
República Federativa do Brasil

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO I

BRASÍLIA - DFTERÇA-FEIRA, 2 DE FEVEREIRO DE 1993

DIÁRIO
ANO XLVm- N~15

SENADO FEDERAL
ATO CONVOCATORIU

CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONGRESSO NACIONAL

o Presidente da Câmara dos Deputados e o Presidente do Senado Federal,.no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelo inciso 11 do § 69 e § 79 do art. 57 da Constituição da República Federativa
do Brasil, e considerando o interesse público relevante, resolvem convocar extraordinariamente o Congresso
Nacional, no período de 12 de janeiro a 10 de fevereiro de 1993, para deliberar sobre:

1. escolha de autoridades;
2. matérias a que se refere o art. 52, incisos V a IX, da Constituição Federal;
3. Projeto de Lei da Câmara n9 149, de 1992-Complementar (n9 136, de 1992-Complementar,

na Casa de origem), que prorroga a lei que estabelece normas sobre <> cálculo, a entrega e o controle
das liberações dos recursos dos Fundos.de Participa~ão, e dá outras providênCias; e

4. Projeto de Lei n9 1.258, de 1988, que fixa Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
. Congresso Nacional, Brasília, 12 de janeiro de 1993. - Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente

.da_Câmara dos Deputados - Senador Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal.

CÂMARA .DOS DEPUl~.ADOS

DI - Leitura do Expediente

OFíCIO

N9 43/93 - Do Senhor Deputado Genebaldo Correia,
Uder do PMDB. comunicando aue o Deputado Germano

SUMÁRIO ~ ..;_._------------t
1- ATA DA 18' SESSÃO DA 7' SESSÃO LEGISLA-. Rigotto passa a integrar da Comissão Especial para proferir

TIVA EXTRAORDINÁRIA DA 4!r LEGISLATURA EM parecer aos Projetos de Lei relativos à regulamentação
l' DE FEV~IRODE 1993 do Sistema Financeiro Nacional.

I - Abertura da Sesdo PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

fi - Leitura e llllSinatura da ata da sessão anterior Proposta de Emenga à Constituição n9 136, de 1992
(Do Sr. Leomar QuintaIiílha) - Altera.a redação do pará
grafo primeiro do art. 239· da Cónstituição Federal.

INDICAÇÃO

Indicação ng 190, de 1993 (Do Sr. Edison Andrino)
- SUJl;ere ao POOP.T F.xecutivo. por intermédio dos Minis-
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térios da Indústria, do Comércio e do Turismo; da Agricul
tura, do Abastecimento e da Reforma Agrária; e do Bem
Estar Social, a revisão das normas do Seguro Obrigatório
de Danos Causados por Embarcações ou por suas cargas.

PROJETOS A IMPRIMIR

Projeto de Lei Complementar n9 131-A, de 1992 (Do
Sr. José Fortunati) - Define como crime a prática de

, atos resultantes de preconceitos de origem, raça, sexo,
cor, idade ou quaisquer outras formas de discripiina~ão,
e dá outras providências; tendo parecer: da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela inconstitucio
nalidade e injuridicidade.

Projeto de Lei n9 614-A, de 1991 (Da SI" Wanda Reis)
,~ Dispõe sobre a criação dos Conselhos Federal e Regio
. nais dos Técnicos em Reabilitação, modalidade de Massa
gista, e dá outras providências; tendo parecer: da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela
rejeição. I .'

Projeto de Lei n9 840-A, de 1991'(Do Sr. Wál~írGuer
ra) - Dispõe sobre a hora legal do Estado de Mato Grossc
do Sul; tendo parecer: da Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação, pela constitucionalidade e, 'noinérito,
pela rejeição.
- Projeto de Lei n9 1.219-A, de 1991 (Do Sr. José Carlos

Coutinho) - Dispõe sobre cessão obrigatória de salas de
aula por parte dos clubes esportivos, recreativos e sociais;
tendo parecer: da Comissão de Educação, Cultura e Des-
porto, pela rejeição. . .

, Projeto de L~i n9 2.221-A, de'1991 (Do Sr. Ma~iel
Cavalcanti) - Suspende os direitos políticos do adminis
trador improbo; tendo parecer: da Comissão deConsti
tuição e Justiça e de Redação, pela inconstitucionalidade,
injuridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejei-

, ção.
-. Projeto de Lei n9 2.532-A, de 1989 (Do Sr. Koyu

,Iha) -:-' Dá nova redação ao art. 58 da Consolidação das
Leis do Trabalho; tendo pareceres: da Comissão de Consti
tuição e Justiça e Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade é técnica legislativa; da COJlissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, pela aprovação, com
emenda; e, da ComisSão de Economia, Indústria e Coínér
cio, ~la aprovação, com substitutivo.

.-tlljeto de Lei n9 2.755-A, de 1992 (Do Sr. Ueofge
Takimoto) - Dispõe sobre efeitos civis do casamenfo reli
gioso, regulamentando o § 29 do art. 226 da Constituiçã'
Federal e dá outras providências; tenâo pareéér: da Comis-

, são de Constituição e Justiça e de Redação, pela constit~
cionalidade, falta de técnica legislativa e, no mérito, pela
rejeição.

Projeto de Lei n9 2.860-A, de 1992 (Do Sr. Osvaldo
Melo) - Dá nova redação ao art. 257 da Lei n9 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 - Código deProcessô Civil;
tendo parecer: da Comissão de Constituição-e Justiça e
de Redação, pela constituciotiàlidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda.

Projeto de Lei n9 2.929-A, de 1989 (Do St:. Uldurico
Pinto) - Inclui os profissionais de enfermagem nos bene
fícios do Decreto~Lei n9 2.114, de 23 de abril de 1984,

que "Institui a Gratificação de Incentivos à Atividade Mé
dica na Previdência Social", e dá outras providências; tendo
parecer: da Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, pela rejeição.

Projeto de Lei n9 3.142-A, de 1992 (Do Sr. João Fagun
des) - Cria a carteira de identidade sacerdotal; tendo
parecer: da Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legisla-

. tiva e, no mérito, pela rejeição.

PROJETOS APRESENTADOS

Projeto de Resolução n9 132, de 1992 (Da SI" Socorro
Gomes) - Acrescenta artigo ao Regimento Interno, dis
pondo sobre licença-maternidade à deputada gestante.

Projeto de Lei Complementar n9 140, de 1992 (Da
SI" Teresa Jucá) - Cria o programa especial de desenvol
vimento para os Estados de Roraima e Amapá.

Projeto de Lei n9 3.527, de 1993 (Do Poder Executivo)
- Mensagem n9 49/93 - Estabelece diretrizes para a conso
lidação e o reescalonamento, pela União, de dívidas inter
nas das administrações direta e indireta dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, e dá outras providências.

IV - Pequeno ExPedienb:
CARDODO ALVES - Aprovação do Imposto Pro

visório sobre Movimentação Financeira - IPMF.
WILSON CAMPOS - Defesa da aprovação do Im

posto Provisório sobre Movimentação Financeira.
JESUS TAJRA - Representação política nacional.
JONES SANTOS NEVES - Movimento de Rearma

mento Moral, de Taiwan.
NAN SOUZA..- Fusão dos partidos PST e PTR.

, JOÃO FAGUNDES - Presença em plenário dos De
putados da bancada do Estado de Roraima. Conveniência
da manutenção em funcionamento do setor da Secretaria
da Administração Federal encarregada dos assuntos relati
vos aos ex-Territórios Federais.

FERNANDO CARRION - Modernização do siste
ma portuário nacional. Revisão do monopólio estatal do
petróleo.

ADYLSON MOTTA - Candidatura do orador à l'
Vice-Presidência da Casa.
o FRANCISCO RODRIGUES - Representação par-
lamentar na Casa.

RENATO JOHNSSON - Erradicação do déficit pú
blico brasileiro.

CUNHA BUENO - Financiamento de campanhas
eleitorais. '

VALDIR COLATTO - Documelito "Novos cami
nhos para a Agropecuária - Eficiência e Competitivida
de"

- AMâVRYM(J~~ta~'dispo-,
-Mtivos consti~uç.ioft~êlativos à ReformaAgrária. Reexa-
'ó,.le dos direitos previdenciários de OlíviO:Silv~deSanto
Angelo, Estado do gi~Q.I#nº-e do Sul-

Rl1BEN'tJENTO - Liberação de reCUlSOS para a
área de saúde pública do Estado de Roraima.

PEDRO TONELLI - Necessidade da liberação de
recursos para a comercialização da safra agrícola.

LUCIANO CASTRO - Apoio do orador ao Reitor
_Halll.ilt<;>n G,op.c,liJn...d;1 tJniversidade.Fede~al...!~ ~ora!-J?la,-,
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MAX ROSENMANN - Críticas à atuação do Gover
nador Roberto Requião, do Estado do Paraná.

NILSON GIBSON - Administração Joaquim Fran-
cisco, Estado de Pernambuco. ,

VASCO FURLAN - Criação da universidade latino
americana. Editoral "O imposto da barganha" , publicado
no jornal O Estado de S. Paulo.

CHICO VIGILANTE - Defesa do sistema presiden
cialista de governo.

VALTER PEREIRA - Apoio do orador à candi
datura do Deputado Odacir Klein para a Presidência da
Casa. '

GERSON PERES - Implantação da Frente Parla
mentarista Ulysses Guimarães.

PAULO PAIM - Inoportunidade das discussões so
bre expulsão do PT da Ministra Luiza Erundina, da Secre
taria da Administração Federal. Realização de plebiscito
para escolha da forma e sistema de governo do País.

LUIZ GIRÃO - Necessidade de adoção pelo Go
verno Federal de providências contra os efeitos dá estiagem
na Região Nordeste.

BETO NANSUR - Defesa da elaboração de contrato
:coletivo de trabalho nos portos brasileiros.

JOSÉ ABRÃO - Sugestão de criação de centro de
treinamento e reciclagem de mão-de-obra em Itapetininga,
Estado de São Paulo. Constrangimentos sofridos por brasi
leiros em Portugal.

NELSON MARQUEZELLI (Como Líder) - Críti
cas do orador à atuação da Petrobrás com relação à compra
de gás natural boliviano.

FERNANDO DINIZ-Atuação do Banco do Estado
,de Minas Gerais - BENGE.

DÉRCIO KNOP - Armazenamento da safra de fei
jão de 1991/1992 n.o, Estado de Santa Catarina.

, CARLOS SCARPELINI - Programa "Leite é Saú-
de", lançado pelo Governo Federal. '

OSVALDO MELO - Lançamento de edição do jor
nal O Liberal impressá em novo sistema de policromia., ~_

FRANCisco SILVA - Críticas à realização do festi
val Hollyw6od Rock no País.

VALDIR GANZER - Necessidade de afastamento
do Sr. Anivaldo Vale da Presidência do' Banco da Ama
zônia S.A.

JOSÉ FELINTO - Manutenção do Proálcool.
JORGE KHOURY - Sânção presidencial ao projeto

de lei complementar relativo à distribuição dos recursos
do Fundo de Participação dos Municípios.

GENÉSIO BERNARDINO - Atuação do Presiden-
te Itamar Franco.

V - Grande Expediente
(Não houve oradores inscritos.)

VI - Comunicações Parlamentares
(Não houve oradores inscritos.)

vn - Encerramento

2 - ATA DA 19' SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, NO
l ~A, DA 7' SESSÃO LEGlSMTIVA_EXTJiA,OJ.Ql~

NÁRIA DA 49' LEGISLATURA EM 1~ DE FEVEREIRO
DE 1993

I - Abertura da Sessão
11 '- Leitura e assinatura da ata da sessão anterior
m - Leitura do Exped~nte

IV - Breves Comunicações

, NILSON GIBSON - Publicação no Diário Oficial
da lei que dispõe sobre distribuição dos recursos do Fundo
de~articipaçãodos Municípios.

