
vou examinar a materia. O Relator e o Congressista Roberto 
Freire ja explicaram que ha um destaque, a ser decidido pelo 
Plenario. 

O SR. VIVALDO BARBOSA — O Relator confessou 
a fraude na votagao do primeiro turno. Sr. Presidente. V. 
Ex' nao pode colocar em votagao uma fraude. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Vamos pas- 
sar a votagao da materia. 

O SR. VIVALDO BARBOSA — O Sr. Relator confessou 
que houve fraude. Sr. Presidente. V. Ex* nao pode colocar 
em votagao essa materia se o Relator confessou que houve 
fraude. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Em vota- 
gao. Pego aos Srs. Congressistas que ocupem os seus lugares. 

O Sr. Chico Vigilante — Fraude! 
O SR. VIVALDO BARBOSA — O Relator confessou 

que uma fraude foi verificada... 
(Tumulio no plenario.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Pego aos 
Srs. Congressistas que ocupem os seus lugares. (Palmas.) 

(Tumulio no plenario.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — A Presi- 
dencia solicita a todos os Srs. Congressistas que ocupem os 
seus lugares a fim de se ter im'cio a votagao pelo sistema 
eletronico. Os Srs. Congressistas que se encontram nas banca- 
dasqueiram registrar os seuscddigos de votagao. Srs. Congres- 
sistas. queiram selecionar os seus votos. Os Srs. Congressistas 
que se encontram nas bancadas. queiram acionar. simultanea- 
mente, o bolao preto no painel e a chave sob a bancada, 
mantendo-os pressionados ate que a luz do cddigo se apague. 
(Pausa.) 
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0 Srs. Congressistas que nao registraram seus votos, quei- 
ram faze-lo nos postos avulsos. 

1 Tumullo no plendrio.) 

O SR. PRESIDENTE (Humherto Lucena) — Vamos pas- 
sar a votagao da materia. Em seguida, serao votados os desta- 
ques. 

O SR. PRESIDENTE (Humherto Lucena) —Tern a pala- 
vra o nobre Congressista Luis Eduardo. 

O SR. LUIS EDUARDO (Bloco Parlamentar — BA. Sem 
revisao do orador.) — Sr. Presidente, o PFL recomenda o 
voto "sim" em fungao da necessidade... 

(Tumullo no plendrio.) 

O SR. PRESIDENTE (Humherto Lucena) — Pego aos 
Srs. Congressistas que ocupem seus lugares. 

A materia questionada sera objeto de destaque em ple- 
nario. 

Solicito aos Srs. Congressistas que nao votaram. que o 
faijam nos postos avulsos. 

(Procede-se d votaqdo.) 

VOTAM OS SRS. CONGRESSISTAS: 

R OR At! hi-' 

ALCESTE ALMEIDA 
- AVENIR ROSA 

CESAR DI AS 
■ FRANCISCO RODRIGUES 

• JOAO FAGUNDES 
JOAD FRANCA 
JULIO CABRAt.. 

-■ LUCIANO CASTRO 
MARCELO LUZ 
MARLUCE PINTO 
RUBEN BENTO 

AMAPA 

BLOCO ■••• GIM 
PP SIM 
PMDB - 
BLOCO - SIM 
PMDB SIM 
PP SIM 
pp s r 
PPR SIM 
p p 31 
PTB SIM 
BLOCO - 31 h 

- ERALDO TRINDADE 
- FATIMA PELAES 
- GILVAM BORGES 
- HENRIQUE ALMEIDA 
- JONAS PINHEIRO 
■••• LOUR I UAL FREITAS 
- MURILO PINHEIRO 

• SERGIO BARCELLOS 
- UALDENOR GUEDES 

- PPR - SIM 
- BLCCO - SIM 
- PMDB - NAO 
- PFL - Sir 
- PTB - SIM 
- FT - NAG 
- BLOCO - SIM 
- BLOCO •••■ Sin 
- PP - SIM 

P A R a 

ALACID NUNES - BLOCO -- SIM 
- ALMIR GABRIEL - PSDB - SIM 

CARLOS KAYATH - BLOCO -- SIM 
COUTINHO JORGE - PMDB - SIM 

•••• DOMINGOS JUUENIL - PMDB - SIM 
-- ELIEL RODR IGUES - PMDB - SIM 
- GERSON PERES _ ppp 
- GIOUANNI QUEIR02 - PDT 

• HERMINIO CALUINHO - PMDB - 31M 
• HILARIO COIMBRA - BLOCO -■ SIM 

JOSE DIOGO _. p i: SIM 
MARIO CHERMONT - PP SIM 
MARIO MARTINS - PMDB SIM 

- OSVALDO MELC - PPR SIM 
•••• PAULO ROCHA _ p — 
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PAULO TITAN 

AMAZONAS 

ATILA LINS 
AUREO MELLO 
BETH AZIZE 
EULER RI3EIR0 
EZIO FERREIRA 
GILDERTO MIRANDA 
JOAO THOME 
PAUDERNEY AUELINO 

PMDB - SIM 

BLOCO - SIM 
PRN SIM 
PDT 
PMDB - SIM 
BLOCO - SIM 
PMDB - SIM 
PMDB - SIM 
PPR SIM 

NAO 

RONDONIA 

AMIR LANDO 
ANTONIO MORIMOTO 
APARICIO CARVALHO 
CARLOS CAMURCA 
EDISON FIDELIS 
PASCOAL NOOAES 
REDITARIO CASSOL 

PMDB - SIM 
PPR - SIM 
PSDB - SIM 
PP -- SIM 
PP - SIM 
PSD - SIM 
PP - SIM 

ACRE 

ADELAIDE NERI 
CELIA MENDES 
FLAUIANO MELO 
FRANCISCO DIOGENES 
JOAO MAI A 
JOAO TOTA 
MAURI SERGIO 
NABOR JUNIOR 
RONIUON SANTIAGO 
ZILA BEZERRA 

PMDB - SIM 
PPR - 
PMDB - SIM 
PMDB - SIM 
PP - SIM 
PPR - 
PMDB - SIM 
PMDB - SIM 
PPR - SIM 
PMDB - SIM 

NAO 

NAO 

TOCANTINS 

- CARLOS PATROCINIO - PFL SIM 
- DARCI COELHO - BLOCO - SIM 
-- DERVAL DE PAIUA - PMDB - SIM 
- EDMUNDO GALDINO - PSDB - SIM 
- FREIRE JUNIOR - PMDB -- SIM 
- JOAO ROCHA - PFL SIM 
- LEOMAR QUINTANILHA - PPR SIM 
- MERVAL PIMENTA - PMDB - SIM 
- MOISES ABRAO - PDC SIM 
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OSVALDC) RE IS 
PAULO MOURAO 

MAR ANHAO 

CESAR BANDEIRA 
COSTA FERREIRA 
DANIEL SILVA 
EDUARDO MATIAS 
F-RANCISCO COELHO 
HAROLDO SABOIA 
JAYME SANTANA 
JOAO RODOLFQ 
JOSE BURNETT 
JOSE REINALDO 
MAGNO BACELAR 
NAN SOUZA 
PEDRO NOUAIS 
RICARDO MURAD 
ROSEANA SARNEY 
SARNEY FILHO 

PP 
PPR 

SIM 
SIM 

BLOCO 
PP 
BLOCO 
PP 
BLOCO 
PT 
PSDB 
PPR 
PPR 
BLOCO 
PDT 
PP 
PMDB 
PSD 
BLOCO 
BLOCO 

- SIM 
- SIM 
- SIM 
- SIM 
- SIM 

- SIM 

- SIM 
- SIM 

- SIM 

SIM 
SIM 

NAO 

NAO 

NAO 

NAO 
NAO 

CEARA 

- AECIO DE BORBA - PPR - SIM 

- ANTONIO DOS SANTOS - BLOCO — SIM 

■••• ARIOSTO HOLANDA - PSDB - SIM 

- BENI UERAS - PSDB - SIM 

- CARLOS BENEVIDES - PMDB — SIM 

- CARLOS UIRGILIO - PPR - SIM 
CID SABOI A DE CARYALHO - PMDB — 

- EDSON SILUA - PDT — 

- ERNANI DIANA - PP - SIM 
- ETEUALDO NOGUEIRA - BLOCO - SIM 
-■ GONZAGA MOTA - PMDB - SIM 
- JACKSON PEREIRA - PSDB - SIM 
- JOSE LINHARES - PP - SIM 
- LUIZ GIRAO - PDT - 

- LUIZ PONTES - PSDB - SIM 
- MARCO PENAFORTE - PSDB - SIM 
- MAURO BENEVIDES - PMDB - SIM 
- MAURO SAMPAIO - PMDB - SIM 

-- MORONI TORGAN - PSDB — SIM 

- ORLANDO BEZERRA - BLOCO - SIM 
- PINHEIRO LANDIM - PMDB — SIM 

- SERGIO MACHADO - PSDB — SIM 
UB I RAT AN AGUIAR - PSDB — SIM 

- VICENTE FIALHO - BLOCO — 

NAO 
NAO 

NAO 

ABSTENCAO 
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RIAL) I 

B . SA - pp SIM 
- CHAGAS RODRIGUES - PSDB - SIM 
- CIRO NOGUEIRA - BLOCO - SIM 
- FELIPE MENDES - PPR SIM 
- HUGO NAPOLEAO - PFL SIM 
- JESUS TAJRA - BLOCO - SIM 
•■■■ JOAO HENRIQUE - PMDB - SIM 
- JOSE LUIZ MAIA - PPR SIM 
- LUCIDIO PORTELLA - PDS 
- MURILO REZENDE - PMDB - SIM 
~ MUSSA DEMES - BLOCO - SIM 
- PAES LANDIM - BLOCO - SIM 
- PAULO SILVA - PSDB - SIM 

RIO GRANDE DO NORTE 

- ALUIZIO ALVES - PMDB - SIM 
- DARIO PEREIRA _ ppL SIM 
- FLAVIO ROCHA - PL SIM 
- GARIBALDI ALVES - PMDB - SIM 
- HENRIQUE EDUARDO ALVES - PMDB - SIM 
- IBERE FERREIRA - BLOCO - SIM 
- JOAO FAUSTINO - PSDB - SIM 
- LAIRE ROSADO - PMDB - SIM 
- LAVOISIER MAIA - PDT 
- NEY LOPES - BLOCO - SIM 

PARAIBA 

- ADAUTO PEREIRA - BLOCO - SIM 
- EFRAIM MORAIS - BLOCO - SIM 
- EVALDO GONCALVES - BLOCO - SIM 
- FRANCISCO EVANGELISTA - PPR SIM 
- HUMBERTO LUCENA - PMDB - 
-- IVAN BURITY - BLOCO - SIM 
- IVANDRO CUNHA LIMA - PMDB - SIM 
- JOSE LUIZ CLEROT - PMDB - NAO 
- JOSE MARANHAO - PMDB - SIM 
- LUCIA BRAGA - PDT NAG 
- RAIMUNDO LIRA - PFL SIM 
- RIVALDO MEDEIROS - BLOCO - SIM 
- VITAL DO REGO - PDT NAO 
- ZUCA MOREIRA - PMDB - SIM 

ABSTENCAO 

ERNAHBUCG 

• GILSON MACHADO 
- GUSTAVO KRAUSE 
- INOCENCIO OLIVEIRA 
- JOSE CARLOS VASCONCELLOS 
~ "JOSE JORGE 
- JOSE MENDONCA BEZERRA 

BLOCO 
BLOCO 
BLOCO 
PRN 
BLOCO 
BLOCO 

sih 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
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- JOSE MUCIO MONTEIRO - BLOCO - SIM 
- MANSUETO DE LADOR - PMDB - SIM 
- MARCO MACIEL _ pFL SIM 
- MAVIAEL CAVALCANTI - BLOCO - SIM 
- NEY MARANHAO _ prm SIM 
- OSDALDO COELJHO -- BLOCO - SIM 

■ PEDRO CORREA -- BLOCO - SIM 
- ROBERTO FRANCA - PSB 
- ROBERTO FREIRE - PPS SIM 
- ROBERTO MAGALHAES - BLOCO - SIM 

SALATIEL CARDALHO - PP SIM 

ALAGOAS 

- ANTONIO HOLANDA - BLOCO - SIM 
- AUGUSTO FARIAS - BLOCO - NAO 
- CLETO FALCAO - PSD NAO 
- DIYALDO SURUAGY - PMDB - SIM 
- GUILHERME PALMEIRA - PFL SIM 

- JOSE THOMAZ NONO - PMDB - SIM 

- LUIZ DANTAS - PSD SIM 
- MENDONCA NETJ -- PDT NAG 

- OLAVO CALHEIROS - PMDB - SIM 
-• ROBERTO TORRES - BLOCO - SIM 

- YITORIO MALTA - PPR SIM 

SERGIPE 

ALBANO FRANCO - PRN SIM 
BENEDITO DE FIGUEIREDO - PDT 
CLEONANCIO FONSECA _ ppR SIM 
DJENAL GONCALOES - PSDB - SIM 
EOERALDO DE OLIOEIRA - BLOCO - SIM 
FRANCISCO ROLLEMBERG - PFL 
JERONIMO REIS - PMN SIM 
JOSE TELES - PPR SIM 
MESSIAS GDIS - BLOCO - SIM 
PEDRO VALADARES - PP SIM 

BAH IA 

ALCIDEB MODESTO 
- ANGELO MAGALHAES 
•••• AROLDO CEDRAZ 
- BENITO GAMA 
- BERALDO BOAVENTURA 
- CLODIS ASSIS 
-- ERALDO TINOCO 
- FELIX MENDONCA 

GEDDEL VIEIRA LIMA 
- JABES RIBEIRO 
■••• JAIRO AZI 

- p T 
- BLOCO - SIM 
- BLOCO - SIM 
- BLOCO - SIM 
- PSDB - SIM 
- PSDB - SIM 
- BLOCO - SIM 
- BLOCO - SIM 
- PMDB - SIM 
- PSDB - SIM 
- BLOCO - SIM 
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- JAIRO CARNEIRO - BLOCD - SIM 
JAQUES WAGNER - PT -- NAu 

- JOAO ALMEIDA - PMDB - SIM 
- JOAO CARLOS BACELAR -- BLOCO - SIM 
- JONIOAL LUCAS - BLOCO - SIM 
- JORGE KHOURY ~ BLOCO - SIM 
- JOSAPHAT MARINHO - PEL - NAO 
- JOSE CARLOS ALELUIA - BLOCO - SIM 
- JOSE FALCAO - BLOCO - SIM 
- JOSE LOURENCO - PPR - SIM 
- JUTAHY JUNIOR - PSDB - SIM 
-- JUTAHY MAGALHAE5 - PSDB - SIM 
- LEUR LOMANTO - BLOCO - SIM 

LUIS EDUARDO - BLOCD - SIM 
- LUIZ MOREIRA - BLOCO - SIM 
- LUIZ UIANA NETG - BLOCO - SIM 
- MANOEL CASTRO - BLOCO - SIM 
- MARCOS MEDRADO - PD - SIM 
- NESTOR DUARTE - PMDB - SIM 

PEDRO IRUJO - PMDB - SIM 
- PRISCO UIANA - PPR - SIM 
- RIBEIRO TAUARES - PL - SIM 
- RUY BACELAR - PMDB - SIM 
-- SERGIO BRITO - PSD - SIM 
- SERGIO GAUDENZI - PSDB - SIM 
- TOURINHO DANTAS - BLOCO - SIM 
- ULDURICO PINTO - PSB - NAO 
- UALDIR PIRES - PSDB - SIM 

MINAS GERAIG 

- AECIO NEVES - PSDB - SIM 
- AGOSTINHC VALENTE - PT - NAG 
- ALFREDO CAMPOS - PMDB - SIM 
- ALOISIO VASCONCELOS - PMDB - SIM 

- ARACELY DE PAULA - BLOCO - SIM 
-- ARMANDO COSTA - PMDB - SIM 
- AVELINO COSTA - prr - SIM 
- CAMILO MACHADO - BLOCO - SIM 
- EDMAR MOREIRA - PR - SIM 
- ELIAS MURAD - PSDB - SIM 
- FELIPE NERI - PMDB SIM 
- FERNANDO DINIZ - PMDB - SIM 
- GENESIO BERNARDINO - PMDB - SIM 
- HUMBERTO SOUTO - BLOCO - SIM 
- IBRAHIM ABI-ACKEL - PPR - SIM 
- IRANI BARBOSA - PSD - SIM 
- ISRAEL PINHEIRO - BLOCO - SIM 
- JOAO PAULO - PT - NAO 
- JOSE BELATO - PMDB - SIM 
- JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS - BLOCO - SIM 
~ JOSE ULISSES DE OLIVEIRA - BLOCO - SIM 
- JUNIA MARISE - PRN - NAO 
- LAEL VARELLA - BLOCD - SIM 
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LEOPOLDO BESSONE 
MARCOS LIMA 
MARIO DE OLIOEIRA 
MAURICIO CAMPOS 
NEIF JABUR 
NILMARIO MIRANDA 
ODELMO LEAD 
OSMANIO PEREIRA 
PAULINO CICERO DE UASCONCELOS 
PAULO DELGADO 
PAULO HESLANDER 
PAULO ROMANO 
RAUL BELEM 
ROMEL ANISIC) 
RONALDO PERIM 
RONAN TITO 
SAMIR TANNUS 
SANDRA STARLING 
SAULO COELHO 
SERGIO FERRARA 
SERGIO NAYA 
TARCISIO DELGADO 
TILDEN SANTIAGO 
UITTORIO MEDIOLI 
WAGNER DO NASCIMENTO 
WILSON CUNMA 
ZAIRE REZENDE 

- BLOCO - SIM 
... PMOB - NAO 
- PP SIM 
-PL SIM 
- PMDB - SIM 
- PT NAG 
- PP SIM 
- PSDB - SIM 
- PSDB - SIM 
- PT NAO 
- BLOCO - SIM 
- BLOCO - SIM 
- PP SIM 
- PP SIM 
- PMDB - SIM 
... PMDB - SIM 
- PPR SIM 
- PT NAG 
- PSDB - SIM 
- PDT NAO 
- PP SIM 
- PMDB - SIM 
- PT NAO 
- PSDB - SIM 
- PP SIM 
- BLOCO - NAO 
- PMDB - NAO 

:SPIRIT0 SANTO 

ARMANDO DIOLA - PMDB SIM 

ETEYALDA GRASSI DE MENEZES - BLOCO - SIM 

GERSON CAMATA - PDC SIM 

HELVECIO CASTELLO - P T 

JOAO SALMON - PMDB - 
SIM JONES SANTOS NEDES - PL 

JONICE TR1ST AO - PFL SIM 

JORIO DE BARROS - PMDB - 

LEZIO SATHLER - PSDB - SIM 
NILTON BAIANO - PMDB - SIM 
RITA CAMATA - PMDB - 
ROBERTO DALADAO - PMDB - SIM 
ROSE DE FREITAS - PSDB • SIM 

NAG 
NAO 

ABSTENCAO 

NAD 

RIO DE JANEIRO 

ALDIR CABRAL 
ALUARO DALLE 
AMARAL NETTO 
AROLDE DE OLIDEIRA 
ARTUR DA TADOLA 
BENEDITA DA SILDA 
CARLOS ALBERTO CAMPISTA 
CARLOS LUPI 

BLOCO - SIM 
PL SIM 
PPR ' - SIM 
BLOCO - SIM 
PSDB - SIM 
PT NAO 
P5DT NAO 
PDT NAG 
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- CARLOS SANTANA - PT _ NAO 
• CIDINHA CAMPOS - PD~ - NAG 
- EDUARDO MASCARENHAS - PSDB - SIM 

FAB ID RAUNHEITT; - BLOCO - SIM 
FLADIO PALMIER DA DEIGA - PSDB - SIM 
FRANCISCO SILOA - P P ... SIM, 

- HYDEKEL FREITAS - PEL - SIM 
■■ JAIR BOLSONARO - PPR SIM 
- JOAO MENDES - BLOCO - SIM 
- JOSE EGYDIO - PL SIM; 
-- JOSE VICENTE BRIZOLA - PDT - NAO 
- JUNGT AB I-RAMIA - PDT - NAO 
- LAERTE BASTOS - PSDB - SIM 
- LAPROVITA VIEIRA - PR ... SIM 

LUIZ SALOMAO - PDT - SIM 
MARINO CLINGER - PDT NAG 

- MIRO TEIXEIRA - PDT - NAO 
NELSON BORN I EE — P ... SIM 
NELSON CARNEIRO - PMDB - SIM 

- PAULO DE ALMEIDA - PSD ... SIM. 
- PAULO PORTUGAL - PP - SIM 
- ROBERTO CAMPOS - PPR - SIM 

- ROBERTO JEFFERSON - BLOCO SIM 
- RUBEM MEDINA - BLOCO - SIM 
■■■• S AND R A C A V A L CANT I - PPR _ SIM 
- SERGIO AROUCA - PPS - SIM 
- SIDNEY DE MIGUEL - p ;J . NAO 
- VLADIMIR PALMEIRA - PT - NAO 
- WANDA RE IS - PMDB SIM't 

AO PAULO 

- ALBERTO GOLDMAN - PMDB - SIM 
- ALBERTO HADOAD _ pp - SI Ml 
- ALOIZIO MERCADANTE - PT - NAO 

ARMANDO PINHEIRG - PPR NAO 
- ARY KARA - PMDB - SIM 

BETO MANSUR - PPR SI Mi 
- CARDOSO ALVES - BLOCO - SIM 
- CARLOS NELSON - PMDB ... SI Mi 
- CHAFIC FARHAT - PPR - SIM 
- CUNHA BUENG - PPR - SIM 
- DELFIM NETTO - PPR - SIM 
- DIOGC NOMURA - PL ~ SIM 
- EDUARDO JORGE - PT NAO 
- EDUARDO SUPLICY - PT - NAO 
- EUCLYDES MELLO - PRN - NAO 
- EVA BLAY - PSDB - SIM 
- FABIO FELDMANN - PSDB - SIM 
- FABIO MEIRELLES - PPR - SIM 
- FAUSTO ROCHA - PL - SIM 
- FLORESTAN FERNANDES - PT - NAO 
- GASTONE RIGHI - BLOCO - SIM 
- GERALDO ALCKMIN FILHO - PSDB ... SIM 
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- HEITOR FRANCO - PPR SIM 
- HELIO BICUDO p 7 NAG 
- IRMA PASSONI - PT NAO 
- JOAG MELLAO NETO - PL SIM 
- JORGE TADEU MUDALEN - PMDB - SIM 
- JOSE ABRAO ... pSDB .... SIM 
- JOSE ANIBAL - PSDB - SIM 
- JOSE DIRCEU — p T ~ NAG 
- JOSE GENOINO - PT NAO 
- JOSE MARIA EYMAEL. .... p p R NAD 
~ JOSE SERRA -- PSDB - SIM 
- KOYU IHA -- PSDB - SIM 
- LUIZ CARLOS SANTOS - PMDB - SIM 
■••• LUIZ GUSH I KEN -- P T NAD 
- LUIZ MAXIMO - PSDB - SIM 
- MALULY NETTG - BLOCO - SIM 
-- MARCELINO ROMANO MACHADO - PPR SIM 
- MARCELG 13 ARB IEP. I _ PMDB - NAO 

- MARIO COUAS _ PSDB - SIM 
- MAURICI MARIANO - PMDB - SIM 
- MAURICIO NAJAE ~ BLOCO - SIM 
-• MENDES BOTELHO .. pp SIM 

NELSON MARQUEZELLI - BLOCO - SIM 
- OSWALDO STECCA - PMDB - SIM 
-■ PAULO LIMA - BLOCO - SIM 
-- PAULO NOUAES - PMDB - SIM 
- PEDRO PAUAO - PPR SIM 
- ROBERTO ROLLEMBERG - PMDB - SIM 
- ROBSON TUMA ... p; _ SIM 
- TADASHI KURIKI - PPR SIM 
- TUGA ANGERAMI - PSDB -- SIM 
- UADAO GOMES - PP SIM 
- VALDEMAR COSTA NETO - PL SIM 
- WAGNER ROSSI - PMDB - SIM 

WALTER NORY - PMDB - SIM 

MATO GROSSO 

- AUGUSTINHO FREITAS - PP SIM 
- JOAO TEIXEIRA - PL SIM 
- JONAS PINHEIRO - BLOCO - SIM 
- JOSE AUGUSTO CURVO - PMDB - SIM 
- JULIO CAMPOS - PFL SIM 
- LOUREMBERG NUNES ROCHA ._ pTB SIM 
- MARCIO LACERDA - PMDB - SIM 
- OSCAR TRAVASS05 _. p 7 SIM 
- RICARDO CORREA - PL SIM 
- RODRIGUES PALMA - BLOCO - SIM 
- WELINTON FAGUNDES - PL SIM 

DI SIR I TO FEDERAL. 

- AUGUSTO CARVALHO - FP5 - "SIM 
- BENEDITO DOMINGOS - PP " SIM 
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- CHICO VIGILANTE - PT - 
- JOAO BROCHADO - PP - SIM 

MEIRA FILHO - PP ... SIM 
- OSORIO ADRIANO - BLOCO - SIM 
- PAULO OCTAVIO - PRN - SIM 
- SIGMARINGA SEIXAS - PSDB - SIM 

VALMIR CAMPELO — PTE) — Sir 

vDIAS 

- ANTONIO FALEIROG - PSDB - SIM 
- HALEY MARGON - PMDB - SIM 
-- IRAM SARAIVA - PMDB - SIM 
- IRAPUAN COSTA JUNIOR - PP - SIM 
- LAZARO BARBOSA - PMDB - SIM 
- LUCIA VANIA - PP - SIM 
- LUIZ SOYER - PMDB - SIM 
- MARIA VALADAO - PPR - SIM 
- MAURO MIRANDA - PMDB - SIM 
- ONOFRE QUINAN - PMDB - SIM 
- PAULO MANDARINO -- PPR - 
- ROBERTO BALESTRA - PPR - 
-• RONALDO CAI ADO - BLOCO - SIM 
- VILMAR ROCHA - BLOCO - SIM 
- VIRMONDES CRUUINEL - PMDB - SIM 
- ZE GOMES DA ROCHA — PRN SIM 

1ATO GROSSO DO SUL 

- FLAVIO DERZI — PP - SIM 
- GEORGE TAKIMOTO - BLOCO - SIM 
- JOSE ELIAS - BLOCO - SIM 
- LEVY DIAS - PTB - SIM 
- MARILU GUIMARAES - BLOCO - SIM 
- NELSON TRAD - BLOCO - SIM 
- RACHID SALDANHA DERZI - PRN - SIM 
- VALTER PEREIRA - PMDB - 

WALDIR GUERRA - BLOCO - SIM 
- WILSON MARTINS — PMDB — SIM 

'ARANA 

- ANTONIO BARBARA - PMDB - SIM 
- ANTONIO UENO - BLOCO - SIM 
- BASILIO VILLANI - PPR - SIM 
- CARLOS ROBERTO MASSA - BLOCO - SIM 
- CARLOS SCARPELINI - PP - SIM 
- DELCINO TAVARES - PP - 
- DENI SCHWARTZ - PSDB - SIM 
- EDESIO PASSOS - PT - 
- ERVIN BONKOSKI -- BLOCO - SIM 
- FLAVIO ARNS - PSDB - SIM 
- IVANIO GUERRA - BLOCO - SIM 

NAG 

NAG 
NAD 

NAO 

NAO 

NAO 
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- JONI VARISCO - PMDB - SIM 
- JOSE FELINTO - PP SIM 
-• JOSE RICHA - PSDB ~ SIM 

- LUCIANO PIZZATTG - BLOCO - SIM 

- LUIZ CARLOS HAULY — PP SIM 

- MATHEUS IENSEN — PSD SIM 

-- MAX ROSENMANN - PDT 
- MOACIR MICHELETTO - PMDB - SIM 

- MUNHOZ DA ROCHA - PSDEi - SIM 

- OTTO CUNHA - PPR SIM 

- PAULO BERNARDO — PT 

- PEDRO TONELLI — PT 
-• PINGA FOGO DE OLIUEIRA - PDT SIM 
- REINHOLD STEPHANES - BLOCO - SIM 
- RENATO JOHNSSON - pp SIM 
- SERGIO SPADA - PP SIM 
- WERNER WANDERER - BLOCO ~ SIM 

- WILSON MOREIRA - PSDB - SIM 

SANTA CATARINA 

- ANGELA AMIN - PPR NAO 

- CESAR SOUZA - BLOCO - SIM 

- DEJANDIR DALPASQUALE - PMDB - SIM 

- DERCIO KNOP - PDT NAO 

- EDISON ANDRINO - PMDB - SIM 

- ESPERIDIAO AMIN — PDS SIM 
NAO ~ JARUIS GAIDZINSKI - PPR 

SIM - LUIZ HENRIQUE — PMDB - 

-- NELSON MORRO - BLOCO - SIM 

- NEUTO DE CONTO — PMDB - SIM 

- ORLANDO PACHECC - PSD SIM 

- PAULO DUARTE — PPR NAO 

- RUBERVAL PILOTTO — PPR SIM 

- UALDIR COLATTO — PMDB - SIM 
-- VASCO FURLAN - PPR SIM 

RIO GRANDE DO SUL 

- ADROALDO STRECK 
- ADYLSON MOTTA 
- ALDO PINTO 
- ANTONIO BRITTO 
- ARNO MAGARINOS 
- CARLOS AZAMBUJA 
- CARLOS CARDINAL 
- CARRION JUNIOR 
- CELSO BERNARDI 
- EDEN PEDROSO 
- FERNANDO CARRION 
- FETTER JUNIOR 

- GERMANO RIGOTTO 
- IVO MAINARDI 

- PSDB - SIM 
- PPR - SIM 
- PDT - NAO 
- PMDB - SIM 
- PPR - SIM 
— PPR - SIM 
— PDT - NAO 
— PDT NAO 
— PPR - NAO 
_ PT - NAO 
— PPR - NAO 
- PPR - SIM 

_ PMDB - SIM 
- PMDB - SIM 
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- JGAO DE DEUS ANTUNES 
- LUIS ROBERTO PONTE 
- MENDES RIBEIRO 
- NELSON JOBIM 
- NELSON PROENCA 
- ODACIR KLEIN 
- OSVALDO BENDER 
- PAULO PAIM 
- PEDRO SIMON 
- TELMO KIRST 
- UICTOR FACCIONI 
- WALDOMIRO FIORAVANTE 
- WILSON MULLER 

O Sr. Luis Eduardo — Sr. Presidente, pego a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tem V. 
Ex' a palavra. 

O SR. LUIS EDUARDO (Bloco Parlamentar — BA. Sem 
revisao do orador.) — Sr. Presidente, trago uma justificativa, 
uma vez que nao pude faze-lo na ocasiao do encaminhamento 
da votagao. Subscrevemos um requerimento para votagao em 
globo dos destaques. Entretanto, se ficar caracterizada qual- 
quer altera^ao que justifique a apreciagao de um destaque 
supressivo — porque a questao nao foi levantada, passando 
completamente despercebida do Plenario — vamos estudar 
e discutir com as outras liderantjas, e se ficar constatado — 
acredito que o Congressista Roberto Ereire tenha razao — 
vamos apoiar o destaque supressivo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Nobre De- 
putado, o Congressista Roberto Ereire deixou claro que ha 
um requerimento de destaque que sera votado. 

