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Congresso constituinte aprova greve nos setores essenciais 
Da Sucursal de Brasília 

0 Congresso 
c o n s t i t u i n t e 
aprovou ontem o 
direito de greve, 
inclusive nas 
atividades e ser
viços essenciais 
(a serem defini
dos pela legisla
ção complemen
tar) e a unicidade sindical ou seja, a 
proibição de mais de um sindicato 
de uma mesma categoria profissio
nal ou económica numa só base 
territorial ou município Embora os 
doiá temas sejam igualmente polé
micos, um acordo de lideranças 
garantiu a aprovação folgada do. 
direito de greve, que obteve 436 
votos a favor, 38 contra e 19 
abstenções. O mesmo não ocorreu 
com a organização sindical, que 
obteve 340 votos a favor (da unicida
de), 103 contra e 42 abstenções. 

" O texto aorovado assgura o direito 
de greve, competindo aos traba
lhadores decidir sobre a oportunida
de e os interesses que devam por 
meio dele defender". Quando a 
31-eve ocorrer em serviços essenci
ais, a lei "disporá sobre o atendi
mento das necessidades inadiáveis 
da comunidade". Os responsáveis 
por "abusos" estarão sujeitos às 
óenas previstas em lei. Este texto foi 
ilaborado por representantes de 
todas as correntes do Congresso 
constituinte, durante o tempo que a 
sessão ficou parada para negocia 
ções. O acordo surgiu de uma fusão 
de emendas de 11 parlamentares, 
entre eles Luis Inácio Lula da Silva 
íPT-SP). Augusto Carvalho (PCB-
DF), Afif Domingos (PL-SP) e 
Inocêncio Oliveira (PFL-PE). 

A fusão foi defendida pelos sena
dores Jarbas Passarinho (PDS-PA) 
e Mário Covas (PMDB-SP) e pelo 
deputado José Lourenço (PFL-BA). 
O acordo suprime dois dispositivos 
da Sistematização que proibiam a 
"iniciativa patronal" em relação às 
greves (o locaute) e determinava 
que os sindicatos se responsabiliza
riam pelo atendimento à comunida
de. 

Vlbano Franco |IM1Í)B-SK|. Mário Coxas PMDB-SP 
• • H K 
e Brandão Monteir 

As duas votações sobre a organi 
zação sindical foram as que provo 
caram maior polémica. Primeiro, 
foi rejeitada uma fusão de emendas 
defendida principalmente pelo PT, 
com o apoio do PTB, do PFL e de 
parte do Centrão. Esta fusão preten
dia estabelecer o que se convencio
nou chamar de pluralismo sindical, 
ou seja, a liberdade de formação de 
um ou mais sindicatos por uma 
mesma categoria profissional numa 
só base territorial. A proposta obte
ve 148 votos a favor, 305 contra e 19 
abstenções. 

O texto aprovado resultou de outra 
fusão de emendas de oito parlamen
tares do PFL, PMDB, PCB e PC do 
B que assegura a liberdade de 
"associação profissional ou sindi
cal", proíbe a intervenção do poder 
público nos sindicatos e a criação de 

mais de uma» organização sindicai 
numa mesma base territorial. 

Houve apenas um princípio de 
tumulto na sessão, na intervenção do 
senador João Menezes (PFL-PA), 
antes da votação. Menezes protesta
va contra o acordo feito "por cinco 
ou seis pessoas, nos corredores" e 
insistia no adiamento da votação. 
Acabou tendo o som do seu microfo 
ne desligado por Ulysses. Em segui
da o líder do PDS na Câmara, 
Amaral Netto (RJ), pediu a palavra 
para contestar que o acordo tivesse 
sido feito por uma minoria. Disse 
que havia cerca de 70 parlamentares 
envolvidos na elaboração do texto e 
que todos os grupos e partidos 
estavam representados. O tumulto 
logo acabou e o resultado da votação 
mostrou que a maioria estava a 
favor do acordo. 

IPDT-RJ) conversam no plenário 

A sessão de ontem foi calma 
também pelos acordos entre parte 
do Centrão e o PT, de um lado, e, de 
outro lado, entre a outra parte do 
Centrão e os partidos comunistas, 
em diversos temas. O deputado Luiz 
Gushiken (PT-SP) deu uma explica
ção: segundo ele, a questão traba
lhista hoje divide tanto patrões como 
empregados. Os resultados favorá
veis foram festejados com modera
ção. 