GERSON PERES - Protesto do orador contra o
posicionamento dos Governadores dos Estados de São Pau
lo e Rio Grande do Sul relativamente à alteração da repre
sentação parlamentar no Congresso Nacional.

JOSÉ GENOíNO - Matéria publicada no jornal Fo
,lha de S. Paulo sobre a pena de morte.

CARLOS SANTANA - Conveniência da revisão pe
lo Governo Federal das demissões de funcionários de em
presas, estatais durante o Governo Collor de Mello. Defla
gração de greve dos trabalhadores portuários em protesto
contra a aprovação pelo Congresso Nacional do projeto
de lei relativo à modernização dos portos brasileiros.

JOÃO DE'DEUS ANTUNES - Inconveniência da
tramitação de projeto de lei de autoria do Deputado José
'Genoíno sobre a legalidade do aborto no País. Proble
mática da falta de censura na televisão brasileira.

, ALDO PINTO - Crescimento do saldo da balança
comercial brasileira. Necessidade de redução da taxa de
juros cobrada pelos' estabelecimentos bancários no País.
Conveniência de investimento pelo Governo Federal no
setor agrícola_br~silc::iro.

MENDES RIBEIRO - Posicionamento do orador,
contrário à aprovação da proposta de ajuste fiscal encami
nhada pelo Executivo.

TOURINHO DANTAS - Posicionamento do ora
dor, contráRo à criação do ImpOsto sobre Movimentação
Financeira.

BETO MANSUR - Problemática do setor portuário
brasileiro.

CHICO VIGILANTE - Elogios do orador à reporta
gem exibida no programa Fantástico, da Rede Globo de
Televisão, sobre a inflação no País. Denúncias de irregula
ridade na comercialização de gás liquefeito de petr61e().

EDSON SILVN-Matéria "Corrupção na Caixa Eco
il6húca do Estado do Ceará", publicada na imprensa do
i_do. .

AMAURY MÜLLER - Posicionamento do orador,
favorável à'concessão de anistia aos ferroviários gaúchos
demitidos durante o Governo Collor.de Mello. Conve
niéncia da retirada do Projeto de Lei 119 3.514, de 1993,
da pauta, da Ord~m,doDia. •

I ~. if.A.lo \
!JÔ~Ú ~Gl!NpES :- ~rotesto do ora~o~ contra

o trata$~ di$çnmmat6no dIspensado a brasileIrOS por
autOJ:id~.~guesas.·"
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CARLOS LUPI - Protesto do orador contra a anteci
pação da realízação do plebiscito no País.

PAUDERNEY AVELINO - Protesto do orador
contra a redução da representação da Região Norte no
Congresso Nacional.

ALBERTO HADDAD - Visita a Brasília do Prefeito
Ivanildo Ferreira do Nascimento e dos Vereadores Manoel
de Jesus Vasconcelos e Silva e Yuri Mende!" do Município
de Torrinha, Estado de São Paulo.

PEDRO IRUJO - Problemática do setor de ensino
público brasileiro.

BENEDITA DA SILVA -Protesto da oradora con
tra o tratamento discriminatório dispensado a brasileiros
por autoridades portuguesas.

V - Ordem do Dia

Apresentação de proposições: JONES SANTOS NE
VES.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votação, em turno
único, do Projeto de Lei n9 3.519, de 1993.

Usou da palavra para emissão de parecer a emenda
aglutinativa à matéria, em substituição a Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, o Sr. Deputado RO
BERTO MAGALHÃES.

Usaram da palavra, pela ordem, os Srs. Deputados
PRISCO VIANA, CUNHA BUENO, GASTONE RI
GHI, CUNHA BUENO, PRISCO VIANA, EDEN PE
DROSO, JOSÉ FORTUNATI, HAROLDO LIMA, GE
NEBALDO CORREIA, LUCIANO PIZATTO, SAN
DRA CAVALCANTI, GERSON PERES, LUÍS
EDUARDO, GENEBALDO CORREIA, SÉRGIO
AROUCA, GERSON PERES, HAROLDO LIMA, LU
CIANO PIZZAITO, GASTONE RIGHI, LUIZ PIAU
HYLINO, CUNHA BUENO, MORONI TORGAN,
PAULO MANDARINO, EDEN PEDROSO, LUIZ
CARLOS HAULY, JOSÉ FORTUNATI,CUNHABUE
NO, ROBERTO MAGALHÃES.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votação da sube
menda do Relator.

Aprovada.

Votação da emenda aglutinativa, ressalvados os desta~

ques. Aprovada.

Votação da emenda aglutinativa, ressalvados os desta
ques. Aprovada.

Deferimento do pedido de verificação de votação for·
mulado pelo Deputada Sandra Cavalcant'

,Usou da palavra, durante a votação, o Sr. Deputado
LUIS EDUARDO.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Deferimento do
pedido de retirada da verificação de votação formulado
pela Deputada Sandra Cavalcanti.

Deferimento do pedido de verificação de votação for
mulado pelo Deputado Cunha Bueno.

Usa/a!? da palavra, durante a votação, os Srs. Depue
~ tados JO~E FORTUNATI, GENEBALDO CORREIA,

LUIZ PIAUHYLINO, EDEN PEDROSO, MORONI
TORGAN, SALATIAL CARVALHO, TONY GEL
NELSON MARQUEZELLI, CUNHA BUENO, JOS~
FORTUNATI.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Comunicação ao
Plenário sobre a possibilidade de realização de sessão ex
traord!n~ria da Casa dia 2 ?o corrente, às i1l horas, e
da elelçao da nova Mesa Diretora da Casa a partir das
14 horas.

Usaram da palavra, pela ordem, os Srs. Deputados
JOSÉ SERRA, GASTONE RIGHI, DANIEL SIL\iA. . -

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Acolhimento dos
pedidos de retirada de destaques de autoria dos Deputados
Cunha Buem> e Gerson Peres.

,lotação da redação final. Aprovada.

PRES1DENTE (Ibsen Pinheiro) - Discusão, em tur
no único, do Projeto de Lei n9 3.497-B, de 1993.

Usaram da palavra, durante a discussão, os Srs. Depu
tados CUNHA BUENO, JOSÉ CARLOS ALELUIA,
ROBERTO FREIRE, ANTÓNIO MORIMOTO, MAR
CELO BARBIERI, JOSÉ CARLOS ALELUIA, M.t\R
CELO BARBIERI, JOSÉ LUIZ MAIA, MANOEL CAS
TRO, JESUS TAJRA.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Encerrada a dis
cussão.

Retirada da matéria da pauta para publicação. Inclu
são do projeto na pauta da Ordem do Dia da sessão extraor-
dinária convocada para o dia 2 do corrente, às 10 horas.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Discussão, em tur
no único, do Projeto de Lei n9 3.514, de 1993.

Usou da palavra, pela ordem, o Sr. Deputado RO
BERTO FREIRE.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) --:- Votaçã" de reque
rimento para adiamento, por duas sesSões, da-discussão
da matéria~ Aprovado.

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs.De
putado ROBERTO FREIRE, ANTÓNIO MORIMOTO.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Encerramento da
sessão extraordinária por falta de quorum para votação
da Proposta de Emenda à Constituição n9 48-D, de 1991.

VI - Encerramento

2- ATOS DO PRESIDENTE
. .

a) A~sentadoria: Abeguar Machado Massera

b) _Exon~ração: Abeguar Machado Massera

c) Nomeações - Cargo da carreira Especialista em
Atividade Legislativa: Aldemir Pacheco Lopes, Sebastião 1

Barbosa da Silva, Alberto Valério Souza, Sérgio Luiz Rosa,
Edilson Holanda Silva, Raul Miguel Moraes, Roberto Cé
sar de Oliveira, Heron Carley Dias Custódio, Silvana Ra
malho Henriques, Raimundo Juarez Neto, Último de Car
valho Pessoa, Valdev.ino Tolentino Filho, Joana D'Arc
Braga Guimarães, Rubens Gomes Carneiro Filho, Apare
cida de Moura Andrade, Clotilde de Jesus Vasco, Alessan
dro Ronald de Oliveira, Adriana de Pennafort Caldas, __
Rosane Mendonça Prado, José Geraldo Pereira Baião, Ro-
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geres da Silva Marques, Hilton Silva Balieiro, Avalino
Oton de Lima, Maria Gorette da Silva Pessoa, Ricardo
Gueiros Bernardes Dias, Rosa Helena de Souza, Marlene
Cezar Teixeira, José Arimatéia de Oliveira Júnior, Helvis
Duarte, José Ricardo Teixeira Alves, Arnaldo Rodrigues
Ferreira Júnior, Cristiano Ferri Soares de Faria, Antônio
Pedro da Silva Filho, Cláudia Regina Veras Viriato, Helai
ne Marie Gomes de Souza, Liliane de Castro Coutinho,
Marco Antônio Silva Vieira, Marcos Palhares Couto, Rosa
ne Cristina da Cunha, Luciana Rezende Barreto da Rocha,
Erondina Gomes de Sousa, Edineide Fernandes de Araújo,

.Deroci da Silva e Silva, Jurandir Guedes de Carvalho,
Tarcísio Manoel da Rocha, Cláudia Braga Tomelin, Márcio
Luiz Weyrich, Clison Jean de Souza, Cristina Moura Mace
do, Paulo Sérgio Novais de Macedo, Gabla Maria Atem
Martins, Alcione Vieira Ângelo, Katia Regina Carmona,
.Edna Gomes Nogueira, Maria Terezínha Donati, Washing
ton Carlos Maciel da Silva, Herverson de SaIUana Gonçal
ves, Heriberto Brasileiro Ceolin, Felício Natal Palasse,
Pauio Vicente Pereira Couto,'Denise Araújo Basílio, Ale
xandre Silva Thé Gomes, Marcos Antônio Reis, Adriana
Coelho Vessugue, Alexandre Augusto Castro Varella,
Márcio Martins, Rubens Foizar Filho, Lenira Araújo Pinto
Teixeira, João Marcos Ferreira Catarino, Otto Fernandes'
da Silva, Maria do Socorro da Silva Viana, Eleazar Araújo'
da Silva, Gilberto Pereira de Almeida, Cláudia Andréia
Prunk Braga, Symone Maria Machado Bonfim, Breno Silva
Correa, Fernando Maia Leão, Evelino de Carvalho Almin
ta, Tamar Junqueira; Elenice Alves Leita, Lúcia Pedroso
de Moraes Cerqueira, Adsan Jacqueline Viana Stemler,
Anna Christina de Andrade Coelho, Alan Estevão, Fábio
Gomes Ferreira, Eliza Barreto Fonseca de Andrade Silva,
Jovelina de Assis Oliveira, Carlos André França Laquin
tinie, Valéria Bianchini Silveira, Helena Lúcia da Silva,
Luís Carlos Carneiro Matos, Maria da Graça Lobo de Al
meida, Kelvia Frota de Albuquerque, Luciene Pereira Ro
drigues, Sílvia Maria de Souto, Valéria Aparecida Olinto
Pessoa, Ayres de Almeida Silva Filho, Maria de Fátima
Campos, Elaine Ribeiro Machado, Rogério Levy Boqua
dy, Luciene de Barros Silva, Lucileni Souto Correa, Gilson

Alves Pacheco, Wdeson Pereira de Souza, Simone Macha
do de Mendonça, José Augusto Pinto, Tânia'Beatriz Hor
mann, Renan Vargas Guimarães, Márcio da Silva Alexan
dre, Denise de Fátima Abreu de Macedo, Denise Miranda
de Siqueira Lima, Luiza Alves de Lima, Erivan da Silva
Raposo, Saulo Augusto Pereira, Magda Catarina Alves
de Vasconcelos, Olinda Silva Aguiar Rocha, Cláudio Ri
beiro Paes, José Maria de Ornela,!', Elisabeth Paes dos
Santos, Onélia Nereida de Alarcon, Silvia Fernanda de
Araújo dos Santos, IveteLemos Andrade de Paula, Elita
Henrique de Sousa, Eglacir Fátima de Sena Freire, Heloisa
Helena Soares Abadia, João Marcos Coutinho Oliveira,
Iran de Jesus Alves Viegas, Denise Teixeira, Juliana Wer
neck de Souza, Lúcia Christina Guimarães, Josmar Martins
Rodrigues, Nádia Lúcia Neves do Nascimento, Lísia Frei
tas Carvalho, Inácia Maria de Lima, Ednamar Ramos Hel
cim., Ivalnilda Gomes de Magalhães, Leda Aguiar Nasci
mento, Marly Varandas de Figueiredo, Andrea Almeida
Motta, Luiz Henrique Neto, Kátia da Consolação dos San
tos, Solange Brito Lira de Freitas, Paulo Antônio Lima
Costa, Percília Cláudia Alves da Silva, Noêmia Maria Alves
Gomes, Francisco de Assis Diniz, Yoshiko Yoshimoto,
Luciane Rodrigues de Paiva Ferreira, Amir Vieira Sobri
nho, Patrícia Campos.

d) Designações: Ariovaldo Sabino da Silva e Anívia
Soares Cardoso, Luís Rodrigo de Guimarães, Silvio de
Sousa Silva, Yoko Matssura Fernandes.