Pego aos Srs. Congressistas que votem nos postos avulsos. 
Solicito aos Srs. Li'deres do PDT e do PT que aguardem 

o destaque que sera votado oportunamente pelo Plenario. 
I Prossegue a votafdo.) 

O Sr. Amir Lando — Sr. Presidente, pego a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tem V. 
Ex' a palavra. 

O SR. AMIR LANDO (PMDB — RO. Sem revisao do 
orador.) — Sr. Presidente, e preciso que se esclarega ao Plena- 
rio sobre qual texto estamos tratando, ou seja, se e o texto 
identico ao primeiro turno ou se e o texto adulterado. Este 
esclarecimento e necessario. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Esta sendo 
votado o mesmo texto do primeiro turno. 

O SR. AMIR LANDO — Sem alteragao. Sr. Presidente? 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Trata-se 

do texto do primeiro turno. Exatamente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Pego mais 
uma vez ao nobre Relator que esclarega a sua posigao. 

Solicito silencio ao plenario, a fim de que ougamos as 
palavras do nobre Relator. 

O SR. NELSON JOBIM (Relator) — Sr. Presidente, a 
emenda aglutinativa oferecida no primeiro turno de votagao 

- PPR SIM 
- PMDB - SIM 
- PMDB - SIM 
- PMDB - SIM 
- PMDB - SIM 
- PMDB - SIM 
- PPR NAO 
- PT NAO 
- PMDB - SIM 
- PPR NAO 
- PPR NAG 
- PT NAO 
- PDT NAO 

fez inclusoes nos incisos III e V do art. 72. O inciso 111 trata 
do aumento da parcela da contribuigao sobre o lucro de 23 
para 30%. O inciso I cria a aliquota de 0,75% sobre a receita 
bruta operacional dos bancos. A emenda aglutinativa ofere- 
cida em primeiro turno e votada por este Plenario aparecia 
incluindo a expressao "nos exerdcios financeiros de 1994 e 
1995", nos dois textos. Portanto, nao havia, efetivamente, 
em nenhuma emenda anterior, a existencia desse texto. 

Sr. Presidente, e bom lembrar que as emendas aglutina- 
tivas nao requerem a existencia de textos anteriores. (Protes- 
tos.) Basta dizer que ontem este Congresso aprovou a emenda 
aglutinativa dos Deputados Maunlio Fereira Lima e Jose Ma- 
ria Eymael sobre o texto da nacionalidade, e V.Ex" nao vao 
encotrar nenhuma emenda que de base a aglutinagao.observe. 
Sr. Presidente, que isso foi votado ontem aqui nesta Casa, 
o que demostra que as emendas aglutinativas nao reclamam 
e nao requerem a existencia de textos anteriores que as autori- 
zem. Requerem; isto sim; a vontade dos parlamentares de 
assim produzirem. 

Constava da emenda aglutinava oferecida no primeiro 
turno esse texto, que foi aprovado naquela ocasiao. Logo; 
no segundo turno, tera que ser votado integralmente o que 
0 Plenario aprovou aqui por votagao majoritaria de 293 votos. 

Observe. Sr. Presidente, que fraude alguma houve; o 
que houve, sim, foi a inclusao na emenda aglutinativa. Veja 
, Sr. Presidente, que nao ha nenhum protesto por partc do 
Plenario quanto a inclusao dos incisos I e II dos § 5° da mesma 
emenda, que estabeleceu os limites no que diz respeito a 
participagao do Eundo no aumento do Imposto de Renda, 

A emenda aglutinativa trouxe, alem dessa que esta agora 
sob questao. a inclusao dos incisos I e II do art. 5". O inciso 
1 diz o seguinte: 

"No caso do Imposto sobre Propriedade Terri- 
torial Rural, a oitenta e seis inteiros e dois decimos 
por cento do total do produto da sua arrecadagao." 

Diz o inciso II: 

"No caso do imposto sobre renda e proventos de 
qualquer natureza, a cinco inteiros e seis decimos por 
cento do total do produto da sua arrecadagao." 

Portanto, Sr. Presidente. a emenda aglutinativa votada 
no primeiro turno, alem de incluir essas duas expressoes refe- 
ridas nos inciso III e IV, tambem incluiu os incisos I e II 
do § 4°, dentro do entendimento que se produziu em cima 
daqueles que formularam a emenda aglutinativa. 
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Sr. Presidente, o efeito bdsico das inclusoes... (Manifes- 
tagdes nas bancadas.) 

Portanto, e absolutamente legftimo o procedimento do 
Plenario. Resta saber se. em segundo turno. vai ser ou nao 
suprimido esse texto IManifesiu^oes no plenario.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Com a pala- 
va o Congressista Roberto Frcire. 

O SR. ROBERTO FRE1RE (PPS — PE. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, na primeira intervengao que 
fiz, levava em conta as ponderagoes do Relator, Deputado 
Nelson Jobim. Nao quero discutir se poderia. na emenda aglu- 
tinativa, inovar. Temos dc admitir que o Plenario desta Casa. 
em primeiro turno, votou. Estamos discutindo o segundo tur- 
no. Nao adianta agora discutirmos se poderia ou nao inovar. 
Oque devemos fazere suprimir. Essa e a proposta; e e possi'vel 
nos termos regimentais. (Tumulto no plenario.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Ha um ora- 
dor na tribuna. Pego que ougam o orador. 

O SR. ROBERTO KREIRE — Sr Presidente, gostaria 
de dizer que nao adianta que aqueles que nao vinham agora 
gritem que nao se pode votar. Podem ate continuar nao votan- 
do ou rcsolver votar, mas estou discutindo sobre o que foi 
votado, e por isso precisamos resolver. 

A forma regimental e adequada, existe um destaque su- 
pressivo, ou pelo menos dois, informa-me o Relator. Ha possi- 
bilidade, porque todos que estao favoraveis ao Fundo sabem 
que no projeto original nao veio essa proposta. Nao e proposta 
do Governo. Portanto, nada mais facil do que repararmos 
esse erro sem discutir se poderia ou nao ser cometido. A 
materia sera retirada. a proposta que fago. Mantem-se o 
destaque supressivo. Esta Casa votou essa materia no primeiro 
turno — portanto, cla faz parte integrante desta votagao de 
segundo turno — mas pode agora relira-la por intermedio 
de uma emenda supressiva. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Estando 
em apreciagao o destaque supressivo, o plenario soberana- 
mente decidira a questao. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Concede 
a palavra ao nobre Congressista Jose Serra. 

O SR. JOSE SERRA (PSDB — SP) Sr. Presidente. Srs. 
Congressistas, pego encarecidamentc a possibilidade de expli- 
car o que esta em questao. Nao duvido em momento algum 
da seriedade e da boa-fe do Deputado Roberto Freire. Temo, 
no entanto, que a questao, da forma como foi levantada, 
termine servindo a outros fins (que nao sao de S. Ex"), como 
bloquear a aprovagao do Fundo Social de Emergencia. Temos 
de ter consciencia disso. 

Quero adverti-los para o fato de que a questao levantada 
sobre os bancos nao tern nada a ver com a receita em 1994 
e em 1995. A emenda aglutinativa apenas acrescentou uma 
restrigao temporal. Vou ler, em seguida, o dispositive perti- 
nente; 

"A parcela do produto da arrecadagao resultante 
da elevagao de alfquota da contribuigao social sobre 
o lucro dos contribuintes a que se refere o §. 1° do 
art. 22 da Lei n9 8.212, de 24 de julho de 199^ — 
ou seja, dos bancos — "nos exercfcios financeiros de 
1994 e 1995..." 

Isso eo que foi acrescentado. A aliquota e de 30%, como 
no texto original. So se acrescentou aqui a restrigao "nos 
exercfcios financeiros de 1994 a 1995", ou seja, nestes anos 
essa cobranga sera feita, depois nao. Essa supressao nao vai 
elevarem um so centavo a arrecadagao em relagao aos bancos 
para 1994 e 1995. 

Todos sabem que o Fundo Nacional de Emergencia e 
um mecanismo transitdrio de dois anos. Essa emenda foi ini- 
ciativa do PPR. do Deputado Francisco Domelles, e estabe- 
leceu uma duragao de 2 anos para o acrescimo de arrecadagao 
para o Fundo. Caso isso nao fosse suprimido. nao se arreca- 
daria um centavo a mais nem de banco, nem de vendedor 
de amendoim, nem de ninguem, em 1994 e 1995 

De repente criou-se a ilusao de que se passou a dar alguns 
recursos aos bancos em detrimento de outros setores. Isso 
e falso. Espero que pelo menos se tenha a consciencia do 
que esta sendo tratado. E aquele' que realmente tern como 
perspectiva a queda da inflagao e o enfrentamento da crise 
economica no Brasil, nao apenas a postura dos dois olhos 
nas eleigoes de outubro. deem-se conta de que podem estar 
sendo enganados no tumulto que visa basicamente a nao apro- 
vagao do Fundo. 

Ressalvo novamente que essa nao e, em absoluto, a posi- 
gao do Deputado Roberto Freire, porque conhego S. Ex" 
Sua conduta nao e a mesma de todos os que, neste momento, 
estao criando essa situagao a essa polemica. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Luiz Salomao. 

O SR. LUIZ SALOMAO (PDT — RJ. Sem revisao do 
orador.) — Sr. Presidente, eu estava inscrito, mas gostaria 
de ceder meu tempo ao Deputado Lufs Eduardo. E importante 
ouvir a palavra do Lfder do Bloco, mas gostaria que S. Ex' 
falasse depois que eu fizesse duas consideragoes brevfssimas. 

Pego venia a S. Exa. para dizer o seguinte: ha duas ques- 
toes envovidas, uma delas de natureza formal regimental, 
que e a inclusao de texto nao previsto em textos validos para 
fazer a fusao. O nobre relator reafirmou o seu entendimento 
de que nao e precise ter base preliminar para faser a fusao, 
que pode criar texto desde que haja concordancia. Essa e 
uma divergencia fundamental, o cerne da questao que acabo 
de levantar. 

Ha outra questao que considero muito grave, e vamos 
ter que decidi-la mais adiante. Minha proposta era suprimir 
esse § 6" e votamos o restante da emenda. O nobre Lfder 
Jose Serra refere-se a uma outra questao de merito. Acho 
importante esclarecer S. Ex" e o nobre Lfder Luis Eduardo; 
a nossa preocupagao e que a supressao desse dispositivo nao 
implique em aumento de arrecadagao, como disse o lfder Jose 
Serra.Bern o sei, vai implicar, caso o Governo reduza a arreca- 
dagao da linica fonte que se deveria taxar para promover 
o equilfbrio das contas do Governo, que sao os bancos, os 
quais tiveram lucro abusivos (palmas)- s<5 o Bradesco, 380 
milhdes de ddlares — resultantes de uma taxa de juros e 
uma polftica monetaria absolutamente incompreensfveis. 

O Governo quer equilibrar sua finangas e eleva a taxa 
de juros para 40,9% dos seus tftulos. Ele esta arrombando 
o tesouro e ao mesmo tempo querendo arrecadar de onde 
nao deve, isto e, da educagao. 

Entao, Sr. Presidente, sao duas questdes: uma, formal, 
regimental, que para o PDT, e acho que para outras agremia- 
goes, e absolutamente inaceitavel, por se tratar de um prece- 
dente da maior gravidade. Se o Relator puder criar textos 
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dessa forma — e nao poderemos nem.tomar conhecimento, 
porque e lido em bloco — vamos transforma-lo num impera- 
dor; podendo fazer o que bem entender. A outra questao, 
do merito, o Deputado Jose Serra enfocou-a exatamente de 
cabega para baixo. Nao que temamos aumento da arreca- 
dagao; ao contrario, ha o risco de cair a arrecadagao. Esse 
dispositive deve ser suprimido antes de ser votado porque 
foi incluido fraudulentamente. 

O SR. PRES1DENTE (Flumberto Lucena) — So pode 
ser exclui'do pelo destaque supressivo que vai ser submetido 
ao Plenarario. 

O Sr. Luiz Salomao — Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Flumberto Lucena) — Tern V. 
Exa a palavra. 

O SR. LUIZ SALOMAO (PDT-RJ. Sem revisao do ora- 
dor.) — Sr. Presidente, nao podemos votar a supressao de 
uma coisa ilegi'tima. 

O SR. PRESIDENTE (Flumberto Lucena) — Deputado 
Luiz Salomao, pego licenga, mas o Relator quer prestar mais 
esclarecimentos. 

Com a palavra o Relator. 

O SR. NELSON JOBIM (Relator) — Sr. Presidente, o 
Deputado Luiz Salomao enfocou perfeitamente o problema. 

O que se passa, Deputado Luiz Salomao, e que esse 
texto foi produzido nao pelo Relator, mas pelas Liderangas 
partidarias que firmaram o texto da emenda aglutinativa, A 
emenda aglutinativa, produzida no plenario, deu origem a 
votagao do primeiro turno e inclusive a expressao "educagao". 

Quero deixar bem claro o efeito desta inclusao e o efeito 
da exclusao deste texto, A emenda aglutinativa trata do Fundo 
Social de Emergencia com vigencia para os exercfcios finan- 
ceiros de 1994 e 1995. Como essa emenda aprovada em primei- 
ro turno. repetiu nos incisos III e V que nos exercfcios finan- 
ceiros de 1994 e 1995 verificava-se o aumento de sete pontos 
percentuais na contribuigao do lucro e 0.75 na receita bruta, 
significa que o aumento de sete pontos percentuais na contri- 
buigao do lucro e 0.75 da receita bruta operacional so vigem 
durante dois anos. A supressao deste texto significa que, desa- 
parecendo o Fundo, permanece o aumento da aliquota porque 
toma perene o inciso III. 

Vou explicar a diferenga fundamental, que e a seguinte: 
quando a emenda aglutinativa inclui explicitamente no inciso 
III que os sete pontos percentuais do aumento so seriam exer- 
cidos nos exercfcios financeiros de 1994 e 1995, significa que 
o aumento e por dois anos. Este e o ponto fundamental que 
esta em discussao. A supressao disso visaria tornar — desapa- 
rece o fundo — parene a participagao do tftulo. 

Vou ler o texto novamente para os Srs. Parlamentares 
percebem sua extensao. 

"Inciso III: "A Parcela do produto da arrecadagao 
resultante da elevagao da alfquota da contribuigao 
social sobre o lucro dos contribuintes a que se refere 
a lei x, a qual..." — ougam bem, Srs. Deputados — 
... "nos exercfcios financeiros de 1994 e 1995 passa 
a ser de 30%". Isso significa que a e alfquota. com 
esta redagao, vai permanecer cdm a elevagao para 30% 
nos exercfcios financeiros de 1994 e 1995. 

Passo a ler o texto suprimindo essa expressao: "A parcela 
do produto da arrecadagao resultante da elevagao da alfquota 
etc., passa a ser de 30%". Quer dizer, esgotado o exercfcio 
financeiro em que esta parcela integra o Fundo, continuara 
sendo mantido o aumento da alfquota na destinagao natural 
da Constituigao. 

Esta claro esse ponto. Para esclarecer definitivamente, 
a inclusao so importa no aumento da alfquota durante dois 
anos; a supressao importa exclusivamente em que, extinto 
o Fundo, continua a alfquota no valor de 30% e de 0,75% 
pontos percentuais sobre a receita bruta operacional. 

O Sr. Jose Genomo — Sr. Presidente, pego a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Exa a palavra. 

O SR. JOSE GENOINO (PT — SP. Sem revisao do ora- 
dor.) — Sr. Presidente, Srs. Congressistas, o Parlamento brasi- 
leiro esta diante de uma situagao na qual, se nao houver 
um gesto de grandeza da Presidencia do Congresso Nacional. 
o Senador Humberto Lucena. estara, hoje a noite, diante 
de uma situagao irreparavel talvez maior do que os episodios 
que levaram a CP1 do Orgamento. 

Sr. Presidente. Humberto Lucena. V. Exa, investido do 
poder que tern, preservando a Instituigao, considere dois ca- 
ses: primeiro, a emenda aglutinativa. Chamo atengao do Sr. 
Relator, com quern trabalhamos juntos na Constituinte em 
1988. V. Exa. aglutinava tudo, mas s6 podia faze-lo se tivesse 
tudo para aglutinar. V. Exa. nao aglutina fantasma, nao aglu- 
tina o inexistente. 

Estao transformando emenda fantasma em algo muito 
importante para prejudicar a imagem desta Casa tao vilipen- 
diada, tao criticada. Parece que nao aprendemos as ligoes 
perversas da critica. 

Sr. Presidente, tome uma decisao neste momento. Consi- 
dere que esta materia nao pode ser apreciada porque e inexis- 
tente. E qual a solugao? V. Exa. considera materia a ser 
aprovada a que foi votada no primeiro turno. A inexistencia 
dessa expressao, com seus desdobramentos, nao pode ser des- 
tacada porque, se V.Exa colocar em votagao essa supressao, 
o Congresso Nacional. mesmo corrigindo o erro estara legiti- 
mando pela negagao correta de merito um processo que nao 
podemos aceitar. Presidente, Humberto Lucena, pense no 
Pafs e V. Exa. pensa; pense no Congresso e V. Exa. pensa. 
E neste momento tome uma decisao sumaria que a Nagao 
e o Congresso saberao respaltar. Eu que Ihe tenho feito crfti- 
cas, penso que, tomando essa decisao. V. Ex' estara preser- 
vando o Congresso Nacional; e aqueles que querem a Revisao 
Constitucional estarao preser'ando-a. Do contrario, ela estara 
maculada. porque para a reuniao de Lfderes de ontem o Go- 
verno nao mandou o texto; ele nao existia; quern o inseriu, 
com as conseqiiencias que apresenta? 

Portanto, para que nao reste duvidas da forga dos bancos 
dentro deste Congresso, por uma decisao sumaria, retire de 
votagao esse dispositivo, visto que inexiste regimental, etica 
e politicamente. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Concedo 
a palavra ao Relator, para um esclarecimento. 
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OSR. NELSON JOB1M (Relator) — Sr. Presidente, ouvi 
atentamente a manifestagao do Deputado Jose Genoino. S. 
Ex' sabe muito hem que varias emendas aglutinativas foram 
apesentadas a partir da elaboragao da Constitui^ao, no mo- 
mento em que se discutia —e foi introduzido esse mecanismo 
— se deveria ou nao conter as palavras inseridas nas emendas 
aglutinadas. 

Depois, essa materia foi rigorosamente superada. Alias, 
o Deputado Jose Genoino participou de uma aglutina^ao na 
Camara dos Deputados quando nao havia emendas sohre isso. 
Ouer dizer. a tecnica de aglutina^ao e produ^ao de emendas 
de transagao, mesmo que nao conste das emendas que produ- 
zem aglutinagao de textos, e algo ja experimentado no Con- 
gresso desde 1987 durante a Assemhleia Nacional Constituinte 
e. depois, com a aprova^ao do Regimento Interno da Camara 
dos Deputados. Nao ha novidade nenhuma nisso. Portanto 
— repito — o Deputado Jose Genoino e todos nos votamos, 
nas reunioes passadas, uma emenda aglutinativa que resolveu 
a questao posta pelos estrangeiros filhos de brasileiros, que 
nao constava de emendas. 

Era o texto dos Deputados Jose Maria Eymael e Maurflio 
Ferreira Lima e corresponde a um texto novo que deu origem 
ao entendimento de Plenario. As emendas aglutinativas. Sr. 
Presidente. foram introduzidas exatamente para produzir os 
entendimentos. Agora, a materia deve ser corretamente enfo- 
eada a partir da perspectiva suscitada pelo Deputado Roberto 
Freire. Basta que votemos. Nao por fraude, porquc fraude 
nao houve. (Apupos no plenario. O Sr. Presidente faz soar 
as campanhias.) A Mesa colocou em vota?ao a emenda agluti- 
nativa, cuja copia se encontra sohre a mesa e que esta firmada 
pelas liderangas partidarias, contra todas essas pressoes. Nao 
ha, portanto, fraude nunhuma. O que precisamos e decidir 
se vamos ou nao suprimir no segundo turno a materia. 

O Sr. Luis Eduardo — Sr. Presidente, pego a palavra 
pcla ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 

O SR. LUIS EDUARDO (Bloco Parlamentar — BA. Sem 
revisao do orador.) — Sr. Presidente, em primeiro lugar, 
quero dizer que confio plenamente na honestidade. na integri- 
dade, na competencia e na inteligencia do nobre Deputado 
Nelson Jobim. (Palmas.) S. Exa. tern mostrado, ao longo 
do pen'odo de revisaoconstitucional, espi'rito publico, coragem 
e determinagao. Entretanto, fago um apclo a V. Ex*, Sr. Presi- 
dente, daquelcs que pcrmanecem ate esta hora, porque que- 
rem votar, para que retire a minha assinatura do requerimento 
de votagao em globo dos destaques, muito bem pois nao pode- 
ria concordat em nao apoiar esse destaque supressivo para 
que nao fiquem diividas. Sr. Presidente, sobre a intengao 
do Relator ou a intengao da emenda ou da aglutinativa. Que 
nao fiquem diividas sobre a atitude desta Casa, que V. Ex* 
muito bem preside. Portanto, a Lideranga do PFL apoiara 
o destaque supressivo para que se vote o texto original. (Pal- 
mas.) 

O Sr. Vivaldo Babosa — Sr. Presidente, pego a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex" a palavra. 

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT — RJ. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, e precise trazer a memoria 
de todos a forma como foi feita a votagao da emenda agluti- 
nativa em primeiro turno. Lembro a V. Ex' que nenhum 
de nds teve oportunidade de ler o texto da emenda aglutina- 

tiva, nem mesmo V. Ex". Tanto V. Ex* quanto nos apenas 
ouvimos o Secretario Aecio Neves ler a emenda da Mesa. 
Por isso. nenhum de nos, nem mesmo V. Ex', teve oportu- 
nidade de verificar o acrescimo indevido, Sr. Presidente, hoje, 
nao estamos reclamando de V. Ex" por nao ter determinado 
a supressao desse texto fraudulentamente inclui'do naquela 
oportunidade, pois V. Ex" nao teve o texto diante de si, como 
nos tambem nao tivemos. E a palavra do ilustre Relator foi 
muito clara a esse respeito quando da primeira informa?ao 
solicitada por V. Ex" Disse apenas que nos dormimos, e o 
Direito nao socorre a quern dorme. Sr. Presidente. e a confis- 
sao do ato indevido; e a confissao da fraude praticada. 

Mais tarde, na segunda intervengao desta noite, o nobre 
Relator trouxe mais esclarecimentos sobre a materia. 

Nao fora apenas ele que cometera a fraude. mas os Li'de- 
res que a inclui'ram no parecer que S. Exa. acatou, os Lfderes 
que o subscreveram, determinados Lfderes — e certamente 
gostaria que o nobre Relator ou V. Ex" desse os nomes — 
apenas mudou a autoria, mas a fraude ficou confessa. 

Sr. Presidente. diante das circunstancias da votagao do 
primeiro turno — e nem V. Ex' nem o plenario teve oportu- 
nidade de requerer a supressao do texto inclui'do indevida- 
mente — resta a V. Ex", para que nao paire nenhuma duvida, 
para que nos, agora, sem dormir, nao sejamos obrigados a 
recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a deliberagao 
desta noite, uma alternativa: suprimir, por ato da Mesa o 
texto inclui'do, e V. Ex* tern os devidos poderes regimentais 
para nao submeter este Plenario ao cometimento da fraude. 
Senao, Sr. Presidente, mesmo com a aprovagao e mesmo 
com a supressao posterior estara consumada a fraude, e nos, 
para nao dormimos mais, seremos obrigados a contestar esta 
votai;ao junto ao Supremo Tribunal Federal. 

Sr. Presidente, V. Ex" neste momento, esta investido 
da autoridade regimental e poh'tica para salvar o Congresso 
Nacional de uma situacao de fraude. 

OSr. Luiz Carlos Santos — Sr. Presidente, pego a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex* a palavra. 

O SR. LUIZ CARLOS SANTOS (PMDB — SP Sem 
revisao do orador.) — Sr. Presidente, em face das divergen- 
cias, das diividas suscitadas — nao que possa haver suspeigao 
alguma a respeito da lisura do comportamento do Relator, 
independentemente disso — o Governo nao gostaria que pai- 
rasse sobre a emenda que cria o Fundo Social de Emergencia, 
que tern uma importancia social e traz a expectativa de toda 
a Nagao em relagao a sua aprovagao, a menor sombra de 
duvida, ja que o seu objetivo atende aos anseios sociais de 
zerar o deficit publico, de acabar com a inflagao. Nao pode 
essa materia conviver com a duvida do § 69, que autoriza 
o Poder Executive a reduzir ah'quotas de que trata o inciso 
XV, ou seja, o PIS. Nao podemos conviver com a duvida 
sabendo que nao houve nenhuma falta de lisura, nenhuma 
fraude, nem mesmo longi'nqua. Como Li'der nesta Casa, consi- 
dero indispensavel para se exercer a Lideranga do Governo 
que haja autoridade moral, poh'tica e etica. 

Fica registrada a minha sugestao ao Relator para que 
de parecer favoravel a emenda supressiva do inciso VI, ja 
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que ha hoje uma diivida imensa sobre isso. A bancada do 
meu partido manifesta-se contrariamente. Acato e. como Ei- 
der do Governo. fago minha sugestao. Neste instante. estou 
ao lado daqueles que entendem que se deve votar a emenda 
supressiva. Penso, no entanto, que o Relator pode dar parecer 
favoravel a essa emenda. 

O Sr. Haroldo Lima — Sr. Presidente, peqo a pala\ra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tem V. 
Ex' a palavra. 

O SR. HAROLDO LIMA (PC do B — BA. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, pedi a palavra para emitir opi- 
niao a respeito dessa questao. 

Ohservamos a opiniao do Eider do PFL. Deputado Luis 
Eduardo, do Eider do Governo e de outras lideranqas que 
comegam a sugerir a ideia, ou pelo menos se comprometem 
antecipadamente com a hipotese de votar a favor da emenda 
supressiva. Isso nao deixa de ser um sinal razoavelmente posi- 
tivo. mas nao inteiramenle correto. Gostaria de fazer essa 
ponderagao a V. Ex', na qualidade de Presidente deste Con- 
gresso Revisor, que esta sendo tao vilipendiado por diferentes 
razdes internas e externas. 

O Deputado Nelson Jobim fez referencia ao fato de que 
a emenda aglutinativa da epoca da Constituinte tambem intro- 
duzia palavras que nao constavam da emenda que estava sendo 
aglutinada. Gostaria de avivar a lemtjranga de S. Ex', refrescar 
a memdria do Deputado Nelson Jobim. Na realidade. na epoca 
da Constituinte, faziamos isso em bloco — todos os bderes, 
maioria e minoria de todos os partidos. Aceitavamos intro- 
duzir palavras que nao estavam nas emendas aglutinativas. 
Quando isso ocorria — atraves de certo numero de Lideres, 
nem ^odos — nao se introduziam palavras. niimeros e muito 
menos pensamentos que nao existissem na emenda agluti- 
nativa. 

Poi conseguinte. Sr. Presidente, o que esta posto agora 
e uma consignagao de V. Ex' Sera o que V. Ex' deliberar. 
Se V. Ex' aceitar uma fraude consciente ou inconscientemente 
feita pelo nobre Eider — isso nao esta em cogita^ao — vamos 
votar algo que foi acrescentado ilegalmente no lexto da revisao 
que esta em pauta. Se V. Ex' permitir que isso aconte^a, 
seguramente esta Casa ira corrigir depois, mas ira corrigir 
uma coisa que nao deve ser corrigida. Na verdade, V. Ex' 
tem a oportunidade de ter destacado papel na histdria deste 
Congresso e na sua histdria pob'tica. Levando em conta a 
flagrante ilegalidade cometida, levando em conta a necessi- 
dade de ofi'cio. V. Ex' pode impedir que o ato seja sufragado, 
que seja cumprido ate o fim. V. Ex' nao pode permitir que 
esse texto seja votado. 

E esta a sugestao que queria fazer, confrontando-me com 
a proposta apresentada pelos diversos Lideres. a de que vota- 
rao depois uma emenda supressiva para corrigir um erro que 
nao deve ser aceito por nds. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Concedo 
a palavra ao nobre Congressista Esperidiao Amin. 

O SR. ESPERIDIAO AMIN (PPR — SC. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, Srs. Congressistas, falo em 
nome da Lideranqa do meu partido. Diante das considera?des 
aqui expendidas, creio que e nosso dever fazer duas observa- 
?6es; a primeira, quanto ao aspecto formal. 

Pelo que pude ler agora com atengao, a inser?ao da ex- 
pressao "nos exercfcios de 94 e 95 para vigencia da elevaqao 

da abquota". parece-me um ajustamento desta elevagao a 
vigencia do Fundo. Se o Fundo vai vigorar nos anos de 1994 
e 1995. parece que seria conseqiiente a essa vigencia que 
a elevaqao da abquota vigorasse por tal pen'odo. Sem diivida 
alguma a afirmagao de que o Governo podera baixar essa 
abquota sem um limite de redu^ao nosexpde, tanto na questao 
formal quanto nas possi'veis conseqiiencias de redugao alem 
do patamar que hoje existe de 23%, por exemplo, para uma 
das fontes de receita. a um possi'vel favorecimento que o Go- 
verno venha praticar. Solidarizo-me, por isso, com as observa- 
gdes feitas pelos Deputados Luiz Carlos Santos e Luis Eduar- 
do. no sentido de que haja a supressao incontinenti. a vota^ao 
que agora procedemos. desses tres dispositivos: duas vezes 
no exercicio 94/95 e a faculdade do § 6". Inciso VI. que permite 
ao Governo proceder a reduqao da abquota. Creio que a 
supressao depois desta votaqao, que e a via adequada. vai 
satisfazer. do ponto de vista legislative, a todos nds e vai 
assegurar a sociedade e ao Plenario desta Casa que nao ocor- 
rera favorecimento a quern mais deve ajudar neste momento 
a Naijao, que e o sistema financeiro. 

Fa?o esta proposta com a autoriza^ao dos meus compa- 
nbeiros, porque entendo que os Lideres que a subscreveram 
— o Deputado Luiz Carlos Santos, o Senador Pedro Simon, 
o Lider Tarcisio Delgado e os Lideres do PSDB na Camara 
e no Senado — certamente tiveram, com essa iniciativa. nao 
o objetivo de beneficiar o sistema financeiro. mas sim o de 
confinar a elevagao da abquota ao prazo de vigencia do Fundo. 

A minha sugestao, portanto, e seguirmos a orienta(,'ao 
de imediato e. apds essa vota^ao, votarmos a supressao. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Com a pala- 
vra o Congressista Tarcisio Delgado, Lider do PMDB. 

O SR. TARCISIO DELGADO (PMDB — MG. Sem revi- 
sao do orador.) — Sr. Presidente, Sr" e Srs. Congressistas, 
desde o primeiro instante o PMDB trabalhou com esfor^o 
absolute para que pudessemos entregar ao Governo o Fundo 
Social de Emergencia, a fim de viabilizar seu piano de estabili- 
zaqao economico. 

Trabalhamos no primeiro turno com absoluta dedicaqao. 
Conseguimos alguns avamjos, nao os que desejavamos, longe 
deles, mas avan?amos razoavelmente no piano anunciado ini- 
cialmente pelo Governo. que chegou a ser votado no primeiro 
turno no que diz respeito aos recursos basicos, principalmentc 
nas areas de educagao e habitaqao. 