Em nota oficial distribuída ontem, 
o presidente da Central Única dos 
Trabalhadores (CUT), Jair Mene-
guelli, afirmou que na questão do 
pluralismo sindical os Constituintes 
voltaram as costas para os avanços 
do movimento sindical nos últimos 
anos e mantiveram a legislação 
sindical da década de 40. 

o que foi aprovado Plenário aprova representantes nas empresas 
Título II 

Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais 

Capitulo II 
Dos Direitos Sociais 

Art. 8o — O produtor rural, o 
garimpeiro e o pescador artesanal, 
que exerçam suas atividades em 
regime de economia familiar, sem 
empregados permanentes, contri
buirão para a seguridade social 
através da aplicação de uma alíquo-
ta sobre o resultado da comerciali
zação da produção e obterão os seus 
benefícios na forma que a lei 
estabelecer. 
Parágrafo único — Equiparam-se ao 
produtor rural, para os efeitos da 
previdência social, o parceiro, o 
meeiro, o arrendatário e seus res
pectivos cônjuges, inclusive o daque-

Art. 9o — É livre a associação 

Profissional ou sindical, 
'arágrafo Io — É vedada ao Poder 

Público a interferência e a interven
ção na organização sindical. A lei 
não poderá exigir a autorização do 
Estado para a fundação de sindica
to, ressalvado o registro no órgão 
competente e o disposto neste artigo. 
Parágrafo 2o — Não será constituída 
mais de uma organização sindical, 
em qualquer grau, representativa de 
categoria profissional ou económica, 
na mesma base territorial. Esta 
será definida pelos trabalhadores ou 
empregados interessados, não po
dendo ser inferior à área de um 
município. 
Parágrafo 3o — Ao sindicato cabe a 
defesa dos direitos e interesses 
coletivos ou individuais da catego
ria, inclusive em questões judiciais 
ou administrativas. 
Parágrafo 4o — A assembleia geral 
fixara a contribuição da categoria 
que, se profissional, será descontada 
em folha, para custeio do sistema 
confederativo de sua representação 
sindical, independentemente da con
tribuição prevista em lei. 
Parágrafo 5o — A lei não obrigará a 
filiação aos sindicatos, e ninguém 
será obrigado a mantê-la. 
Parágrafo 6o — Aplicam-se à orga
nização dos sindicatos rurais e das 
colónias de pescadores os princípios 
adotados para os sindicatos urbanos, 
nas condições da lei. 
Parágrafo 7o — O sindicato partici
pará, obrigatoriamente, das negoci
ações coletivas de trabalho. 
Parágrafo 8o — O aposentado, se 
filiado, terá direito a votar e ser 
votado nas organizações sindicais. 
Parágrafo 9° — É vedada a dispensa 
do empregaao sindicalizado, a partir 
do momento do registro de sua 
candidatura a cargo de direção ou 
representação sindical, até 1 (um) 
ano após o final do seu mandato, 
caso seja eleito inclusive como 
suplente, salvo se cometer falta 
grave devidamente apurada nos 
lermos da lei. 
Artigo 10 — É assegurado o direito 
de greve, competindo aos trabalha
dores decidir sobre a oportunidade e 
os interesses que devam, por meio 
dele, defender. 
Parágrafo Io — Quando se tratar de 
serviços ou atividades essenciais, 
definidas em lei, esta disporá sobre 
o atendimento das necessidades ina
diáveis das comunidades. 
Parágrafo 2o ->- Os abusos cometidos 
sujeitam os responsáveis às penas 
da lei. 
Artigo 11 — É assegurada a partici
pação dos trabalhadores e emprega
dores nos colegiados dos órgãos dos 
serviços públicos onde seus interes
ses profissionais ou previdenciários 
sejam objeto de discussão e delibe
ração. 
Artigo 12 — É assegurada a eleição 
de um representante dos emprega
dos nas empresas de mais de 
duzentos funcionários, com a finali
dade exclusiva de promover enten
dimentos diretos entre trabalhado
res e empregadores. 

Da Sucursal de Brasília 

Por 397 votos a sete, mais sete 
astenções, o plenário do Congresso 

constituinte aprovou ontem à noite 
dispositivo que assegura a eleição de 
um representante dos empregados 
nas empresas de mais de 200 
funcionários, "com a finalidade ex
clusiva de promover entendimentos 
diretos entre empregadores e em
pregados". 

A emenda obteve o consenso de 
todas as lideranças partidárias peia 

aprovação, embora na semana pas
sada tenha sido rejeitada proposta 
que previa as "comissões de fábri
ca", de autoria do deputado João 
Paulo (PT-MG). 

A aprovação da emenda foi garan
tida por uma aliança inédita, a 
partir de sua autoria. Ela foi 
apresentada pelo deputado Roberto 
Cardoso Alves (PMDB-SP), um dos 
líderes do Centrão, em co-autoria 
com o deputado Olívio Dutra (RS), 
presidente nacional do PT. O pedido 
de destaque (para votação isolada, 

sem o qual seria votada em conjun
to, sem chances de aprovação) foi 
feito pelo líder do PCB na Câmara, 
Roberto Freire (PE). 