3- DIVERSOS

a) Edital de Convocação de Eleição do Sindilegis.

COMISSÕES

4 - REDISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS

a) Comissão de Seguridade Social e Família, n~ 7/92,
em 9-12-92

5- MESA

6 - LÍDERES E VICE-LÍDERES

7 - COMISSÕES

Ata da 18~' Sessão, da 7~',Sessão Legislativa Extraordinária,
enl 1°· de fevereiro de 1993

Presidênêia dos Srs.: Waldir Pires, .2'? Vice-Presidente; Max Rosenmann, 4° Secretário
Nilson Gibson, § 2q do art. 18 do 'Il<egimento Interno.'

1- ABERTURA DA SESSÃO

14 horas
O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Há número

regimental.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, e em nome do Povo Brasileiro,

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

anterior.

11 - LEITURA DA ATA

O SR. PEDRO TONELLI, servindo como 2~ Secretário
procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é,
sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Passa-se à leitu
ra do expediente.

O SR. WILSON CAMPOS, servindo como 1~ Secretário;
procede à leitura do seguinte
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DI - EXPEDIENTE

OFíCIO

Do Sr. Deputado Genebaldo Correia, Líder do PMDB,
nos seguintes termos:

OF/GAB/IIN9 043/93

Brasília, 29 de janeiro de 1993

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que o Deputado Germano
Rigotto passa a participar, na qualidade de titular, da Coinis-
são Especial para proferir parecer aos Projetos de lei relativos
à regulamentação do Sistema Financeiro Nacional, previsto
no art. 192, da Constituição Federal, em decorrência de vaga
existente.

. Atenciosamente, Deputado Genebaldo Correia Líder do
PMDB. '

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° .136,
DE 1992

(Do Sr. Leomar QuintanHha)

Altera a redação do parágrafo primeiro do artigo 239

da Constituição Federal.

(Â COMISSÃQ DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO)

As Mesas da Cêmara dos Deputados e do Senado
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto
constitucional:

Artigo único. O parâgrafo primeiro do art.
239 da Constitui~~o passa a vigorar com a seguinte reda~~o:

" 1. Dos recursos mencionados no caput
deste artigo, pelo menos quarenta por cento serao
destinados a financiar programas de desenvolvimento
econOmico, com critérios de remunera~.o que lhes preservem
o valor, através:

I - do Banco do Brasil S.A." pelo menos
trinta por cento para financiar prioritariamente programas
de investimentos no setor rural e

11 do Banco Na=ional de Desenvolvimento
EconOmico e Social - BNDES, os restantes dez por cento."

JUSTIFICAÇAO

1 Atualmente, esse quarenta por cento s.o
repassados ao BNDES e destinam-se ao financiamento de
prooramas de desenvglvimento econOmico. PoréM, cha.a-nos



Fevereiro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Terça-feira" 2 2403

aten~~o a grande concentraç;:~o de investimento nos setores
industrial e de servi~os. Conforme dados do próprio BNDES,
nos anos de 1990 e 1991, a indóstria recebeu 74,1 e 66,97. e
o setor de servi~os 20,3 e 25,27. dos recursos aplicados
pelo Sistema BNDES, enquanto o setor ag'r1cola ficou com
apenas 3,8 e 6,97., respectivamente.

2 Por outro lado, é inegável a necessidade
de amplia~:!Io dos recursos destinados ao financi~mento de
investimento para o setor rural, principalmente para os
pequenos e médios produtores, dado que esse segmento quase
nunca consegue se capitalizar ficando, desse modo,
impossibilitado de realizar os investimentos necessArios à
melhoria _ moderniza~~o de suas atividades.

3 - Esse fato tem provocado o empobrecimento
sistemático de tais produtores, levando-os, muitas vezes, a
se desfazerem de suas propriedades e migrarem,· juntamente
com outros trabalhadores da área rural, para os grandes
centros urbanos à procura de melhores condiç;:~es de vida.

4 Outro aspecto também de grande
relevflncia, é o fato de que o BNDES nllo possui agências
para operacionalizaç;::!Io de seus empréstimos, utilizando-se
da rede de agências de outros banco oficiais e· priv~dos·

para esse fim. Com isso, s~o repassados ao tomador final
desses recursos os custos dos capitais para o BNDES, mais.
remunera~~o do próprio BNDES e a do banco responsável pela
realizaç;:~o da operaç;:~o.

5 - Nessa 1inha, acreditamos que o repasse
da parcela de 30X dos recursos do FAT diretamente ao Banco
do Brasil, n~o só contribuirá para uma maior pulveriza~~o

dos empréstimos, com direcionamento priori tariamente aos
pequenos e médios agricul tores, como também permitirá a
efetiva~~o de investimentos a custos mais baixos, em face
da eliminaç;:~o da dupla intermediaç;::!Io hoje verificada.

6 - Por fim, entendemos adequada a indicaç;:~o

do Banco do Brasil como destinaté.rio de tais recursos pela
sua vasta experiência em lidar com o setor rural, bem como
pelo seu reconhecido compromisso de apoiar a agropecuária
naciqnal. '