Sr. Presidente, Srs. Congressistas, conseguimos aumentar 
a abquota de cobramja do sistema financeiro — nao os 35% 
que desejavamos — de 23 para 30%. Conseguimos que o 
aumento da abquota do Imposto de Renda nao recai'sse sobre 
as camadas mais baixas — abquota de 15% —, mas apenas 
sobe a abquota maior de 25%. Alem disso, foi criada a abquota 
para as chamadas grandes fortunas. Trabalhamos, avan^amos, 
conquistamos e ainda agora, as vesperas da vota^ao de segun- 
do turno, conseguimos a garantia do Governo no sentido de 
que nenhum recurso seja extraido do salario-educa^ao para 
este ano. Era uma questao do nosso Partido, 6 PMDB, uma 
questao seria, na qual nos envolvi'amos com toda o nosso 
esforgo para conseguir um piano que nao representa os nossos 
ideais, mas um piano que e o possi'vel agora, mesmo porque 
nao temos alternativas para este fim de 1994 e para encami- 
nharmos as eleiqoes. 

Chegamos ao maximo desejado, mas ate ontem uma vi'r- 
gula, uma meia vi'rgula, um meio zero ou mais para habitagao 
e para educa^ao estavamos arrancando. ' 
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Nesta hora, levanta-se uma questao referente ao texto 
no segundo turno. O PMDB nao pode permitir, depois de 
tanto esfor<;o para fazer melhorar o que inicialmente nao era 
tao ruim e que ainda nao e bom hoje, mas que e o razoavel 
para o momento atual, que nenhuma diivida paire sobre esta 
votagao. Nao que o PMDB possa admitir, ainda que de longe, 
qualquer deslize do nosso Relator, Deputado Nelson Jobim, 
que se houve com dignidade, com seriedade. com coerencia, 
procurando trazer aquilo que realmente tmhamos deliberado 
em primeiro turno. Masscduvidasforam levantadas, o PMDB 
esta aqui para dizer que votara a favor do destaque supressivo 
dcssa materia, no scntido de que ela possa ser aprovada com 
divergencias quanto ao merito, com discordancias quanto ao 
merito, que sao naturals, com posigoes seriamente antago- 
nicas, mas que nao haja e paire dtividas quanto ao processo, 
a forma e a maneira de conduzir a materia. 

Por isso, companheiros do PMDB. recomendo a bancada 
que vote a favor da supressao desse paragrafo. que poderia 
comprometer a absoluta tranqiiilidade na aprovagao final do 
Fundo, para que o Ministro Fernando Henrique Cardoso pos- 
sa desenvolve-lo, implanta-lo e cumprir o que vem anunciado 
a Nagao; zerar o deficit orgamcntario c combater com isso 
a inflagao. Desejamos que S. Ex' o faga. 

O PMDB nao tern compromisso com o fracasso. O PMDB 
tern compromisso com o succsso. Estamos entregando ao Sr. 
Ministro esse Piano e queremos que ele de certo. queremos 
que S. Ex' acerte. O que o PMDB puder fazer para colaborar 
nesse desiderato, ele o fara, porque queremos e precisamos 
de sucesso neste Par's. De fracassos, estamos cansados. 

O Sr. Marcelino Romano Machado — Sr. Presidente. 
pedi a V. Ex' a palavra pela ordem e estou aguardando discipli- 
nadamente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 

O SR. MARCELINO ROMANO MACHADO (PPR — 
SP. Sem revisao do orador.) — Sr. Presidente, desejo saber 
se ja estamos em processo de votagao ou encaminhando uma 
emenda supresstva aos dois itcns citados. : 

Gostaria de saber se existe na mesa alguma emenda su- 
pressiva que faz referenda a esses dors itens que estao sendo 
citados. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Existem 
sim, nobre Congressista Marcelino Romano Machado. 

O SR. MARCELINO ROMANO MACHADO - Quais 
sao os autores? Estou de posse de uma relagao de pedidos 
de destaques que nao faz qualquer referencia a esses itens. 

Fago esse pedido ate para que possamos completar a 
nossa relagao. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Trata-se 
da Emenda Suprcssiva do nobre Congressista Carrion Junior. 

"Nos termos regimentais, requeremos destaque 
para a EMP n" (XX)6-0. de autoria do Deputado Carrion 
Junior." 

Assinam os Deputados Paulo Ramos do PDT e 
Jose Fortunati do PT. 

O SR. MARCELINO ROMANO MACHADO - Muito 
obrigado. 

O Sr. Aloizio Mercadante — Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT — SP Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, gostan'amos de registrar, em 
primeiro lugar, o cuidado que este Congresso deve ter com 
a utilizagao das emendas aglutinativas. O relator relata, nao 
cria. 

E amedida que essas emendas sao lidas a uma so vez, 
nao sao publicadas em avulso. Portanto, dificilmente poderao 
ser discutidas com o criterio, com o cuidado e com o rigor 
que a mudanga da Constituigao requer. As emendas tern sido 
utilizadas ate mesmo para impedir o direito ao contraditorio 
no processo revisional. Com isso passamos a adotar criterios 
mais rigorosos, porque e evidente que as duas frases acrescen- 
tadas tern carater restritivo, alteram o merito da materia e 
nao estao amparadas em qualquer texto. 

A primeira parte da minha indagagao, portanto, e dirigida 
ao Presidente. 

Sr. Presidente, V. Ex' reconheceu, na primeira interven- 
gao, que acatava a questao de ordem e, como se tratava de 
materia complexa, iria dar o parecer a posteriori, consultando 
os Anais e a documentagao complementar. Com a intervengao 
do nobre Relator Nelson Jobim, fica evidente que essas duas 
frases nao existiam nas emendas aglutinadas, portanto, nao 
poderiam ter sido acrescidas ao texto. 

A Presidencia tern o poder regimental de retira-las, antes 
de divulgar o processo de votagao. 

Em segundo lugar, independente da decisao, que e de 
concepgao, de jurisprudencia, sobre a abrangencia de uma 
emenda aglutinativa, temos um segundo problema, este sim. 
de merito; se estamos aprovando o ajuste fiscal que penaliza 
setores importantes do gasto ptiblico, do nosso ponto de vista 
alguns indevidos e inaceitaveis, como e o caso da Educagao, 
por que nao taxar o sistema financeiro, que e exatamente 
o setor que mais ganhou com o processo inflacionario? Esse 
e um dos argumentoscentrais do Fundo Social de Emergencia. 

Ora, a medida que ha o § 6° e o Poder Executivo tern 
a possibilidade de reduzir a alfquota que estamos introduzindo, 
permitimos a este Governo transferir o onus do ajuste para 
a educagao, para a habitagao popular, para a saude, mas 
nao para o sistema financeiro. 

Por tudo isso. Sr. Presidente, para concluir, levanto duas 
questdes. A primeira; a Presidencia revogar por ato prdprio 
os acrescimos indevidos, injustificdveis e inaceitaveis, do pon- 
to de vista processual, que foram feitos na apresentagao da 
emenda aglutinativa. E, em segundo lugar, acolher destaque 
— at sim, de merito —, para votagao do art. 6", a fim de 
que seja suprimido — como varias liderangas ja disseram estar 
de acordo —o papel do Executivo de poder, unilateralmente. 
alterar a composigao do fundo por decisao de Governo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — A Presi- 
dencia prosseguira com o processo de votagao. 

O Sr. Neiva Moreira — Sr. Presidente. pego a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 

O SR. NEIVA MOREIRA (PDT — MA. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, creio que ha dois problemas 
nesta discussao que agita o Congresso Re visor esta noite. 
Primeiro, estao sendo procuradas solugoes regimentais; a su- 



1128 Ouinta-feira 24 DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Revisao da Constituigao Federal) 1-cverciro de 1994 

pressao desse artigo e o impedimento de que assunto dessa 
gravidade va adiante. E segundo. Sr. Presidente, a necessi- 
dade. a conveniencia. a urgenda de que a Mesa do Congresso 
proceda a uma investigagao profunda e seria para apurar as 
acusaqoes aqui formuladas de fraude na manipulagao dessas 
emendas. Nao devem pairar duvidassobre a responsabilidade 
do Deputado Nelson Jobim, Relator desta revisao a toque 
de caixa, que esta produzindo todos esses incidentes aqui. 
Se vier a piiblico a possibilidade de fraudes na manipula^ao 
dessas emendas, nao tenha diividas. Sr. Presidente. de que 
este Congresso estara exposto nao apenas a execragao piiblica. 
mas sujeito ao fechamento. E nao quero participar. na minha 
vida poh'tica. de dois episddios de intervengao no Congresso 
brasileiro. " 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Concedo 
a palavra ao nobre Congressista Mario Covas. 

O SR. MARIO COVAS (PSDB — SP Sem revisao do 
orador.) — Sr. Presidente, Srs. Congressistas. esse problema 
pode ser examinado sob varios angulos. O primeiro deles, 
eu gostaria de desmitificar. 

Algumas pessoas me disseram o seguinte; entre o primei- 
ro e o segundo turno nada poderia ser incluido. Mas nao 
houve nada que tenha sido incluido nesse espa?o de tempo. 
O que hoje estamos votando e exatamente o texto que foi 
votado no primeiro turno. 

O texto que ai esta, portanto, ja foi aprovado uma vez. 
Ele agora esta sendo submelido ao segundo turno. 

Segundo ponto: ate por uma questao etica tenho que 
defender o Relator, Deputado Nelson Jobim. S. Ex' nao e 
responsavel por essa emenda aglutinativa. Os responsaveis 
por ela sao; o Eider do Governo, Luiz Carlos Santos, o Eider 
do Governo no Senado, Pedro Simon, o Deputado Tarcisio 
Delgado, Eider do PMDB na Camara, o Deputado Jose Serra. 
Eider do PSDB na Camara, e eu prdprio. Eider do PSDB 
no Senado. Fomos nos que apresentamos essa emenda agluti- 
nativa. E sera que nos. e nao o Relator, cometemos algum 
crime? 

Vamos ler o Regimento para ver o que diz a respeito 
de emenda aglutinativa. A emenda aglutinativa esta conlem- 
plada no art. 6" do Regimento. E no § 1" diz o seguinte: 

"S I" Admitir-se-a, ainda, o oferecimento, em 
Plenario, no momento da votagao, de emendas agluti- 
nativas, resultantes de fusao de emendas em trami- 
taqao. ou destas com o texto de propostas em aprecia- 
gao." 

O que ocorreu naquela sessao? Varios Lideres vieram 
a tribuna. formularam propostas e, em seguida, montaram 
uma emenda aglutinativa. Se isso e certo ou errado. volto 
a dizer — ate contestei isso durante a votagao do Regimento, 
mas e exatamente o que o Regimento diz —, nao e coisa 
diferente do que foi feito na Constituinte. Assisti em meu 
gabinete, na lideranga da Constituinte, a formulagao de fusao 
de emendas que afinal tinham o texto originario da emenda 
e continham textos que nao pertenciam a nenhuma emenda 
em tramitagao. Aqui. no caso, foi feita a mesma coisa, votou- 
se e aprovou-se isso. Portanto, dizer que isso e uma fraude 
feita pelo Relator corresponde a cometer uma fraude. 

O terceiro aspecto e o merito. E com o que se quena 
acabar? Com o item III do art. 72, que fazia referencia aos 
exercicios financeiros de 1994 e 1995, e item V do art. 72. 

que igualmente fazia referencia a dois artigos. Mas o proprio 
caput do artigo ja diz que o Fundo e apenas para 1944 e 
1995. O texto do S 6'. agora objeto de discussao, e o seguinte: 

6" Pica o Poder Executivo autorizado a redu- 
zir as aliquotas de que trata o inciso V deste artigo." 

Pode-se ate ser contra esse texto. E a maneira normal 
de ser contra ele e pedir o destaque e votar pela sua retirada. 
Mas dai a se admitir que a sua existencia e o resultado de 
uma fraude perpetrada pelo Relator, nao e, absolutamcnte. 
verdadeiro. Como consignatario dessa emenda, sobre a qual 
o Relator nao tern qualquer responsabilidade. a nao ser a 
de te-la transmitido na sessao, quero dizer que eu tambem 
nao cometi nenhuma fraude. Assinei uma emenda rigorosa- 
mente nos termos do Regimento. Tantoe assim que na votagao 
ninguem reclamou do texto. Ele foi aceito integralmente, vota- 
do e aprovado. Hoje, cabe-nos votar ou nao o texto que 
ja foi votado em primeiro turno. Nao vejo grande problema 
se se quiser retirar o § 6' do projeto. Nao vejo sequer que 
isso tenha conseqiiencias absolutas em relagao ao conjunto 
da proposta, mas nao aceito — e nao posso deixar de trazer 
a minha solidariedade ao Relator — a afirmagao gratuita de- 
que aqui teria sido cometido algum tipo de fraude, parlicu- 
larmente pelo Relator, que sequer manuseou essa emenda. 
Ela e fruto da assinatura de alguns Lideres. entre os quais 
eu me incluo. Ela nao representa nenhuma violencia contra 
o Regimento. 

Sr. Presidente, vejo que com os votos do PMDB, do 
PFL, ja anunciados. e muito provavel que esse texto seja 
pura e simplesmente suprimido. Mas nao vejo que com isso 
o piano seja prejudicado. Era uma prerrogativa que se dava 
e que, alias, so retira recursos, so autoriza o Executivo a 
diminuir a aliquota, e ele, ao faze-lo, vai ter menos recursos. 
De forma que tambem nao brigo por isso, sobretudo quando 
vejo que a grande maioria dos partidos, especialmente os 
mais expressivos numericamente, vao votar contra. Vou com- 
bater violentamente a pratica daqueles que, por serem contra 
a revisao, tentam atribuir um comportamento indigno a quern, 
ale agora, nao deu nenhuma razao para que se afirme que 
cometeu qualquer falta. (Palmas.) Tambem nao me considero 
responsavel por ter cometido qualquer falta. Assumo inteira- 
mente a responsabilidade da minha parcela na assinatura da 
emenda — e volto a insistir — ate que mudemos o Regimento. 
Quern quiser muda-lo contara com a minha simpatia para 
a analise dessa mudanga, tal qual disse que faria em relagao 
a votagao global dos destaques. Mas esse e o caminho de 
quern quer mudar. Se todos tivessemos discutido o Regimento. 
quando aqui esteve, e provavel que nao estivessemos trope- 
gando em determinadas coisas hoje. Mas houve quern achasse 
melhor impedir a votagao do que votar bem. o que, para 
mim, e um casuismo dos maiores. Por outro lado, ainda ha 
tempo. Quern achar que isso deve ser mudado, que apresente 
sua proposta e convenga seus companheiros. Eu sou facil de 
convencer. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — A Prcsi- 
dencia, antes de proclamar o resultado, informa ao Plenario 
que ouviu os apelos no sentido de que ela mesma pudesse 
escoimar do texto aprovado no primeiro turno aquilo que 
teria sido erroneamente incluido, sem que nem de longe a 
Presidencia acredite em ma-fe nessas questoes, conforme ob- 
servado pelo nobre Eider Mario Covas. 

Tenho em maos copia da emenda aglutinativa enviada 
ao Relator, subscrita pelos Lideres do Governo Luiz Carlos 
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Santos, na Camara; Pedro Simon, no Senado; Tarcisio Delga- 
do, do PMDB e Jose Serra. Mario Covas e Jutahy Junior, 
do PSDB. 

Entao. o Relator nao produziu a emenda. S. Ex' a aco- 
Iheu. Evidentemente, constata-se quc houve um erro, e a 
maneira de corrigi-lo e atraves da supressao. Acredito que 
o Plenario esta preparado para isso. 

O Sr. Vivaldo Barbosa — Sr. Presidente, o art. 16 do 
Regimento Interno da Camara autoriza expressamente V. Ex* 
a assim fazer. 

O SR. PRESIDENTE (Humberlo Lucena) — Peqo a V. 
Ex' que aguarde. 

A Presidencia nao tern competencia regimental para su- 
primir nenhum tcxto aprovado em primeiro turno. Ouem tern 
e o Plenario, que vai decidir se aprova ou nao a emenda 
suprcssiva. 

Ha inclusive requerimento enviado a Mesa, que sera lido 
oportunamente, cm que se rcssalva, para efeito de vota<;ao 
pelo Plenario, o Requerimento de Destaque n" IS. ja aqui 
referido. 

A Presidencia, se nao ha ohjegao do Plenario. prorroga 
esta sessao ate as 23 horas. 

Aprovado. 
O Sr. Haroldo Lima — Sr. Presidente, pcgo a palavra 

pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humherto Lucena) — Tern V. 
Ex" a palavra. 

O SR. HAROLDO LIMA (PC do B — BA. Sem revisao 
do ofador.) — Sr. Presidente, gostaria de anunciar que o 
PC do B nao votou porque continua em obstruqao, especial- 
mente diante de um caso flagrantemente ilegal. 

O SR. PRESIDENTE (Humberlo Lucena) — Exatamen- 
te. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — A Presi- 
dencia vai proclamar o resultado: "sim" 402; "nao" 95; absten- 
<;ao 3. Total; 500. 

A materia foi aprovada. 

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL 
DE REVISAO N* 2-A. DE 1994 

A Mesa do Congresso Nacional, nos termos do art. 60 
da Constitui?ao Federal, combinado com o art. 3" do Ato 
das Disposi?6es Constitucionais Transitdrias, promulga a se- 
guinte emenda constitucional; 

Art. 1" Ficam exclm'dos os arligos 71, 72 e 73 no Ato 
das Disposigocs Constitucionais Transitdrias. com a seguinte 
reda^ao: 

"Art. 71. Fica institufdo, nos exercicios finan- 
ceiros de 1994 e 1995. o Fundo Social de Emergencia, 
com o objetivo de saneamento financeiro da Fazenda 
Piiblica Federal e de estabilizagao econdmica, cujos 
recursos serao aplicados no custeio das agdes dos siste- 
mas de saude e educatjao, beneficios previdenciarios 
e auxilios assistenciais de presta?ao continuada, inclu- 
sive liquida^ao de passive previdenciario, e outros pro- 
gramas de rclevante interesse econdmico e social. 

Pardgrafo unico. Ao Fundo criado por este artigo 
nao se aplica, no exercicio financeiro de 1994, o dispos- 
to na parte final do inciso II do § 9° do art. 165 da 
Constituigao. 

Art. 72. Integram o Fundo Social de Emergen- 
cia; 

I —o produto da arrecadagao do imposto sobre 
renda e proventos de qualquer nalureza incidente na 
fonte sobre pagamentos efetuados. a qualquer titulo. 
pela Uniao, inclusive suas autarquias e fundatjdes; 

II —a parcela do produto da arrecadagao do im- 
posto sobre propriedade territorial rural, do imposto 
sobre renda e proventos de qualquer natureza e do 
imposto sobre operagdes de credito, cambio e seguro, 
ou relatives a ti'tulos ou valorcs mobiliarios. decorrente 
das alteraqdes produzidas pela Medida Provisdria n 
419 e pelas Leis n"s 8.847. 8.849 e 8.848, todas de 28 
de Janeiro de 1994, estendendo-se a vigencia da ultima 
delas ate 31 de dezembro de 1995; 

III — a parcela do produto da arrecada<;ao resul- 
tante da elevagao da alfquota da contribuigao social 
sobre o lucro dos contribuintes a que se rcfere o § 
1" do art. 22 da Lei n" 8.212, de 24 de julho de 1991. 
a qual. nos exercicios financciros de 1994 e 1995. passa 
a ser de trinta por cento, mantidas as demais normas 
da Lei n" 7.689. de 15 de dezembro de 1988; 

IV — vinte por cento do produto da arrecadayao 
de todos os impostos e contribui(;des da Uniao, exce- 
tuado o previsto nos incisos I, II e III; 

V — a parcela do produto da arrecadagao da con- 
tribuiqao de que trata a Lei Complementar n 7. de 
7 de setembro de 1970, devida pelas pessoas jun'dicas 
a que se refere o inciso III deste artigo. a qual sera 
calculada, nos exercicios financeiros de 1994 e 1995, 
mediante a aplica?ao da aliquota de setenta e cinco 
centesimos por cento sobre a receita bruta operacional. 
como definida na legislagao do imposto sobre renda 
e proventos de qualquer natureza; 

VI —outras receitas previstas em lei especi'fica. 
§ 1" As aliquotas e a base de calculo previstas 

nos incisos III e V aplicar-se-ao a partir do primeiro 
dia do mes seguinte aos noventa dias posteriores a 
promulgaqao desta Emenda. 

§ 2" As parcelas de que tratam os incisos I, 11, 
III e V serao previamente deduzidas da base de calculo 
de qualquer vinculagao ou participagao constitucional 
ou legal, nao se Ihes aplicando o disposto nos arts. 
158. II. 159, 212 e 239 da Constituigao. 

§ 3" A parcela de que trata o inciso IV sera pre- 
viamente deduzidas da base de calculo das vinculagoes 
ou participagoes constitucionais previstas nos arts. 153, 
S 5°. 157, II, 158, II, 212 e 239 da Constitui?ao. 

§ 4" O disposto no paragrafo anterior nao se apli- 
ca aos recursos previstos no art. 159 da Constitui^ao. 

§ 5" A parcela dos recursos provenientes do im- 
posto sobre propriedade territorial rural e do imposto 
sobre renda e proventos de qualquer natureza, desti- 
nada ao Fundo Social de Emergencia, nos termos do 
inciso II deste artigo, nao podera exceder: 

I — no caso do imposto sobre propriedade territo- 
rial rural, a oitenta e seis inteiros e dois decimos por 
cento do total do produto da sua arrecadagao; 

II — no caso do imposto sobre renda e proventos 
de qualquer natureza, a cinco inteiros e seis decimos 
por cento do total do produto da sua arrecadagao. 

§ 6° Fica o Poder Executive autorizado a reduzir 
as aliquotas de que trata o inciso V deste artigo. 
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Art. 73. Na regula^ao do Fundo Social de Emer- 
gencia nao podera ser utilizado o instrumento previsto 
no inciso V do art. 59 da Constitui?ao."- 

Art. 2" Pica revogado o § 4'do art. 2'da Emenda Cons- 
titucional n" 3, dc 1993. 

Art. 3" Esta Emenda entra em vigor na data de sua 
publicagao. 

O Sr. Luiz Salomao — Sr. Presidente, pego a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humherto Lucena) — Tern V. 
Ex a palavra. 

O SR. LUIZ SALOMAO (PDT — RJ Sent revisao do 
orador.) — Sr. Presidente. pe^o a palavra para retificar o 
meu voto. V'otei "nao" e o painel registrou "sim" 

O SR. PRESIDENTE (Humherto Lucena) — V. Ex sera 
atendido. 

O SR. PRESIDENTE (Humherto Lucena) — Sohre a 
mesa requerimento que sera lido pelo Sr. 1 Secretario. 

O Sr. Vivaldo Barbosa — Sr. Presidente. peqo a palavra 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humherto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT — RJ Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente. pego a palavra para uma questao 
sohre o processo de votagao. 

O SR. PRESIDENTE (Humherto Lucena) — Pego a V. 
EX' que aguarde a leitura do requerimento. 

E lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N° 68, DE 1994-RCF 
Senhor Presidente, 
Requeremos na forma regimental, a vota^ao em hloco 

de todos os requerimentosde destaquesde emendasoferecidas 
em 2 Turno ao Parecer n ■24-B/94, com exce^ao do Regimento 
de Destaque n 18. 

Sala da Sessoes, 23 de fevereiro de 1994. — (Assinaturas 
ilegiveis.) 

O Sr. Vivaldo Barbosa — Sr. Presidente. pe^o a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humherto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT — RJ. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, pego a palavra pela ordem 
para falar sohre o processo de votaqao. 

O art. 16 do Regimento Interno da Camara dos Depu- 
tados, que subsidia o Regimento Comum e o Regimento Revi- 
sional. diz que o Presidente e o representante da Camara 
quando ela se pronuncia coletivamente e o supervisor dos 
seus trabalhos e da sua ordem. 

O art. 6" do Regimento e seus paragrafos determinam 
que as proposigdes, quaisquer que sejam elas, tern de ser 
regimentalmente encaminhadas, procedidas e submetidas ao 
Plenario. 

Primeiro, Sr. Presidente, V. Ex' tern competencia de su- 
pervisionar a boa ordem dos trabalhos f escoimar qualquer 
irregularidade 

O Plenario nao pode ser suhmetido a situagao de delibcrar 
sohre questoes regimentalmente nao encaminhadas de manei- 
raadequada. Primeiro. porqueoart. 16 do Regimento Interno 
da Camara da poder a V. Ex para, colocando a boa ordem 
nos trabalhos. escoimar esta proposigao dos seus vicios, que 
foram aqui apontados e reconhecidos por V, Ex' que esta 
investido desta posigao. Se o procedimento nao obtiver esse 
encaminhamento h'mpido e claro. vai nos ohrigar — Parlamen- 
tares que zelamos pelo bom procedimento — a amanha recor- 
rer ao Supremo Tribunal Federal e a colocar em risco toda 
uma votagao que nao queremos contestar. Desejamos apenas 
que esta votagao se ja hmpida, escoimada de qualquer irregula- 
ridade. pel sua boa ordem, como determina o art. 16. 

O SR. PRESIDENTE (Humherto Lucena) — A Presi- 
dencia ouviu a questao de ordem, mas lamentavelmente ela 
nao socorre V. Ex* 

Continuo dizendo que a Presidencia nao tern a menor 
competencia para alterar a redagao do primeiro turno. Tra- 
ta-se de competencia soberana do Plenario. 

O Sr. Luciano Pizzatto — Sr. Presidente, pego a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 

O SR. LUCIANO PIZZATTO (Bloco Parlamentar — PR. 
Sem revisao do orador.) — Sr. Presidente, ontem lavantamos 
exatamente a questao de ordem sobre as emendas aglutina- 
tivas. Mesmo nao concordando com o crit^rio adotado pelo 
nobre Relator, ontem, esta Mesa fez a definigao do criterio, 
quando perguntamos sobre a inclusao dos 30 dias, que nao 
existia em emenda alguma. Estranho profundamente as Lide- 
rangas hoje estarem levantando esse problema, como se hou- 
vesse uma pseudofraude, quando ontem nenhuma delas nos 
apoiou na questao de ordem. Esse assunto e intempestivo, 
ja que ontem foi discutido, e a Mesa se definiu pelo critdrio 
do Sr. Relator. 

O Sr. Nelson Carneiro — Sr. Presidente, pego a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PP — RJ. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, quero louvar a decisao de V. 
Ex' A competencia do Presidente vem antes da deliberagao 
do Plendrio. Ontem, ouve, oportunamente, uma decisao do 
Plenario. V. Ex* nao poderia modificd-la por ato seu. De 
modo que minha intervengao e para felicitar V. Ex' por ter 
compreendido que sua competencia se esgotou depois da apre- 
ciagao do Plenirio, e so o prdprio Plenario pode modificar 
a deliberagao anterior. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Muito obri- 
gado a V. Ex* 

O Sr. Marcelino Romano Machado — Sr. Presidente, 
pego a palavra para uma questao de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 

O SR. MARCELINO ROMANO MACHADO (PPR — 
SP. Sem revisao do orador.) — Sr. Presidente, em primeiro 
lugar, gostariamos de prestar nossa solidariedade ao Relator, 
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porque sabemos perteitamente que S. Ex* fez o seu trabalho 
em funijao das emendas oferecidas. 

Ouanto ao Fundo que estamos votando, o PPR ja definiu 
a sua posi^ao, principalmente com relaqao as questdes habita- 
^ao e educagao. Nao concordamos com os cortes propostos 
nestas areas. 

Agora, o Governo propde, conforme compromisso firma- 
do, enviar a esta Casa um projeto inserindo ainda no Orqa- 
mento de 1994 verbas para a educagao e para a habita^ao, 
sendo que, para o setor habitacional, serao alocadas verbas 
corrigidas no montante correspondente a tres vezes aquilo 
que constou do Or^amento de 1992, o que resultaria hoje 
em cerca de 500 a 600 milhoes de ddlares. E oferece para 
o Or^amento de 1994 praticamente o dobro do que foi colo- 
cado no Or?amento de 1993, corrido, o que poderia dar mais 
ou menos 200 milhoes de ddlares. 

Ora, Sr. Presidente, desta forma, verificamos que o pro- 
cesso habitacional ainda terd dificuldades para resolver o pro- 
blema de habita^ao popular. Mas verificamos, tambem, que 
a proposta do Governo contempla menos o setor educacional. 

Agora, no que diz respeito ao processo de vota^ao desse 
requerimento, faria uma proposta as outras bancadas, confor- 
me ja conversamos com relagao a retirada dos pedidos de 
destaque que tratam do sistema habitacional e votanamos 
os destaques concernentes ao sistema educacional. E, assim. 
praticamente, estan'amos votando apenas um destaque sobre 
um assunto. 

Ji conversamos com outras bancadas, inclusive por suges- 
tao das bancadas do PT e do PDT. Conversamos tambem 
com o Eider do PFL, que afirmou nao ter obje^ao a isso. 
Acredito que poderemos, se V. Ex" aguardar, consultar as 
outras bancadas, sobre a intengao da retirada dos requeri- 
mentos de preferencia aos destaques supressivos da area habi- 
tacional. E poderemos, entao, votar em bloco apenas o que 
restou, provavelmente aquilo que se refere ao sistema educa- 
cional. 

Por isso, fa^o este encaminhamento. De nossa parte, ja 
poderia costar a retirada desses requerimentos 

O Sr. Alofsio Vasconcelos — Sr. Presidente, peijo a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex" a palavra. 

O SR. ALOISIO VASCONCELOS (PMDB — MG. Sem 
revisao do orador.) — Sr. Presidente, gostaria de merecer 
de V. Ex" a fineza de me confirmar o quorum oficial da ultima 
vota^ao, 

O SR. PRESIDENTE (Flumberto Lucena) — Votaram 
quinhentos Srs. Congressistas. 

O SR. ALOISIO VASCONCELOS — V. Ex" informa 
que votaram quinhentos Parlamentares. Se considerarmos que 
alguns deles estavam presentcs e democraticamente nao quise- 
ram votar. poderemos concluir que houve a presensa de qui- 
nhentos Parlamentares. 

Entao, pc^o a V. Ex" que mande divulgar tal informaqao, 
uma vez que certos drgaos de imprensa nunca noticiam quando 
o registro de quorum nesta Casa e muito alto. 

O SR. PRESIDENTE (Flumberto Lucena) — Mas diaria- 
mente as listas de presenga sao cntregues a imprensa. 

O Sr. Jost; Genoino — Sr. Presidente, pe<;o a palavra 
para uma questao de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 

O SR. JOSE GENOINO (PT — SP. Sem revisao do ora- 
dor.) — Sr. Presidente, o apelo da Lideran^a do PPR e impor- 
tante. Chamo a atenqao dos colegas para o seguinte ponto; 
na votagao em globo ha a pretensao de misturar tudo, a fim 
de nao ficar clara a votaijao sobre a area da Educagao. 

Procede deixar o destaque do setor educa^ao, que e a 
emcnda do Senador Joao Calmon. Os demais destaques se- 
riam retirados, tanto no que diz respeito ao setor educacional, 
quanto a outras materias. 