Ao defender sua emenda, Cardoso 
Alves disse que é cada vez mais 
frequente, nas grandes empresas 
brasileiras, a eleição de um repre
sentante dos trabalhadores para 
negociação com os patrões. Afirmou 
também que esta proposta "está na 
linha dos entendimentos entre o 
Brasil e a Organização Internacional 
do Trabalho (OIT)". 
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À esq., ampliação da foto que identifica o 'pianista' (de costas, ao lado de Ângelo Magalhães); à dir., Edison Lobão 

Lobão votou num posto avulso e 
não em sua poltrona no plenário 

ALEXANDRE POLÉS! 
Da Sucursal de Brasília 

Nas duas votações fraudadas do 
Congresso constituinte do último dia 
9, o voto do senador Edison Lobão 
(PFL-MA) foi registrado num dos 
postos avulsos de votação e não 
numa das poltronas do plenário, 
apurou ontem a Folha. Este detalhe 
reforça a suspeita de que teria sido 
ele o "pianista" que votou irregu
larmente no lugar do deputado 
jSarney Filho (PFL-MA), naquele 
'dia. 

Para obter o voto fraudado, o 
"pianista" teria necessariamente 
que votar, primeiro, em seu próprio 
nome numa das poltronas e, depois, 
em nome de Sarney Filho num dos 
dois postos avulsos de votação ele-
trônica do Congresso constituinte. 
Os postos destinam-se justamente 
aos retardatários que perderam o 
momento do voto em suas respecti
vas bancadas. 

O fato de Lobão ter votado num 
posto avulso não prova que ele é o 
fraudador do voto. Significa apenas 
que ele votou da mesma forma que o 
hipotético "pianista". As votações 
do sistema eletrônico do Congresso 
constituinte são feitas através de um 
código secre{o digitado nas banca
das, de conhecimento apenas de um 
parlamentar. 

Além disso, o parlamentar tem 
que usar as duas mãos na bancada 
para votar —uma forma de evitar o 
"pianismo" detectado em 1985, 
quando um parlamentar podia votar 
por outro, na bancada contígua, com 
a mão livre. 

A foto publicada pela Folha ante
ontem mostra o "pianista" sentado 
na poltrona 504 no exato momento 
em que houve uma das duas vota
ções fraudadas do dia 9. Ele não 
pôde ser identificado pela Comissão 
de Sindicância do Congresso consti-

Foto mostra 'pianista' no momento da fraude 
Da Sucursal de Brasília 

A foto do repórter fotográfico 
Moreira Mariz, da Folha, publicada 
ontem na primeira página do jornal, 
é o principal elemento capaz de 
apontar o "pianista" do Congresso 
constituinte porque junta várias 
informações decisivas. Ela aponta, 
de costas, o ocupante da poltrona 
504, que, segundo os computadores 
da Constituinte, registrou o voto 
fraudado (a foto da esquerda, aci
ma, é uma ampliação dessa foto). 

Inteira, a foto mostra, ao fundo, o 
painel eletrônico com os 511 votan
tes. Com isso, pôde-se comprovar 
que se tratava da votação número 49 
da sessão daquele dia. De fato, a 
votação 49, segundo o mapa oficial 
de votações do Congresso constituin
te, teve 511 votantes. 

A foto foi o único registro do 
ocupante da poltrona 504, apesar de 
a Comissão de Sindicância ter requi
sitado filmes e fotografias dos prin
cipais jornais e emissoras de TV que 
cobriram a sessão do dia. 

tumte porque aparece de costas, na 
foto. 

Edison Lobão, depois de ter falta
do à sessão de anteontem do 
Congresso constituinte, apareceu on
tem no plenárfb. Deu uma entrevista 
negando a acusação do deputado 
Brandão Monteiro (PDT-RJ), de que 
seria ele o "pianista", porque teria 
reconhecido o senador, mesmo de 
costas, na foto da Folha. 

Lobão divulgou uma nota de dez 
linhas na qual diz que as declarações 
de Monteiro "são apenas irrespon
sáveis, pois apesar de ter a Comis
são de Sindicância concluído pela 
não identificação do autor do episó
dio, tenta o líder do PDT incriminar 
um colega com base numa foto em 
que constituintes aparecem de cos
tas". A nota, porém, não nega 
taxativamente a acusação de que 
seria o "pianista", apontando ape
nas "razões de natureza ideológica" 
nas declarações de Monteiro. 