Sala das Sessaes, em
~~~~o

de n"twl!tro,de 1992
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1 4 0 - COSTA ,FERREIRA
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LEGJSLAç~O CITADA, ANEXADA PELA COORDENA~

DAS COMJSSOES PERMANENTES

'IIIuIo1X

ArL 239. 11 arrecadaç60 decorrente das contribuições para
o Programa de lntegraçAo SocIal. criado pela lei CornDleméntar
ri" 7. ele 7 de setembro de ]970. e para o Programa de r:ormaçAo
do Patrimônio dó Servidor Público, criado pela lei Comple
merer n" 8. de 3 de dezembro de 1970, passa. a partir da
promulgação desta ConstItuiçAo. a financiar. nos termos que
a lei dispuser. o programa do seguro-desemprego e o .oono
de que trata o § 3" deste artigo.
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t 1· Dos recursos mencionados no caput dette -.tigo.
pelo menos quarenta por cento serilo destinados • financ~r

progrlmU de delefMlMmento econOmIco. ltrMI do Benco
N8doneIdeDeIenYoIvImentoEcon6mlcoeSociII. com~
de ref1lWlerllÇio que lleI preservem o YIIor.

f 2' o.~ 8C:umuledos do ProarMna de Ire·
CP'1IÇ60 SocIII e do Progr.mll de FormlIÇio do""PMrirnOnIo do
Sf!rvIdor Público 160 preserveesos. rnantenclo-te 011 crltériol de
leqUe nas lItulIÇ6es previstas nas leis elPeclfic.. com exceçio
di retlrllde por motivo de casamento. licencio YedlIde • dIstrl
bulçio dalinecldlç60 de que trItI o CIIpUt deste litigo. perII
cIep6sIto nas CXll'âs lndMduIIIs dos perticIpIntes.

f 3' Aos empregados que percebem de~
(JJe c:ontrix.Iem pera o Progrlll'lllde !ntegrllÇiIo SodII ou petlI

o ~1mI de FormlIÇ60 do PIlrimOnIo do SeMdor Público.
Itidois IlIIáriol mrnImos de mnunerllÇ60 mensal. é euegurldo
o~ de um IIlI6rio mlnimo InUIII. computldo neIte
lIIIIor o rendimento das contas individuais. no caso dlIqueIes
(JJe 16 plII1idplIvlIm dos referidos programu. Ité • dlItll da pro
mulgaçilo desta ConstltuIç60.

f'" O lInandlmento do JegUro-desemprego receber4
'-íIliã contrlbulç60 lIdidonlll da empresa cujo ln<Ice de r0tativi
dade da força de trabalho superar o ndlce rmdio da rotatividlIde
do Ietor. na forma estabeledda por lei.

INDICAÇÃO N° 190, DE 1993
(Do Sr. Edson Andrino)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio dos
·Minf~térios· da In66s~ria, do Comércio e do Tu

!ismo; da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária; e do Bem-Estar Social, a re

visão das normas do Seguro Obrigatório de D~

nos Causados'- por Embarcações ou por suas car

ga.s.~

(PUBLIQUE-SE.ENCAMINHE-SE).
SENHOR PRESIDENTE,

A Lei n9' 8.374, de 30 de dezembro de 199~

dispondo sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais ca!!,

sados por embarcações ou por suas cargas, fixou, no arti-

go 16, prazo de 30 dias para que o Conselho Nacional de
Seguros PF~vados expedisse as normas disciplinadoras da

quele seguro.

Essas normas foram divulgadas por meio da

Resolução n9 9, de 17 de julho de 1992, da Superintendên

cia de Seguros Privados-SUSEP, com carência de 60 dias

para vigorar, contados de sua publicação, que ocorreu no
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Tendo aquele prazo expirado no dia 23 de

setembro de 1992, decidiu o Conselho por sua prorrogação,

fixando novo prazo, que se esvai agora, no mês de

vindouro.

março

Ocorre que os critérios adotados pelo Co~

selho Nacional de Seguros Privados para fixar as normas

disciplinadoras penalizam, dramaticamente, os pescadores

artesanais, eis que o Capítulo das Disposições Tarifárias

da mencionada Resolução n9 9, de 17/07/92, impõe.o paga
.. -

mento de prêmio de seguro de dezessete milhões dg cruzei-

ros a uma simples baleeira, que é uma pequena embarcação.

Somente no nosso' Estado, Santa Catarina ,

mais del'.OOO famílias estão na iminência de verem suas

atividades inteiramente inviabilizadas, o que fará com

que cerca de4 mil pessoas sejam atiradas na miséria,

principalmente pelo fato de que pescad~r quase sempre nao

sabe fazer outra coisa, a não ser pesca~

"Não se pode tratar igualmente aos desi

guais", eis a proverbial sentença formulada, ainda no

final do século passado, pelo jurisconsulto. baiano Rui
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Barbosa, ensinamento que, parece, não foi adequadamente ~

preendido pelos Senhores Conselheiros da área oficial de

seguros quando fixaram, de forma manifestamente injusta ,

os critérios para o estabelecimento dos valores dos prê--

mias de seguro relativos a embarcações pesqueiras de cara

ter artesanal.

Por isso, Senhor Presidente, é imperio~o,

e urgente, que o Governo do Presidente Itamar Franco de

termine o imediato reestudo da matéria, sob pena de de

cretara morte da, atividade pesqueira artesanal, arrastan

do, com ela, para a miséria, milhões de trabalhadores hu

mildes, que têm, na pesca, o principal e, em muitos anos,

o único méio de sobrevivência.

Sala das Sessões, em

.HF/nst.

LEGISLAÇAO CITADA. ANEXADA "ELA COORDENAÇAO
DAS COMIIIOES "EIUIANEN'l'EI

LEllIlu 8.374 • de 30 de dezembro de 1991.

Dispõe sobre, o Seguro Obrigatório de
Danos PessolUS causados por cmbarc:a~
ou por sua e&rp e dá outrllS pr~nClas .

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

Art.\16. O CNSP expedirá nonnas disciplinadorllS do seguro de que trata o art.
20, no prazo,de trinta dias. a contar da vig!ncia desta Lei.

.. . . . . - --. -_ ---.. -- '-~
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SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS I"HIVAUOS
• usowçXO.Q t. DE 17 DE J1lLIIO DE ltt2

A lIUPl:RINTEHD!IlCIA DE SEGUROS PIlIVAOOS (lIUSEP). n. fo... 00
art. 26 ~o lt.gi.ltnto~Jnt•.rno aprovado ~1••••Dluç'io OfSP·nJ 01"/'1.
de 03.12.91. torna publico que 11 COPlSELHO _ACIONAL DE IEGU'aOS PllIVADOS
(CNSP) •••. s •••io r ••IiI:.!!. n.at.a ~.t.. no UIO "e lU.. 'tribUiçõ•••
t_n(5o elill vi.ta o cH.polto no art. 16 da Lei 11.3'./91, de 31.12.!H •• o
que canata "0 Prace.ao CMSP n' 001/92. de 16.04.92, r ••ol".»,

Art. }' - Aprovar .1 JlORMAS DlSCJPLJlfAOOM.A!: ~ COHDJÇO!S GI.
RAIS 00 SEGURO OBRIGA1'ÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSAOOS POR EMBl\RCAÇOES
OV POI( tUAS CARGAS (DP!M). nl foraa "o.......n ...o. qu~ fic.~ fl2:enllSo perte
integrante- ~e8t. " ••o]uçio.

Art. 2' - Elte' a.aolu"io entrar.... vigor 60 <•••••nt.) di••
apÓ!! IUI! publiclçio.

"ALT!:f/ .n GRANElft(\
6upe:-1ntend~ntf'

ANl:XÚ I

';ORMA~ DISl.lt'lINADOftA~ De SFGURü OBF:IGA't6RIO OE. D"NO~ P!:SSOAH'
CAl'SAD~F POf. l:MbA~CAÇÔF!= Ol PaF, SUAS CARGA!= (DPE~\

J - OB}lIG"'''ORI~ü''Df DO SFGURC
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r,tão ..>brlgados .. c':Intrat"r ~!lte .::'!"')'.Jr"l todos?!I prl')prl~vi
rio., .'.ftdor- .. ~1It 'JeraL r1e t!mt">arcftçõP!! n"C1'">"a13 DlI '!'~tr..tnqel'as

IUjeuaS • lnSCr.1.ç~o n.1 capltanlas ,10S portos ou repertlç5es a f!:!t~!I

.uhord i n"da 11 •

2 .. f"INALtOAO! nA C.08!:RTURA
Este seguro ti'!'I! por tinallt1ade ""ar cobertura" pessoas elrtb~I

cal1.s, tro!llnl'llport,," ... e ou não trcJn!!lport""a~, 1nclu!'IivIP dOS proprietot
1'11)'. tr1.pulan':f's e condutore~ das embdrCaçÕlP5. lndepltndentemente ·ja
e.barcaçio estar ou nio e. operação '

~ - CONTRATAÇXO 00 SEGURO

3.1 - A contrllltaçào do seguro ~erá feita med'ante emi!Ss;o de
bilhete de seguro. por embarcação,' na forma dos arts. 10 e 11 do D~cr~

to"Leí n' 73. d. Z1.11.66
3.2 - O bilhete d~ seguro !IOlllente poderá s~r eltitido de II!lco,[

do co. estes norlZll!lS.
3.3 - O bilhete d. ~u~guro terá vigência de 1 Cum) dno. a

a) e. caso de bilhete novo'" do dia seguinte ao do pagamento
do prêmio eJl estab~lecü"ento bancário; e

b) •• caso d. renovação - do di ... rlo vencimento 110 bilhettt aq
t.riar. desde qu. o prilllo -jo bílhete da renovação tenha !I1do pago ate
aquela data.

3.4 - O bilhete de Sf'!guro conterá obrigatoriamf!nte os seguin
te. elementos lIlínilnOs:

a) noite da ellbarcaçeo;
bJ nolie do proprietário ou lJIrmador;
c) nÚMero de inscr~ção da f!lIlblllrCação;
d) núrnro de tr1.pulantes;
e) lotação IIllÍxiJna de passageiros;
t) tipo d~ naveqlJt;ào;
g) propulsio; e
h) serviço ou atJ,.v1dade.
3.4.1 - Ali Condições Gerais constantPs do Anexo II deverão ..

companhar o bilhete de ,eguro.
3.S - t vedado o endosso transferindo o bilhete de seguro de

uaa ••bl!Ireaçio ~ra outra... _
3.6 - E'II caso de transterencia de propr111!rlade da embarcaçao.

o bilhete de seguro •• tran5fere automaticamente para o novo proprieti
rio. independentt'!mente de endosso.

3.7 - t v.dada li ~mi!lsão de mai5 de UJn bilhete de ~eguro pa
ra u-. Ilel!lma embarcaçio.

3.7.1 - No caso de ocorrer dupl icidade de seguro, preva lece
r. setllpre o mais anti~o. e o pr.Mio do bilhete a ser inuti 1ü:ado !lt'!r.
integralmente resti tUJ.do.

3.8 - O pagamento do prêmio de9f!]uro relativo às el'barcações
que forem lIuttmetidas ao processo de i nscr ição ~.verá anteced'er a expe
diçio do Título de Jn5ct"iç,;o ou Dor.ll'1l!'nto Prov~sório de Propriedade.

3.9 - Para fim d. controle te de acordo co.. os arts. 2' e 14
d.-Lei 01 8.374. de 31.12.91, sel'lpre que !Solicitado pela autoridllde
co.petente, o respon!uível pela tunbarcaçiio deverá exiblr. aléll do Termo
de Vistoriil ou do Certificado de Regu13ri~açio de !:rnbarcaçào, o bJ.lh,lt
t. de seguro devidamente quitado.

4 - LIMITE-DE RESPONSABILIOAOE
4.1 - " importância segurada representa a indenização máxiMa

•••1' paga pela .sequradora. por vitirn.t em uat lfte!smo aCJ,.de!ntfP, corre!.!Jpo!!

dendo a: .) Cr$ 17_195.967,12. no caso de~'IIort~;
b) até Cr$ 17.195'~96?12. no caso de invalidez perlftanente;
c) até CrS 5.158.790.14. no ca:so de despes'!s .édico-hospit.a.

lares.
4.1.1 - A8 importâncias seglJrlldas serão reajustadas pela Ta

xa Refer.ncial (TR), li: partir de 01.08.92.
4.1.2 - As indeni~ações serão p.llgas. enl qualquer ca:so, co.

ba.e nas i.portânciae segurarias vígentes na data do sinístro. ind~pt!n

dente.,ente da data d~ elllis~ã<.l do bilhete de seguro.

5 - INDENIZAÇXO
5.1 - O pagamento da indenizi'tção será efetuado mediante a

sillples prova do acidente e do dano df!corrent.e. independentemente da
exi.tência de CUlpa.

5.2 - A segurartora el"etullrá. por peS:!loa vitimada. o p1tgamen-
to das indenizações « seguir e!p~cificadas, observado o disposto no
aubitell 4.1.2:

• ) e. caso de morte- - o valor previsto na alfnea "a" do subi

b) e. ca80 de invalidez permanente. desde que comprovac1a por
::!eclar..çào m.!díca. li quantia d~corrente da aplicação. ao valor previs
to na alínea "b" do subite. 4.1. do p!rcrntual estllbelecido de confor
.idade coa as NorBil!l par. o Seguro de Acidentes Pes!5oais;

c) em caso de despesas Ilédieo-hospitalares - o valor das de,,1
pe..... li.itado .0 v.lor previato na oltlíne. "c" do .ubite. 441_

5.2.1 - A. indenl%açÕeS por DOrte e invalidez p.rmanente nio
fie acu.ulalD; S., depois de paga ulla indenização por invalidez permanen
te, "Verificar-•• a IIIOrte •• con5equencia 110 lIlesmo acidente•• fle;urad!i!;
r. pagará a indenizlllçio por InOrte. deduzidlll a iRlportància j« paga por
inva lidez permanente.

5.2.2 - O roeembolso das de.!Jp~sas médica-hospitalares não po"
1e ser descontado d. qualquer pagamento por morte ou ínvalidez perlla
nente.

5.3 - No caao de ocot'rência de acidentes do qual participt"m
:Sua. ou lWIís embarcac;õt'!s. 111 indenização será paga pele s~9uradora da
ellbarc~çio •• que 111 peSSOIll vitimada era embarcada ou transpçrtada.

5.3.1 - Itesultando do acidente vítimas I"J~O transpÓrtada~. ou
nio ,!lendo possível identi!J,.car em qlhlll eMblllt"caçào a vítima era trans
portada. as indenizações a elas correspondentes serão pIIglli:s. tun parte:s
iguais, pela!!l seguradorall das emb,ncações envolvirtas.

5.3.2 - Havendo embarcaçõto!'l não identificadas _ identifica
jas. a indeníza~ão será pag" pell'ls :lequradoras dessas últimas.

5.3#3 - A "'orte ou inviltlit:!t!'z perltto:!nente causada exclusivaNen
t. por .Dbarcação não identlfícarla :lerá lndenizada pelo valor corr@~

pendente. 100\ (cem por cento) do valor previsto nas alinea~ "a" ou
Itb" do .ubi te.... 1.

5.3.3.1 - O pagamento das indenizações por fIlort, • invdl irlez

p'tr":,illnente. causadas '!'xclusivamente '?Or elllbart;ações nio H1en"ificad.s,
5~ra teito pelo IR! • rateado. atrolves de con!lorcío especítlCO. .ntr...
lS ~.9-ut"adoras '1u. "pera" o presente seguro.

15.4 - A lndeni~ar;io ser. Plll94 no p'razo de 15 (quinze) dl•••
:onta~ tia entre9a dO!ll 'iocu!fl~ntos completos a sequrador•• confor.e eltl.
belecldo no subltem 3.2.2 dlls Condlr;oes Gerais do Bilhete.

~.'S - I) p49alh.nto tar-~.-á por cheque nOllinal ao beneficlá
rio. ainda que haja r.presentação.

6 - DIREITO DE REGRP:SSO
6.1 - COllprovado o paglllllento .... seguradora que houver pago •

lnrlenizaçào poderá. merJiante ação própria, haver do tercfuro r.spon....
vel pelo IJcid~nte a lInportância ef.tiva'llf'nte indenizada.

. 6:2 - Ulftll Vf'!Z con!Jtatada .alguma irregularldade na utilizaçio
:Ia t;mblllrc~çao. a ~egur~dora. cOlllprovado o ):)agamento da !ndeni.zaçào. P2
:lera. medunte açao prOprllll.. haver do segut'ado a i.portancia excedente
l.nd~nizada.

7 - OISPOS1ÇOES TARIFAR IAS
7.1 - O prêmio para c.da categoria de ellbarcaçio ••r. o da

tabela constante do Anexo ItJ. IIIcrescentando-se o re!lpectivo llnpo,to.
. 7.1.1 - Os valores const.antes da tabela. que se refere e.te
ite. serão corrigidos pela Taxa Referencillll (TR). a ~rtir de 01.08.92.