Com relagao a educagao, nobre Deputado Li'der do PPR, 
concentrar-nos-emos apenas na emenda do Senador Joao Cal- 
mon. Ha mais tres destaques que ten'amos de examinar. Ha 
o Destaque n" 18, exclui'do por causa do § 6° Mas ha dois 
destaques, os de n" 21 e 22, de autoria da Lideran^a do PDT, 
que tratam das expressoes. Sao destaques sobre o sistema 
financeiro, tratam apenas das expressoes "nos exercicios finan- 
ceiros de 1994 e 1995" e "nos exercicios de 1994 e 1995", 
repete, nos arts. 72 e 5" 

Sr. Presidente, entao suprimido o art. 6", temos de omitir 
as duas expressoes nos Destaques n"" 21 e 22, combinando 
com o § 6", que e o Destaque n" 18. Em seguida, votanamos 
apenas o destaque da educaqao. 

Portanto, esse destaque de votagao em globo vai perder 
o sentido. Esta na hora de os Lideres do Governo nos conce- 
derem o direito de votar o destaque da educagao, e ai vamos 
ver no painel quern vota favoravelmente e quern vota contra. 
Este e o jogo transparente, tranqiiilo e sereno entre nos Con- 
gressistas. (Palmas.) 

A Sr" Deputada Jandira Feghali — Sr. Presidente, pego 
a palavra para encaminhar, pelo PC do B. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) —Tern a pala- 
vra, para orientar a bancada, a Deputada Jandira Feghali. 

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PC do B — RJ. Sem revi- 
sao da oradora.) — Sr. Presidente. na vcrdade, em relagao 
a questao da votagao dos destaques em globo, ja vivemos 
experiencia absolutamente negativa na sessao anterior. Foi 
uma inovagao regimental autoritaria, sem comparativo na his- 
tdria regimental desta Casa. Conceitualmente, o destaque re- 
flete exatamente a nao-globalizagao; e podermos separar as- 
suntos que, do ponto de vista do merito, sao absolutamente 
diferente. Nao e possi'vel que esta Casa vote assuntos diferen- 
tes, que foram destacados numa unica votagao. Chamou-se 
a atengao para o fato de DVS e destaques simples haverem 
sido inclui'dos no mesmo saco, na votagao anterior, o que 
e absolutamente inaceitavel. 

Sr. Presidente, esta Casa nao pode repetir o cqufvoco 
ocorrido na sessao anterior, levando em conta um Regimento 
que, lamentavelmente, foi aprovado e que e essencialmente 
autoritario. Encaminhamos contrariamente a votagao, ate por 
que ha interesse de varies partidos em mais de um destaque 
e nao apenas no destaque supressivo do § 6" e seus conexos, 
que e a forma de a Casa reparar a ilegalidade da emenda 
aglutinativa, mas tambem no destaque relative a educagao 
e a habitagao. Portanto, encaminhamos contra a votagao em 
globo dos destaques, para garantir inclusive a coerencia do 
significado do destaque esta sendo colocado em votagao neste 
momento. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Vai se pro- 
ceder a votagao. 
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Em votagao o requerimento. 
Os Srs. Congressistas que o aprovam permanegam como 

se encontram. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Sr. Jose Genoino — Sr. Presidente. pego a palavra 

pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 

O SR. JOSE GENOINO (PT — SP. Sem revisao do ora- 
dor.) — Sr. Presidente. a Lideranga do PPR fez um apelo. 
O PC do B se pronunciou a respeito e nos tambem. Ha uma 
solicitagao a Mesa para a retirada dos destaques, com excegao 
dos de n"' 21, 22, do destaque 18 que esta acertado, e o 
destaque 12. Portanto, a votagao em globo e para os destaques 
de n" 21, 22 e 12. Os demais nao existent. 

ITumullo no plendrio. Vozes concomitantes.) 
O SR. PAULO RAMOS (PDT — RJ. Sem revisao do 

orador.) — Sr. Presidente, quero pedir a verificagao da vota- 
gao. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Um mo- 
mento, nobre Deputado. 

Ouvi atentamente o apelo do nobre Elder do PPR e o 
de V. Ex', mantive contato com os Lfderes que assinaram 
o requerimento em globo e eles nao concordaram em retirar. 
Comuniquei ao Elder do PPR, 

O SR. MARCEL1NO ROMANO MACHADO — Sr Presi- 
dente. pego a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 

O SR. MARCELINO ROMANO MACHADO (PPR — 
SP. Sem revisao do orador.) — Sr. Presidente, os Lfderes 
que assinaram o requerimento de destaque retiram seus reque- 
rimentos. foram eles os Deputados Paulo Ramos, Marcelino 
Ramano Machado e Jose Fortunati, todos os Lfderes do PT, 
do PDT e do PPR. Retiramos os destaques relatives a habita- 
gao e V. Ex' colocou em votagao esse requerimento. 

Estamos votando englobadamente apenas os Destaques 
n"* 21, 22, 12 e 18. Os outros foram retirados. Inclusive, eu 
os retirei deste microfone. 

Nao quero ficar desiludido com o processo. Eu estava 
aqui, neste microfone, aguardando exatamente o momento 
para lembrar isto a V. Ex', assessor da Mesa me chamou 
ate at para falar com V. Ex* e V. Ex' me deu a informagao 
de que os Lfderes que assinaram o pedido de votagao em 
globo nao concordavam em retirar. Disse que iria colocar 
em votagao. Saf. V. Ex' nem esperou que eu chegasse aqui 
— eu fiquei gritando ali da tribuna, antes de V. Ex* colocar 
em votagao e V. Ex' nao me ouviu — e colocou em votagao. 
Acho que V. Ex', ate por uma questao de clareza, de transpa- 
rencia, deve ou voltar atras na sua decisao ou entao dor..-r 

O Sr. Jose Genoino — Nao houve decisao. 
O SR. MARCELINO ROMANO MACHADO — O Presi- 

dente colocou em processo de votagao, mas a votagao era 
em relagao aos itens 21, 22, 12 e 18. Os outros requerimentos 
foram retirados pelos Lfderes que o subscreveram. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — V. Ex' ha 
de convir que a votagao ja foi feita. 

O SR. MARCELINO ROMANO MACHADO — Nao. 
Existe um pedido de verificagao. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Um mo- 
mento. Vai haver a verificagao. Tive o cuidado de informar 
a V. Ex' que os Lfderes nao concordaram com o apelo de 
V Ex' 

O SR. MARCELINO ROMANO MACHADO — Quais 
Lfderes, Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Os Lfderes 
que assinaram o requerimento de votagao em globo. 

O SR. MARCELINO ROMANO MACHADO — Mas eu 
nao quero que eles concordem com nada, porque, na verdade, 
os que propuseram os destaques, retiraram. Eles nao tern 
que concordat com nada. pode manter o requerimento. Mas 
so foram votados os requerimentos de destaque. 

O SR . PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Nobre Lf- 
der, ja foi votado o requerimento e foi pedido verficagao. 

O Sr. Luis Eduardo — Sr. Presidente, pego a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 

O SR. LUIS EDUARDO ( Bloco Parlamentar — BA. 
Sem revisao do orador.) — Sr. Presidente, nao foi pedida 
a verificagao. Pego a V. Ex" que consulte as notas taquigra- 
ficas. Foi realizada a votagao e nao foi nenhum pedido de 
verificagao. 

Solicito que V. Ex" coloque em votagao o destaque su- 
pressivo. 

O Sr. Paulo Ramos — Sr. Presidente, consulte a Taqui- 
grafia, por favor. 

O Sr. Jose Genoino — Sr. Presidente, pego a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 

O SR. JOSE GENOINO (PT — SP. sem revisao dp ora- 
dor.) — Sr. Presidente, V. Ex' estava ouvindo uma proposta 
para retirada de destaques. V. Ex' ja decidiu, em outras oca- 
sides, que o autor do destaque pode retira-lo. Ja existe materia 
definada por V. Ex* Os autores de otodos os destaques estao 
retirando os seus destaques. Estavamos sugerindo isso, reti- 
rando os destaques, exceto aquele relative a educagao e ao 
paragrafo 6°, que e o Destaque n" 18 que esta ressalvado. 
Portanto, temos apenas o Destaque n9 12, porque os outros 
nao existem mais . Estavamos falando sobre isso. Quando 
V. Ex' nao proclamou o resultado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — O resultado 
foi proclamado. 

O SR. JOSE GENOINO — V. Ex' pode, neste momento, 
submeter o requerimento a votagao — e nao e a primeira 
vez que a Mesa, para o bom andamento dos trabalhos, tern 
essa flexibilidade — deixando claro que e apenas o Destaque 
n" 12, porque o de niimero 18 ja esta ressalvado e os outros 
nao existem. 

O SR . PRESIDENTE (Humberto Lucena) — V. Ex' 
ha de convir que ja foi votado o requerimento. 

O Sr. Marcelino Romano Machado — Sr. Presidente, 
pego a palavra pela ordem. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tem V. 
Ex' a palavra. 

O SR. MARCEL1NO ROMANO MACHADO (PPR — 
SP. Sem revisao do orador.) — Sr. Presidente, foi votado 
o requerimento para que os destaques sejam votados engloba- 
damente. 

O SR. PRESIDENTE (Flumberto Lucena) — Com exce- 
^ao do Requerimento n" 18. 

O SR. MARCELINO ROMANO MACHADO — Sr. Presi- 
dente, V. Ex' procedera agora a verificagao de vota^ao sobre 
o pedido de vota^ao global dos destaques, solicitado pelo 
Deputado Paulo Ramos. Quero saber quais sao os destaques 
que serao votados cnglobadamcnte. objeto desse requerimen- 
to, cuja vota^ao sera verificada agora. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) —Todos, com 
exce^ao do de m 18. 

O SR. MARCELINO ROMANO MACHADO — Sr Presi- 
dente, eu ja havia retirado os Destaques n* 5. 8, 3, 4, 10, 
14, 2, 7, 11, 13, 1, 6, 9 e 15, que sao de minha autoria. 

Retiro dessa votatjao esses destaques. de minha autoria. 
Para que seja verificada a votagao, mantendo apenas o Desta- 
que n° 12 que assinamos. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Nobre Li- 
der, o requerimento jd foi votado; a deliberaqao e do Plenario. 

O SR. MARCELINO ROMANO MACHADO — Sr. Presi- 
dente, o que foi votado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — O requeri- 
mento para votagao em globo, com excegao do Destaque 
n" 18. 

O Sr. Valter Pereira — Sr. Presidente, pego a palavra 
pcla ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tem V. 
Ex" palavra. 

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB — MS. Sem revisac 
do orador.) — Sr. Presidente, gosfaria que V. Ex' atentasse 
para o art. 21 do regimento que diz o seguinte: 

"Art. 21. Ouando pedida a retirada de proposigao 
com parecer contrdrio, o Presidente deferird o requeri- 
mento, indepcdentemente de votagao. 

Pardgrafo Unico. Dependerd da aprovagao do ple- 
ndrio o requerimento para retirada de proposigao: 

I —sem parecer; 
II —com parecer favordvel; 
III — com a emenda; ou 
IV — integrante de emenda aglutinativa." 

Nao e este o caso. Tem V. Ex' de atentar para o espfrito 
do Regimento, segundo o qual o autor e o dono de destaque. 
Portanto, nao cabc aprovagao do Plenario. O autor retirou, 
estd retirado e pronto. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Nobre Con- 
gressista, antes da votagao desse requerimento nao chegou 
a Mesa nenhum outro. Chegou apenas agora, depois da vota- 
gao. A matdria d vencida. 

O Sr. Josd Maria Eymael — Sr. Presidente, pego a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tem V. 
Ex' a palavra. 

O SR. JOSE MARIA EYMAEL (PPR — SP. Sem revisao 
do orador.) — Designou V. Ex' um Assessor para recolher 
junto ao Deputado Marcelino Romano Machado os destaques 
S. Ex' retirava. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Absoluta- 
mente. O nobre Lfder foi Chamado por mim para Ihe comu- 
nicar que os demais Lfderes que assinaramo requerimento 
para votagao em globo dos destaques nao concordavam com 
a proposta dele. Foi so isso o que disse. 

O SR. JOSE MARIA EYMAEL — Sr. Presidente, o Lfder 
Marcelino Romano Machado foi ate V. Ex', comunicou os 
destaques que retirava e dirigiu-se a aquela tribuna para co- 
mentar a retirada. 

0 Sr. Humberto Lucena — Absolutamente. O nobre Lf- 
der foi chamado a Mesa para que eu Ihe informasse, como 
disse, que os demais Lfderes nao concordavam em atender 
seu apelo. Foi o que esclareci a S. Ex' 

O Sr. Marcelino Romano Machado — Sr. Presidente, 
pego a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE ( Humberto Lucena) — Tem V. 
Ex* a palavra. 

O SR. MARCELINO ROMANO MACHADO (PPR — 
SP. Sem revisao do orador.) — Sr. Presidente, os demais 
lfderes nao precisvam concordar se eu havia retirado meu 
requerimento. Isso me faz imaginar que hd aiguma manobra. 
Sr. Presidente, o que nao quero atribuir a V. Ex' 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) —r- Nao ha 
manobra alguama. 

O Sr. Jose Maria Eymael — Sr. Presidente, pego a palavra 
pela ordem. , 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tem V. 
Ex' a palavra. 

O SR. JOSE MARIA EYMAEL (PPR — SP. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente serenamente, invocando agora 
a razao e a logica — pego a antegao do Lfder Marcelino 
Romano Machado — V. Ex' acaba de comunciar que o Depu- 
tado Macelino Romano Machado, Lfder do PPR, foi ate V. 
Ex" e comunicou que desejava retirar os destaques. 

O SR. PRESlDENTE(Humberto Lucena) — Nao e verda- 
de. Quern chamou o nobre Lfder a Mesa fui eu para comuni- 
car-lhe que os lfderes que assinaram o requerimento para 
votagao em globo nao atenderam a seu apelo. 

O SR. JOSE MARIA EYMAEL — Nao quero dialogar 
com a Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Essa e mate- 
ria vencida, nobre Deputado. 

O SR. JOSE MARIA EYMAEL — Sr. Presidente. V. 
Ex" comunicou que os demais Lfderes nao aceitavam a retirada 
solicitada pelo Deputado Marcelino ora V. Ex' atesta com 
essas palavras que o Deputado Marcelino Romano queria 
retirar os destaques. E evidente. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Nobre De- 
putado, V. Ex' se engana e nao pode dialogar com a Mesa. 
O nobre Lfder fez um apelo, e eu chamei os demais Lfderes, 
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que nao concordaram com S. Ex', para que fosse excluido 
tambem do requerimento para votagao em globo os destaqces 
a que S. ExJ se referia. Foi isso o que ocorreu. 

O SR. PRES1DENTE (Humberto Lucena) — Nobres 
Congressistas. o requerimento foi votado. 

O Sr. Jose Genoino — Sr. Presidente. pego a palavra 
para uma questao de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex a palavra. 

O SR. JOSE GENOINO (PT — SP. Sem revisao do ora- 
dor.) — Sr. Presidente, desejo colaborar com a Mesa. 

Considera V. Ex' que foi votado o requerimento. Neste 
momento. todos os que apresentaram destaque. objeto da 
votagao em globo. anunciam a retirada deles, com excegao 
do Destaque n 12. Portanto, acabou o problema. Todos os 
destaques estao retirados, com excegao do n" 12 e do n 18. 

O Sr. Marcelino Romano Machado — Sr. Presidente, 
pego a palavra para uma questao de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V 
Ex1 a palavra. 

O SR. MARCELINO ROMANO MACHADO (PPR — 
SP. Sem revisao do orador.) — Sr. Presidente, o requerimento 
ainda nao foi votado. Vai ser verificada a votagao. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — O requeri- 
mento ja foi votado. 

O SR. MARCELINO ROMANO MACHADO — Nao 
A votagao vai ser verificada. 

Sr. Presidente, se os nobres companheiros me permi- 
tirem. gostaria de esclarecer e lembrar a V. Ex* que. quando 
foi lido pelo nobre Secretario o pedido de votagao em globo 
dos destaques. fiz deste microfone apelo as outras bancadas. 
retirando os pedidos de destaques de minha autoria —consulte 
as notas taquigraficas — com relagao a todos os itens que 
se referiam a habitagao, maptendo apenas. a meu pedido, 
os que se referiam a educagao. 

O mesmo procedimento tiveram os outros Lideres de 
partidos. Enquanto o Deputado Jose Genoino falava na tribu- 
na. V. Ex' solicitou que eu fosse ao seu encontro na Presi- 
dencia. Imediatamente me dirigi a mesa e fui conversar com 
V. Ex para receber a informagao de que os Lideres que 
subscreveram o requerimento para votagao em globo dos des- 
taques nao concordavam em retirar suas assinaturas. V. Ex* 
me revelou o dbvio. porque para nos nao interessava que 
eles retirassem a assinatura. Eles estavam querendo a votagao 
em globo. 

Ouando eu sat. V. Ex* imediatamente procedeu a vota- 
gao, anunciou o resultado; posteriormente. o Deputado Paulo 
Ramos pediu a verificagao. 

IA panes paralelos. Tumullo no plendrio.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Para evitar 
diividas. mandci buscar as notas taquigraficas para conferir 
o pedido de verificagao. Parece-nos que houve um pedido 
do nobre Deputado Paulo Ramos que nao foi apoiado no 
momento. Estamos aguardando as notas taquigraficas. 

(Tumullo no plendrio.) 

O SR. MARCELINO ROMANO MACHADO — Como 
dizia. Sr. Presidente. enquanto eu safa da mesa, V. Ex* imedia- 
tamente coloeou em votagao, nem esperando que eu chegasse 

aqui a esta tribuna para apresentar qualquer outra argumen- 
tagao — e eu estava participando diretamente do processo 
— pegando inclusive todos os Lideres de surpresa. 

Alem disso. invoco o art. 21 do Regimento. que diz o 
seguinte: 

" Art. 21. Quando pedida a retirada de proposigao 
com parecer contrario. o Presidente deferira o requeri- 
mento. independentemente. de votagao. 

Paragrafo unico. Dependera de aprovagao do Ple- 
nario. o requerimento..." 

Sr. Presidente, estou retirando meus requerimentos de 
destaque. Mantendo apenas o do art. 12. que devera ser vota- 
do — so esse — de acordo com a solicitagao dos Lideres, 
para votagao em globo dos destaques. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Nobre De- 
putado. lameritavelmente. V. Ex' esta equivocado. Fez apelo 
aos Lideres para que concordassem em excluir tambem do 
requerimento para votagao em globo as materias a que V. 
Fx se referiu. Como os Lideres nao atenderam. chamei V. 
Ex a mesa para comunicar-lhe o fato. 

O Sr. Roberto Freire — Sr. Presidente. pego a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern a pala- 
vra o Congressista Roberto Freire. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS — PE Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, gostaria de lembrar uma questao 
de ordem que levantei, talvez como uma ponderagao, na vota- 
gao do primeiro turno. Mantenho minha preocupagao, hoje, 
porem, diminufda em fungao de acordos que o Relator, os 
Lideres e o Presidente do Congresso fizeram em relagao a 
mecanismos de procedimento da garantia em contraditdrio. 

Mas, nesse caso, quero apenas lembrar uma coisa. O 
tinico problema que existe e saber se o requerimento, do 
qual discordo, em tese, foi aprovado e se nao houve pedido 
de verificagao. 

Essa questao pode ser resolvida facilmente com a consulta 
as notas taquigraficas. Nao havendo pedido de verificagao, 
infelizmente, foi aprovado um requerimento para votarmos 
em globo os destaques, com excegao do destaque supressivo 
do § 6", o que e perigoso. Mas, de qualquer Forma, foi decisao 
da maioria. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Exatamen- 
te. O requerimento foi aprovado. Depois, o Deputado Paulo 
Ramos pediu verificagao, mas nao teve apoiamento. S. Ex' 
fez o pedido isoladamente. Isso consta das notas taquigraficas. 

Esta aprovado o requerimento. 
Vamos passar agora a votagao em globo. 

O Sr. Paulo Ramos — Sr. Presidente, pego a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex* a palavra. 

O SR. PAULO RAMOS (PDT — RJ. Sem revisao do 
orador.) — Sr. Presidente, em primeiro lugar foi feito o pedido 
de verificagao. Logo depois que fiz o referido pedido, houve 
varias interrupgoes. Ate o presente momento V. Ex' nao anun- 
ciou a materia seguinte. 
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O SR. PRESIDENTE (Humherto Lucena) — Absoluta- 
menle. O apoiamento a V. Ex' deveria ser imediato. Nao 
houve apoiamento. Foi proclamado o resultado. 

(Tumulto no Plendrio.) 
O Sr. Jose Fortunati — Sr. Presidente, pego a palavra 

pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 

O SR. JOSE FORTUNATI (PT — RS. Sem revisao do 
orador.) — Sr. Presidente, a Mesa nao indagou se havia apoia- 
mento do Plenario ao pedido de verificaqao. Isso e puro casm's- 
mo... 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Passa-se 
a votagao em globo dos requerimentos... 

O Sr. Jos^ Fortunati — Isso e puro casui'smo. A Mesa 
nao indagou, como e de praxe, se algum Parlamentar apoiava 
o requerimento. E um absurdo o que esta acontecendo. E 
inaceitavel. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Passa-se 
a vota^ao em globo dos requerimentos de destaque, com exce- 
gao do Requerimento de Destaque n" 18. 

Em vota^ao os requerimentos. 
Os Srs. Congressistas que os aprovam permanegam como 

se encontram. (Pausa.) Aprovado. 

O Sr. Jos^ Genofno — Sr. Presidente, pego a verificagao. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Vai ser feita 
a verifica^ao da votagao. 

O Sr. Jos^ Genofno — Sr. Presidente, pego a palavra 
para uma questao de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 

O SR. JOSE GENOINO (PT — SP. Sem revisao do ora- 
dor.) — Sr. Presidente, V. Ex' aprovou o requerimento. Tudo 
bem. Os destaques, objeto da votagao em globo, que passo 
a V. Ex', estao assinados. Os autores dos destaques encami- 
nham a V. Ex' a retirada de todos, com excegao do de n? 

12. Portanto, todos os destaques, com excegao do de n° 12, 
estao sendo retirados neste momento. Regimentalmente, po- 
demos retira-los. Repito, todos os destaques estao sendo reti- 
rados, com excegao do de n" 12. O requerimento de votagao 
em globo nao pode induzir o autor do destaque a nao poder 
retird-lo. isso que o Senador Esperidiao Amin esta entre- 
gando as maos de V. Ex' Esta votagao em globo e apenas 
do Destaque n? 12, e apenas da Emenda Calmon, e apenas 
da educagao. Nao W mais votagao em globo. A votagao do 
Requerimento de Destaque n018, dos bancos, e em separado. 
Portanto, vamos votar apenas o Destaque n912, porque todos 
os outros estao retirados pelos respectivos autores. A votagao 
em globo virou de um, que se chama 12, Emenda Calmon. 

O Sr. Valter Pereira — Sr. Presidente, pego a palavra 
para uma questao de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB — MS. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, o destaque tern autoria. Nao 
existe destaque no universo dos fantasmas. Portanto, quern 
e dono do destaque nao e a Mesa, nao e o Plenario, e sim 

quern o subscreveu, quern o propos. Portantc, e um direito 
do autor do destaque exigir a sua votagao ou entao suprimi-lo 
do universo das votagoes. 

Portanto, Sr. Presidente, quero que V. Ex' respeite a 
vontade do autor. E um direito que esta escrito no Regimento, 
e este e para ser cumprido. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Diz o Regi- 
mento em seu art. 20: 

"O requerimento da retirada de qualquer propo- 
sigao so podera ser formulado pelo seu autor. 

Foi votado o requerimento de votagao em globo de todos 
os destaques e emendas, com excegao do Requerimento de 
Destaque n" 18. 

Vamos fazer a verificagao dessa votagao. 

O Sr. Esperidiao Amin — Sr. Presidente, pego a palavra 
para uma questao de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 

O SR. ESPERIDIAO AMIN (PPR — SC. Sem revisao 
do orador.) —Sr. Presidente, pego a V. Ex' que nao permita 
mais um equfvoco ou um mal entendido. 

Os Lfderes que representam o Governo desejaram excluir 
todos os pedidosde destaques, com excegao do de n" 18. Acon- 
tece que esta depositado nas maos de V. Ex* o requerimento 
que hS de ser considerada unilateral, que demonstra que este 
requerimento n9 18 nao existe mais. Nao existe porque fui 
portador de um requerimento firmado pelos primeiros signata- 
rios, de todos os destaques, com excegao do de n" 12, que 
dispoe sobre a educagao, de autoria do Senador Joao Calmom. 
Com excegao do de n9 12, todos os outros destaques tern 
como autor inicial o Deputado Paulo Ramos, que assinou. 
Se houver alguma dfvida, S.Ex' esta presente e pode confirmar 
que os assinou. O Deputado Jose Maria Eymael tambem os 
assinou e, caso seja necessario, S. Ex' tambem esta aqui para 
confirmar que o fez, assim como o Deputado Marcelino Roma- 
no Machado, que assinou e esta aqui para esclarecer. 

Portanto, nao existe sobre a mesma nenhum papel, a 
nao ser o de n912. 

O Sr. Robson Tuma — Sr. Presidente, pego a palavra 
para uma questao de ordem.-^ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — A questao 
de ordem ja foi apresentada. 

O Sr. Robson Tuma — Sr. Presidente, V. Ex' deve fazer 
a votagao nominal, porque foi votada uma materia em 
plenario. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Vou fazer 
um historico para que o Plendrio se situe. 

Em primeiro lugar, foi votado o seguinte requerimento; 

"Sr. Presidente, requeremos, na forma regimen- 
tal, a votagao em bloco de todos os requerimentos 
de destaques de emendas oferecidas em segundo turno 
ao Parecer n9 24-B, de 1994, com excegao do Requeri- 
mento n9 18." 

Assinam os Lfderes. 

Esse requerimento foi votado; o Deputado Paulo Ramos 
pediu verificagao; nao houve apoiamento. A materia "foi vo- 
tada. 



1136 Quinta-feira 24 DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Revisao da Constituigao Federal) Fevereiro de 1994 

Em seguida foi votado o seguinte requerimento; 

"Votagao em globo dos requerimentos destaque 
com exce§ao do Requerimento de Destaque n? 18.". 

Esse requerimento foi aprovado; foi pedida a verificagao 
de votagao. Sera esta a verificagao que farei agora. 

Quanto ao documento trazido a Mesa pelo nobre Con- 
gressista Esperidiao Amin, a Mesa tern a explicar a S. Ex' 
e ao Plenario que o requerimento nao esta formalizado, nao 
esta nem dirigido ao Presidente da Casa. 

Ha apenas uma rela9ao de destaques em que esta escrito 
"requerem a exclusao". Nao ha requerimento dirigido ao Pre- 
sidente. (Apupos no plenario.) Portanto, vou fazer a verifi- 
cagao de votagao. 

Pego aos Srs. Congressistas que ocupem os seus lugares. 

O Sr. Vivaldo Barbosa — Sr. Presidente, pego a palavra 
para um esclarecimento. V. Ex* acabar de informar.... 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Vai ser feita 
a verificagao. 

O Sr. Joao Teixeira — Sr. Presidente, pego a palavra 
pela questao de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Pego aos 
Srs. Congressistas... 

O SR. JOAO TEIXEIRA (PL — MT. Sem revisao do 
orador.) — Sr. Presidente, neste plenario nao podem acon- 
tecer agressoes a Mesa. 

O Sr. Amir Lando — Sr. Presidente, pego a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V.Ex' 
a palavra. 

O SR. AMIR LANDO (PMDB — RO. Sem revisao do 
orador.) — Sr. Presidente, e precise analisar esse fato com 
a clareza meridiana das circunstancias. V.Ex' nao pode colocar 
em votagao destaques que nao existem. Nao existe mais vota- 
gao em globo. Sr. Presidente, existe, sim, a desistencia. Ha 
apenas um destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Existe, no- 
bre Deputado. V. Ex' esta equivocado. 

O SR. AMIR LANDO — Nao existe. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Pego aos 
Srs. Lfderes que manifestem o voto de suas bancadas. 

O Sr. Amir Lando — Sr. Presidente, pego a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ^Tern V.Ex' 
a palavra. 

O SR. AMIR LANDO (PMDB — RO. Sem revisao do 
orador ) — Sr. Presidente, se os autores dos destaques se 
ausentarem, V.Ex' os colocara em votagao? E uma exigencia 
elementar do Regimento. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — V.Ex' esta 
equivocado, nobre Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Em vota- 
gao. 

Pego aos Srs. Congressitas que ocupem os seus lugares 
a fim de ter infcio a votagao pelo processo eletronico. 

O Sr. Paulo Ramos — Sr. Presidente, pego a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Os Srs. Con- 
gressistas que se encontram nas bancadas queiram registrar 
os seus codigos de votagao. 

O Sr. Paulo Ramos — Sr. Presidente, como orienta a 
bancada? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Srs. Con- 
gressistas, queiram selecionar os seus votos. 

O Sr. Paulo Ramos — Sr. Presidente, como e que oriento 
a bancada? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Os Srs. Con- 
gressistas que se encontram nas bancadas queiram acionar 
simultaneamente o botao preto do painel e a chave sob a 
bancada. (Tumulto no plenario.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Como vo- 
tam os Srs. Lfderes? 

O SR. LUIS EDUARDO (Bloco Parlamentar — BA. Sem 
revisao do orador.) — Sr. Presidente, ji que estamos votando 
o requerimento para votagao em globo, excetuado o art. 18, 
pego a bancada do PFL que vote "sim". 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS — PE. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, pego que votem "sim", porque 
foi exatamente todo o acordo que fez para excluir o § 6? 

que gerou o grandt consenso. 

O SR. MARCELINO ROMANO MACHADO (PPR — 
SP. Sem revisao do orador.) — Sr. Presidente, estd havendo 
um equfvoco. Vai ser votada agora a verificagao de uma mate- 
ria que ja foi votada... 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Nao, nao 
foi votada. 

O SR. MARCELINO ROMANO MACHADO —... e 
que houve equfvoco. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Nao, essa 
nao foi votada. 

O SR. MARCELINO ROMANO MACHADO — Entao, 
vamos votar o que. Sr. Presidente? Foi pedida uma verifi- 
cagao. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Vamos vo- 
tar os requerimentos em globo, com excegao do Requerimento 
de Destaque n? 18. 

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB — RS. Sem revi- 
sao do orador.) — Sr. Presidente, o PMDB vota "sim". 

O SR. JOSE ABRAO (PSDB — SP. Sem revisao do 
orador.) — Sr. Presidente, o PSDB vota "sim". 

O SR. JOAO TEIXEIRA (PL — MT. Sem revisao do 
orador.) —- Sr. Presidente, o PL vota "sim". 

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PP — PR. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, o PP vota "sim". 

O SR. MARCELINO ROMANO MACHADO (PPR — 
SP. Sem revisao do orador.) — Sr. Presidente, antes de orien- 
tar a minha bancada, pego a V.Ex' que fornega a informagao 
que precise para fazer essa orientagao. Estamos votando em 
globo quais destaques? 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Todos, com 
excegao do 18. 

O SR. MARCELINO ROMANO MACHADO — Quais 
sao eles? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Todos os 
que estao sobre a mesa. 

O SR. MARCELINO ROMANO MACHADO — V.Ex 
poderia enumerar quais sao esses destaques? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Nao pode. 
Pe^o a V.Ex' que oriente sua bancada, V.Ex' vota "sim" 
ou "nao". 

O SR. MARCELINO ROMANO MACHADO — Sr. Presi- 
dente, quero apenas saber se existe em suas maos um requeri- 
mento dos autores retirando seus destaques. Se alguns autores 
retiram alguns destaques, o que vamos votar? E isso que 
quero saber, ou seja, o que sobrou para votar, para que eu 
possa orientar a minha bancada. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Pego a V. 
Ex' que oriente a sua bancada. 