Comissão de Inquérito 
O deputado Jorge Arbage (PDS-

PA), corregedor do Congresso cons
tituinte, disse ontem que já leu o 
parecer inconclusivo da Comissão de 

Sindicância (divulgado anteontem) e 
que seu parecer terá o mesmo teor. 
Arbage, porém, afirmou que se 
qualquer deputado ou senador re
querer formalmente à Mesa do 
Congresso constituinte uma investi
gação sobre o voto de Lobão (ou 
qualquer outro suspeito) ele instala
rá uma Comissão de Inquérito. 

Isto foi feito ontem mesmo pelo 
deputado Nilson Sguarezi (PMDB-
PR). Ele apresentou à Mesa uma 
impugnação às conclusões da Co
missão de Sindicância e disse que a 
foto da Folha, no qual o "pianista" 
aparece de costas, é uma "prova 
material" e um "fato novo" que 
exigiriam um inquérito para identi
ficação do fraudador. 

Arbage negou que os constituintes 
estejam tentando proteger um cole
ga suspeito. "Não concordo com isso 
em hipótese nenhuma", disse. A 
localização do "pianista" no plená
rio foi possível através dos compu
tadores do Sistema Eletrônico de 
Votação. A conclusão de que Lobão 
votou no posto avulso, não numa 
poltrona, também foi possível atra
vés do computador. 

COMO VOTARAM OS CONSTITUINTES 

fsmy 

Unicidade Sindical 

ABSTENÇÕES 42 

Ablgai l fei tows (PM0B-BA); Acival Gomes (PMDB-SE); Ademir 
' Andrade (PSB-PA); Adhemar de Barros f i lho (PDT-SP); Adolfo 
. O l ive i ra (P I RJ); Adroaldo Streck (PDT-RS); Aécio de Borba (PDS-CE); 

Aécio Neves (PMDB-MG); AHonso Camargo (PTB-PR); Agassi i 
A lmeida (PMDB-PB),- A i r ton Sandoval (PMDB-SP); Alarico Abib 

' (PMDB-PR): Albano Franco (PMDB-SE); Albérico Cordeiro (PFL-AL); 
Alceni Guer ra (PFL-PR): Aldo Arantes (PC do E G O ) ; A lexandre 

• Pu iyna (PMDB-SC); A l f redo Campos (PMDB-MG); Aloisio Vasconcelos 
" (PMDB-MG); Aloyslo Chaves (PFL-PA); Aloyslo Te ixe i ra (PMDB RJ); 