7.1.2 - Havendo nece5sidade de reclassificar detentinada ••
barcação e !'Se --uso acarretar o t"eenquadram~nto do seu pri.io d. seguro
e. outra classe tarifÁría. o segurado receberá. diferenç• .,u pagará o
endosso do prêllio corre.pondente à nova classe.

7.2 - O propri.t.rio ou armador rta embarcação que deix.'t' de
r.ontratar o seguro ficlllrá !Iujeito a lIlulta de valor igual ao dobro do
pr~ltio "nual. por ano ou Eraçio d. lIno.

1.2.1 - Para efeito d. aplicollíio da Jlult .. a que se ref.re e.
te artigo conSiderar-se-á o valor do premio na data d. seu pagl!llliento.

1.2.2 - ".li Multas serão aplicadas pelas Capitanias dos Por
tos ou por repartiçõe" • t'l•• 5ubordinada!t. n. (orara estabelecida pela
Diretoria rie Portos e Costas do Mini!ft~rio da ~arinha.

8' - CORRET:~~_ R~5s.1vada ... hipótes@ de seguro direto,. angariação
do presente lIeguro é prerrogativa óe corretor devidalftente habillt.do •
registrado. _ •.

8.2 _ A cornis!lao de corretage. :sera estabelec1.da no regime
1e livre negociação das partes. _

1i.3 • são é permitido o pagamento de qualquer comissao a ti
tulo de agenciamento.

9 - COHTABILIZAÇXO
A" operações do pre-".ntlP ,e-guro .serão contabillzadas pela.

seguradoras ut.ilizando-se o código 57-4.

10 - CONorçOES OE OPERAÇXO
10.1 - Pare operar no seguro obrigatório de que trata,. a.

pr~sentes normas, a seguradora deVera .star autoriza"a pela SUS!P • 0
pérar elft Ramos Elementares •

10.2 - As condiçõeB de resseguros serão estabelecidas pelo
IRB. ob!ll!rvado o prazo fixado para entrada em vigor desta Resolução.

11 - DISPOSIÇOES GERA'rS
11.1 - Os valores previstos nol! itens 4 e das presentes

norRlas !lerão revisto!! pela SUSEP. por periodicidade não sUpf!t'ior à
~lOuàl.

11.2 - Os caso. 011:1'505 I"erio resolvidos pela SUSEP.
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ANEXO II •

CONDrçO!S G!RAIS 00 S!GURO OBRIGATÓRIO DE OANOS PESSOAIS
CAUSADOS POR !:MBARCAÇOES OU POR SUAS CARGAS (OPEM)

I - CONO IÇOES DE COBERTURA
1.1 - Elite seguro t.em por objetivo garantir os danos pesso

lIIis causados por embarcações ou por suas cargalJ ';s pessoas embarcadas,
transportadas ou niio transportadas, inclusive aos proprietários .. trip!l
lentes e condutore! das elllbarcações. independentemente da embarcação
estar ou não em operação.

1.2 - Mo caso de acidente ocorric1o {Jora do território nacío
nal, ~omente terlio cobertura as pessoas embarcddas ou transportadas em
embarcações de bGndeira brasileira.

1.3 - ~ cobertura do seguro nioabrange:
a) danos peBsoai, resultantes de radiações ioni~antes ou de

contaminação .. pela radíoativ!dade de qu~lquer COlllbustível nuclear ou de
:J,ualquer resl.duo de cOllbustao de materl.a nuclear;

b) Ilultas e fianças illpostas aolS condutores
das embarcações.

2 - BENEFICIAR lOS
2.1 - A indenizaçio no caso de eorte será paga .. na constân

cia do casamento .. ao cônjuge sobrevivente; "na sua falta .. aos herdeiros
legais.

2.1.1 - Ao colftpa.nhêira 5C."i equíporada. « esposa. nos casos ad
.itidos pela le9islaçio previdenciária.

2.2 - Nos casos de invalidez permane-nte e de despesas médico
-hospi talares. • indenizaçio serÁ paga • própria v!tillla.

3 - INO~NrZAçAo
3.1 - O pagamento da indenização será efetuado mediante a

'ímpIe, prova do acidente e do dano decorrente .. independentemente d.
apuração de culpa.

3.2 - Ao indenizaçio será paga no prazo d. 1'5 (quinzf:l dias
a contar da entrega dos documentos completos. sequr..dora.

J.2.1 .. Havendo recusa ao -recebimento da documentação ou ao
fornecimento do respectivo recíbo. deveriÍ a documentação ser entregue
ou remetida por V1a postal com Aviso de Recepçio (AR) À superintendên
cia de Seguros Privados (SUSEPl.

3.2.2 - sio os s~9uintes os documentos necessários para o rI
cebímento da indenizaçio:

I - No caso de "morte":
a) documento de ocorrência. elitpedldo pela autorldade compe

tente (CApitania do:. Portos. suas Oe\tHJaclas e Agências);
b) certidão de óbito .. ou .entença f Judicial que produto o •

....lhO••feito.;
c) doC'uJl.nto coltlprobatório da qualidad. d. btonf'ficilÍrio;
d) laudo ca~.v'r ice cOfllprovam1(" a ceula da ..ort •• no calo df'

-.art. cau...~. ror • .,barroçio nio it!l'ntificada.
11 - No caio t!f' ".invalHJ.t perlrlane-nt.";
.l docuJlleonto 15. oC'orréncia, ex~"ido JW'la autorida"f' COltlpf'

to ..nt. tCapitenia do. Porto... luaF De-l.gaC"i ... , AgênC"i •• l ;
b) pr'Ova d. attnlh"l'nto por hOlpital ••.,bul.tórJo ou lItédico

••• i.t."t.;
c) r'latório do ~.dicc' a •• :ilt.nt~. It•• tandCl o Vrau "fi invo·

lider do Ór90(. ou Jlf'lrbro atin91do.
JIl • "'0 cal" d. reembol.o de' "dr.p"•• , .'''ico-holpitallre!'··

ar vitilnae:
I) ~ocu.u·nto dI' 0,"01 rineJa. .xp""ido p .. l. lut or ida". COInp.. •

tent. (Capltlnl1 dof' Porto.~ lua .. Dt'leyat"il' e Agêncll.)i •.
ti) prova de aten"lItttnto da vltillD por ho.pilal. Illbula1.0r10

OI: InPcSiCO-aSBiltent..;
c) cOWtprovantt' da. Ot'sPf'.aa .'fetuaOas.

4 - OBRIGAÇ~O DO SEGURADO
... ] _ t obrigaçio do lf'guraOo dar conheci."nto. ',guradora

Cle qualquer acidf'nt...nvolvendo deno. p~8.o.i•• berr: como de qua1qu~r

r.C'1a..,açio ou doC"ul'lento que receber relacionado co,.. o acidrntf'.

I· ---------------------------------------- -----------------------------

:----------------------------------------------------------------------

ANEXO 111
TA!lE'LA DE' ENOUADP:AMENTO O~!: !:"B~PC"ÇOES: PAR'" P~G"'"P;HTO 00 SEGURO - DPEf1

.. ,
Ind.~.nde

J f -.-&;I-c-d-
·A,-I-C' I " I CIo NCI. fIII. : "". : VII

7 : e-f-~-r •
B , PO.ISO.I

vi

1112'"

.27

I i"d....enflll. 1110 I
1 1
INo. fIII I

"JO

2

J

2

5

"

•

B

•

JET-8KI

°IO

"J-N 0

ARTIGO 173 DO REGULAMENTO PARA O TRArEGo IIAR1TIMO - (RTl'l)

I - .AVEGAÇ~O:

A - de longo C'ur.o; 11 - regional. fluvial
... d. gT.nde cabot'gezn; e 1.cu.tre.
C .: dI' pequen. cabot'geDl;

---------------------------------------------- ..._--------------------- ....
I I I -.-b-· I

I I ind.poend.
I ·c-d".- I
J f-.-r· 1 1110 No. d.
J •••••••••••• I
J I ".,ao&.

I I. I ·,-0-... • I 1 I1----------------------------------------------------------------------
I I I I at. I I .
1 I I .: :.. " •• ,oa. J 5., I V
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I .....,..ti" J I

: ItI. 51 " •• ,0•• I 627 I VI
1•••••••••••• 1•••••••••••••• 1•••••••••• 1••••••••••• ;
t ·c-d-.-f-,,· I Ind nd. do I ,., I Y

: •• :;:;.:~:••• :No. , 10•• :···.,···· ; ••••• jy•••• :
I : ~t, : : I

I 5 ~.SIO., 1 3ft I J
1•••••••••••••• 1•••••••••• 1••••••••••• :
I ...."ti" I 1

1 .111. 6 .....10•• : 35 I JJ
1•••••••••••• 1•••••••••••••• 1•••••••••• 1••••••••••• :
I r ind....nd. do I I
• ·1-0- ..• 1 I 3llIo I IV
1•••••••••••• 1 1•••••••••• 1••••••••••• :
I I I I
I • ,-.- INo. fIII • ........ 1 35. I 11

1---------------------------------------------------------------------

-.-l-n- : lnd....nd.
I dCo No. d. I ~85 : V

0--'-"· : ...sso., I I
: •••••••••••• : •••••••••••••• : •••••••••• : ••••••••••• 1

.t.~ I I 1
, ".Sloa, : ~8:I : Y I

..... : I I 1
1 ,.tir- I :
: ele 6 po.lso&11 627 I VJ

1 1 1 1 '
I : .ti I 1
t I 5' ".SIO.S 1 .27 ; V1

.... 1 1 1 ..
I rtir I :
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IX - PllDPUl.S7.D:

1 .... vapor;
2 - • aotor;
3 - • vela.;
.ri - ••1\ propulaio pró

pria:
S - • '1'••0;
6 .... turbina de cc.

bu.t.jo ; nl ern.·
7 - nuclear;
8 - ••peeiail.

: ••••••UI.J••••

FATOI DE
AOIAV.C"OI

IEOUClIO

_______________ : 00__

JI .

---------------: ---------------------
:---------------: ------------------- --

: -------;~;-----; -;:;;;:;;;:~;------ -. ~

,REMIO
COMERCIAL UNIT.

IC'S'

11 TMELA DI: TAIIFAS

VI

!V

VII

Il

:iI

CLASSES

011. 1.1 o .r"•• ,-..-e.al .ltut6f' ..... '.ter •• ••r ......... , "' Cr' •• 1~.~4

IJ ~ t • .....W"hlr ....... •• r ••c••_. eM. el re!,,'. f","1
aJ .1_1 .. cu I".'. n. Cel'l.,r"cXo lN'c.cl.'
\t) .1 1 ,.c ~ ur.a •••• li rr .
C) f.'., li' " 1 1 _ t ••••11 re.II••

I"'ICH•• I. I •• _" "4 ',
•• , "'C c••
.) ,,1"'1 t "c li'" c ''''''cHI••

------------:

------------:

------------ ;

- ----------:

-------------: -----------------: -------;;------: ---;;;:~~;:;---------

--- ---.------:
---...---------:

o - de alto-..r:
E int.erior. fluvial eo lacultre;
F interioT de trave••ia;
G - interior de poTto:
H .. co.t.ira: '
] de apoio .arítimo:
;J regional:
L - interior cS. tr"ve••ia. fluvial • l.cultre;
" _ interior de porto. fluvilll .. lacust.re:

111 - SERVIÇOS OL' ATIVIDADES:

.) tran.porte Cle p••••g..~ro~ e carga;
b) transporte dI!' p ••aagelToB:
c) transporte de eargll geral. I.C. e/ou fri-

gorificaOIl: _ .
d) tren.porte dE- 9r.n~~a 1011.dol;
.l tren.porte de qr.né~. líCJu~doS; • . .
f) tren.portel! de graneie lol1.dos-11qu1dol.
9) rebocador/empurraOoT:
h) port.uÍlrio;. ,
i) pequeno ca.erc1.0
j) esporte !/ou ~.c~e1o;
1) r~p8rti.çoes publ1.cas;
.) pesca;

~~ ~~:~~~:~e:~entíf~ea. exploraçic-. prospecção;

p) ~~~~:;o.:r~;~:~·::;/r ina1 i"8~e cmlercial;
~l outro' oerviço. COI> finolidod. com.rc»l.

.....cxo D6 'M[I." K r"'UADIIMENlO D6' E...... t,.çM. PAU ,MAJ€NTD DCI.!:.~~~~~
...._-~--_ .._----_..;-;-;;;;~;-~;;;;;-;-~;;;;;;~;;~ ..;;;;;;;;---

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 131-A,
DE 1992

(Do Sr. José Fortunati)

crime a prática de atos resultantes de preco~

cor, idade ou quaisquer ou
e di outra~_provid~ncias;

tendo parecer: da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela inconstitucionalidade e injuridicidade.

Define como
ceitos de origem, raça, sexo,
tras formas de discriminação,

(PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N9 131, DE 1992, A QUE SE
REFERE O PARECER)

o ConRresso Nacional decreta:

Art. 10. Constitui crime punido nos termos desta lei,
a r~eusa. por parte de estabelecimento comercial ou de ensi
no dE qualquer nat~rEza, de hospedar, servir, atender ou re
ceber cliente, comprador ou aluno, por preconceitos de ori
gem. ra~a, seNO, cor, idade ou quaisquer outras formas de
d i se '" iminad~o.

Par'grafo ~nico ser~ considerado agente do crime o
diretor, gerente ou respons~vel pelo estabelecimento.

~

pensão, .Est aI a
por pr~conc~ito.

em hotel,
fina lidade,

Art. 20. Recusar hospedagem
ou estabelecimento de ~esma
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de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas
dE discrimlnaçio.

Pena - Detenção, de tris meses a um ano, € multa.
Art 30. Recus~r lnternaçio para tratamento de sa~de

em ln5titul'~O próprIa por preconceitos de orIgem, raca, se
xo, cor. idadE e quaisquer outras formas de discriminacão

Pena - Reclusio de dois a quatro anos, e multa.

Art. 40. Recusar ~ venda de mercadorias em estabeleci
m~ntos de qualquer ginero, ou atender clientes em restauran
tps. baTes ou loca.ls sE·melh':tntes., abel-tos ao pübTIco POl

precon(~itos de orIgem, raça, sexo. cor, Idade ou qUaISqUer
outras formas de distrlminaçio.

Pena - Deten,io, de tris a seis meses, e multa.

Art. 50. Recusar entrada em estabelecimento püblico,
de dlvers5es ou esporte por preconceitos de origem, raça,
sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discrimina
ção.

P~na - Detençio, de tris a seis meses, e multa.

A,-t. 60.
esti\belecimentos
p\-econcei t os de
out ,-as fo,-mi\s de

Recusar inscri~ão ou matrícula de aluno em
de ensino de qUi\lquer curso ou grau, por

origem, raç:a, sexo, cor, idade ou quaisquer
d isc,- imina~ão.

Pena - Deten~io, de seis meses a um ano, e multa.

Pi\rágrafo único - Se se tratar de estabelecimento ofi
c ia I de ens ino, a condenação ímport ani na pe,-da do c:!J-~ pa
ra o agente, sem prejuízo dos procedimentos administrativos
r eg LI I alO es .

Ad: . 70. Obs'ttu o ac~sso de a I guém a qua lque\" ca,-go
Pllbltco, bem como emp':,-ego ou trabalho em sociedade de econo
mia mi s·b:\.·, emp,-esa púb I íca, autal- quia, fundaç:á\o ínst i t uída
ou' mantida pelo p6der público ou concessioniria de serviços
pdblicos,por preconteitosde origem, raça, sexo, cor, idad~
ou quaisquer outras formas de discriminação.

"Pena - Rec'rúsão, d~ dois a 'quat ro anos.

Parigrafo único A condena~ão importar~ na perda do
ca,ogo palMa o agente, sem prejuízo dos proc~di.entos adminis
trat'lVós regu'l-ares,·
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Art. 80. Negar emprego ou trabalho a alguém em empresa
privada ou qualquer natureza por preconceitos de origem, ra
~~) sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discrimi
n(;l.ção.

Pena Reclusio, de dois a quatro anos, e interdiçio
dos d 1 )- e: : tos .

Al-t. 90. Constl-angel- algLtE~m, POl- palavl"as, gestps, es
c~itos ou por qualquer outro mJio simbólico por preconceitos
de or1gem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas
de dlscrlffilnaçio.

Pena - Deten,lo, de tris a seis meses, e multa.

Art 100. Quando o ato discriminatório resultar em
constran91mento p~blico ~ vitima, as penas cominadas nesta
Lei serão ap~lcadas em dobro e cumulativamente, sem prejuízo
das pena~ correspondentes ~ violincia praticada.

Art. 110. Em caso de reincidincia, havidos em estabele
cimentos particulares, poder~ o juiz, como pena adicional,
determinar a suspensio do funcionamento, por prazo nio supe
rior a seis meses.

Art. 120. Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação, revogando as disposi~aes em contririo, especialmente
a Lei 1.390, de 03 de julho de 1951.

Sala das Sessões, em Q~I(,ril "r 1_