O SR. MARCELINO ROMANO MACHADO —Sr. Pre- 
sidente, antes de orientar a bancada, lembro a V.Ex' que 
hd sobre a mesa requerimento de destaque. Os seus autores 
em requerimento solicitam a sua retirada. Quero saber se 
V.Ex' aceitou ou nao esse requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Ja foi vota- 
do o requerimento. O pedido de retirada chegou agora, depois 
da votagao. Estamos em processo de verifica?ao. 

O SR. MARCELINO ROMANO MACHADO — Nao ha 
prazo. Nao e votagao. Agora quero saber o que vai ser votado, 
para poder orientar a bancada. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Estamos 
em processo de verificagao da votagao do requerimento, apro- 
vado simbolicamente. 

Os Srs. Congressistas que se encontram nas bancadas 
queiram acionar o botao preto nos paineis e a chave sob 
a bancada mantendo-a pressionada ate que as luzes se apa- 
guem. 

Os Srs. Congressistas que nao registraram seus votos, 
queiram faze-Io nos postos avulsos. 

O Sr. Paulo Ramos — Sr. Presidente, quero orientar 
a bancada do PDT. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Os Srs. Con- 
gressista que se encontram nas bancadas queiram acionar o 
botao preto nos paineis e a chave sob a bancada, mantendo-a 
pressionada ate que as luzes se apaguem. 

O Sr. Paulo Ramos — Sr. Presidente,... 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O partido de 
V.Ex' estd em obstrugao. 

O Sr. Marcelino Romano Machado — Sr. Presidente, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) —Tern V.Ex* 
a palavra. 

O SR. MARCELINO ROMANO MACHADO (PPR — 
SP. Sem revisao do orador.) — Sr. Presidente, nessa votagao 
arbitrdria, os Deputados do PPR deverao votar contra. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Pego aos 
Srs. Congressistas que ainda nao votaram que queiram faze-lo. 

(Procede-se a votagao.) 

VOTAM OS SRS. CONGRESSISTAS: 

Roraima 

Alceste Almeida - Bloco - Nao 
Cdsar Dias - PMDB - Sim 
Joao Fagundes - PMDB - Sim 
Joao Franga - PP - Sim 
Luciano Castro - PPR - Sim 
Marcelo Luz - PP - Sim 
Ruben Bento - Bloco - Sim 

Amapa 

Eraldo Trindade - PPR - Sim 
Falima Pelaes - Bloco - Sim 
Gilvam Borges - PMDB - Sim 
Jonas Pinheiro - PTB - Sim 
Lourival Freitas - PT - Nao 
Murilo Pinheiro - Bloco - Sim 
S6igio Barcellos - Bloco - Sim 
Valdenor Guedes - PP - Sim 

Para 

Alacid Nunes - Bloco - Sim 
Coutinho Jorge - PMDB - Sim 
Domingos Juvenil - PMDB - Sim 
Eliel Rodrigues - PMDB - Sim 
Gerson Peres - PPR - Sim 
Herminio Calvinho - PMDB - Sim 
Hilario Coimbra - Bloco - Sim 
Jarbas Passarinho - PDS - Abstengao 
Mario Chermont - PP - Sim 
Osvaldo Melo - PPR - Sim 
Paulo Rocha - PT - Nao 
Paulo Titan - PMDB - Sim 
Socorro Gomes - PC do B - Nao 

Amazonas 

Atila Lins - Bloco - Sim 
Beth Azize - PDT - Nao 
Ezio Ferreira - Bloco - Sim 
Gilberto Miranda - PMDB - Sim 
Joao Thom6 - PMDB - Sim 
Jos6 Dutra - PMDB - Sim 
Paudemey Avelino - PPR - Sim 
Ricardo Moraes - PSB - Nao 

Ronddnia 

Antonio Morimoto - PPR - Sim 
Aparicio Carvalho - PSDB - Sim 
Carlos Camurga - PP - Sim 
Edison Fidelis - PP - Sim 
Mauricio Calixto - Bloco - Abstengao 
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Reditario Cassol - PP - Sim 
Ronaldo Aragao - PMDB - Nao 

Acre 

Adelaide Neri - PMDB - Sim 
Celia Mendes - PPR - Sim 
Flaviano Melo - PMDB - Sim 
Joao Maia - PP - Sim 
Joao Tola - PPR - Sim 
Mauri Sergio - PMDB - Sim 
Ronivon Santiago - PPR - Sim 

Tocantins 

Carlos Patrocinio - PFL - Sim 
Darci Coelho - Bloco - Sim 
Derval de Paiva - PMDB - Sim 

Edmundo Galdino - PSDB - Sim 
Freire Junior - PMDB - Sim 
Joao Rocha - PFL - Sim 
Leomar Quintanilha - PPR - Sim 
Merval Pimcnta - PMDB - Sim 
Moises Abrao - PDC - Sim 
Paulo Mourao - PPR - Sim 

Maranhao. 

Alexandre Costa - PFL - Sim 
Cesar Bandeira - Bloco - Sim 
Costa Ferreira - PP - Sim 
Daniel Silva - Bloco - Sim 
Eduardo Matias - PP - Sim ' 
Francisco Coelho - Bloco - Sim 
Joao Rodolfo - PPR - Sim 
Jose Burnett - PPR - Sim 
Magno Bacelar - PDT - Nao 
Neiva Moreira - PDT - Absten^ao 
Roseana Samey - Bloco - Nao 
Samey Filho - Bloco - Sim 

Ceara 

A6cio de Borba - PPR - Absten^ao 
Antonio dos Santos - Bloco - Sim 
Ariosto Holanda - PSDB - Sim 
Beni Veras - PSDB - Sim 
Carlos Benevides - PMDB - Sim 
Carlos Virgilio - PPR - Sim 
Cid Saboia de Carvalho - PMDB - Nao 
Edson Silva - PDT - Nao 
Emani Viana - PP - Sim 
Etevaldo Nogueira - Bloco - Sim 
Gonzaga Mota - PMDB - Sim 
Jos6 Linhares - PP - Sim 
Luiz Girao - PDT - Nao 
Luiz Pontes - PSDB - Sim 
Marco Penaforte - PSDB - Sim 
Mauro Benevides - PMDB - Sim 
Mauro Sampaio - PMDB - Sim 
Moroni Torgan - PSDB - Sim 

Orlando Bezerra - Bloco - Sim 
S6rgio Machado - PSDB - Sim 
Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim 
Vicente Fialho - Bloco - Sim 

Piaui 

B. Sa-PP-Sim 
Chagas Rodrigues - PSDB - Sim 
Ciro Nogueira - Bloco - Sim 
Felipe Mendes - PPR - Sim 
Hugo Napoleao - PFL - Sim 
Jesus Tajra - Bloco - Sim 
Joao Henrique - PMDB - Sim 
Jose Luiz Maia - PPR - Sim 
Lucidio Portella - PDS - Sim 
Murilo Rezende - PMDB - Sim 
Mussa Demes - Bloco - Sim 
Paulo Silva - PSDB - Nao 

Rio Grande do Norte 

Aluizio Alves - PMDB - Sim 
Dario Pereira - PFL - Sim 
F-livio Rocha — PL — Sim 
Garibaldi Alves Filho — PMDB — Sim 
Henrique Eduardo Alves - PMDB - Sim 
Ibere Ferreira - Bloco - Sim 
Joao Fauslino - PSDB - Sim 
Laire Rosado - PMDB - Sim 
Ney Lopes - Bloco - Sim 

Paraiba 

Adauto Pereira - Bloco - Sim 
Efraim Morais - Bloco - Sim 
Evaldo Gon^alves - Bloco - Sim 
Francisco Evangelista - PPR - Sim 
Humberto Lucena - PMDB - Abstengao 
Ivan Burity - Bloco - Sim 
Ivandro Cunha Lima - PMDB - Sim 
Jose Luiz Clerot - PMDB - Sim 
'Jose Maranhao - PMDB - Sim 
Lucia Braga - PDT - Nao 
Raimundo Lira - PFL - Sim 
Rivaldo Medeiros - Bloco - Sim 

Pernambuco 

Gilson Machado - Bloco - Sim 
Gustavo Krause - Bloco - Sim 
Jose Carlos Vasconcellos - PRN - Sim 
Jose Jorge - Bloco - Sim 
Jose Mucio Monteiro - Bloco - Sim 
Mansueto de Lav or - PMDB - Sim 
Marco Marciel - PFL - Sim 
Maviael Cavalcanti - Bloco - Sim 
Ney Maranhao - PRN - Sim 
Nilson Gibson - PMDB - Nao 
Osvaldo Coelho - Bloco - Sim 
Renildo Calheiros - PC do B - Nao 

Roberto Franca - PSB - Nao 
Roberto Freire - PPS - Nao 
Roberto Magalhaes - Bloco - Sim 
Sergio Guerra - PSB - Sim 
Tony Gel - Bloco - Sim 

Alagoas 

Clelo Falcao - PSD - Nao 
Divaldo Suruagy - PMDB - Sim 
Guilherme Palmeira - PFL - Sim 
Jose Thomaz Nono - PMDB - Sim 
Me ndon^a Neto - PDT - Nao 
Roberto Torres - Bloco - Sim 
Vitorio Malta - PPR - Sim 

Sergipe 

Albano Franco - PRN - Sim 
Benedito de Figueiredo - PDT - Nao 
Cleonancio Fonseca - PPR - Sim 
Djenal Gon^alves - PSDB - Sim 
Everaldo de Oliveira - Bloco - Sim 
Francisco Rollemberg - PFL - Sim 
Jose Teles - PPR - Sim 
Messias Gois - Bloco - Sim 

Bahia 

Alcides Modesto - FT - N5o 
Angelo Magalhaes - Bloco - Sim 
Aroldo Cedraz - Bloco - Sim 
Benilo Gama - Bloco - Sim 
Beraldo Boaventura - PSDB - Nao 
Eraldo Tinoco - Bloco - Sim 
Felix MendoiKja - Bloco - Sim 
Haroldo Lima - FL! do B - Nao 
Jabes Ribeiro - PSDB - Nao 
Jairo Azi - Bloco - Sim 
Jairo Cameiro - Bloco - Sim 
Jaques Wagner - PT - Nao 

Joao Almeida - PMDB - Sim 
Joao Carlos Bacelar - Bloco - Sim 
Jonival Lucas - Bloco - Sim 
Jorge Khoury - Bloco - Sim 
Josaphat Marinho - PFL - Nao 
Jos6 Carlos Aleluia - Bloco - Sim 
Jos6 Falcao - Bloco - Sim 
Jose Lxxiren^o - PPR - Sim 
Jutahy Junior - PSDB - Nao 
Jutahy Magalhaes - PSDB - Nao 
Luis Eduardo - Bloco - Sim 
Luiz Moreira - Bloco - Sim 
Luiz Viana Neto - Bloco - Sim 
Manoel Castro - Bloco - Sim 
Marcos Medrado - PP - Sim 
Nestor Duarte - PMDB - Sim 
Pedro Irujo - PMDB - Sim 
Ribeiro Tavares - PL - Sim 
Sergio Gaudenzi - PSDB - Nao 
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Tourinho Dan (as - Bloco - Sim 
Uldurico Pinto - PSB - Nao 
Waldir Pires - PSDB - Nao 

Minas Gerais 

A6cio Neves - PSDB - Sim 
Agostinho Valenle - IT - N5o 
Alfredo Campos - PMDB - Sim 
Aloisio Vasconcelos - PMDB - Sim 
Aracely de Paula - Bloco - Sim 
Armando Costa - PMDB - Sim 
Avelino Costa - PPR - Sim 
Camilo Machado — Bloco — Sim 
Edmar Moreira - PP - Sim 
Elias Murad - PSDB - Sim 
Felipe Neri - PMDB - Nao 
Fernando Diniz - PMDB - Sim 
Gendsio Bernardino - PMDB - Sim 
Humberto Sou to - Bloco - Sim 
Ibrahim Abi-Ackel - PPR - Sim 
Irani Barbosa - PSD - Sim 
Israel Pinheiro - Bloco - Sim 
Joao Paulo - PT - Nao 
Jos6 Belato - PMDB - Sim 
Jos6 Geraldo - PMDB - Abslen^ao 
Jos6 Ulisses de Oliveira -Bloco - Sim 
Junia Marise - PRN - Nao 
Lael Varella — Bloco - Sim 
Leopoldo Bessone - Bloco - Sim 
Marcos Lima - PMDB - Sim 
Mauricio Campos - PL - Abstenfao 
Neif Jabur - PMDB - Sim 
Nilmirio Miranda - PT - N5o 
Odelmo Le3o - PP - Sim 
Osmanio Pereira - PSDB - Sim 
Paulino Cicero de Vasconcelos - PSDB - Sim 
Paulo Heslander - Bloco - Sim 
Paulo Romano - Bloco - Sim 
Raul Bel6m - PP - Sim 
Romel Anisio - PP - Sim 
Ronaldo Perim - PMDB - Sim 
Ronan Tito - PMDB - Sim 
Sandra Starling - PT - Nao 
Saulo Coelho - PSDB - Sim 
S6rgio Miranda - PC do B - Nao 
S6rgio Naya - PP - Sim 
Tarcisio Delgado - PMDB - Sim 
Tilden Santiago - PT - Nao 
Vittorio Medioli - PSDB - Sim 
Wagner do Nascimento - PP - Sim 
Zaire Rezende - PMDB - Sim 

Espirito Santo 
Armando Viola - PMDB - Sim 
Etevalda Grassi de Menezes - Bloco - Sim 
Gerson Camata - PDC - Sim 

- Helv6cio Caslello - PT - Nao 
I 

Joao Calmon - PMDB - Sim 
Jones Santos Neves - PL - Sim 
Jdtio de Barros - PMDB - Sim 
L^zio Sathler - PSDB - Sim 
Nilton Baiano - PMDB - Sim 
Rita Camata - PMDB - Sim 
Roberto Valadao - PMDB - Sim 
Rose de Freitas - PSDB - Sim 

Rio de Janeiro 

Aldir Cabral - Bloco - Sim 
Alvaro Valle - PL - Sim 
Amaral Netto - PPR - Sim 
Artur da Tavola - PSDB - Sim 
Benedita da Silva - PT - Nao 
Carlos Alberto Campista - PDT - Nao 
Carlos Lupi - PDT - Nao 
Carlos Santana - PT - Nao 
Cidinha Campos - PDT - Nao 
Eduardo Mascarenhas - PSDB - Sim 
F4bio Raunheitti - Bloco - Sim 
Flivio Palmier da Veiga - PSDB - Sim 
Francisco Silva - PP - Sim 
Hydekel Freitas - PFL - Sim 
Jandira Feghali - PC do B - Nao 
Joao Mendes - Bloco - Sim 
Jos6 Egydio - PL - Sim 
Jos£ Vicente Brizola - PDT - Nao 
Junot Abi-Ramia - PDT - Nao 
Laerte Bastos - PSDB - Sim 
Laprovita Vieira - PP - Sim 
Luiz Salomao - PDT - Sim 
Miro Teixeira - PDT - Nao 
Nelson Cameiro - PMDB - Sim 
Paulo de Almeida - PSD - Sim 
Regina Gordilho - PRONA - Nao 
Roberto Campos - PPR,- Sim 
Rubem Medina - Bloco - Sim 
Sandra Cavalcanti - PPR - Sim 
Sergio Arouca - PPS - Nao 
Vladimir Palme ira - PT - Nao 
Wanda Rcis - PMDB - Sim 

Sao Paulo 

Alberto Goldman - PMDB - Sim 
Aldo Rebelo - PC do B - Nao 
Aloizio Mercadanle - PT - Nao 
Armando Pinheiro - PPR - Sim 
Ary Kara - PMDB - Sim 
Cardoso Alves - Bloco - Sim 
Carlos Nelson - PMDB - Sim 
Chafic Farhat - PPR - Sim 
Cunha Bueno - PPR - Sim 
Delfim Netto - PPR - Sim 
Diogo Nomura - PL - Sim 
Eduardo Jorge - PT - NSo 
Eduardo Suplicy - PT - Nao 
Euclydes Mello - PRN - Sim 

Eva Blay - PSDB - Sim 
F4bio Meirelles - PPR - Sim 
Fausto Rocha - PL - Sim 
Florcstan Femandes - PT - Nao 
Geraldo Alckmin Filho - PSDB - Sim 
Heitor Franco - PPR - Sim 
H61io Bicudo - PT - Nao 
Irma Passoni - PT - Nao 
Joao Mellao Neto - PL - Sim 
Jose Abrao - PSDB - Sim 
Josd Anlbal - PSDB - Sim 
Jos6 Cicote - PT - Nao 
Jos6 Dirceu - PT - Nao 
Jos6 Genoino - PT - Nao 
Jose Maria Eymael - PPR - Sim 
Josd Serra - PSDB - Sim 
Koyu Iha - PSDB - Sim 
Liberate Caboclo - PDT - Nao 
Luiz Carlos Santos - PMDB - Sim 
Luiz Maximo - PSDB - Sim 
Maluly Netto - Bloco - Sim 
Marcelino Romano Machado - PPR - Sim 
Mario Covas - PSDB - Sim 
Mauricio Najar - Bloco - Sim 
Osvaldo Stecca - PMDB - Sim 
Paulo Novais - PMDB - Sim 
Pedro Pavao - PPR - Sim 
Roberto Rollemberg - PMDB - Sim 
Robson Tuma - PL - Sim 
Tadashi Kuriki - PPR - Sim 
Vadao Gomes - PP - Sim 
Valdemar Costa Neto - PL - Sim 
Wagner Rossi - PMDB - Sim 

Mato Grosso 

Jonas Pinheiro - Bloco - Sim 
Julio Campos - PFL - Sim 
Louremberg Nunes Rocha - PTB - Sim 
Marcio Lacerda - PMDB - Sim 
Oscar Travassos - PL - Sim 
Ricardo Cornea - PL - Sim 
Rodrigues Palm a - Bloco - Sim 
Welington Fagundes - PL - Sim 

Distrito Federal 

Augusto Carvalho - PPS - Nao 
Benedito Domingos - PP - Sim 
Joao Brochado - PP - Sim 
Meira Filho - PP - Sim 
Os6rio Adriano — Bloco - Sim 
Paulo Octivio - PRN - Sim 
Valmir Campelo - PTB - Sim 

Goias 

Antdnio Faleiros - PSDB - Sim 
Haley Margon - PMDB - Sim 
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Iram Saraiva - PMDB - Sim 
Irapuan Costa Junior - PP - Sim 
Lizaro Barbosa - PMDB - Sim 
Lucia Vania - PP - Sim 
Luiz Soyer - PMDB - Sim 
Mauro Borges - PP - Sim 
Mauro Miranda - PMDB - Sim 
Onofre Quinan - PMDB - Sim 
Paulo Mandarino - PPR - Sim 
Roberto Balestra - PPR - Sim 
Ronaldo Caiado - Bloco - Sim 
Vilmar Rocha - Bloco - Sim 
Virmondes Cruvinel - PMDB - Sim 

Mato Grosso do Sul 

Elisio Curvo - PTB - Sim 
FMvio Derzi - PP - Sim 
George Takimoto - Bloco - Sim 
Josd Elias - Bloco - Sim 
Levy Dias - PTB - Sim 
Marilu GuimarSes - Bloco - Sim 
bfelson Trad - Bloco - Sim 
Waldir Guerra - Bloco - Sim 
Wilson Martins - PMDB - Sim 

Parana 

Affonso Camargo - PDC - Sim 
Antfinio Barbara - PMDB - Sim 
Antonio Ueno - Bloco - Sim 
Basilio Villani - PPR - Sim 
Carlos Scarpelini - PP - Sim 
Deni Schwartz - PSDB - Sim 
Ed6sio Passes - PT - Nao 
Edi Siliprandi - PSD - Nao 
Elio Dalla-Vecchia - PDT - NSo 
Ervin Bonkoski - Bloco - Sim 
FMvio Ams - PSDB - Sim 
Ivanio Guerra - Bloco - Sim 
Joni Varisco - PMDB - Sim 
Jos6 Richa - PSDB - Sim 
Luciano Pizzalto - Bloco - Sim 
Luiz Carlos Hauly - PP - Sim 
Matheus lensen - PSD - Sim i 
Max Rosenmann - PDT - NSo 
Moacir Michelelto - PMDB - Sim 
Munhoz da Rocha - PSDB - Sim 
Otto Cunha - PPR - Sim 
Paulo Bernardo - PT - NSo 
Pedro Tonelli - PT - Nao 
Pinga Fogo de Oliveira - PDT - NSo 
Reinhold Stephanes - Bloco - Sim 
Renato Johnsson - PP - Sim 
Sergio Spada - PP - Sim 
Werner Wanderer - Bloco - Sim 
Wilson Moreira - PSDB - Sim 

Santa Catarina 

Angela Amin - PPR - Sim 
Cisar Souza - Bloco - Sim 
Dejandir Dalpasquale - PMDB - Sim 
D6rcio Knop - PDT - NSo 
Edson Andrino - PMDB - Sim 
EsperidiSo Amin - PDS - Sim 
Luiz Henrique - PMDB - Sim 
Nelson Morro - Bloco - Sim 
Nelson Wedekin - PDT - NSo 
Ncuto de Conto - PMDB - Sim 
Paulo Duarte - PPR - Sim 
Rubcrval Pilolto - PPR - Sim 
Valdir Colallo - PMDB - Sim 
Vasco Furlan - PPR - Sim 

Rio Grande do Sul 

Adroaldo Streck - PSDB - Sim 
Adylson Motta - PPR - Sim 
Antdnio Britto - PMDB - Sim 
Amo Magarinos - PPR - Sim 
Carlos Azambuja - PPR - Sim 
Carlos Cardinal - PDT - NSo 
Carrion Junior - PDT - NSo 
Celso Bernardi - PPR - Sim 
Eden Pedroso - PT - NSo 

Fernando Carrion - PPR - NSo 
Fetter Junior - PPR - Sim 
Germano Rigotto - PMDB - Sim 
Ivo Mainardi - PMDB - Sim 
Josi Foga^a - PMDB - Sim 
Josi Fortunati - PT - NSo 
Luis Roberto Ponte - PMDB - Sim 
Mendes Ribeiro - PMDB - sim 
Nelson Jobim - PMDB - Sim 
Nelson Proen^a - PMDB - Sim 
Odacir Klein - PMDB - Sim 
Osvaldo Bender - PPR - Sim 
Pedro Simon - PMDB - Sim 
Telmo Kirst - PPR - Sim 
Victor Faccioni - PPR - Sim 
Waldomiro Fioravante - PT - NSo 
Wilson Mflller - PDT - NSo 

O Sr. Armando Pinheiro — Sr. Presidente. pe?o a palavra 
para uma questao de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 

O SR. ARMANDO PINHEIRO (PPR — SP. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, pedi a palavra para uma questao 
de ordem na forma regimental. 

A sessao estS tumultuada, mas esse tumulto nao deve 
embargar a a^ao parlamentar. Quando V. Ex' desliga o micro- 
fone, no momento em que se deseja levantar uma questao 
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de ordem, impede o exerci'cio parlamentar. que e legi'timo. 
Ja se esta cometendo atos de profunda violencia ao se impedir 
que esta Casa, que este Congresso delihere por votos. Esse 
artifi'cio de usar de maneira indiscriminada as aglutina^oes 
de proposi^oes e um abuso do dispositive regimental, que 
deveria ser usado de maneira moderada. Nao ha prazo no 
Regimento para a retirada de proposi^oes. Se houve pedido 
de verifica^ao e se V. Ex' o acatou, a votagao nao se comple- 
tou, esta em processo de realizaqao. Portanto, se dentro do 
processo de vota^ao foram retirados os destaques. a vota^ao 
esta prejudicada com relagao a est^s destaques. A questao 
de ordem que formulo objetiva saber se ha prazo para a retira- 
da dos pedidos de destaque, se eles podem ou nao ser feitos 
antes de terminar o processo de vota?ao. Se isto e possi'vel. 
Sr. Presidente, nao ha por que acatar a retirada destes pedidos 
de destaque. Portanto, esta vota^ao esta prejudicada nos ter- 
mos em que esta formulada. 

O SR. PRESIDENTE (Flumberto Lucena) — Respondo 
a questao de ordem de V. Ex', que e equivocada. Veja bem, 
nobre Deputado, a Presidencia riao tern outro interesse senao 
prestigiar o Plenario. Ocorre. como ja disse, que o documento 
que o eminente Senador Esperidiao Amin trouxe a Presidencia 
nao e um requerimento. S. Ex' trouxe uma relagao de emen- 
das. Entao, a materia foi votada e agora esta erri processo 
de verificagao. Quando chegou o outro docurnento, que ja 
era, entao, requerimento, ja fora votada a materia. A Presi- 
dencia nao poderia mais acolhe-lo. A vontade simbdlica esta 
mantida. Quern vai decidir se ela vale ou nao e p Plenario. 

O Sr. Marcelino Romano Machado — Sr., Presidente, 
pego a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Flumberto Lucena) — Tern V. 
Ex'a palavra pela ordem. . i < i . . • 

O SR. MARCELINO ROMANO MACHADO (PPR — 
SP. Sem revisao do orador.) — Sr. Presidente. apenas para 
dizer ao PPR que vote "nao", porque V. Ex' nao deixou 
que encaminhassemos a votagao. V. Ex' mais uma vez agiu 
com violencia. 

O Sr. Roberto Freire — Sr. Presidente.. pego a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — tern V. 
Ex" a palavra pela ordem. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS — PE. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente. apenas para esclarecer que 
estamos votando "sim", para que se mantenha o destaque 
supressivo do § 6" do Projeto. O ndsso voto e "sim". 

(Prossegue a volafdo.) 

O Sr. Joao Teixeira — Sr. Presidente. pego a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Flumberto Lucena) — Tern V. 
Ex" a palavra. 

O SR. JOAO TEIXEIRA (PL — MT. Sem revisao do 
orador.) — Sr. Presidente, o PL orienta o voto "sim". 

<Prossegue a votando.) 

O Sr. Tarcisio Delgado — Sr. Presidente, pego a palavra 
pela ordem, 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 

O SR. TARCISIO DELGADO (PMDB — MG. Sem revi- 
sao do orador.) — Sr. Presidente, o PMDB reitera aos seus 
membros o apelo para que venham ao plenario, a fim de 
procedermos a pemiltima votagao. Estamos votando "sim" 
nesta materia. contra os destaques em globo. 

O Sr. Jose Genomo — Sr. Presidente, pego a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex a palavra. 

O SR. JOSE GENOINO (PT — SP. Sem revisao do ora- 
dor.)— Sr. Presidente. este esclarecimento esta confuso. Esta 
votagao agora e em globo, excluindo o destaque n" 18? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Exatamen- 
te. 

O SR. JOSE GENOINO — Pois bem. Sr. Presidente. 
Estamos votando um requerimento para votagao em globo. 
Em seguida. V. Ex' colocara em globo a materia, nao e isso? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — A votagao 
em globo dos requerimentos. 

O SR. JOSE GENOINO — Em seguida. Sr. Presidene. 
V. Ex' colocara a materia. Pois benj, quero colaborar com 
o Presidente do Congresso. O art. 20 do Regimento do Con- 
gresso Revisor diz; 

"O requerimento de retirada de qualquer propo- 
sigao so podera ser formulado por seu autor." 

E diz o art. 21: 
"Quando pedida a retirada de proposigao com pare- 

cercontrario, o Presidente deferirao requerimento. inde- 
• pendentemente de votagao." 

Vejam bem, estamos votando, np verdade. os destaques 
niimeros 12 e 18. Entendo que V Ex' poderia considerar 
a seguinte possibilidade: ha um requerimento. e o entreguei 
a Mesa, dirigido ao Sr.'"Presidente, nos termos regimentais, 
retirando todos os destaques, com excegao dos niimeros 12 
e 18. 

Sr. Presidente Humberto Lucena, e necessario que esse 
requerimento seja deferido pela Mesa. Por que? O que o 
Governo, lamentavelmente, esta fazehdd? Nao quer se expor 
votando contra a educagao. Esta utilizando os demais desta- 
ques independentemente da vontade do autor do destaque. 

Portanto, apelaria para V. Ex' que considerasse esse re- 
querimento. V. Ex' poderia excluir os destaques niimeros 12 
e 18 dessa votagao em globo. Um ja esti exclui'do e o 12 
V. Ex' exclui. E um apelo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Nobre Con- 
gressista Jose Genomo, tenho o maior aprego por V. Ex' 
Mas quando o documento do Congressista Esperidiao Amin 
chegou a Mesa nao pra um requerimento. 

Quando V. Ex' trouxe esse requerimento, a materia ja 
havia sido votada simbolicamente. Nao podia mais alterar 
a decisao do Plenario. so quern pode alterar e a verificagao. 
E isso que quero que V. Ex' compreenda. Nao ha qualquer 
violencia ou arbitrariedade por parte da Mesa. 

O Sr. Cunha Bueno — Sr. Presidente, pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 

Ex' a palavra. 
(Vozes Concomitantes.) 
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O SR. CUNHA BUENO (PPR — SP. Sem revisao do 
orador.) — Sr. Presidente, quero desta tribuna responsabilizar 
o Governo. na pessoa do Elder do PSDB, Deputado Jose 
Serra, que nao permitiu que se votasse a emenda sobre a 
educagao. 

O Governo sabe que esta Casa votaria favoravelmente 
a emenda do Senador Joao Calmon. Entretanto. com essa 
manobra agora realizada. faz questao de demonstrar seu des- 
respeito pela educagao brasileira. 

Registro meu protesto contra o h'der do Governo nesta 
Casa e contra o Elder do PSDB. que permitiram que essa 
materia prejudicasse milhoes e milhoes de brasileiros, que 
precisam. antes de tudo, de educagao. 

Era o que tinha a dizer. 

O Sr. Joao Teixeira — Sr. Presidente. pego a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 

O SR. JOAO TEIXEIRA (PL — MT. Sem revisao do 
orador.) — Sr. Presidente, o PL vota ■"sim". 

(Prossegue a votafdo.) 

O Sr. Chico Vigilante — Sr. Presidente. pego a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 

O SR. CHICO VIGILANTE (PT — DF Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, ha pouco solicitei a V. Ex' 
permissao para orientar a Bancada do PT. Infelizmente, V. 
Ex' declarou que ja sabia que o PT estava em obstrugao. 

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB — RS. Sem revi- 
sao do orador.) — O PMDB vota "sim". 

(Tumulio no plendrio. Vozes concomiianies.) 

0 Sr. Chico Vigilante — Gostaria de dizer,9 V. Ex", 
com todo o respeito, que, da maneira como os trabalhos estao 
sendo conduzidos pela Mesa, nem e necessaria a obstrugao, 
porque a propria Mesa obstrui por nos. 

1 Tumulio no plendrio. Vozes concomiianies. I 
* 

O Sr. Chico Vigilante — Mas, mesmo assim, quero orien- 
tar o Partido dos Trabalhadores para votar "nao . 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Compreen- 
do a posigao de V. Ex" 

O Sr. Jose Maria Eymael — Sr. Presidente, pego a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 

O SR. JOSE MARIA EYMAEL (PPR — SP. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente. acabo deconfirmarcom a Asses- 
soria da Mesa que os resultados desta votagao serao os seguin- 
tes: se o requerimento for rejeitado, passara a ser votado 
destaque por destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Exatamen- 
te. 