Aluizio Campos (PMDB-PB): Álvaro António (PMDB-MG); Alysson 
Paullnel l l (PFl-MG); Amaury Mul ler (PDT-RS): Amilcar More i ra 
(PMDB-PA); Anna M a r i a Rattes (PMDB-RJ): Annibal Barcelios 
(PFL-AP); Antero de Barros (PMDB-MT); António Br i t to (PMDB-RS); 
António Câmara (PMDB-RN); António Carlos Franco (PMDB-SE): 
António Carlos Konder Reis (PDS-SC); António Carlos Mendes Thame 
(PFL-SP); António de Jesus (PMDB-GO); António de Farias (PMB-PE); 
António Gaspar (PMDB-MA): António Mar iz (PMDB-PB); António 
Perosa (PMDB-SP); Arnaldo Mart ins (PMDB-RO); Arnaldo Moraes 
(PMDB-PA): Arna ldo Prieto (PFL-RS); Ar ten i r W e r n e r (PDS SC); Artur 
da Távala (PMDB-RJ); Asdrúbal Bentes (PMDB-PA); Augusto Carvalho 
(PCB-DF); Basílio V i l l an i (PMDB-PR): Benedicto M o n t e i r o (PMDB PA); 
Benito G a m a (PFL-BA); Bernardo Cabral (PMDB-AM); Beth Aci íe 
(PSB-AM); Bezerra de Melo (PMDB-CE); Bosco Franca (PMDB-SE): 
Brandão M o n t e i r o (PDT-RJ); Calo Pompeu (PMDB-SP): Carlos Alber to 
Caó (PDT-RJ): Carlos Benevides (PMDB-CE): Carlos Cardinal (PDT-RS); 
Car ia i Cot ta (PMDB-MG); Carlos Mosconi (PMDB-MG); Cássio Cunha 
Lima (PMDB-PB); Célio de Castro (PMDB-MG); Celso Dourado 
(PMDB-BA); César Ma la (PDT-RJ); Chagas Duar te (PFL-RR); Chagus 
Rodrigues (PMDB PS); Chico H u m b e r t o (PDT-MG): Chr ictòvam 
Chiaradla (PFL-MG): Cleonâncio Fonseca (PFL-SE); Cristina Tavares 
(PMDB-PE); Darcy Delfos (PMDB-PR); Del Bosco A m a r a l (PMDB-SP); 
Denisar Arnei ro (PMDB-RJ); Dlrceu Carneiro (PMDB-SC); Divaldo 
Suruagy (PFL-AL); Djenal Gonçalves (PMDB-SE); Domingos Juvenil 
(PMDB-PA): Donjingos Leonel l i (PMDB-BA); Dore to Camponar i 
(PMDB-SP); Edésio Frias (PDT-RJ); Edivaldo M o t t a (PMDB-PB); Edme 
Tavares (PFL-PB); Edmllson V a l e n t i m (PC do B-RJ); Eduardo Bonfim 
(PC do B-AL); Eduardo More i ra (PMDB-SC): Egídio Ferreira Lima 
(PMDB-PE); Eliézer M o r e i r a (PFL-MA): Enoc V i e i r a (PFL-MA); Eraido 
T r i n d a d e (PFL-AP): Érico P e g o r a r o (PFL-RS); Euclides Scalco 
(PMDB-PR); Expedito Machado (PMDB-CE); Ézia Ferreira (PFL-AM); 
Fábio Raunhe i t t i (PTB-RJ): Farabul ini Júnior (PTB.SP); Fausto 
Fernandes (PMDB-PA); Feres Nader (PDT-RJ); Fernando Bezerra 
Coelho (PMDB-PE); Fernando Cunha (PMDB-GO): Fernando Gaspar ion 
(PMDB-SP); Fernando Gomes (PMDB-BA); Fernando Henr ique Cardoso 
(PMDB-SP); Fernanda Lyra (PMDB-PE); Fernando Santana (PCB-BA); 
Fernanda Velosco (PMDB-PA); Firmo de Castro (PMDB-CE); Floriceno 
Paixão (PDT-RS); Franca Teixe i ra (PMDB-BA); Francisco Amara l 
(PMDB-SP); Francisco Carnei ro (PMDB-DF); Francisco Dornel les 
(PFL.RJ); Francisco Kuster (PMDB-SC); Francisco Pinto (PMDB-BA); 
Francisco Rol lemberg (PMDB-SE); Francisco Sossí (PTB-SP): Gabr ie l 
G u e r r e i r a (PMDB-PA); Geneba ldo Correia (PMDB-BA); Genésio 
Bernardino (PMDB-MG): Geovah A m a r a n t e (PMDB-SC); G e a v a m 
Borges (PFL-AP); Gera ldo Alckmin Filho (PMDB-SP); Gera ldo Bulhões 
(PMDB-AL); Gera ldo Campos (PMDB-DF); Gera ldo Fleming (PMDB-AC); 
Gera ldo M e l o (PMDB-PE); Gerson C a m a t a (PMDB-ES); Gerson 
Marcondes (PMDB-SP): Gerson Peres (PDS-PA); Gidel Dantas 
(PMDB-CE); Gi l César (PMDB-MG): Gonzaga Pa t r io ta (PMDB-PE): 
Gustavo de Faria (PMDB-RJ); Har lan Gadelha (PMDB-PE); Haroldo 
Lima (PC do B-BA); Haroldo Sabóia (PMDB-MA); Hél io Cesta 
(PMDB-MG); Hél io Duque (PMDB-PR): Hél io Manhães (PMDB-ES); Hél io 
Rosas (PMDB-SP); Henr ique Córdova (PDS-SC); Henr ique Eduardo 
Alves (PMDB-RN); Heracl i to Fortes (PMDB-PI); Hermes 7.anetti 
(PMDB-RS); Hi lár io Braun (PMDB-RS); Humber to Lucena (PMDB-PB): 
Ibsen Pinheiro (PMDB-RS); I ra já Rodrigues (PMDB-RS); I ram Saraiva 
(PMDB-GO); Ismael Wander léy (PMDB-RN): I t amar Franco (sem 
part ldo-MG): Ivo Cersãslmo (PMDB-MS); Ivo Lech (PMDB-RS); Ivo 
Ma lnard (PMDB-RS); Ivo Vander l lnde (PMDB-SC); Jairo Azi (PFL-BA); 
Jamll Haddad (PSB-RJ); Jarbas Passarinho (PDS-PA); Jesualdo 
Cavalcanti (PFL-RJ): Jesus Tajra (PFL-PI); Jooci Góes (PMDB-BA); João 
Calmon (PMDB-ES); João Cunha (PMDB-SP); Joáo de Deus Antunes 
(PDT-RS)- João N a t a l (PMDB-GO): João Rezek (PMDB SP); Joaquim 
Haickel (PMDB MA) ; Joaquim Sucena (PMDB-MT); Jonas Pinheiro 
(PFL-MT); Jorge Arbage (PDS-PA); Jorge Hoge (PMDB-BA); Jorge 
Uequed (PMDB-RS): José Carlos Coutinho (PL RJ): José Carlos Grecco 
(PMDB-SP): José Carlos Sabóia (PMDB-MA); José Carlos Vasconcelos 
(PMDB-PE): José Costa (PMDB-AL); José Dutra (PMDB-AM): José I g r e j a 