~~~~Q)}
Deputado JOSÉ FORTUNATI

Vice-líder do PT

J V .s T I F I CA I I V A

o Projeto de lei Complementar ora apresentado tem
base no mandamento constitucional insculpido no Art. 30., IV
da Constituição Federal, que veda qualquer tipo de discrimi-
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na,lo, especialmente por origem, raça, seKO e idade Portan
to, lncide sobre a legislação vigente, aperfeiçoando-a.

Buscou-se o estabelecimento de critirios de sanção
que po~sam efetivamente produzir o respeito ao mandamento
constitucional, posto esta aus&ncia ter produzido foros de
impunldade.

[I oub- a banda a Le i que se P 1- et ende 1- evogal- , Le i
Afonso Arinos, que vedava a pr'tica de discrimina~ão por ra
ça encontrava-se j' em conformidade com a realidade consti
tucional bl-asileil-a; pois o novo ordenamento, C01"1"etamente:',
passa' a inadmitir qualquer tipo de discrimina,ão i o que se
imp5e a revisão da Lei protetora. H' que se referir que a
Lei Afonso Arinos considerava a pr'tica discriminatória, so
mente com relação. ra,a e como contravençio penal; com o
Projeto de Lei Complementar pretende-se atribuir maior gra
vidade aos delitos do preconceito, ampliando-se as hipóteses
de incid&ncia a todos os tipos de discrimina,io possíveis.
No entanto, nio fugimos muito da estrutura l~gislativa ante
riormente adotada.

H' que se referir episódios recentes ocorridos no
Pais, relativamente ao preconceito contra o portador do ví
rus da AIDS, como por exemplo as negativas de matrícula em
estabelecimentos de ensino ou internamento em institui~5e.

de sa~de, tesp~ctivamente em S~o Paulo ~ Porto Alegre, que
demonstram a insuficiência da legisla~ão penal em tutelar o
bem jurídico Rlevado a cat~goria constitucional. É mister
que o novo ordenamento se viabilize na vida, Pl"oporcionando
• cidadania meios de seguran,. juridica que venham a permi
tir o pleno exercício das liberdades públicas conferidas pe
la Constitui,ão da Rep~blica de 1988.

Assim, levo a aprecia,ão dos Nobres Pares o pre
sente Projeto de Lei Complementar, com a preocupa,ão que es
te adquira tramita~ão urgente, diante dos fatos que estão
cotidianamente acontecendo no Pais, sem que haja remédio ju
rídico capaz de coibi-los.

Sala das Sessões, em O~ >?'JI ~L

FORTUNATI
do PT
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"LEGISLACAO crTADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAo Df ESTUDOS LEGISLATIVOS· CeDi"

-CONSTITUIÇAO
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TItulo I

AIt. " AR~. Fedel1ltlve do BrasIl, formada pele aDIo
Indissolúvel dosEstadose~e doDlstrloFederei,cons
tltui-se em Estado Democr6tIco de Direito e tem como ....rnentoi: '.. ,

I - • toberanIa;
l-acldadanJa;
I - • c:IIgnIdade da pessoa hI.mana;
ri - OI valores IOdaIs do trabalho e cta,:1vre~.
V - o pluralismo poIftIco.
PaMgnJfo fJnIco. Todo o poder emana do POVO. que o

exerce~ melo de~ eleitos ou' dIretãrnente,'nos
,lermos desta~ .

Ar\. 2' S60 Poderes da UnJio. indeJ)endentes e harm6nk:os
entre li, o LegIslativo. o Executivo e oJud~
Ar\. 3' Constituem objetivos fundamentais da Rep6bIica Fe
derativa do BrasD:

I - construir urna sodedacIe livre, justa e 1OIkJ6rIa;
I - garentlr o desenvolvimento nacional;
• - erradicar a pobreza e a margJnaJ~60 e reduzir as

desigualdades lOCiaIs e regionais;
rv - ~r o bem de todos, sem preçonceltos de 0ri

gem, raça, sexo. cor. Idade e quaisquer outras formas de cIsc:ri
minaç60•.............................................................. .. ..
.................................................................
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Peaa - PrI.lo .lmple., .. li (qula.e» di••• a (trI.» me..., e .aI·
a de 1 (um.» a a(trI.» ve.e. o .alor valor de n'erl... (Uva».

Art. I~ Becu••r. e..tr.d. de .IIU'. e. e.tabeleclmea&o pdbllco,
de dlvenla. ou de e.porte, por pncoacel&o de r.ça, de cor, de ..ao ou
d. e.tado· civil.

-Peaa - pn.lo .I.ple., de 11 (qulu.» di•• a a (trI.» .e..., e .ulta
d. 1 (uma» a a (at.» vue. o ••Ior valor de nferlDcl. (Uva».

Ar&.'~ Becu.ar. eatr.d. de ...... e. qu.lquer dpo de e.taba
leclmeato com.rclal ou de pn.taçlo d. ""ico, por pncoDcel&o de n·
ca, d. cor, da ..ao ou de e.ado elyU•

.... - prIIlo .lmpl.., de 11 (qulaia» di" a • (trI.» alta
de 1 (UlDa» a • (&ria» ve... o ••Ior Yalof de nferlDcl. (Uva».

An. '1~ a.cu•.,. IDlCriçlo de .luDo em e.tabeleclmeDto d••D.I·
DO de qu.lquer cano ou II'.U, por pncoDcel&o de r.ca. d. cor. d...ao
ou de enado clvO•

... - prldo Ilmpl... de a(trI.) IDHU a 1 (um» ano, • multa daI
CumaJ a' (trIe) .... o maior v"" ele n'ertacla (MV1l).

Parqnlo áIco. Se .. tratar de ntabeleclmeD&o oBclal de IDo,
.......... perda cio earp para o "'Dta. daId. que .pur.da Ia·
fIQftItO NP1ar." .