O SR. JOSE MARIA EYMAEL — Se o requerimento 
for aprovado, os destaques serao votados.em globo, com exce- 
gao do 18. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Nao. Estao 
sendo votados em globo os requerimentos. 

O SR. JOSE MARIA EYMAEL — O que esta sendo 
votado agora, e nao pode ser de outra maneira, e urn... 

OSR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Sao requeri- 
mentos em globo. 

O SR. JOSE MARIA EYMAEL —^ E um requerimento 
para votagao em globo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Dos reque- 
rimentos de destaque. 

O SR. JOSE MARIA EYMAEL — Exatamente. Entao, 
Sr. Presidente, o que esta sendo votado e o requerimento 
para votagao em globo de todos os requerimentos. Se esse 
requerimento, exceto ode n" 18. for derrotado. todososoutros 
serao votados isoladamente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Isolada- 
mente. 

O SR. JOSE MARIA EYMAEL — Se ele for aprovado, 
entao se passara a votagao em globo, que ainda naose realizou, 
exclufdo o de n" 18. Sr. Presidente, isso e da maior impor- 
tancia. Repito: se o requerimento for aprovado, passar-se-a 
a uma outra votagao, que e a votagao dos requerimentos 
em globo, com excegao do de n" 18. Desta forma. Sr. Presi- 
dente. resulta claro que nao sao os requerimentos de destaque 
que estao sendo votados. 

Portanto, ate a promulgagao do resultado e ate a coloca- 
gao em... Sr. Presidente, pego a atengao de V. Ex" 

O Sr. Tarcisio Delgado — Sr. Presidente, o PMDB vota 
"sim". _ . 

O SR. JOSE MARIA EYMAEL — Sr. Presidente. estou 
dirigindo-me a V. Ex' 

O Sr. Joao Teixeira — Sr. Presidente, durante a votagao 
ocorrem esses discursos, e os Deputados que chegam nao 
sabem o que estao votando. O PL vota "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Esclarego 
a V. Ex' 

O SR. JOSE MARIA EYMAEL — Mas vou concluir. 
Sr. Presidente. 

Portanto, Sr. Presidente. nao sao os destaques que estao 
sendo votados. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Um mo- 
mento. Estao sendo votados em globo os requerimentos de 
destaque. 

O SR. JOSE MARIA EYMAEL — E o requerimento 
para a votagao em globo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Com exce- 
gao do Requerimento n" 18. 

O Sr. Tarcfsio Delgado — Estou na fila. O PMDB vota 
"sim". 

O SR. JOSE MARIA EYMAEL — A seguir, havera uma 
nova votagao. que e a votagao em globo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Nao. 
O SR. JOSE MARIA EYMAEL — Claro! 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — V. Ex" enga- 
na-se: Esta em votagao em globo os requerimentos de desta- 
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que com excegao do requerimento de destaque n 18; nao 
e a materia destacada. 

O Sr. Joao Teixeira — Significa, Sr. Presidente. que 
aprovado esse requerimento. esta prejudicado o destaque rela- 
cionado com a educagao... 

O SR. JOSE MARIA EYMAEL — Mas nao sao os reque- 
rimentos; trata-se de um requerimento para votagao em globo. 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Votagao 
em globo dos requerimentos 

O SR. JOSE MARIA EYMAEL — Clam. Sr. Presidente, 
mas sao duas vota^des. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — E qual e 
a duvida? 

O SR. JOSE MARIA EYMAEL — A duvida e a seguinte. 
Sr. Presidente. apenas para efeitos regimentais. Se esse reque- 
rimento nao for aprovado, serao votados um a um todos os 
requerimentos de destaque... 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) —Claro. serao 
votados. 

O SR. JOSE MARIA EYMAEL — ... que nao foram 
ainda retirados. 

Se for aprovado o requerimento. a Mesa procedera a 
uma outra votagao da materia, porque agora esta sendo votado 
o requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Nao. Se 
o requerimento for aprovado, havera apenas a exce^ao para 
o requerimento de n" 18. 

O SR. JOSE MARIA EYMAEL — Li o requerimento 
formulado pelos Lfderes tres vezes, que diz oseguinte; "requer 
a votagao cm globo". O que esta sendo votado e o requeri- 
mento para se verificar se sera feita ou nao a votagao em 
globo. Portanto, depois dessa votagao deve haver outra. que 
c em globo. 

(Tumullo no plendrio. Vozes concomiianies.) 

O Sr. Joao Teixeira — A Mesa esta bem assessorada 
e agora acabou de chegar o Scnador Nelson Carneiro, que 
vai acabar de orientar V. Ex' 

(Tiimullo no plendrio. Vozes concomiianies.) 

O Sr. Joao Teixeira Sr. Presidente, vamos votar "sim". 
O Sr. Haroldo Lima — Sr. Presidente, pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 

Ex' a palavra. 

O SR. HAROLDO LIMA (PC DO B — BA. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, quero acrescentar que esse 
requerimento, sendo aprovado, ou seja, o voto "sim", nesse 
caso prejudicara a votagao da Emenda Calmon e, por conse- 
guinte, o PC do B votara "nao". 

O Sr. Jos^ Abrao — Sr. Presidente, pe^o a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tem V. 
Ex' a palavra. 

O SR. JOSE ABRAO (PSDB — SP. Sem revisao do ora- 
dor.) — Sr. Presidente, o PSDB esti votando "sim". 

O Sr. Joao Teixeira — Sr. Presidente, pego a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tem V. 
Ex" a palavra. 

O SR. JOAO TEIXEIRA (PL — MT. Sem revisao do 
orador.) — Sr. Presidente, se os autores retiraram os seus 
requerimentos, o que vamos votar afinal de contas? 

O Sr. Jose Maria Eymael — Sr. Presidente, pego a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tem V. 
Ex' a palavra. 

O SR. JOSE MARIA EYMAEL (PPR — Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, V. Ex' pode ler o novo requeri- 
mento formulado pelos Lfderes? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) —Nobre Con- 
gressista, vou reconstituir a votagao do primeiro requerimen- 
to. 

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB — RS. Sem revi- 
sao do orador.) — O PMDB vota "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — "Reque- 
remos na forma regimental a vota^ao em bloco de todos os 
requerimentos de destaque de emendas oferecidas em segundo 
turno ao Parecer n" 24-B, de 1990, com exce?ao do n918." 

Foi aprovado. Nao houve verificagao. 

O Sr. Jose Maria Eymael — Sr. Presidente, estamos vo- 
tando isso. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Isto ja foi 
aprovado. 

(Tumullo no plendrio. Vozes concomiianies.) 

O Sr. Jos^ Maria Eymael — Esta nao e uma segunda 
votagao. E a primeira. 

OSr. Joao Teixeira — Sr. Presidente, a Mesa esta coberta 
de razao. Nao pode retirar. Se retirar, vai votar o que? 

O Sr. Jos^ Maria Eymael — Sr. Presidente, e so consultar 
as notas taquigrfificas. Esta e a primeira votagao. Nao ^ a 
segunda. Por isto nao se pode retirar os requerimentos. Con- 
suite as notas taquigraficas. Sr. Presidente, consulte as notas 
taquigraficas. E a primeira votagao. Nao e a segunda; e a 
primeira votagao. 

(Tumullo no plendrio. Vozes concomiianies.) 
O Sr. Joao Teixeira — Sr. Presidente, se se retirar o 

requerimento, vamos votar o que? 

O Sr. Paulo Ramos — Sr. Presidente, pego a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tem V. 
Ex' a palavra. 

O SR. PAULO RAMOS (PDT — RJ. Sem revisao do 
orador.) — Sr. Presidente, estou abismado com a forma, pri- 
meiro, como os trabalhos vem sendo conduzidos. V. Ex' tem 
permitido nesta Casa procedimento, por parte de alguns Parla- 
mentares, extremamente desrespeitoso. Ja nao e a primeira 
vez que um Parlamentar toma a iniciativa de assumir o controle 
dos botoes em substituigao a V. Ex" e corta o som. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Nao e ver 
dade. 
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O SR. PAULO RAMOS — Deixe-me concluir. Sr. Presi- 
dente. E verdade, sim. 

O SR. PRES1DENTE (Humberto Lucena) — Pego a V. 
Ex' que conclua. 

O SR. PAULO RAMOS — Eu estava usando da palavra, 
e o Deputado Moroni Torgan assumiu o controle do botao 
sem que V. Ex' percebesse e cortou o som. 

O SR. PRES1DENTE (Humberto Lucena) — Nao e ver- 
dade. 

O SR. PAULO RAMOS — Ouero dizer a V. Ex' que 
estou fazendo uma afirmagao verdadeira. Ou V. Ex' se da 
o respeito na condu^ao dos trabalhos, ou vamos ter dificul- 
dades. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Nao admito 
a restrigao de V. Ex' V. Ex' e reincidente na agressao a Presi- 
dencia. 

O SR. PAULO RAMOS — Quero dizer que V. Ex' tern 
permitido. na condu^ao dos trabalhos... 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Nao e ver- 
dade. V. Ex' gosta de tumultuar as sessdes. 

O SR. PAULO RAMOS — Se V. Ex' nao permitir que 
eu conclua... 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — V. Ex' ja 
concluiu. 

O SR. PAULO RAMOS — V. Ex' vai dizer que eu nao 
posso discutir com a Mesa... 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Evidente- 
mente nao pode, 

O SR. PAULO RAMOS — Mas V. Ex' tern que ter pacien- 
cia e ouvir a minha intervengao... 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — V. Ex' fez 
a intervengao. 

O SR. PAULO RAMOS — A minha intervengao, sem 
a interrupgao de V. Ex", tern o objetivo de contribuir para 
o respeito no relacionamento nesta Casa. E varios Parlamen- 
taresenvolvem V. Ex", impedindo inclusive que o nobre Presi- 
dente preste atengao nas intervengdes feitas. E o Deputado 
Moroni Torgan abusivamente cortou o som deste Parlamen- 
tar. Estou denunciando isso, para que V. Ex' procure apurar 
o procedimento do Deputado Moroni Torgan, que nao e so 
desrespeitoso para com este Parlamentar, mas principalmente 
para com V. Ex* 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Nao houve 
nada disso. V. Ex* esta enganado. 

O Sr. Germano Rigotto — Sr. Presidente, pego a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex* a palavra. 

A Sr" Socorro Gomes — Sr. Presidente, pego a palavra 
pela ordem. 

O Sr. Germano Rigotto — Sr. Presidente pego a palavra 
pela ordem. 

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB — RS. Sem revi- 
sao do orador.) — Sr. Presidente, so um esclarecimento a 
Mesa. Estamos votando esse requerimento, e houve uma in- 

formagao — vamos deixar isso claro — de que votar "sim" 
significa rejeitar em bloco a materia. com excegao do requeri- 
mento. Votar "sim" e rejeitar em bloco, com excegao do 
n' 18. Essa foi a informagao dada pela Mesa. Esse foi o esclare- 
cimento feito. Estao dizendo que votar "sim" significa votar 
um a um os requerimentos. Todos os encaminhamentos feitos 
por todos nos, pelas bancadas, que queriamos votar em bloco. 
foram "sim". porque foi esse o esclarecimento. As bancadas 
que naoqueriam votar em bloco encaminharam "nao". Vamos 
deixar isso claro. O "sim" significa rejeitar em bloco os reque- 
rimentos, com excegao do n" 18. 

A Sr* Socorro Gomes — Sr, Presidente, pela ordem. 

iTumulto no plendrio. Vozes concomitanies.) 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — A Mesa 

propoe a prorrogagao da sessao ate as 24 horas. (Pausa.) 
Aprovado. 

ITumullo no plendrio.) 
O Sr. Jutahy Magalhaes — Sr. Presidente. pego a palavra 

pela ordem. 

OSR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) —Tern a pala- 
vra V. Ex' 

A Sr* Socorro Gomes — Pela ordem. Sr. Presidente. 

O SR. JUTAHY MAGALHAES (PSDB — BA. Sem revi- 
sao do orador.) — Sr. Presidente, acho que ha o propdsito 
de nao se entendero que esta acontecendo, ou entao o cansago 
esta fazendo com que nao se compreenda o que e facil. 

Estamos votando o requerimento para votagao em globo 
de todos os outros destaques, com excegao do n' 18. Aprovado 
o requerimento, teremos que votar a excepcionalidade desse 
requerimento. o Destaque n° 18, e, em seguida, fazer outra 
votagao em globo. Estamos votando um requerimento para 
votagao em globo. Entao. serao duas votagoes que ainda tere- 
mos que fazer: a votagao do Destaque n" 18 e a votagao 
em globo. O requerimento e para isso. 

A Sr" Socorro Gomes — Pela ordem. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Estamos 
votando em globo os requerimentos de destaque, com excegao 
do Requerimento n" 18. E em globo. 

O voto "sim" aprova os requerimentos. O voto "nao" 
o rejeita. 

O Sr. Moroni Torgan — Sr. Presidente, pego a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra, 

O SR. MORONI TORGAN (Relator) — Sr Presidente. 
fui citado nominalmente. Todos conhecem o meu carater. 
Nao tenho o costume de desrespeitar a Mesa. Nunca praticaria 
um ato assim. V. Ex* e soberano nesta Casa, e as minhas 
atitudes sao de apoio. Mesmo quando nao concordo com a 
Mesa, eu a respeito. Quern nao esta acostumadoa assim proce- 
der deveria sair do Congresso. porque nao merece dele fazer 
parte. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Sou teste- 
munha do comportamento de V. Ex' 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — A Presi- 
dencia quer esclarecer, entao, que o requerimento e para 
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votagao, cstamos votando em globo todos os requerimentos 
de destaque, com excc^ao do Requerimento n° 18. 

O voto "sim" aprova o requerimento e o voto ""nao" 
o rejeita. 

A Sr Socorro Gomes — Pela ordem. Sr. Presidente. 
O Sr. Jose Genomo — Sr. Presidente. pe^o a palavra 

pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humherto Lucena) — Tern V. 
Ex" a palavra. 

O SR. JOSE GENOINO (PT — SP. Sem revisao do ora- 
dor.) — Sr. Presidente, votando "sim", aprova-se o requeri- 
mento para votagao em globo. Considerando-se isso. sobram 
— V. Ex* disse que estamos votando o requerimento e nao 
o merito —. portanto, para votar... 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — O n 18. 

O SR. JOSE GENOINO — O n" 18 e o merito global. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Nao. 
O SR. JOSE GENOINO — Ora, Sr. Presidente, se nao. 

agora se votou o merito do globo. Quero ajudar a Mesa. 
Pe^o a atengao dos meus colegas e da Mesa. Se V. Ex* consi- 
derar que e o merito, quern votou "sim" aprovou o merito 
de todos os destaques. Mas nao quero fazer isso com os meus 
amigos do PMDB, do PSDB, do PFL e do PT. Para evitar 
esse equi'voco, porque o PSDB e PMDB nao quiseram votar 
"sim" nos destaques contra o Governo, V. Ex' agiu certo, 
e votou-se o requerimento. Agora vamos votar o merito dos 
destaques em globo. Af, V. Ex" vai votar em globo o merito, 
porque o requerimento era para votar cm globo. 

O Sr. Joao Teixeira — Sr. Presidente, peqo a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 

O SR. JOAO TEIXEIRA (PL — MT. Sem revisao do 
orador.) — Sr. Presidente, o tempo da sessao se esgotou. 
Ja sao 23 boras. 

(Tumulto no plendrio. Vozes concomilantes.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Esta encer- 
rada a votaijao, Vou proclamar o resultado. 

(Tumulto no plendrio. Vozes concomilantes.) 

A Sr" Socorro Gomes — Pela ordem. Sr. Presidente. 
O Sr. Jose Genomo — Sr. Presidente. pego a palavra 

pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex" a palavra. 

O SR. JOSE GENOINO (PT — SP. Sem revisao do ora- 
dor.) — Sr. Presidente, pergunto a V. Ex': se der "sim" no 
painel, todas as emendas serao aprovadas em globo? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Se der 
"sim", significa que foram rejeitados todos os requerimentos 
de destaque, com excegao do n" 18. 

O SR. JOSE GENOINO — Veja V. Ex*. Sr. Presidente. 
quero contribuir com V. Ex' Hd um requerimento para vota- 
^ao em globo; depois, vota-se em globo. O que o requerimento 
pede? Pede para votar em globo. Ao dar o requerimento 
para votagao em globo, que e o "sim". V. Ex' coloca em 
vota^ao em globo a materia... 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — A votaqao 
ja se deu. nobre Dcputado. Os requerimentos estao rejeita- 
dos. com exceqao do de n" 18. 

A Sr* Socorro Gomes — Sr. Presidente. pela ordem. 
(Tumulto no plendrio. Vozes concomilantes.) 

O Sr. Jose Genomo — Sr. Presidente, temos de votar 
em globo a materia. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Resultado; 
303 "sim", 118 "nao", 3 absten?des. Total 424. 

A Sr" Socorro Gomes — Sr. Presidente. pe(;o a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex" a palavra. 

A SRA. SOCORRO GOMES (PC do B — PA. Sem revi- 
sao da oradora.) — Sr. Presidente, precise retificar meu voto. 

Votei "nao", e meu voto saiu "sim", devido a essa confu- 
sao. Portanto, quero retificar meu voto: e "nao". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — V. Ex' sera 
atendida. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Passa-se 
a vota^ao do Requerimento de Destaque da Emenda n9 6. 

O Sr. Vivaldo Barbosa — Sr. Presidente, pe^o a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex* a palavra. 

(Tumulto. Vozes concomilantes.) 
O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT-RJ. Sem revisao do 

orador.) — Sr. Presidente, com esse resultado, o que esta 
aprovado? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — A Mesa 
pos em votagao a votagao em globo de todos os destaques, 
com exce^ao do art. 18. 

(Tumulto. Vozes concomilantes.) 
O SR. VIVALDO BARBOSA — Sr. Presidente, houve 

um voto "sim", e o voto "sim" e majoritSrio. Pela interpre- 
tagao de V. Ex', estd aprovada a materia de merito de todos 
os destaques. 

A Sr* Socorro Gomes — Sr. Presidente, pe^o a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 

A SRA. SOCORRO GOMES (PC do B — PA. Sem revi- 
sao da oradora.) — Sr. Presidente, votei "nao", e meu voto 
saiu "sim", dada essa confusao. Quero retificar meu voto: 
e "nao". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Ja esta regis- 
trado. 

O Sr. Vivaldo Barbosa — Sr. Presidente, para um esclare- 
cimento sobre a votagao. 

O Sr. Joao Teixeira — Sr. Presidente, vamos apelar para 
a Idgica. 

(Tumulto. Vozes concomilantes.) 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Passa-se 

a vota^ao do destaque para a Emenda n9 6. 
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O Sr. Joao Teixeira — Mas, Sr. Presidente, dessa maneira 
isso vai bater no Supremo. 

( Turnulto. Vozes concomilanies.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Passa-se 
a votagao do destaque para a Emenda n" 6. Pego ao secretario 
que o leia. 

E lido o seguinte; 
Nos termos regimentais, requeremos destaque pa- 

ra a EMP n' 0006-0, de autoria do Deputado Carrion 
Junior." 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Passa-se 
a votagao do requerimento de destaque. 

(Tumullo no plendrio. Vozes concomilanies.) 
O Sr. Vivaldo Barbosa — Sr. Presidente, pe?o a palavra 

pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 

Ex* a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex* a palavra. 

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT — RJ Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, para esclarecimento sobre a 
votagao. O painel revela 303 votos "sim". Algo foi aprovado. 
O que foi aprovado. Sr. Presidente? Os destaques votados 
em globo. Entao, todos os destaques votados em globo estao 
aprovados, porque o voto "sim" Ihes e favoravel. A maioria 
e pelo voto "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — S6 ficou 
fora o Requerimento n? 18, todos os demais foram rejeitados. 

O SR. VIVALDO BARBOSA — Aprovados com o voto 
"sim". Sr. Presidente. 

(Tumulto no plendrio. Vozes concomilanies.) 
O Sr. German© Rigotto — Sr. Presidente, pego a palavra 

pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex* a palavra. 

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMD — RS Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, quero colaborar com a Mesa 
e responder ao Deputado Vivaldo Barbosa. (Pausa.) 

E sd olhar o quadro. Os partidos que queriam rejeitar 
em bloco os requerimentos, com excegao do Destaque n" 18, 
votaram "sim". Os partidos que queriam votar destaque por 
destaque votaram "nao". Esta no quadro. Sr. Presidente. 
O resultado e claro. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Nao ha du- 
vida sobre isso. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Votagao 
do Requerimento de Destaque para a Emenda n0 6. que sera 
lido pelo Sr. Secretdrio. 

E lido o seguinte: 
"Nos termos regimentais, requeremos destaque 

para a EMP n" 0006-0" 

O SR. JOAO TEIXEIRA — Eles encaminharam recomen- 
dando o voto "nao", e o "nao" perdeu. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — O Sr. secre- 
tario fara novamente a leitura do que estara em votagao. 

E lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 18 

Nos termos regimentais, requeremos destaque pa- 
ra a EMP n" 0006, de autoria do Deputado Carrion 
Junior. 

O Sr. Neiva Moreira — Sr. Presidente, pego a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex" a palavra. 

O SR. NEIVA MOREIRA (PDT — MA. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, quero corrigir meu voto. Votei 
""nao", e apareceu "abstengao" no painel. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Em votagao 
o requerimento. 

A emenda e a seguinte; 
"Suprima-se no art. 1" da Proposta da Emenda 

Constitucional de Revisao 2-A/94 o § 6°, que tern a 
seguinte redagao: 

■•§ 6" — Pica o Poder Executive autorizado a redu- 
zir as'aliquotas de que trata o inciso V deste artigo . 

Em votagao o requerimento. 
Os Srs. Congressistas que o aprovam, queiram perma- 

necer como se acham. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Agora pas- 
sa-se a materia destacada, que acaba de ser lida. 

Pego aos Srs. Congressistas que ocupem seus lugares, 
pois se trata de materia constitucional. 

O Sr. Jose Genoino — Sr. Presidente, pego a palavra 
para um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex" a palavra. 

O SR. JOSE GENOINO (PT — SP. Sem revisao do ora- 
dor.) — Sr. Presidente, V. Ex* anunciou corretamente a vota- 
gao, e todos concordaram. Portanto, vamos votar agora o 
merito. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Do art. 
18. 

O SR. JOSE GENOINO — Vamos votar o merito do 
art. 18. Esta ccrto? Ja votamos "sim". Pois bem. Sr. Presi- 
dente, esse encaminhando que V. Ex' fez agora esta absoluta- 
mente correto, pois votamos "sim" ao requerimento e agora 
vamos votar "sim" ao merito. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Agora e 
a materia destacada. 

O SR. JOSE GENOINO — Exatamente, a materia desta- 
cada. Quero apenas lembrar a V. Ex' e fazer constar da ata 
que permitimos um destaque, votando "sim", e agora vamos 
votar o merito. Quero que fique registrado. para efeito de 
recursos na Casa. que, na votagao anterior, a maioria votou 
"sim" a votagao em globo e votou "sim" ao merito. Entre- 
tanto, V. Ex* deu uma interpretagao contraria ao que esta 
no painel. Quero que se registre isso, porque esta sessao e 
um laboratdrio para estudarmos como numa mesma sessao 
ha materias tratadas com dois pesos e duas medidas. Quero 
deleitar-me nessa materia regimental fabulosa e fantastica, 
pela criatividade do casuismo governamental. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Veja hem. 
nohre Deputado, fizemos urn requerimento atraves do qual 
foram votados todos os destaques, com exce?ao do Requeri- 
mento n" 18. que esta sendo votado agora. 

O SR. PRESIDENTE (H umherto Lucena) — Pe^o aos 
Srs. Congressistas que ocupem seus lugares. 

O Sr. Roberto Freire — Sr. Presidente. pe^o a palavra 
para cncaminhar a votagao. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS — PE. sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente. como se trata de suprimir o 
S 6'. que sc refere a uma autorizaqao ao Executivo para dimi- 
nuir as alfquotas fixadas na prdpria proposta do Governo, 
o PPS vota "sim", pela supressao. 

O Sr. Tarcisio Delgado — Sr. Presidente. pe?o a palavra 
pelaordem. ^ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — tern V. 
Ex' a palavra. 

O SR. TARCISIO DELGADO (PMDB — MG Sem revi- 
sao do orador.) — Sr. Presidente, quern vota pela supressao 
vota "sim"? t isto. Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Vota "sim". 
O SR. TARCISIO DELGADO — Sr Presidente. o PMDB 

vota "sim". 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Como vo- 

tam os outros Li'deres? 

O SR. LUIS EDUARDO (Bloco Parlamentar — BA. Sem 
revisao do orador.) — O PEL pede a sua bancada que vote 
"sim". 

O SR. HAROLDO LIMA (PC do B — BA. Sem revisao 
do orador.) — O PC do B vota "sim". 

O SR. JOAO TEIXE1RA (PL-MT. Sem revisao do ora- 
dor.) — Sr. Presidente, o PL vota "sim". 

O SR. JOSE ABRAO (PSDB — SP. Sem revisao do ora- 
dor.) — Sr. Presidente, para que o tribulo continue prevales- 
cendo depois da vota^ao do piano, o PSDB vota "sim". 

O Sr. Tara'sio Delgado — Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 

O SR. TARCISIO DELGADO PMDB — MG. Sem revi- 
sao do orador.) — Sr. Presidente, esta e a ultima votatjao 
ou ainda teremos outras? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Teremos 
mais vota?6es de outras materias. 

O SR. TARCISIO DELGADO — Mas, com rela^ao a 
esta materia, e a ultima votagao. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Esta e a 
ultima. 

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PP — PR Sem revisac 
do orador.) — Sr. Presidente. o Partido Progressista reco- 
menda o voto "sim". 

O SR. MARCELINO ROMANO MACHADO (PPR — 
SP. Sem revisao do orador.) — Sr. Presidente, o PPR e favora- 
vel a supressao e vota "sim". 

O SR. LUIZ SALOMAO (PDT — RJ. Sem revisao do 
orador.) — Sr. Presidente, o PDT votara "sim" 

O SR. PAULO DE ALMEIDA (PSD — RJ Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente. o PSD cncaminha o voto "sim". 

O SR. CHICO VIGILANTE (PT — DF Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, o PT encaminha o voto "sim". 
contra a fraude. 

O SR. JOSE SERRA (PSDB — SP. Sem revisao do ora- 
dor.) — Sr. Presidente, reiterando o voto "sim", ja apresen- 
tado pelo PSDB, quero lembrar que depois teremos a votagao 
da promulgagao. De maneira que e muito importante que 
os Deputados e Senadores nao se retirem do plenario para 
a votagao que permitira a promulgagao dessa emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Pego aos 
Srs. Congressistas que ocupem seus lugares. 

O SR. RODRIGUES PALMA (Bloco Parlamentar — MT. 
Sem revisao do orador.) — Sr. Presidente, o PTB vota "sim". 

O Sr. Vivaldo Barbosa — Sr. Presidente. pego a palavra 
para um esclarecimento sobre o processo de votagao. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT — RJ. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente. alem do destaque do § 6" encon- 
tram-se como materia controvertida as expressoes de outro 
dispositive, tambem destacado. referente aos anos de 1994 
e 1995. Indagariada Mesa como ficou a situagaodessas expres- 
soes. que deveriam ter o mesmo tratamento do § 6". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Nobre De- 
putado Vivaldo Barbosa, isso fazia parte de um outro destaque 
que foi rejeitado em globo. A Mesa, por sua prdpria iniciativa, 
nao tern como alterar o texto do primeiro turno. 

O SR. VIVALDO BARBOSA — Entao, permanecem as 
referencias a 1994 e 1995? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Permane- 
cem. porque o requerimento de destaque foi rejeitado. 

O Sr. Moroni Torgan — Sr. Presidente. pego a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 
(Vozes concomilantes.) 

O SR. MORONI TORGAN (PSDB — CE. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, a Lideranga do Governo reco- 
menda o voto "sim". 

O Sr. Joao Teixeira — Sr. Presidente, pego a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 

O SR. JOAO TEIXEIRA (PL — MT. Sem revisao do 
orador.) — Sr. Presidente, pedimos carinhosamente. depois 
de todas as agfessdes que esta Presidencia sofreu, que V. 
Ex' tenha mais tolerancia durante o processo de votagao. Ha 
varias mesas de votagao com defeito, o que provoca grandes 
filas. Ao mesmo tempo, varies oradores ocupam a tribuna. 
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nmguem orienta ninguem, e os Congressistas tern dificuldades 
em execer com seguranga o seu voto. 

Meu voto e "sim". Sr. Presidente! 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Pego aos 
Srs. Congressistas, em atengao ao apelo de V. Ex', que tomem 
seus lugares. 

A Presidencia solicita aos Srs. Congressistas que se encon- 
tram em suas bancadas que registrem seus cddigos de votagao. 

Srs. Congressistas, queiram selecionar os seus votos. 
Os Srs. Congressistas que nao registraram seus votos quei- 

ram faze-lo nos postos avulsos. 
<Procede-se d votuqdo.) 