(PTB-SP); José t i las (PTB-MS); José Fernandes (PDT AM); José Fogaça 
(PMDB-RS): José Freire (PMDB-GO): José Gera ldo (PMDB-MG); José 
OuedéS (PMDB-RO): José Luiz de Sá (PL-RJ); José Luiz Maio (PDS PI); 
José M a r a n h ã o (PMDB-PB): José Maurício (PDT RJ); José Melo 
(PMDB-AC): José Quei rós (PFL-SE); José Rlcha (PMDB PR): José Serra 
(PMDB-SP): José Tavares (PMDB-PR); José Teixe i ra (PFL MA) : José 
Ulisses de O l ive i ra (PMDB-MG); José V iana (PMDB-RO); Jovanni 
Maslnl (PMDB-PR): Júlio Co i taml lan (PMDB RS); Jutahy Mago lhàot 
(PMDB-BA); Koyu lha (PMDB SP): Lavolsler M a l a (PDS RN): Lolto 
Chaves (PMDB-PR): Lélio Souza (PMDB RS): Leopoldo Bassono 
(PMDB MO); Leur Lomanto (PFL BA); Lldlce da M a t a (PC do B-BA). 
lour lva l Baptista (PFLSI); Lúcia Braga (PFL PB): Lúcia Vânia 
(PMDB GO): Luis Roberta Ponte (PMDB-RS); Luiz A lber to Rodrlguas 
ÍPMDBMO) ; Luiz Freire (PMDB P I ) . Luiz Leal (PMDB MG); l u i i 
Marquês (PFL Cl ) ; Luiz V iana (PMDB-BAI; Luiz V iana N e t o (PMDB BA); 
lysaneas Macie l (PDT-RJ): Magu l to V i le la (PMDB GO): Manoa l 
More i ra (PMDB-SP): M a n o e l Ribeiro (PMDB PA): Mansueto de Lavor 
(PMDB-PI ) ; M a r c e l o Corde i ro (PMDB BA); M á r c i a Kubitschek 
(PMDB-DF); Márcio Lacerda (PMDB-MT): Marcondes Gadelha (PFL PB): 
Marcos Lima (PMDB-MG): Marcos Queiroz (PMDB PE); Mar ia de 
Lourdes AtHidia (PFL-DF|; Mar ia Lúcia ( f M D a - A t ) ; M o n o Covas 
(PMDB-SP): Már io Lima (PMDB-BA): Már io Ma la (PDT AC): Matheus 
lenson (PMDB-PR); Maurício Campos (PFL-MG); Maurício Corrêa 
(PDT-DF); Mauríc io Fruet (PMDB-PR): Maurício Pádua (PMDB-MG); 
Maur í l lo Ferreira l i m a (PMDB-PE); Mauro Benevides (PMDB-CE): 
Mauro Borges (PDC-GO); Mauro Campos (PMDB-MG); Mauro Mi randa 
(PMDB-GO); M a s Rosenmann (PMDB-PR); M e i r a Filha (PMDB-DF): 
Mendes Bote lha (PTB-SP); Mandes Canale (PMDB-MS); Mlchel Temer 
(PMDB-SP); M i l ton Réis (PMDB-MG): Ml ra ldo Gomes (PMDB-BA); Mi ro 
Teixeira (PMDB-RJ); M o e m a São Thlago (PDT-CE); Moysés P imente l 
(PMDB-CE): Mozar l ldo Cavalcanti (PFL-RR); Nabor Júnior (PMDB-AC); 
Naphta l l Alvas d e Souza (PMDB-GO); Nelson Aguiar (PMDB-ES): 
Nelson Carneiro (PMDB-RJ); Nelson Joblm (PMDB-RS): Nelson Seixas 
(PDT-SP); Nelson W e d e k l n (PMDB-SC): N e l t o n Frledrlch (PMDB-PR): 
Nestor Duar te (PMDB-BA); Nllso Sguarazzl (PMDB-PR); Nlon A lbernaz 
(PMDB-GO); N a a l de Carvalho (PDT-RJ): Nyder Barbosa (PMDB-ES); 
Octávio Elísio (PMDB-MG); Or lando Pacheco (PFL-SC); Oscar Corrêa 
(PFL-MG); Osmundo Reboucas (PMDB-CE); Osvaldo Macedo (PMDB-
PR); Osvaldo Sobrinho (PMDB-MT); Oswaldo Lima Filho (PMDB-PE); 
Osvraldo Trevlsan (PMDB): Paes de Andrade (PMDB-CE); Paulo 
Macar ln i (PMDB-SC); Paulo Ramos (PMDB-RJ); Paulo Rober to 
(PMDB-PA); Paulo Silva (PMDB-PI); Paulo Zarzur (PMDB-SP); Pedro 
Ceolln (PFL-ES); Percival Munlz (PMDB-MT); Plínio Mar t ins (PMDB-MS); 
Pompeu de Sousa (PMDB-DF); Ra imundo Bezer ra (PMDB-CE): 
Raimundo U r a (PMDB-PB); Raquel Cândido (PFL-RO); Renan Calhelros 
(PMDB-AL); Renato Bernardi (PMDB-PR); Renato V i a n n a (PMDB-SC); 
Rita Camata (PMDB-ES); Roberto Augusto (PTB-RJ); Roberto Brandt 
(PMDB-MG); Roberto D'Ávila (PDT-RJ); Roberto Freire (PCB-PE); 
Roberto Rol lemberg (PMDB-SP); Roberto Torres (PTB-AL); Robson 
Mar inho (PMDB-SP); Rodrigues Palma (PMDB-MT); Ronaldo Aragão 
(PMDB-RO): Ronaldo Carvalho (PMDB-MG); Ronaldo Cézar Coelho 
(PMDB-RJ): Ronan Tito (PMDB-MG); Rosa Prata (PMDB-MG); Rose de 
Freitas (PMDB-ES); Rospida N e t t o (PMDB-RS); Rubem Branquinho 
(PMDB-AC); Ruben Figueiró (PMDB-MS); Ruy N e d e l (PMDB-RS); Sadie 
Hauache (PFL-AM); S a l a t i e l Carva lho (PFL-PE); Samir Achâa 
(PMDB-SP); Sandra Cavalcanti (PFL-RJ); Santinho Furtado (PMDB-PR); 
Sérgio Brito (PFL-BA); Sérgio Spada (PMDB-PR); Severo Gomes 
(PMDB-SP); Slgmarlnga Seixas (PMDB-DF); Sílvio Abreu (PMDB-MG): 
Simão Sessim (PFL-RJ); Siqueira Campos (PDC-GO); Sólon Borges dos 
Réis (PTB-SP); Sotero Cunha (PDC-RJ); Tadeu Franca (PMDB-PR); Telmo 
Klrst (PDS-RS); Teotónio V i le la Filho (PMDB-AL); Theodoro Mendes 
(PMDB-SP); Tito Costa (PMDB-SP); Ub l ra tan Aguiar (PMDB-CE); 
Uldurlco P inta (PMDB-BA); Va lml r Campelo (PFL-DF); V a l t e r Pereira 
(PMDB-MS); V icente Bogo (PMDB-RS); Victor Faccloni (PDS-RS); Vilson 
Souza (PMDB-SC); V i v a l d o Barbosa (PDT-RJ); W a g n e r Lago 
(PMDB-MA); Wald i r Pugliesi (PMDB-PR); Walmor de Luca (PMDB-SC); 
Wl lma Ma ia (PDS-RN); Wilson Campos (PMDB-PE); Wilson Mart ins 
(PMDB-MS); Z iza Va ladares (PMDB-MG) 