An. ~ Obetar o acMlO da .....m a qualquer carao p6bUco civil
0Il militar, por pncoacel&o ele reca, ele cor, ele IDO ou ele utado clvO•

.... - perda ao caqo, cIapoIa ela apurada. Nlpouabmdacle em
lDq'-'rtto "lUlar, para o funcloJWio dlrlpnta da npar&lçlo de que de
penda a lDecrlclo DO CODCuno ele h.bllltaçlo doe c.adldatoe.

An. r N.........PNlO ou trabalho a all'Í'm .... auarqul•• eocle
dada ele ac:oDOlDla lDIata, empnaa coDCH.lonÚ'la de .."Iço pdbllco oa
"PNIA privada. por pncoacel&o da raça, ele cor, da ..u ou de eltado
civil•

... - -prillo p.., de ............. a 1 (um» ano, • multa ele 1
e-at O maJor yalar • nfertacla (1IVRt, DO cuo de
...,..a privada: cio C8fIO ...... o Nlpoaúvel pela ncua, DO ca·
• de aa&arqula, lOCIedada ele ecoaomM lDiIta • empNA coaca••lonúla
.....pdbllco.

Ar&. 10. Noe cuoe • nlDCIdIadI havlcloe em eltaWeclmentoe
putIctaIane, pocIeN o Jula a .... acUcIoDaI. napanIIo do
futicIonaaaea&o, fOI' pruo DIo a' (trIe) ....... .

Ar&. 11. ... lei _ data • na publJcac,lo.
An. U. Revoaam· clilpoI em CODtrúio.

BruflIa. "·de d bro • l_i 1"~ da IDcIapnd'acla • rt~ da
llep6b1ica.

IQS&SARNEY
remuclo Lyra
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PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

I - RELATóRIO

o projeto de lei complementar sob exame visa

definir como crime a pr'tica de atos resultantes de

preconceitos de-:- orígem, raç:a, se~<o, cor, idade ou C)IJaisC)uE.'r

outras formas de discrimina~ão.

o Autor, na Justificaç:ão, argumenta que a

proposi~ão pretende, ao revogar a Lei Afonso Arinos,

atribuir maior gravidade aus delitos do preconceito,

ampliando as hip6te-:-ses de incidincia a todos os tipos de

discrimina~ão possíveis.

Chega-nos, portanto, o projeto para

aprecla~ão C)uanto a constitucionalidade, Juridicidade e

ticnica legislativa e tambim para an'lise de mirito, de vez

tratar-se de matéria de direito penal.

É o relatório.

11 - VOTO DO RELATOR

Em que pese os elevados propósitos do ilustre

Autor, a iniciativa não oferece condiç:ies para ser Inserida

no ordenamento jurídico, considerando-se que, tanto formal

quanto materialmente, a proposiç:ão encontra-se eivada de

inconstitucionalidade insuperivel.

Primeiramente, cumpre observar que o tema foi

objeto de discussão pelo Constituinte de 88, fazendo-o
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yerbjs:

constar no texto da Lei Maior nos dois dispositivos que se

~.eguE'm, l..n.

• Art. 32
fundamentais da
Brasil:

Constituem objetivos
República Federativa do

·..................................
IV - promover o bem de todos, sem

preconceitos de origem, ra~a, sexo, cor,
idade e quaisquer outras formas de

cI i scr i nli na~ão.·

·Art. 52 Todos são iguais perante
a lei, sem distin~ão de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à
1 iberdade, à igualdade, à seguran~a e à
propriedade, nos termos seguintes:

·.................................
XLII a pr'tica de racismo

const itui crimE' inafianc:'vel e
imprescritível, sujeito à pena de
reclusão, nos termos da lei;· (grif'o
nosso)

Observa-se que, conforme o mandamento do

do art. 52, o .ato normativo que deveráinciso XLII

c: onst i t u i r o crime pela prática de atos racistas e

discriminatórios ser' a 1..E'..L e n~\o lei complementar.

~ tranqUilo o entendimento de que só ~

possível a edi~ão de lei complementar, quando o texto

constitucional assim determina,. isto é, quando a própria"

Constituic:ão ordena que o conteúdo daquela matéria somente

poderia ser normatizado através de lei complementar. Tal

ocorre, todas as vezes em que o Constituinte, em razão da

relevância do assunto, determina que o Poder Constituído

delibere por maioria absoluta.
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Infere-se que o tema em análise só poderia

ser positivado, consoante ao que determina a Constitui~ão,

por lei ordinária. Eis, portanto, revelada a

i nconst i t uc i ona1 i dade formal da propos i c;:ão 7 é\present ada na

~orma de projeto de lei complementar, quando deveria si-lo

como projeto de lei ordinária.

Além da inconstitucionalidade formal acima

apontada, do ponto de vista material, o projeto apresenta

ainda imper~eic;:ões de ordem constitucional e jurídica.

Primeiramente, o projeto revela-se inJurídico

ao pretender revogar a Lel Afonso Arinos - Lei nº 1.390, de

03 de julho de 1951 -, já revogada pela edição da Lei nQ

7.716, de 5 de janeiro de 1989. Eis que a Lei Afonso Arinos

ao tratar da matéria define a prática de atos

segregacionistas como contravenção penal. Na esteira da

mesma ordem jurídica, a Lei nQ 7.437, de 20 de dezembro de

1985, ampliou a Lei de 1951, mas considerando ainda a

ilicitude como contravenção.

Com o advento da Constituic;:ão de 1988, e aqui

cabe invocar novamente o inciso XLII do art. 5Q, a prática

do racismo e outras formas de preconceito passaram a ser

definidas como crimes, cominados com a pena de reclu~\o. Em

atenção ao novo sistema constituc~onal, ~oi editada a Lei nQ

7.716, de 5 de janeiro de 1989, que disciplinou ~ tQten a

matéria.

Assim, o projeto sob comento ao cominar a

pena de detenção em diversos dispositivos confronta-se com o

Texto Magno, mácula que poderia ser sanada, não fora a

. flagrante inJuridicidade e inconstitucionalidade aduzidas.

Ademais,

saneamento do projeto e

ainda· que fosse possível o

se pretendesse considerá-lo como
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refornlador da Lei 7.716, no mér ito, a rejeic:ãc) st'~ impor ia,

de vez que a lei em vigor satisfaz, nio merecendo revogac:ão

total.

Pelo exposto, manifestamos nosso voto pela

inconstitucionalidade e injuridicidade do Projeto de Lei

Complementar nQ 131, de 1992.

Sala das Reun iões, em C9':J • .J I· 1v

f3.~~ iJ/.t ç ~'-'A·A.J.~7
Deputado BENEDITO DE ~~~DO

R~latDr

111 - PARECER DA COMISsA,O

A Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unani
memente pela inconstitucionalidade e injuridicidade do Pro
jeto de Lei Complementar nº 131/92, nos termos do parecer do
Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Luiz Clerot - Presidente, Vital do Rêgo
e Ciro Nogueira - Vice-Presidentes, Cleonâncio Fonseca, Je
sus Tajra, Paes Landim, Ricardo Murad, Roberto Magalhães,
Toni Gel, Tourinho Dantas, João Natal, José Thomaz Nonõ,
Luiz Carlos Santos, Nelson Jobim, Nilson Gibson, Renato
Vianna, Adylson Motta, Prisco Viana, Moroni Torgan, Osvaldo
Melo, Sigmaringa Seixas, Edésio Passos, José Genoíno, Sandra
Starling, Mendes Botelho, Robson Tuma, Wilson MOller, Redi
tário Cassol, Luiz PiauhyIino, Freire Júnior, José Burnett,
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Antônio de Jesus, Ary Kara José, João Henrique~ Jurandyr
Paixão, Nestor Duarte, Aroldo Góes, Delfim Netto, João de
Deus Antunes, Osmânio Pereira, João Paulo, Getúlio N~lva e
Mário Chermont.

S81a d8 992

/3 L44l-e4t:7 t1t.l~~
Deputado BENEDITO DE FIGUEiREDO .

Relator
PROJETO DE LEI NS! 614-A, DE 1991

!Da Sra. Wanda Rals)

OlSD6e 50b~. • crlaçio dos Conselhos
reder.I e Reglon.ls dos Técnicos em Rea
bllltlçlo. mod.lldada da Massaglst •. a d'
outras provIdencias: tendo parecer: da
Comissão de Trabalho, de Admtnlstr.çio e
Serviço PÚblico, pela reJelçlo.

I~rojeto de lei n' 6t4, de 1991, a que
se refera o parace-. I

o Congresso Naclo~al decreta:

CAr llULO !
Dos Conselhos Feder.l e Reglon.ls dos

Tecnlcos em ReabIlitação,
mod.lld.de da M••••glst.

"1 ,'rica. criados o Conselho Feoe-Dl e
o! Conselhos RegIonais dos '~cnlcos em Rea
bllltaçào. moaallaaae de Massagista, com a
'Inalldade de normatlrar e fIscalizar o e
_e'cle'o o. pro" ••lo de M••••gl.ta.

'"t ~. O C,,"selho Fede-el .'os Conselllos
Reglr.,.,s de '~cnlco. em Reabllltaçlo. moda
IId",",l' de l'cssegtsta. constituem, eln conjuro
to. Urue auter::Jute fed~"'el corn [,pr~onol1da(Se

JU' 'd'~~ de direIto público e cutonomlc ad
mlrlstr '.e. flnChe,lrll • Plltrlmonlcl, vln
CJleda ~:.•, .... I~tiorlo do Treblllho P dll 1','._1
déncle !:o:'Ol

A,: ~'O Conselho Federal ter6 ~ede e
'~r~ ,.~ C'st-Ue> rederlll e jurisdlçÍl:> em
~0~' c' ~('''!'''ftó,.jo "aclone' (t DS Conselhos
R!,;' ..··'e~~ tp"!c Sf'dp I! 'oro nas C~Dltats dos
E!:ados. bem como no DIstrIto Federcl.

'pr~~P8tc ú"fco S~r6 per~ttfdo. consfae
'1J·1:1':~~. (\ nunlf!"C' .lCtstente tle proftslo"U,I!'ô.
r ~ C"- tr.,.tc- dt' Cnn!,plhe- ~l!'r1"rP!lI. nu" UI1l
cC"" .. ('lht... ~t'QIO"Ol tenha Jur f:.dh:;~o 1'"1 funt!>
Of u~a unidade de Federllç60

t _ e-IH"C." 'unç8c r.C1t'n',~t1v•• I!ltre",é$ dC'l5
ele>! "eCe!S~rIOS ~ or'entllç!O. suoervlsSo e
OIS~'p't.~ dO e_e-clcto dll proll~s~o de Mes·
sa~'sle e~ tOdO o terrlt6rlo neclonel;

II _ suoe'''!' oner e "SCIlII ::llçSO do e.e'
c"'C' oro'Isslonll! em todo o territór,o nll
(lor:el:

III _ orlar e dIspor" Soore O CódIgo de t
tlCIProfl.slonall

IV _ eleger, dentre os .eus membros. O
PresIdente, Vice-PresIdente. SecretarIo e
Tesouretro:

V _ elllborer seu ~eglmento Interno;

VI _ evamlhar e eprover os regImentos In
ternos do~ Conselho~ R~g10n.tSf sugertndo ftS
modIfIcações nac.ss.~~.s. manutançio da u
ntdade de açllo:

VII _ fl_er e jurlsdlçlio e promover a 0-·
p~n'zaçlo e Inst.leçlo àOI Conlelhol Replo
nel.:

VIII conhecer e dlrlmtr dÚVIdas e pro-
blemas súscltados pelos Conselhos Regionais
P Dra.ter~lha••islstincla técnica per~nen-
te: ~.