VOTAM OS SRS. CONGRESSISTAS: 

RORAIMA 

ALCESTE ALMEIDA 
CESAR DIAS 
FRANCISCO RODRIGUES 
JQAO FAGUNDES 
JOAO FRANCA 
LUCIANO CASTRO 
MARLUCE PINTO 
RUBEN BENTO 

BLOCO - SIM 
PMDB - SIM 
BLOCO - SIM 
PMDB - SIM 
PP SIM 
PPR SIM 
PTB SIM 
BLOCO - SIM 

AMAPA 

ERALDO TRINDADE - PPR SIM 
FATIMA PELAES - BLOCO - SIM 
GILVAM BORGES - PMDB - SIM 
HENRIQUE ALMEIDA - PFL SIM 
LOUR IUAL FREITAS - PT SIM 
MURILO PINHEIRO - BLOCO - SIM 
SERGIO BARCELLOS - BLOCO - SIM 
UALDENOR GUEDES - PP SIM 

PARA 

-- ALACID NUNES - BLOCO - SIM 
- ALMIR GABRIEL - PSDB - SIM 
-■ CARLOS KAYATH - BLOCO - 
- COUTINHO JORGE - PMDB - SIM 
-- DOMINGOS JUUENIL - PMDB - SIM 
- ELIEL RODRIGUES - PMDB - SIM 
- GERSON PERES - PPR SIM 
- GIOVANNI QUEIROZ - PDT SIM 

l-IILARIO COIMBRA - BLOCO -- SIM 
-- JOSE DIOGO - PP SIM 

• MARIO CHERMONT -- PP SIM 
~ MARIO MARTINS MM PMDB -• SIM 
-- NICIAS RIBEIRO - PMDB - SIM 
- PAULO ROCHA - PT SIM 
- PAULO TITAN - PMDB - SIM 
- SOCORRO SOMES - PCDOB - SIM 
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AMAZQNAS 

ATILA LINS - BLOCO - SIM 
BETH AZIZE - PDT SIM 
EULER RIBEIRO - PMDB - SIM 

EZIO FERREIRA - BLOCO - SIM 

JOAO THOME - PMDB - SIM 
PAUDERNEY AYELINO - PPR SIM 

KONDONIA 

•••• AMIR LANDO 
- ANTONIO MORIMOTO 
•- APARICIO CARyALHO 

- PMDB - SIM 
- PPR - SIM 
- PSDB - SIM 

ACRE 

•••• CELIA MENDES 
•••• FLADIANO MELO 
- JOAO MAIA 
- JOAO IOTA 
- NABOR JUNIOR 

ZILA BEZERRA 

- PPR - SIM 
- PMDB - SIM 
- PP - SIM 
- PPR - SIM 
- PMDB - SIM 
- PMDB - SIM 

T0CANTIN8 

CARLOS PATROCINIO 
DARCI COELHO 
DERVAL DE PAIVA 
EDMUNDO GALDIND 
JOAO ROCHA 
LEOMAR QUINTANILHA 
MERUAL PIMENTA 
OSVALDO REIS 
PAULO MOURAO 

- PFL SIM 
- BLOCO - SIM 
- PMDB - SIM 
- PSDB - SIM 
- PFL SIM 
- PPR SIM 
- PMDB - SIM 
- PP SIM 
- PPR SIM 

MARANHAO 

CESAR BANDEIRA 
COSTA FERREIRA 
DANIEL SILVA 
HAROLDO SABOIA 
JAYME SANTANA 
JOSE REINALDO 
NAN SOUZA 

BLOCO 
PP 
BLOCO 
PT 
PSDB 
BLOCO 
PP 

SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 

ABSTENCAO 
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NEilVA MOREIRA 
ROSEANA SARNEY 
SARNEY FILHO 

PDT 
BLOCO 
BLOCO 

SIM 
SIM 
SIM 

CEARA 

AECIO DE BORBA 
ANTONIO DOS SANTOS 
ARIOSTO HOLANDA 
BENI VERAS 
EDSON 8ILVA 
ERNANI VIANA 
GONZAGA MOTA 
JOSE LINHARES 
LUIZ GIRAO 
LUIZ PONTES 
MARCO PENAFORTE 
MAURO BENEVIDES 
MORONI TORGAN 
ORLANDO BEZERRA 
PINHEIRO LANDIM 
SERGIO MACHADO 
UBIRATAN AGUIAR 
VICENTE FIALHO 

PPR 
BLOCO 
PSDB 
PSDB 
PDT 
PP 
PMDB 
PP 
PDT 
PSDB 
PSDB 
PMDB 
PSDB 
BLOCO 
PMDB 
PSDB 
PSDB 
BLOCO 

SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 

PIAUI 

B. SA 
CHAGAS RODRIGUES 
FELIPE MENDES 
HUGO NAPOLEAO 
JESUS TAJRA 
JOSE LUIZ MAIA 
MURILO REZENDE 
PAULO SILVA 

PP 
PSDB 
PPR 
PFL 
BLOCO 
PPR 
PMDB 
PSDB 

SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 

RIO GRANDE DO NORTE 

- ALUIZIO ALVES 
- FLAVIO ROCHA 
-- GARIBALDI ALVES 
- HENRIQUE EDUARDO ALVES 
- IBERE FERREIRA 
- JOAO FAUSTINO 
- LAIRE ROSADO 

PARAIBA 

: - ADAUTO PEREIRA 
- EFRAIM MORAIS 

PMDB 
PL 
PMDB 
PMDB 
BLOCO 
PSDB 
PMDB 

BLOCO 
BLOCO 

SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 

SIM 
SIM 
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EVALDO GONCALVES 
FRANCISCO EVANGELISTA 
NUMBERTO LUCENA 
IVANDRO CUNHA LIMA 
JOSE LUIZ CLEROT 
JOSE MARANHAO 
LUCIA BRAGA 
RAIMUNDO LIRA 
VITAL DO REGO 
ZUCA MOREIRA 

BLOCO - SIM 
PPR SIM 
PMDB -- 
PMDB - SIM 
PMDB - SIM 
PMDI3 - SIM 
PDT SIM 
PFL SIM 
PDT SIM 
PMDB - SIM 

ABSTENCAD 

PERNAMBUCO 

INOCENCIO OLIVEIRA - BLOCO - SIM 
JOSE CARLOS VASCONCELLOS - PRN SIM 
JOSE JORGE - BLOCO - SIM 
JOSE MUCIO MONTEIRO - BLOCO - SIM 
MARCO MACIEL - PFL SIM 
OSVALDO COELHO - BLOCO - SIM 
RENILDO CALHEIROS - PCDOB - SIM 
ROBERTO FREIRE - PPS SIM 

ALAGOAS 

AUGUSTO FARIAS - BLOCO - SIM 
GUILHERME PALMEIRA - PFL - SIM 
VITORIO MALTA - RPR - SIM 

SERGIPE 

ALBANO FRANCO - PRN - SIM 
BENEDITO DE FIGUEIREDO - PDT - SIM 
CLEONANCIO FONSECA - PPR - SIM 
DJENAL GONCALVES - PSDB - SIM 
JERONIMO REIS - PMN - SIM 
JOSE TELES - PPR - SIM 
PEDRO VALADARES - PP - SIM 

BAH IA 

ALCIDES MODESTO - PT SIM 
ANGELO MAGALHAES - BLOCO - SIM 
AROLDO CEDRAZ - BLOCO - SIM 
BENITO QAMA - BLOCO - SIM 
BERALDO BOAVENTURA - PSDB - SIM 

CLOVIS ASSIS - PSDB - SIM 

ERALDO TINOCO - BLOCO - SIM 

FELIX MENDONCA - BLOCO - SIM 

HAROLDO LIMA - PCDOB ~ SIM 
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JABES RIBEIRO 
JAIRO AZI 
JAIRO CARNEIRO 
JAQUES WAGNER 
JOAO ALMEIDA 
JOAO CARLOS BACELAR 
JONIVAL LUCAS 
JORGE KHOURY 
JOSAPHAT MARINHO 
JOSE CARLOS ALELUIA 
JOSE FALCAO 
JUTAHY JUNIOR 
JUTAHY MAGALHAES 
LEUR LOMANTO 
LUIS EDUARDO 
LUIZ MOREIRA 
LUIZ YIANA NETO 
MANOEL CASTRO 
MARCOS MEDRADO 
NESTOR DUARTE 
PEDRO IRUJO 
PRISCO UIANA 
RIBEIRO TAVARES 
SERGIO BRITO 
SERGIO GAUDENZI 
TOURINHO DANTAS 

PSDB 
BLOCO 
BLOCO 
PT 
PMDB 
BLOCO 
BLOCO 
BLOCO 
PFL 
BLOCO 
BLOCO 
PSDB 
PSDB 
BLOCO 
BLOCO 
BLOCO 
BLOCO 
BLOCO 
PP 
PMDB 
PMDB 
PPR 
PL 
PSD 
PSDB 
BLOCO 

SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 

MINAS GERAIS 

-- AECIO NEVES 
- AGOSTINHO VALENTE 
- ARACELY DE PAULA 
- ARMANDO COSTA 
- AVELINO COSTA 
- EDMAR MOREIRA 
- ELIAS MURAD 
- FELIPE NERI 
~ FERNANDO DINIZ 
~ GENESIO BERNARDINO 
- HUMBERTO SOUTO 
- IBRAHIM ABI-ACKEL 
- ISRAEL PINHEIRO 
- JOAO PAULO 

• JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS 
- JOSE ULISSES DE OLIVEIRA 
~ JUNIA MARISE 
- LAEL VARELLA 
- LEOPOLDO BESSONE 
- MARCOS LIMA 
- MAURICIO CAMPOS 
- NILMARIO MIRANDA 

PSDB 
PT 
BLOCO 
PMDB 
PPR 
PP 
PSDB 
PMDB 

PMDB 
PMDB 
BLOCO 
PPR 
BLOCO 
PT 
BLOCO 
BLOCO 
PRN 
BLOCO 
BLOCO 
PMDB 
PL 
PT 

SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 

SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
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ODELMO LEAO 
OSMANIO PEREIRA 
PAULO DELGADO 
PAULO HESLANDER 
PAULO ROMANO 
RAUL BELEM 
ROMEL ANISIO 
RONALDO PERIM 
SAMIR TANNUS 
SANDRA STARLING 
SAULO COELHO 
SERGIO FERRARA 
SERGIO MIRANDA 
SERGIO NAYA 
TARCISIO DELGADO 
TILDEN SANTIAGO 
WAGNER DO NASCIMENTO 
ZAIRE REZENDE 

PP 
PSDB 
PT 
BLOCO 
BLOCO 
PP 
PP 
PMDB 
PPR 
PT 
PSDB 
PDT 
PCDOB 
PP 
PMDB 
PT 
PP 
PMDB 

SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 

;SPIRITO SANTO 

ARMANDO UIOLA 
ETEUALDA GRASSI DE MENEZES 
HELUECIO CASTELLO 
JOAO CALMON 
JONES SANTOS NEVES 
JORIO DE BARROS 
LEZIO SATHLER 
NILTON BAIANO 
RITA CAMATA 
ROBERTO VALADAO 
ROSE DE FREITAS 

PMDB 
BLOCO 
PT 
PMDB 
PL 
PMDB 
PSDB 
PMDB 
PMDB 
PMDB 
PSDB 

cn 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 

RIO DE JANEIRO 

ALDIR CABRAL 
ALVARO VALLE 
ARTUR DA TAVOLA 
BENEDITA DA SILVA 
CARLOS ALBERTO CAMPISTA 
CARLOS LUPI 
CARLOS SANTANA 
CIDINHA CAMPOS 
EDUARDO MASCARENHAS 
FLAVIO PALMIER DA VEIGA 
FRANCISCO SILVA 
JAIR BOLSONARO 
JANDIRA FEGHALI 
JOSE EQYDIO 
JOSE VICENTE BRIZOLA 

BLOCO 
PL 
PSDB 
PT 
PDT 
PDT 
PT 
PDT 
PSDB 
PSDB 
PP 
PPR 
PCDOB 
PL 
PDT 

SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 



1154 Quinta-feira 24 DlARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Revisao da Constitui^ao Federal) Fevereiro de 1994 

JUNOT ABI-RAMIA 
LAERTE BASTOS 
LAPROVITA VIEIRA 
LUIZ SALOMAO 
MARINO CLINGER 
MIRO TEIXEIRA 
NELSON BORNIER 
NELSON CARNEIRO 
PAULO DE ALMEIDA 
PAULO RAMOS 
REGINA GORDILHO 
ROBERTO CAMPOS 
ROBERTO JEFFERSON 
RUBEM MEDINA 
SANDRA CAVALCANTI 
SERGIO AROUCA 
SIDNEY DE MIGUEL 
UIYALDO BARBOSA 
YLADIMIR PALMEIRA 
WANDA REIS 

PDT SIM 
PSDB - SIM 
PP SIM 
PDT SIM 
PDT SIM 
PDT SIM 
PL SIM 
PMDB - SIM 
PSD SIM 
PDT SIM 
PRONA - SIM 
PPR SIM 
BLOCO - SIM 
BLOCO - SIM 
PPR SIM 
PPS SIM 
PV SIM 
PDT SIM 
PT SIM 
PMDB - SIM 

SAO PAULO 

- ALBERTO GOLDMAN - PMDB — SIM 
- ALDO REBELO - PCDOB SIM 
- ALOIZIO MERCADANTE — PT SIM 

ARMANDO PINHEIRO „ PPR SIM 
ARY KARA - PMDB — SIM 

- BETO MANSUR - PPR — SIM 
-- CARDOSO ALVES - BLOCO — SIM 
■ CARLOS NELSON - PMDB - SIM 
- CUNHA BUENO _ PPR —* SIM 
- DIOGO NOMURA — PL SIM. 
- EDUARDO JORGE PT MM SIM 
- EUCLYDE8 MELLO — PRN MM SIM 
- EDA BLAY _ PSDB MM SIM 
- FABIO FELDMANN - PSDB -M SIM 
- FAUSTO ROCHA — PL MM SIM 
- 6AST0NE RIGHI — BLOCO MM 
- GERALDO ALCKMIN FILHO — PSDB MM SIM 
-- HELIO BICUDO PT MM 
- IRMA PASSONI — PT -M SIM 
-- JORGE TADEU MUDALEN — PMDB MM SIM 

• JOSE ABRAO — PSDB MM SIM 
- JOSE ANIBAL - PSDB MM SIM 
- JOSE DIRCEU - PT MM SIM 
- JOSE GENOINO — PT MM SIM 
• JOSE SERRA — PSDB ..M SIM 
- KOYU IHA - PSDB MM SIM 
■ LIBERATO CABOCLO PDT •M. SIM 

- LUIZ CARLOS SANTOS - PMDB MM SIM 



Fevereiro de 1994 DlARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Revisao da Constituiijao Federal) Quinta-feira 24 1155 

LUIZ GUSHIKEN 
LUIZ MAXIMO 
MALULY NETTO 
MARCELINO ROMANO MACHADO 
MARCELO BARBIERI 
MARIO COVAS 
MAURICI MARIANO 
MAURICIO NAJAR 
NELSON MARQUEZELLI 
PAULO LIMA 
PAULO NOVALS 
PEDRO PAVAO 
ROBERTO ROLLEMBERG 
ROBSON TUMA 
TUGA ANGERAMI 
UADAO GOMES 
UALDEMAR COSTA NETO 
WAGNER ROSSI 
WALTER NORY 

PT 
PSDB 
BLOCO 
PPR 
PMDB 
PSDB 
PMDB 
BLOCO 
BLOCO 
BLOCO 
PMDB 
PPR 
PMDB 
PL 
PSDB 
PP 
PL 
PMDB 
PMDB 

SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 

NATO GROSSO 

™ JOAO TEIXEIRA 
-• JONAS PINHEIRO 
- JULIO CAMPOS 
-- MARCIO LACERDA 
- OSCAR TRAVASSOS 
- RICARDO CORREA 
- RODRIGUES PALMA 
- WELINTON FAGUNDES 

PL 
BLOCO 
PFL 
PMDB 
PL 
PL 
BLOCO 
PL 

SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 

IHSTRITO FEDERAL 

AUGUSTO CARVALHO 
CHICO VIGILANTE 
OSORIO ADRIANO 
PAULO OCTAVIO 
SIGMARINGA SEIXAS 
VALMIR CAMPELO 

PPS 
PT 
BLOCO 
PRN 
PSDB 
PTB 

SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 

GO I AS 

ANTONIO FALEIROS 
HALEY MAROON 
IRAM SARAIVA 
LAZARO BARBOSA 
LUCIA VANIA 
LUIZ SOYER 
MARIA VALADAO 

PSDB 
PMDB 
PMDB 
PMDB 
PP 
PMDB 
PPR 

- SIM 
- SIM 
- SIM 
- SIM 
~ SIM 
- SIM 
- SIM 
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- MAURO MIRANDA 
PAULO MANDARINO 

-- ROBERTO BALESTRA 
- RONALDO OAIADO 
- OILMAR ROCHA 
- VIRMONDES CRUVINEL 
- ZE GOMES DA ROCHA 

'-1AT0 GROSSO DO SUL 

-• GEORGE TAKIMOTO 
- LEUY DIAS 
- MARILU GUIMARAES 
- NELSON TRAD 
- YALTER PEREIRA 
- UALDIR GUERRA 
- WILSON MARTINS 

PARANA 

- BASILIO VILLANI 
• CARLOS ROBERTO MASSA 

CARLOS SCARPELINI 
• DENI SCHWARTZ 

••• FLAYIO ARNS 
- IYANIO GUERRA 
- JONI VARISCO 
- JOSE FELINTO 

- JOSE RICHA 
-- LUCIANO PIZZATTO 
~ LUIZ CARLOS HAULY 
- MAX ROSENMANN 
- MOACIR MICHELETTO 
~ MUNHOZ DA ROCHA 
- OTTO CUNHA 
- PAULO BERNARDO 

PEDRO TONELLI 
- PINGA FOGO DE OLIYEIRA 
~ REINHOLD STEPHANES 
- RENATO JOHNSSON 
- SERGIO SPADA 
- WERNER WANDERER 
-• WILSON MORE IRA 

SANTA CATARINA 

- ANGELA AMIN 
~ CESAR SOUZA 
~ DEJANDIR DALPASQUALE 

- PMDB - SIM 
- PPR - SIM 
- PPR - SIM 
- BLOCO - SIM 
- BLOCO - SIM 
- PMDB - SIM 
- PRN - SIM 

- BLOCO - SIM 
- PTB - SIM 
- BLOCO - SIM 
- BLOCO - SIM 
- PMDB - SIM 
- BLOCO - SIM 
- PMDB - SIM 

- PPR - SIM 
- BLOCO ~ SIM 
- PP - SIM 
- PSDB - SIM 
- PSDB - SIM 
- BLOCO - SIM 
- PMDB - SIM 
- PP - SIM 

- PSDB - SIM 
- BLOCO - SIM 
- PP - SIM 
~ PDT - SIM 
- PMDB - SIM 
- PSDB - SIM 
- PPR - SIM 
- PT - SIM 
- PT - SIM 
- PDT - SIM 
- BLOCO - SIM 
- PP - SIM 
- PP - SIM 
- BLOCO - SIM 
~ PSDB - SIM 

- PPR - SIM 
- BLOCO - SIM 
- PMDB - SIM 
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EDISON ANDRINO - PMDB • - SIM 

ESPERIDIAO AMIN - PDS - SIM 

LUIZ HENRIQUE - PMDB - - SIM 

NELSON WEDEKIN - PDT - SIM 

NEUTO DE CONTO - PMDB - SIM 

RUBERYAL PILOTTO - PPR - SIM 

YALDIR COLATTO ... PMDB - SIM 

RIO GRANDE DO SUL 

ADROALDO STRECK - PSDB - SIM 
ADYLSON MOTTA - PPR - SIM 

ANTONIO BRITTO - PMDB - SIM 

ARNO MAGARINOS - PPR - SIM 

CARLOS AZAMBUJA - PPR - SIM 

CARLOS CARDINAL - PDT - SIM 

CARRION JUNIOR - PDT - SIM 

CELSO BERNARDI - PPR - SIM 

EDEN PEDROSO - PT - SIM 

FERNANDO CARRION - PPR - SIM 

FETTER JUNIOR — PPR - SIM 

GERMANO RIGOTTO - PMDB - SIM 

IYO MAINARDI - PMDB - SIM 

JOSE FORTUNATI - PT - SIM 

LUIS ROBERTO PONTE - PMDB - SIM 

NELSON JOBIM - PMDB - SIM 

NELSON PROENCA - PMDB - SIM 

ODACIR KLEIN - PMDB - SIM 

PAULO PAIM •- PT - SIM 

PEDRO SIMON - PMDB - SIM 

TELMO KIRST ... PPR - SIM 

WALDOMIRO FIORAYANTE — PT - SIM 
WILSON MULLER ... PDT - SIM 

O Sr. Jos6 Abrao — Sr. Presidente, pego a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tem V. 
Ex' a palavra. 

O SR. JOSE ABRAO (PSDB — SP. Sem revisao do ora- 
dor.) —Sr. Presidente, o PSDB vota "sim", pela manuten9ao 
do tributo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Para apro- 
var supressao o voto e "sim"; para rejeitar o voto e "nao". 

O Sr. Chico Vigilante — Sr. Presidente, pe90 a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tem V. 
Ex' a palavra. 

O SR. CHICO VIGILANTE (PT — DF. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, desejo orientar a bancada do 
Partido dos Trabalhadores para que vote "sim". 

Em seguida, entraremos em obstru9ao, porque nao que- 
remos a promulga9ao desta materia. 

A bancada esti dispensada e eu ficarei aqui em vigilSncia. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — O PT esta 
em obstru9ao. 

O Sr. Germano Rigotto — Sr. Presidente, pe90 a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tem V. 
Ex' a palavra. 

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB — RS. Sem revi- 
sao do orador.) — Sr. Presidente, chamamos a aten9ao porque 
esta vota9ao 6 importante. Nosso voto e "sim para retirar 
o art. 6° 

Logo apds teremos uma nova vota9ao para a promulga9ao 
da matdria. 



1158 Quinta-feira 24 DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Revisao da Constituiqao Federal) Fevereiro de 1994 

O SR. PRESIDENTE (Flumberto Lucena) — Pe?o aos 
Srs. Congressistas que permanegam em plenario, porque tere- 
mos novas votagoes. 

O Sr. H^lio Bicudo — Sr. Presidente, peqo a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 

O SR. HELIO BICUDO (PT — SP, Sem revisao do ora- 
dor.) — Sr. Presidente, desejo registrar que o meu voto foi 
"sim", embora tenha registrado "nao". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Pois nao, 
Deputado. 

O Sr. Joao Teixeira — Sr. Presidente, petjo a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 

O SR. JOAO TEIXEIRA (PL — MG. Sem revisao do 
orador.) — Sr. Presidente, o PL aproveita a oportunidade 
para orientar aqueles que estao chegando. Nosso voto e "sim". 
Sr. Presidente. 

O Sr. Ernesto Gradella — Sr. Presidente, pe^o a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex-' a palavra. 

OSR.ERNESTOGRADELLA(PSTU — SP. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, parece que com o resultado 
desta votaijao teremos prejuizo nas verbas da educagao, da 
saiide e da habitagao popular. Infelizmente, o Imposto de 
Renda do trabalhador sobe por tempo indeterminado. No 
caso desse aumento sobre o lucro dos bancos. ele se dara 
apenas nos exercicios financeiros de 1994 e 1995. Portanto, 
ha realmentedois pesos eduasmedidas: aumenta-se o Imposto 
de Renda da pessoa fi'sica e nao se aumenta o da pessoa 
jun'dica. 

Para os bancos e dado um aumento com prazo limitado 
e certas garantias que os banqueiros, comovidos, devem estar 
agradecidos a esta Casa pela gentileza. 

Gostan'amos de dizer tambem que o encaminhamento 
da Mesa fez com que realmente ate os proprios defensores 
da Revisao Constitucional e do Fundo Social de Emergencia 
votassem de maneira enganosa, a favor de todas as emendas 
apresentadas. E claro que a Mesa interpretou de maneira 
diferente e isso vai dar questao para os recursos que serao 
encaminhandos amanha nesta Casa. 

Sr. Presidente, acho que isso e para chamar a atengao 
no sentido de que o tal Regimento votado para a Revisao 
Constitucional, alem de criar um relator todo-poderoso, deu 
poderes de divindade aos lideres da maioria nesta Casa, pois 
essa modifica^ao, que seta gerando toda essa confusao, vem 
de um Regimento elaborado de maneira enganosa. 

Essas emendas aglutinativas, na verdade com a finalidade 
de passar o rolo compressor sobre a minoria, estao permitindo 
que se cometam erros em cima de erros e a Mesa va costurando 
da maneira como puder. inclusive nao aceitamos que o Sena- 
dor Mario Covas venha dizer que a culpa da elabora^ao do 
Regimento e dos que sao contra a Revisao e que nao quiseram 
votar. Desde o im'cio os contrarios a revisao vem denunciando 
o Regimento, dizendo que contemuma serie de casufsmos 
que geraria esses problemas que at estao. 

Oue o Senador Mario Covas nao venha desviar o Regi- 
mento que eles quiseram fazer para passar o rolo compressor 
sobre quern e contra a Revisao Constitucional e jogar a culpa 
nos que estao fazendo obstrugao nesta Casa! 

Em nome do PSTU, gostan'amos de dizer que estamos 
em obstru^ao a todas essas votagdes, e tambem nesse caso,, 
porque entendemos que quern fez a confusao foram os pro- 
prios Lideres da Maioria. os proprios Lideres do Governo. 
E quem pariu Matcus que o embale! 

O Sr. Gastone Righi — Sr. Presidente, pego a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 

O SR. GASTONE RIGHI (Bloco Parlamentar — SP. Sem 
revisao do orador.) — Sr. Presidente, farei uma observagao 
apenas para registrar um fato a Mesa, para que ele nao decorra 
em dbice. 

A Mesa julgou um requerimento, e isso foi impugnado 
pelo Deputado Jose Genoino e por outros. Apesar de o Sr. 
Relator conhecer perfeitamente o Regimento, a decisao nao 
ficou clara. 

Sr. Presidente, gostaria de registrar que V. Ex' colocou 
em votagao um requerimento de votagao em bloco de requeri- 
mento de destaque. Sao coisas diferentes. Aprovado esse re- 
querimento, a segunda votagao seria desses requerimentos 
de destasque. Ou seja, primeiro votar em bloco os requeri- 
mentos. A segunda votagao seria para votar os requerimentos 
de destaque. Sao duas votagdes simbdlicas. Nao haveria nem 
verificagao. Na primeira votagao V. Ex" fez o pedido de verifi- 
cagao, mas a segunda seria simplesmente simbdlica. E evi- 
dente que quem se pronunciou na primeira verificagao e disse 
"sim" foi porque nao aceitava aqueles requerimentos de desta- 
que com parecer contrario. Entao, no amago de sua decisao, 
ha justiga plena, nao tenho diivida. So que ela, na realidade, 
nao cumpriu com absoluta fidelidade a letra fria do Regi- 
mento, o que nao a invalida. Sr. Presidente. Ela esta legiti- 
mada pela verificagao, pela vontade expressa, porque quem 
quis aprovar aqueles destaques votou "nao". E veja que o 
Deputado Vivaldo Barbosa e outros que protestaram votaram 
"nao". Os demais, que eram pela aprovagao em globo e pela 
recusa dos requerimentos, votaram "sim". O merito sd se 
votaria caso fossem aprovados os requerimentos de destaque. 

Sr. Presidente, apenas desejava consignar esta observa- 
gao. Nao se vota o merito, a menos que o requerimento de 
destaque tenha sido aprovado. E os requerimentos de desta- 
que nao foram aprovados. Sd este, o de mimero dezoito, 
foi aprovado. Por isso, V. Ex' submeteu o seu merito ao 
julgamento da Casa como materia constitucional, por votagao 
nominativa, porque o requerimento de destaque foi aprovado. 

V. Ex' esta correto em sua decisao. 

O Sr. Jose Genomo — Sr. Presidente, pego a palavra 
para contraditar a questao de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Nao ha 
questao de ordem. 

O Sr. Jose Abrao — Sr. Presidente, pego a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex* a palavra. 

O SR. JOSE ABRAO (PSDB — SP. Sem revisao do ora- 
dor.) — Sr. Presidente, o PSDB recomenda o voto "sim" 



Fevereiro tit- 1994 D1ARIO DO CONGRESSO N ACION AL (Rcvisao da Constituigao Federal) Ouinta-feira 24 1159 

Hm nome da Lideranga do PSDB. fazemos apelo para 
(.pie os Srs. Congressistas permane^am no plenario. porque 
teremos, logo em seguida. outra vota^ao importante. 

() Sr. Jose Genoino — Sr. Presidente. pego a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luccna) — Tern V. 
Fx a palavra. 

O SR. JOSE GENOINO (PT — SP, Sem revisao do ora- 
dor.) — Sr. Presidente. V. Fx' realizou. hoje. duas votagoes 
em globo. 

V. Ex1 aprovou o requerimento e nao procedcu a verifi- 
cagao de quorum porque o Deputado Paulo Ramos nao tinha 
apoiamento. esta declarado, Nem houve votagao, considerou 
aprovado o requerimento sem verificagao. porque S. Ex nao 
tinha o apoiamento necessario. Esta nas notas taquigraficas. 
Em seguida. V. Ex' colocou em votagao em globo o conteiido 
dos destaques. Ouero apenas esclarecer o Plenario. Portanto. 
varnos dirimir o conteiido do "sim" e do "nao". Se V. Ex' 
colocou em votagao em globo o merito, quern votou "sim". 
aprovou o merito; quern votou "nao", o rejeitou. Nao e isso. 
Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Nao ha du- 
vida de que nao era o merito que estava em votagao e. sim, 
o requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Vai-se en- 
cerrar a votagao. 

() Sr. Germano Rigotto — Sr. Presidente. pego a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex-' a palavra. 

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB — RS. Sem revi- 
sao do orador.) — Sr. Presidente. lembro ao Plenario que 
teremos mais uma votagao. Solicitamosaoscolegas de bancada 
que nao se afastem do plenario. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Encerrada 
a votagao: 

A Sr" Jandira Eeghali — Sr. Presidente, pego a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Nobre De- 
putada Jandira Feghali, dcpois da votagao darei a palavra 
a V. Ex' 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Encerrada 
a votagao. 

A Mesa vai anunciar o resultado da votagao; 383 votos 
"sim", 3 votos "nao", abstengoes, 2. Total: 388 votos. ^ 

Aprovada a emenda supressiva. 
E a seguinte a emenda aprovada; 
Suprima-se, no art. 1" da Proposta de Emenda Constitu- 

cional de Revisao n" 2-A/94, p. § 6" que tern a seguinte redagao: 
"§ 6" Fica o Podcr Executivo autorizado a reduzir 

as aliquotas de que trata o inciso V deste artigo." 

O Sr. Jose Genoino — Sr. Presidente, pego a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V 
Ex" a palavra. 

O SR. JOSE GENOINO (PT — SP.Sem revisao do ora- 
dor.) — Sr. Presidente, V. Ex' acaha de proclamar o resultado 
da votagao. Esta absolutamente certo. Mas lembraria — e 
isso consta das notas taquigraficas — que V. Ex' prorrogou 
esta sessao ate as 23h. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Prorroguei- 
a ate as 24h. 

O SR. JOSE GENOINO — Automaticamente? 
OSR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Nao. propus 

ao Plenario. V. Ex' nao ouviu. 

O SR. JOSE GENOINO — Sr. Presidente. sou tolerante. 
Se nao ouvi e V. Ex' esta me informando, confio na Mesa. 
E gostaria de confiar sempre. se agisse com lisura em outras 
materias. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Como sem- 
pre agiu. 

O Sr. Jose Maria Eymael — Sr. Presidente. pego a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 

(Fores concomiiames) 

OSR. JOSE MARIA EYMAEL (PPR — SP. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente. V. Ex" acaba de promulgar... 

O Sr. Nan Souza — Sr,Presidente, este painel esta compli- 
cado. Votei "sim" e apareceu "nao". Meu voto e "sim". 

O SR. JOSE MARIA EYMAEL — V. Ex' proclamou 
o resultado; 383 votos "sim"; 3 votos "nao" e 2 abstengoes. 
E declarou; foi aprovada a emenda supressiva. Na votagao 
anterior, o painel comportou-se da mesma maneira. O voto 
"sim" era predominante. o voto "nao". era em mimero me- 
nor. Qual o resultado que V. Ex" proclamou que venceu: 
o"nao"? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luccna) — Nobre De- 
putado. esta e materia vencida. 

Fica dispensada a redagao final. 
As declaragoes de voto cncaminhadas a Mesa segao publi- 

cadas. 
Sao as seguintes as declaragoes de voto. 

Votagao do Fundo Social de Emergencia na 
Sessao de Fevereiro de 1994 

Declaragao de voto do Deputado 
Valter Pereira — PMDB/MS 

Minha conduta poli'tica sempre foi ponlificada pela fideli- 
dade e disciplina partidaria. 

Na votagao especffica do Fundo Social de Emergencia. 
entretanto, sou compelido a afastar-me da orientagao da mi- 
nha lideranga, comandada pelo grande homem piiblico e com- 
panheiro de histdricas jornadas, Deputado Tarci'sio Delgado. 

Embora entendendo que o elenco de medidas propostas 
pelo Ministro Fernando Henrique Cardoso contenha impor- 
tantes remedios para o saneamento das contas piiblicas, nao 
posso avalizar o corte de 20% das verbas vinculadas a cducagao 
e a habitagao que a proposta impoe. 

Eliminar parte dessa obrigagao da Uniao para com o 
ensino piiblico e para com a construgao de casas populares 
e fazer menos cabo do futuro de milhdes de jovens e escarniar 
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as viscissitudes do imenso exercito de miseraveis que consti- 
tuem significativa parcela da nossa populagao. 