Adauto Pere i ra (PDS-PB). Adylson M o t t a (PDS-RS), Af i f Domingos 
(PL-SP). Agr ipino de O l i v e i r a Lima (PFL-SP), A l e x a n d r e Costa, Álvaro 
António (PMDB-MG), Á lvaro Pacheco (PFL-PI), Alysson Paul inel l i 
(PFL-MG). Antón io Ferreira (PFL-AL), António Ueno (PFL-PR), Arnold 
Floravante (PDS-SP). Aro lde de O l ive i ra (PFL-RJ), Á t i l a Lira (PFL-PI), 
Áureo Mel lo (PMDB-AM). Bonifácio de Andrade (PDS-MG), Cardoso 
Alves (PMDB-SP), Carlos Chiare l l i (PFL-RS). Carlos S a n t A n n o 
(PMDB-BA), Cid Sabóia de Carvalho (PMDB-CE), Darcy Pozza (PDS-RS), 
Delf im N e t t o (PDS-SP), Dionísio Dal Prá (PFL-PR), Dionísio Hage 
(PFL-PA), Edison Lobão (PFL-MA), Fábio Feldmann (PMDB-SP), Fausto 
Rocha (PFL-SP). Felipe Mendes (PDS-PI), Flávio Palmier do Ve iga 
(PMDB-RJ), Flávio Rocha (PFL-RN), Francisco Diógenes (PDS-AC), 
Furtado Lei te (PFL-CE), Gilson Machado (PFL-PE), Gu i lhe rme Pa lmei ra 
(PFL-AL), H u m b e r t o Souto (PFL-MG). Inocêncio O l i v e i r a (PFL-PI), 
I rapuan Costa Júnior (PMDB-GO), Jacy Scanagat ta (PFL-PR), Ja l le t 
Fontoura (PFL-GO), J a y m e Pa l ia r ln (PTB-SP), J a y m e Santana 
(PFL-MA), João Carlos Bacelar (PMDB-BA), João Machado Rol lemberg 
(PFL-SE), João Menezes (PFL-PA), João Paulo (PT-MG), Joaquim 
Francisco (PFL-PE), Jofran Frejat (PFL-DF), Jonlval Lucas (PFL-BA), 
Jorge Bornhausen (PFL-SC), Jorge Medauar (PMDB-BA), Jorge V ianna 
(PMDB-BA), José Agr ip ino (PFL-RN). José Camargo (PFL-SP), José 
Carlos Mar t inez (PMDB-PR), José Jorge (PFL-PE), José Lourenço 
(PFL-BA), José Mendonça Bezerra (PFL-PE), José M o u r a (PFL-PE), José 
Paulo Bisol (PMDB-RS), José Santana de Vasconcellos (PFL-MG), José 
Tinoco (PFL-PE), Lool V a r e l l a (PFL-MG), Lúcio A lcântara (PFL-CE), Luís 
Eduarda (PFL-BA), Luiz Soyer (PMDB-GO), M a l u l y Ne to (PFL-SP), 
Manoe l Castro (PFL-BA). Marco Macie l (PFL-PE), Maurício Nasser 
(PMDB-E*R), M e l l o Reis (PDS-MG), Mendes Ribeiro (PMDB-RS), Messias 
Góis (PFL-SE), Mussa Demes (PFL-PI), Narciso Mendes (PDS-AC), 
Nelson Sabrá (PFL-RJ), Or lando Bezerra (PFL-CE), Osvaldo Bender 
(PDS-RS). Osvaldo Coelho (PFL-PE), Paes Landim (PFL-PI), Paulo 
Marques (PFL-PE), Paulo Mincarone (PMDB-RS), Paulo P imente l 
(PFL-PR), Paulo Roberto Cunha (PDC-GO), Pedro Canedo (PFL-GO), 
Raimundo Rezende (PMDB-MG), Raul Ferraz (PMDB-BA), Renato 
Johnsson (PMDB-PR), Ri ta Furtado (PFL-RO), Roberto Campos 
(PDS-MT), Ronaro Corrêa (PFL-MG), Rubem Med ina (PFL-RJ), Ruberval 
P i l a t t o (PDS-SC), Sau lo Q u e i r o z (PFL-MS), Sérg io W e r n e c k 
(PMDB-MG). Stél io Dias (PFL-ES), Ub l ra tan Splnel l i (PDS-MT), Victor 
Fontana (PFL-SC). Victor Trovão (PFL-MA). V ingt Rosado (PMDB-RN), 
Virgí l io Galassl (PDS-MG), Waldeck Orne ias (PFL-BA) 

Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP), Assis Canuto (PFL-RO). Benedi ta da 
Silva (PT-RJ), Cláudio Ávi la (PFL-SC), Costa Ferre i ra (PFL-MA), Cunha 
Bueno (PDS-SP). Dirce Tutu Quadros (PTB-SP), Eduardo Jorge (PT-SP). 
Eliel Rodrigues. Eraido Tinoco (PFL-BA). Ervln Bonkoski (PMDB-PR), 
Eunice Mlchiles (PFL-AM), Evaldo Gonçalves (PFL-PB). Florestan 
Fernandes (PT-SP), Gastone Righi (PTB-SP). Gumercindo M i l h o m e m 
(PT-SP), Homero Santos (PFL-MG), I rma Passoni (PT-SP), Jairo 
Carneiro (PFL-BA), Joaquim Bevilácqua (PTB-SP), José Elios M u r a d 
(PT-MG), José Genoino (PT-SP), José Lins (PFL-CE), José Thomaz Nona 
(PFL-AL), Juarez Antunes (PDT-RJ), Louremberg Nunes Rocha 
(PMDB-MT), Luiz Gushiken (PT-SP), Luis Inácio Lula da Silva (PT-SP), 
Luiz Salomão (PDT-RJ), Mauro Sampaio (PMDB-CE), Messias Soares 
(PMDB-RJ), Ni lson Gibson (PMDB-PE), O l ív io Dutra (PT-RS), Paulo 
Delgado (PT-MG). Paulo Palm (PT-RS), P imenta da Ve iga (PMDB-MG), 
Plínio de Arruda Sampaio (PT-SP), Ricardo Izar (PFL-SP), Ulysses 
Guimarães (PMDB-SP), V i rg í l io Guimarães (PT-MG) 
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