O eminente Senador Joao Calmon com sua clarividencia 
e autoridade, em memoravel intervengao, teve oportunidade 
de chamar a atengao desta Casa para o fato de que a vinculagao 
de recursos, tal como consta do texto constitucional, constitui 
importante conquista. resultante de longos anos de lutas e 
que. por isso. nao pode ser desprezada em fungao de circuns- 
tancias episodicas. 

Em reuniao da Bancada do meu Partido, o PMDB, de- 
fend! tese no sentido de que se apoiasse a votagao dos desta- 
ques que permitiriam manter a vinculagao que imprescindi'vel. 
Entretanto, fui voto vencido. 

Em razao do exposto, nao me resta outra alternativa 
senao votar contrariamente a aprovagao do aludido Fundo. 

Sala das Sessoes, 23 de fevereiro de 1994. — Deputado 
Valter Pereira. 

DECLARACOES DE VOTO 
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O SR. PRESIDENTE (Flumberto Lucena) — Indago do 
Relator se esta de acordo com a dispensa da reda?ao final. . 

O Sr. Mansueto de Lavor — Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex" a palavra. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB — PE. Sem 
revisao do orador.) — Sr. Presidente, pego que o meu voto 
"sim" sejaconsignado, uma vezque o meu nome naoapareceu 
no painel. 

O SR. PRESIDENTE (Flumberto Lucena) — V. Ex" sera 
atendido. 

O Sr. Victor Facioni — Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 

O SR. VICTOR FACCION1 (PPR — RS Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, pe?o que consigne o meu voto 
"sim", que nao apareceu no painel. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — V. Ex' sera 
atendido. 

O SR. NELSON JOBIM (Relator) — A proposta de 
Emenda Constitucional n" 2-A/94 compoe-se do art. 71, para- 
grafo tinico, art. 72, incisos I, II, III, IV, V e VI. §§ 1", 
2", 3", 4" e 5", incisos I e II, e § 6", e art. 73. O § 6° do 
art. 72 foi suprimido pela votaqao ora realizada. 

Portanto, e dispensdvel a redagao final, uma vez que 
nem ha alteraqao numerica, ja que o § 6' e exatamente o 
ultimo paragrafo do art. 72. Se foi suprimido. nao houve 
nem alteraQao numerica. 

OSR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) —Fica dispen- 
sada a reda^ao final, nos termos do art. 13, § 7", da Resolugao 
n' 1, de 1993 — RCF. 

O Sr. Jose Abrao — Sr. Presidente. pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 

O SR. JOSE ABRAO (PSDB — SP. Sem revisao do ora- 
dor.) — Sr. Presidente, fazemos um apelo aos Srs. Parlamen- 
tares para que permaneqam no plenario, porque teremos em 
seguida outra vota^ao importante. 

A Sr* Jandira Feghali — Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PC do B — RJ. Sem revi- 
sao da oradora.) — Sr. Presidente, eu havia pedido a palavra 
para pedir esclarecimento a Mesa exatamente sobre a questao 
que o Deputado Jose Maria Eymael levantou agora. 

Na verdade, na votaqao dos destaques, o de n" 18 ficou 
separado, tendo sido votado agora. Mas para os que foram 
votados em globo, que tiveram uma vinica votagao, o resultado 
foi "sim". predominantemente. Entao. e importante interpre- 
tarmos aqui essa vota?ao. Na verdade, se votei "sim" aos 
requerimentos em globo e nao houve uma outra votaqao de 
mcrito. a interpretagao e de que o voto "sim" e para os requeri- 
mentos de destaque tambem, de que o Plenario aprova esses 
destaques. t. importante que isto fique pelo menos registrado 
aqui. Possivelmente havera uma discussao posterior desta 
questao, e e bom que o Plenario esteja ciecte disto. Em deter- 

minado momento, seja aqui dentro, seja juridicamente, esta 
questao seralevantada, porque, se nao houve vota^ao anterior 
posterior do merito dos destaques, a interpreta^ao e de que 
o voto "sim" valeu inclusive para os requerimentos de desta- 
ques, apesar de que, em nome do social, tentaram aqui, nao 
sei se em troca de Ministerios ou por outras posturas fisiolo- 
gicas, retirar as verbas da Educa?ao. Mas, concretamente, 
a votado foi uma so, e o voto foi predominantemente "sim"'. 
E importante colocar esta questao em relevancia, porque me- 
recera uma discussao posterior. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Esta e mate- 
ria vencida. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Sobre a 
mesa requerimento que sera lido pelo Sr. SecretSrio. 

E lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N9 69, DE 1994-RCF 
Excelentfssimo Senhor Presidente 
Requeremos, nos termos do § 12 do art. 13 da Resolu?ao 

n" 1, de 1993-RCF, a promulgagao da Emenda Constitucional 
relativa ao Fundo Social de Emergencia, visto que a materia 
foi aprovada em segundo turno nos termos do § T in fine. 

Sala das Sessoes, 23 de fevereiro de 1994. — Luiz Carlos 
Santos — Germano Rigotto — Jose Serra — Mario Covas 
— Pedro Simon — Marco Maciel. 

O Sr. Vivaldo Barbosa — Sr. Presidente, pego a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra pela ordem. 

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT — RJ. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, pego encarecidamente ao nobre 
Secretario que leia o requerimento pausadamente, para a nos- 
sa devida compreensao. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — S. Ex* vai 
reler. 

E lido o seguinte: 
Requeremos, nos termos do § 12 do art. 13 da 

Resolugao n" 1, de 1993, a promulgagao da emenda 
constitucional relativa ao Fundo Social de Emergencia, 
visto que a materia foi aprovada em segundo turno, 
nos termos do § 7" 

O Sr. Vivaldo Barbosa — Sr. Presidente, pego a palavra 
para uma questao de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT — RJ. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, com a devida compreensao 
do texto, quero, antes de a materia ser colocada em aprecia- 
gao. que V. Ex" leia o § 11 do mesmo art. 13, invocado pelo 
requerimento, que requer e exige, primeiro, a publicagao por 
cinco dias da materia votada, antes de ser promulgada. 

O requerimento so pode ser considerado na perspectiva 
de se cumprir antes o § 11 do mesmo art. 13. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Veja V. 
Ex' Diz o § 11 do art. 13; 

"Decorridos cinco dias da publicagao da redagao 
final, no diario dos trabalhos revisionais, podera a ma- 
teria ser inclui'da na Ordem do Dia, com preferencia 
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sobre qualquer outra, para a promulgagao, como emen- 
da constitucional de revisao." 

Aeontece que V. Ex' deve ter ouvido que consultei o 
Relator se ele dispensava a redaqao final, e S. ExJ concordou. 

O SR. V1VALDO BARBOSA — Desculpe-me, Sr. Presi- 
dente. Nao e a redagao final, e a publicagao, decorrido o 
prazo de cinco dias. 

O SR. PRES1DENTE (Humberto Lucena) — Decorrido 
o prazo de cinco dias da publicagao da redagao final. 

O SR. V1VALDO BARBOSA — Perfeito. Queremos que 
a redagao final... 

O SR. PRES1DENTE (Humberto Lucena) — Mas nao 
houve redagao final, foi dispensada a redagao final. 

O SR. VIVAEDO BARBOSA - Sr Presidente. o Relator 
proclamou a materia aprovada. para a qual se dispensava 
qualquer apreciagao do Plenario. Dispensava-se a votagao, 
mas o Relator nao tern o poder de proclamar que ela nao 
devera ser publicada. Ele tern poder de dispensar qualquer 
apreciagao, ja que enumerou toda a materia aprovada. Nao 
caberia a ele formular uma redagao final. O nobre Relator, 
por mais imperial que seja sua postura neste plenario. ja nao 
tera o poder de revogar o § 11, que requer a publicagao 
da redagao final no interstfcio de cinco dias. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Veja V. 
Ex', o art. 13. § 7", que diz: 

"Encerrada a votagao, a materia aprovada sera 
encaminhada ao relator para oferecimento da redagao 
final, dispensando-se esta, a jufzo da Mesa ou ouvido 
o relator. se aprovada sem emendas ou na forma do 
substitutivo integral." 

Ouvido o Relator, S. Ex' dispensou a redagao final. 
Por sua vez. diz o art. 11: 

"Art. 11. Decorridos cinco dias da publicagao 
da redagao final..." 

Ora, se nao houve redagao final, nao ha publicagao. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Concede 
a palavra ao Congressista Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PEL — BA) — Sr Presi- 
dente. Srs. Congressistas, neste momento, nao quero fazer 
urn apelo a sua competencia, seria desnecessario, mas quero 
fazer um apelo ao seu bom senso. 

Nao ha materia que possa ser promulgada, sem haver 
uma redagao final. O que se dispensou foi a formalidade da 
votagao da redagao final, porque nao houve modificagao. 

Apelo para o seu bom senso. Para que haja a promul- 
gagao, nos termos previstos no Regimento — e, no merito, 
sou contra essa promulgagao; mas nao e hora de discuti-la 
— tern de haver uma redagao final. Do contrario, sera promul- 
gado o que? Atente V. Ex": a materia deve ser conhecida 
na sua forma final e definitiva, o que equivale a redagao. 
Enquanto essa redagao nao for publicada. nao ha o que pro- 
mulgar. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Nobre Con- 
gressista, antes de concluir, pedirei um esclarecimento ao Re- 
lator. Em seuuida, voltarei a falar sobre as consideragdes de 
V. Er 

Concedo a palavra ao Relator. 

O SR. NELSON JOBIM (Relator) — Sr. Presidente. tern 
absoluta razao o Senador Josaphat Marinho. uma vez que 
o Regimento preve a inclusao, na Ordem do Dia, da redagao 
final, para promulgagao. 

Ocorre que ja foi requerida — esclarego entao, em face 
do requerimento estabelecido — a aprovagao do requerimento 
para que a materia seja inclui'da na Ordem do Dia para promul- 
gagao. Nao sera promulgada hoje. Aprovado que seja o reque- 
rimento de promulgagao imediata, esta materia sera inclui'da 
na Ordem do Dia da sessao subseqiiente para a promulgagao. 
Nao havera. seguramente. promulgagao nesta sessao. O que 
pode haver nesta sessao, isto sim. e a aprovagao do requeri- 
mento para promulgagao imediata. Portanto, tern razao o 
Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho — Agradego o esclarecimento, 
que poe ordem regimental na discussao. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Entao, esta 
esclarecido. 

O requerimento diz: 
"Requeremos, nos termos do S 2" do art. 13 da 

Resolugao n 1/93-RCF. a promulgagao da emenda 
constitucional relativa ao Fundo Social de Emergencia. 
visto que a materia foi aprovada em segundo turno, 
nos termos do § 7" in fine. 

Portanto, a materia sera preparada para a promulgagao, 
a ser inclui'da em Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Em voagao 
o requerimento. 

O Sr. Haroldo Lima — E os tais "decorridos cinco dias 
da publicagao"'.' 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Pego aos 
Srs, Congressistas que ocupem seus lugares. A votagao e nomi- 
nal, porque o quorum e de maioria absoluta. 

O Sr. Wilson Miiller — Sr. Presidente. V. Ex' insiste 
em nao me conceder a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex" a palavra. 

O SR. WILSON MULLER (PDT — RS. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, teria uma preliminar a apre- 
sentar a V. Ex' com relagao a promulgagao. Mas e evidente 
que nao contamos nem com a compreensao de V. Ex' c muito 
menos esperamos veneer nesta materia que vou apresentar. 

Nesta noite foi aprovada uma modificagao no art. 34, 
que diz exatamente o seguinte: 

"Os trabalhos serao encerrados impreterivelmente 
no dia 31 de maio de 1994, convocando-se a seguir 
sessao solene para a promulgagao." 

Havera a promulgagao da revisao. Sr. Presidente. ficando 
prejudicadas as materias nao apreciadas. 

Sr. Presidente, foi aprovado hoje a noite. de forma abso- 
lutamente a nosso ver irregular, transpondo requerimento, 
mas de qualquer forma foi aprovado. um artigo dizendo que 
a promulgagao da revisao constitucional sera no dia 31 de 
maio. Estou antecipando os termos de mais uma agao que 
teremos certamente que mover no Supremo Tribunal Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Nobre Con- 
gressista. isso af e outra questao. E a promulgagao final, mas 
o Regimento preve, no art. 13. § 2", a inclusao da materia 
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na Ordem do Dia para promulga?ao como emenda constitu- 
cional de revisao que sera feita a requerimento de 59 Congres- 
sistas ou Li'deres que representem esse numero, sujeito a deli- 
beragao de Plenario por maioria absoluta. Trata-se ai de pro- 
mulgagao parcial. V. Ex" se refere a promulgagao total. 

O Sr. Wilson Miiller — Previa. Se V. Ex' me permitir... 
O SR. PRES1DENTE (Flumberto Lucena) — Ja foi deci- 

dida a questao. Vamos a votagao. Ja houve a decisao da 
Mesa, Deputado. 

(Manifeslafdes no plenario.) 

O Sr. Wilson Miiller — Nao e possivel, V. Ex' esta com 
extrema ma vontade comigo Sr. Presidente, 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) —Ja esta deci- 
dida a materia. 

O Sr. Wilson Miiller — O que eu estou dizendo a V. 
Ex* e que a materia aprovada hoje revoga este artigo. E evi- 
dente que revoga. Materia nova aprovada revoga uma materia 
antiga. Houve uma revoga^ao tacita daquele artigo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — A questao 
ja foi decidida. Vamos a vota?ao. V. Ex" esta falando sobre 
materia vencida. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — A Presi- 
dencia solicita a todos os Srs. Congressistas que ocupem os 
seus lugares, a fim de dar im'cio a votaqao pelo sistema eletro- 
nico. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Pe<jo aos 
Srs. Lideres que orientem as suas bancadas. 

Como votam os Srs. Lideres? 

O SR. GERMANO R1GOTTO (PMDB — RS. Sem revi- 
sao do orador.) — Sr. Presidente, o PMDB vota "sim". 

O SR. JOSE ABRAO (PSDB — SP. Sem revisao do ora- 
dor.) — Sr. Presidente, o PSDB vota "sim". 

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PP — PR. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, o PP vota "sim". 

O SR. HAROLDO LIMA (PC do B — BA. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, o PC do B esta em obstru^ao. 

O Sr. Vivaldo Barbosa — Sr. Presidente, pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 

Ex' a palavra. 
O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT — RJ. Sem revisao 

do orador.) — Sr. Presidente, para efeitos regimentais, quero 
reiterar que recorro da decisao de V. Ex' que considerou 
materia vencida a questao de ordem levantada pelo Deputado 
Wilson Miiller. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — E irrecor- 
rivel essa decisao. Nao se trata de materia constitucional. 

O SR. CHICO VIGILANTE (PT — DF. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, o PT, por nao concordar com 
essa violencia, est^ em absoluta obstrugao. 

(Vozes concomitanies.) 
O SR. PAULO DE ALMEIDA (PSD — RJ. Sem revisao 

do orador.) — Sr. Presidente, o PSD vota "sim". 

O SR. SARNEY FILHO (Bloco Parlamentar — MA. Sem 
revisao do orador.) — Sr. Presidente, o PFL vota "sim". 

O SR. LUIZ GIRAO (PDT — CE. Sem revisao do ora- 
dor.) — Sr. Presidente, o PDT esta em obstrugao. 

OSR. ERNESTOGRADELLA (PSTU — SP Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente. o PSTU esta em obslrucao. 

O SR. MARCELINO ROMANO MACHADO (PPR — 
SP. Sem revisao do orador.) — Sr. Presidente. o PPR lamenta 
o tumulto verificado nesta sessao com relaqao ao processo 
de votagao. mas. na verdade, nao nos cabe aqui qualquer 
intengao de obstrugao. 

Desta forma, encaminhamos a nossa bancada o voto 
"nao" exatamente pela forma como foi conduzido o processo, 
porque nao concordamos com a negaqao do direito de vota^ao 
de nossos destaques. 

O SR. GASTONE RIGH1 (Bloco Parlamentar — SP. Sem 
revisao do orador.) — Sr. Presidente. a Lideran^a do PTB 
orienta a sua bancada para que vote "sim". apenas lembrando 
a seus membros que estamos votando a redagao final. Portan- 
to. o PPR. ao votar "nao". na realidade esta impugnando 
a redaqao final como se ela estivesse eivada de vicio. o que 
nao e verdade: Ela e correta e corresponde exatamente ao 
que aqui foi votado. 

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB — RS. Sem revi- 
sao do orador.) — Sr. Presidente, o PMDB vota "sim". 

O Sr. Josaphat Marinho — Sr. Presidente, pe?o a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 

0 SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL — BA Sem revisao 
do orador) — Sr. Presidente, quero declarar que votarei 
"nao". reservando-me para sustentar a ilegitimidade da pror- 
roga^ao isolada na sessao em que a materia vier, no merito. 
a ser decidida. 

OSR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Os Srs. Con- 
gressistas queiram selecionar os seus votos. 

1 Procede-se a vota(do.) 
O Sr. Aloizio Mercadante — Sr. Presidente, pe^o a pala- 

vra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT — SP. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, como esta e a ultima votagao 
de hoje, quero registrar que talvez, ao longo desta noite, 
tenhamos tido o primeiro exercfcio de debate, de participa^ao, 
de discussao, de confronto de posigoes no processo revisional, 
ainda que essa seja uma medida especffica, que nao altera 
propriamente o texto constitucional. E verdade que nds, que 
estavamos num processo de obstru?ao, de nao participagao 
nas vota^oes, interviemos e conseguimos corrigir o texto para 
exigir a taxa^ao de fato dos bancos, que nao iria ocorrer; 
mas sobretudo conseguimos demonstrar, no decorrer desta 
sessao de hoje, que esse Regimento nao pode prevalecer se 
quisermos assegurar a democracia que marca a tradigao e 
a cultura do Poder Legislative. Esse Regimento nao pode 
seguir adiante com emendas aglutinativas que, longe de rela- 
tar, criam lextos sem que o Plenario tenha sequer, no mo- 
mento de discussao e votagao, porque nao sao publicados 
nos avulsos, a possibilidade de intervir. apurar e fiscalizar 
com o rigor da lei. Esse Regimento nao pode persistir porque 
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essa aglutinagao de emendas ou a votaqao em globo dos desta- 
ques impede o contraditdrio. Quern diverge da posi?ao do 
Relator sequer tern o direito de procurar assegurar o texto 
constitucional.   

A defesa da Constituigao, no processo revisional, nao 
e um direito da minoria. Como e possi'vel terminar a noite 
de hoje sem que possamos sequer votar a emenda Joao Cal- 
mon, que e uma emenda constitucional, que e uma garantia 
da Constituigao? 

Fago, pois, este apelo final aos que, verdadeiramente, 
desejam rever a Constituigao; E precise sentar-se a Mesa 
para discutir uma agenda e, mais do que isso, modificar o 
Regimento. Sem isso, esse processo podera ate prosseguir, 
apesar da obstrugao intransigente que fizemos e que continua- 
remos fazendo, com o boicote mesmo do processo; mas, mes- 
mo que se chegue a uma Constituigao revista, ela nao tera 
a legitimidade dos que aqui estao com mandate popular. 

Era o que tinha a dizer. 

O Sr. Sarney Filho — Sr. Presidente, pego a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Concedo 
a palavra pela ordem a V. Ex" 

OSR. SARNEY FILHO (Bloco Parlamentar — MA. Sem 
revisao do orador.) — Votei "sim" a esta proposta e encami- 
nhei a votagao como Vice-Li'der do PFL, para que a nossa 
bancada votasse "sim". No entanto, e necessario e importante 
registrar o meu ponto de vista de que, na realidade, o § 11 
do art. 13 exige que a materia tenha publicagao pelo prazo 
de cinco dias. Este e o meu ponto de vista, que gostaria 
de deixar registrado aqui, embora tenha votado "sim" para 
nao criar embaragos. Acredito, assim como o Professor Josa- 
phat Marinho, que essas coisas nao podem ficar a criterio 
do Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Como 
orientam os Srs. Li'deres? 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT — SP Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, o PT esta em obstrugao 

O SR. JOSE ABRAO (PSDB — SP. Sem revisao do ora- 

dor.) — Sr. Presidente, o PSDB vota "sim". 
O Sr. Germano Rigotto — Sr. Presidente, pego a palavra 

pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 

Ex1 a palavra. 

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB — RS. Sem revi- 
sao do orador.) — Sr. Presidente, estamos alertando o Sena- 
dor Pedro Simon e os Deputados do PMDB e chamando 
a atengao dos Deputados e Senadores que estao na Casa; 
corremos o risco de, mesmo atingindo o quorum de 293 Srs. 
Congressistas, nao conseguir o numero necessario para apro- 
var o requerimento. Acredito que isto e perigoso e pode com- 
prometer todo o trabalho realizado hoje a noite. Acho que 
ninguem deseja isto, mesmo os que votaram contra. Ou encer- 
ramos esta votagao, para evitar a perda da oportunidade de 
aprovarmos o requerimento, ou todo o trabalho podera ficar 
comprometido. Pego a V. Ex4 que tenha muito cuidado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Diante do 
evidente esvaziamento do plenario, esta encerrada a votagao. 

O Sr. Chico Vigilante — Sr. Presidente, pego a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex' a palavra. 

O SR. CHICO VIGILANTE (PT — DF. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, essa e mais uma violencia prati- 
cada por V. Ex', que esta cansado de esperar ate uma hora. 
la dar quorum, mas V. Ex' encerra a votagao de uma hora 
para outra. Quero saber quern manda: sc a Mesa ou o Li'der 
do PMDB. Essa manobra e inaceitavel, e imoral. E inaceitavel 
do ponto de vista etico, politico e de qualquer outro que 
se queira olhar. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Nao ha ne- 
nhuma manobra, nobre Deputado. V. Ex' esta inteiramente 
enganado. A Presidencia repele as palavras de V. Ex' O que 
se deu foi o esvaziamento do plenario, e o partido de V. 
Ex" esta em obstrugao. 

O Sr. Miro Teixeira — Sr. Presidente, pego a palavra 
para uma questao de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tern V. 
Ex* a palavra. 

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT — RJ. Sem revisao do 
orador.) — Sr. Presidente, quero apenas um esclarecimento 
de V. Ex' O que se estava votando era o requerimento para 
inclusao na Ordem do Dia de amanha. Nao e materia constitu- 
cional? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Nao. 
O SR. MIRO TEIXEIRA — Conseqiientemente, o quo- 

rum depresenga deveria ser 293. Era maioria simples, nao? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Era maioria 
absoluta. Essa materia, para promulgagao antecipada, tern 
que ser aprovada por maioria absoluta. 

O SR. MIRO TEIXEIRA — O que esta se votando entao 
e a inclusao na Ordem do Dia de amanha... 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tinha que 
ser por maioria absoluta. 

O SR. MIRO TEIXEIRA — Desculpe-me, Presidente, 
nao e com relagao a essa materia que quero o esclarecimento. 
E so porque teremos outras situagoes da mesma natureza. 

E um requerimento para entrar na Ordem do Dia de 
amanha. Amanha e que se vota a promulgagao. Hoje e um 
requerimento. Entao, se os requerimentos exigirem maioria 
absoluta, teremos de ser esclarecidos sobre isso. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Vou escla- 
recer V. Ex' O § 12 do art. 13 do Regimento do Congresso 
Revisor diz: 

"A inclusao de materia na Ordem do Dia, para 
promulgagao como Emenda Constitucional de Revi- 
sao, sera feita a requerimento de 59 Congressistas ou 
h'deres que representem este numero. sujeito a delibe- 
ragao do Plenario, por maioria absoluta." 

O SR. MIRO TEIXEIRA — Esta certo 
O Sr. Jose Fogaga — Sr. Presidente. pego a palavra pela 

ordem. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tem V. 
Ex' a palavra. 

O SR. JOSE FOGACA (PMDB — RS. Sem revisao do 
orador.) — Sr. Presidente. pe?o a palavra para registrar o 
meu voto "sim", que nao foi registrado no painel eletronico. 

O SR. PRESIDENTE (Flumberto Lucena) — V. Ex' sera 
atendido. 

O Sr. Aloi'zio Mercadante — Sr. Presidente, pe?o a pala- 
vra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tem V. 
Ex' a palavra. 

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT — SP. Sem revisao 
do orador.) — Sr. Presidente, para encerrar — ja falei do 
Regimento — queria, de forma democratica, registrar nos 
Anais da Casa o duplo protesto da nossa bancada. 

Em primeiro lugar, porque tem sido divulgado na impren- 
sa que somos ausentes do plenario. Estamos aqui ate o final 
da noite, ainda que obstruindo a votaqao. legilimo exercfcio 
democratico do nosso mandato, Quero prolestar contra aque- 
les que dizem defender uma causa fundamental ao Pai's, o 
Fundo Social de Emergencia, mas sequer se dispdem a ficar 
em plenario ate a meia-noite. 

Em segundo lugar, protestar contra a atitude da Mesa, 
que nao foi democratica, pois nao compete a Mesa dccisao 
precipitada como essa, basicamente orientada por uma Lide- 
ran^a partidaria que tem interesse particular no processo de 
votagao, A Mesa e jui'za e deve ter um procedimento de 
lisura. autonomia e independencia em relagao a disputa no 
plenario, 

Fago este registro com a expectativa de que possamos 
dar um salto de qualidade, porque falta muito para que a 
revisao possa, de fato, ser legftima e democratica. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Deputado 
Aloi'zio Mercadante, recebo dcmocraticamente as pondera- 
goes de V. Ex', mas devo dizer que nem sempre a Presidencia 
pode ter o aplauso geral do Plenario. Quantas vezes tenho 
o aplauso ate de adeptos de V. Ex' por decisoes que tomo, 
contrariando intcresses da oulra partc que compoe o Plenario 
e vice-versa. A posigao da Presidencia e sempre diffcil. O 
que houve no final desta sessao, ja e quase meia-noite. foi 
o esvaziamento total do plenario. Nada mais. 

O Sr. Vital do Rego — Sr. Presidente, pego a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Tem V. 
Ex' a palavra. 

O SR. VITAL DO REGO (PDT — PB Sem revisao do 
orador.) — Sr. Presidente, pego a V. Ex* que determine o 
registro do meu voto "nao". ja que o painel eletronico, lamen- 
tavelmente. nao o fez. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — O voto de 

V. Ex' sera registrado. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) — Esta encer- 

rada a sessao. 
< Levania-se a sessao as 23h5lmin.l 

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. CARLOS 
LUPI NO PERIODO DE BREVES COMUNICA- 

COES DA SESSAO ORDINARIA DO CONGRESSO 
REVISIONAL REALIZADA NO DIA 09 DE FEVE- 
REIRO DE 1994 QUE, RETIRADO PELO ORA- 
DOR PARA REVISAO, SERIA PUBLICADO POS- 
TERIORMENTE. 

O SR. CARLOS LUPI (PDT — RJ) — Sr. Presidente. 
Sr" e Srs. Congressistas, quero deixar registrado que, devido 
a interesses que envolviam o Governo Federal com relagao 
ao piano do Ministro Fernando Henrique Cardoso para criar 
o Fundao, tivemos ontem na Casa mais de quinhentos Con- 
gressistas, muitos dos quais, como disse ontem, nao via ha 
algum tempo. Vieram, se mantiveram presentes, votaram fa- 
voravelmente ao projeto do Governo Itamar e do Ministro 
Fernando Henrique Cardoso, mas hoje menos da metade se 
encontra presente. Quero deixar este fato registrado, pois 
o julgo da maior importancia no momento em que estamos 
vivendo um novo tipo de censura. 

Na epoca da ditadura militar a censura era mais clara: 
mandavam prender, tinha o AI-5, a tortura e o sumigo dos 
advcrsarios. Hoje ha a ditadura da mi'dia brasileira, como 
uma espada sobre nossas cabegas. 

A imprensa diz quern falta, quando nao faltou; como, 
quando e o que se deve votar, como e quern deve estar pre- 
sente, e isso passa anonimamente por quase todos que tem 
medo do poder que a mi'dia brasileira tem hoje. Talvez seja 
um poder paralelo como jamais houve antes neste Pai's. . 

E com a tranqiiilidade de um parlamentar de primeiro 
mandato, que nao tem medo nenhum de nao se reeleger, 
que digo que a imprensa brasileira deve fazer uma reflexao 
sobre o seu papel. A imprensa brasileira nao pode condenar 
ninguem por seus atos, pensamentds ou ideias. A imprensa 
brasileira tem que aprender a respeitar as minorias. A impren- 
sa brasileira, que majoritariamente e a favor da revisao, que 
macigamente. atraves das radios, televisoese jornais, se coloca 
a favor da revisao tem que aprender a respeitar uma minoria 
que, mesmo nessa condigao, tem que ser respeitada, porque 
representa o povo nesta Casa. A imprensa nao e dona da 
verdade do povo brasileiro, porque nao foi eleita para isso. 
Nao me conformo com a forma como varias situagoes estao 
sendo colocadas pela mi'dia nacional. Ocuparei esta tribuna, 
diariamente — e o unico espago que tenho — para contestar 
as inverdades e mentiras divulgadas pela imprensa que tenta 
confundir a opiniao piiblica. tenta iludir os incautos e tazer 
com que as pessoas pcnsem como ela quer. Isso nao e demo- 
cracia. A grande maioria dos profissionais, que nao sao os 
donos de jornais, as vezes e impedida de escrever a verdade 
porque isso nao interessa ao dono do jornal. 

Sr. Presidente, nao podemos curvar-nos a nenhum tipo 
de pressao. O Congresso Nacional reflete hoje a crise da 
sociedade brasileira. Se aqui existem pessoas que nao se com- 
portam com o respeito e a responsabilidade que o povo Ihes 
depositou para repre.senta-lo, e porque na sociedade tambem 
existe gente assim. Se aqui ha alguns Parlamentaresenvolvidos 
em corrupgao e porque na sociedade e na imprensa tambem 
existe esse problema. Nao podemos, sob o risco de fazermos 
coro com os que querem a ditadura, com os que nao se confor- 
mam com uma instituigao sdlida e democratica, marchar como 
cegos. surdos e mudos com aqueles que querem impor uma 
ideia na qual nao acreditamos. Nos, do PDT, estaremos lutan- 
do contra a revisao, por princfpio, por convicgao, obstruindo 
votagoes, desafiando. no meu caso pessoal, qualquer drgao 
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da imprensa que encontre sequer uma viagem, de urn unico 
dia, que eu tenha feito, paga as expensas piiblicas; que encon- 
tre uma falta, de urn dia sequer, justificada por este Deputado, 
por qualquer motive. 

Pago esse desafio porque acho que devemos ser respon- 
saveis por nossos atos. Nao aceito policiamento sobre minhas 
ideias, nao aceito policiamento sobre o meu mandate, que 
pertence a quern me elegeu. Se amanha o povo nao me quiser, 
que nao vote mais em mim. Mas enquanto tiver mandate 

representarei a causa que acredito ser a melhor para o meu 
povo, a do Partido Democratico Trabalhista, que teve origem 
no PTE. Sao ideias consagradas que se renovam a cada dia, 
de nacionalismo, de Getiilio e Jango, que hoje tern uma repre- 
sentagao maior na figura de Leonel Brizola, por coincidencia, 
tambem inimigo mimero um da mfdia brasileira, que nao se 
conforma com suas convic?6es e sempre quer diminui-lo. Mas 
um dia o povo havera de ver a verdade, e esse dia esta para 
chegar! 
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