IX Julpar o. recur.o. de. dlcl.Oe. dos
Conselnos RegIonais, InclusIve nos c••o. QUe
fIram o CódIgo de ttlcl Profl.slonal:

X InstituIr O modelo da documento de 1-
·dentlãada profissional:

xl fi_ar, aprectadas IIS propostes dos
Conselhos RegionaIs. o valor des anUIdades.
taxas, multes e demaiS emolumentos a s.re~

cobrado. pelos Co~selho. RegIonaIs:

XII _ eprovar os orçementos e as suplemen
teç6es, bem como eutorlzar e abertura ae
crédItos adlelon.ls:

~]JJ _ prO"IOV~~ dl'tginctBS. tnQu~r ItD~1

eualto. laS. InspeçOes reletlvas ao tunclo
nemento dos Conselhos Regtonats • edotar MI
dlaa. o.ra 'ua aflcl'ncla e regularldaoe:

, XIV _ Intervir nos Con.elnos RegIonal. no
ceso de Irregulsrlaeul n. edmlnlstraçlo Ou
de atreso no recolhimento da renda aevld' .0
ConselhO FedereI;

)V _ eutortzer e eoutstção e altenação de
bens Imóveis, IIPllCIIÇác de dlsnonlbllldade e
demais trenseçOes Que lmollquam a~ mu·.çlo
de seu olltrlm6nlo:
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XVI _ apreciar e emitir parecer conclusivo
sobre balanço e prestação de contas a que
esteja obrigado;

I _ cumprir e fazer cumprir as disposições
da legislação e das normas baixadas pelo
Conselho Federal;

XVII _ publicar orçamento anual e atos re
ferentes a créditos adicionais, bem como re
latório de suas atividades;

11 _ registrar os profissionais em exercí
cio em sua jurisdição e expedir o respectivo
documento de indentidade profissional;

VII propor ao Conselho Federal o valor
das anuidades;

XV submeter ao Conselho Federal relató-
rios anuais de suas atividades;

XIV _ emitir parecer sobre o balanço e a
prestação de contas a que esteja obrigado,
encaminhando-os ao Conselho Federal;

VI funcionar como Tribunal Regional de
Ética Profissional, julgando infrações e a
plicando penalidades;

aqui
assim
refe
muta-

XIII _ propor ao Conselho Federal a
sição e alienação de bens imóveis.
como a ap1icaç~0 de disponibilidades
rentes às transações que impliquem em
ção patrimonial;

111 _ fiscalizar o exercício profissional
na área de sua jurisdição, representando às
autoridades competentes sobre os fatos que
apurar e cuja solução ou repressão não seja
de sua alçada;

IV _ eleger, dentre os seus membros, o seu
Presidente, Vice-Presidente, Secretário e
Tesoureiro;

V elaborar o seu regimento interno e
propor, se for o caso, as alterações para
aprovação do Conselho Federal;

XII propor e submeter à autorização do
Conselho Federal a abertura de créditos adi
cionais;

VIII _ arrecadar anuidades, multas, taxas,
emolumentos e demais rendimentos e adotar
todas as medidas destinadas à efetivação de
sua receita;

IX _ promover, perante o juízo competente.
a cobrança ~as importâncias correspondentes
a anuidades, taxas, emolumentos e multas,
esgotados os meios de cobrança amigável;

X _ destacar e transferir ao Conselho Fe
deral a respectiva participação nas arreca
dações do Conselho Regional, de acordo com a
legislação vigente;

XI _ elaborar proposta orçamentária,
submetendo-a à aprovação do Conselho Fede
ral, bem como as suplementações. quando for
o caso;

Parágrafo único. As questões referentes às
atividades afins com outras profissões serão
resolvidas por meio de entendimento com as
entidades reguladoras dessas profissões.

XXI _ promover a unidêde de ação dos Con
selhos Regionais;

XXIV expedir os atos que se tornarem
necessários à fiel interpretação e execução
desta lei;

XX convocar e realizar encontros dos
Conselhos Federal e Regl0nais para estudar e
debater assuntos referentes à profissão;

XXV _ propor ao Governo Federal emendas ou
alterações do regulamento desta lei.

XXII anular os atos dos Conselhos Regio'
nais que estiverem em desacordo com a legis
lação vigente;

XXIII resolver os casos omissos na le-
gislação vigente sobre o exercício profis
sional, respeitados os direitos das demai!
profissões regulamentadas;

XVIII contratar e demitir pessoal admi-
nistrativo necessarlO ao bom funcionamento
do Conselho Federal;

XIX _ propor modlficações que se tornarem
convenientes para melhorar a regulamentação
da profissão de Massagista;

Art. 5~ O Conselho Federal compor-se-á de
9 (nove) membros efetivos e igual número de
suplentes, com mandato de 3 (três) anos, e
leitos por escrutínio secreto e maioria ab
soluta de votos em Assembléia de Delegados
dos Conselhos Regionals.

§ 1~ A Assembléia de que trata
o caput deste artigo será constituída por
delegados credenciados pelos Conselhos Re
gionais, em número proporcional ao de pro
fissionais inscritos, percentual que será
fixado pelo Conselho Federal.

§ 2~ A Assembléia de Delegados convocada
para a composlção do Conselho Federal
reunir-se-á, preliminarmente. para exame,
discussão, aprovação e registro das chapas
concorrentes, realizando as eleições 24
(vinte e quatro) horas após a sessão
preliminar.

§ 3& O Conselheiro Federal que faltar a
aualquer reunião será substituído na mesma
pelo suplente, desde que haja comunicação
antecipada do faltante.

Art. 6~ São atribulções dos Conselhos
Reglona 1 s:

XVI _ divulgar, periodicamente, a relação
dos profissionais registrados:

XVII contratar e demitir o pessoal admi
nistrativo necessárjo ao bom funcionamento
do respectivo Conselho;
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XVIII _ propor ao Conselho Federal as me
didas necessárias ao aprimoramento das ati
vidades do sistema de fiscalização do exer
CíC10 profissional.

Art. 7~ Os Conselhos Regionais terão idên
tica composição ao do Conselho Federal, e
seus membros efetivos e suplentes, com man
dato de 3 (três) anos. serão eleitos pelo
sistema de elelção dlreta, por meio de voto
pessoal, secreto e obrigatório dos profis
sionais registrados no respectivo Conselho.

§ 1 Q OS profissionais que Se encontrarem
fora do órgão regional. por ocasião da elei
ção. poderão colocar seu voto em envelope
fechado, remetendo-o por carta ao Presidente
do Conselho Regional respectivo.

§ 2 Q OS votos por correspOndência só serão
computados se entregues ao Conselho Regional
até o momento da abertura dos trabalhos da
eleição a que se destinam.

§ 3 Q Aplicar-se-á pena de multa em impor
tância não excedente ao valor da anuidade ao
profisslonal que deixar de votar sem causa
justificada.

§ 4~ São dispensados das obrigações de vo
tar os profissionais remidos e os que esti
verem no exterior.

§ 5~ Nas reuniões dos Conselhos Regionais,
·os membros efetivos poderão ser substituídos
por suplentes, desde que haja prévia comuni

'cação do Conselheiro faltante.

Art. 8 Q OS Conselhos Federal e Regionais
serão administrados por Diretorias compostas
de Presidente, Vice-Presidente. Secretário e
Te~oureiro. eleitas pelos respectivos
Conselhos.

Parág"Bfo OnlCO. Ao Presidente dos Conse
lhos Fede~ai e Regionais compete presidir as
sessóe~ dOS 'respectivos' Conselhos,
representá-lo judicial e extrajudiclalmente,
vela~ pelo decoro e pela independênCla dos
Con.elhos dos Técnicos em Reabilitação, mo
da; 'dade de Massagista, e pelo livre exercí
cio legal dos direitos dos seus membros.

~rt. 9 Q O exercício do mandato de membro
dos Conselhos Federal e Regionais, assim
comó a respectiva eleição, mesmo na condição
de suplente, ficarão suboro;~ados, além das
exigênClas constantes no art. 530 da Conso
lidação das Leis do Trabalho e legislação
complementar, ao preenchimento dos seguintes
requisitos e condições báslcas:

I cldadania brasilelra;

11 _ habilitação profissional na forma da
legislação em vlgor;

111 pleno gozo dos direitos profissio-
na 1S. C1V i s e po 1 í t 1COS .

Parágrafo unlCo. Será permitida uma ree
lelção para os membros dos Conselhos Federal

e Regionais dos TécnlCos em Reabilitação.
modalidade de Massagista.

Art. 10. A extinção ou perda de mandato do
membro do Conselho Federal ou dos Conselhos
Regionais ocorrerá em virtude de:

I renúncia:

11 _ superveniência de causa de que resul
te a inabilitação para o exercício da pro
fissão;

111 _ condenação a pena superior a 2
(dois) anos. em face de sentença transitada
em julgado;

IV _ destituição de cargo. função ou em
prego, relacionada à prática de ato de im
probidade na administração pública ou priva
da, em face de sentença transitada em julga
do:

V ausência, sem motivo justificado. a 3
(três) sessões consecutivas ou a 6 (seis)
intercaladas em cada ano.

Art. 11. O exercício dos mandatos dos mem
bros do Conselho Federal e dos Conselhos Re
gionais não será remunerado.

Parágrafo unlCO. Não serão consideradas
faltas ao serviço as horas dedicadas pelos
Conselheiros no exercício de seus respecti
vos mandatos.

Art. 12. O exercício do cargo de membro do
Conselho Regional é incompatível com o de
membro do Conselho Federal.

Art. 13. O Conselho Federal e os Conselhos
Regionais não poderão deliberar senão com a
maiorla de seus membros.

CAPÍTULO 11
Do Exercício Profissional e
da Inscrição nos Conselhos

Art. 14. Par os fins desta lei, considera
se Massagista o profissional que possuir:

a) na data da publicação da presente lei.
certificado da habilitação expedido e regis
trado pelo Serviço Nacional de Flscalização
da Medicina, após aprovação em exame perante
o mesmo órgão, conforme o disposto no art.
1 Q da Lel n Q 3.968, de 5 de outubro de
1961 ;

b) habilitação profissional de 2~ Grau de
Técnico em Reabilitação, modalidade de Mas
saglsta, nos termos do Parecer n~ 803, de 7
de março de 1978, do Conselho Federal de
Educação;

c) habilitação regular para o exercíClO da
profissão de massagista obtida nos cursos do
Senac e outros, oficiais ou reconhecidos.

Parágrafo unlCO. Aos profissionais que,
mesmo sem possuir uma das habilitações pre
vistas neste artigo, contém, comprovadamen
te, na data da regulamentação desta lei,. 5
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(cinco) anos de exercício da profissão de
massagista, poderão requerer sua inscrição
no respectivo Conselho Regional.

cada ano, salvo a primeira, que será devida
no ato do registro dos profissionais ou das
empresas.

Art. 15. O exercício da profissão de Mas
sagis~a somente é permitido ao profissional
inscrito no Conselho Regional de sua
jurisdição.

§ 1~ Para inscrição no Conselho Regional.
é necessário. além dos requisitos legais de
capacidade civil, possuir qualquer das con
dições descritas no artigo anterior da pre
sente lei,

§ 2~ No
candidato no
prazo de 15
de recurso,

caso de recusa da inscrição de
Conselho. ser-lhe-á concedido o
(quinze) dias para apresentação

§ 2~ O pagamento da anuidade após 31 de
março terá uma acréscimo de 20% (vinte por
cento) a título de mora e será corrigido
monetariamente.

§ 3~ O profissional ausente do país não
fica isento do pagamento da anuidade, que
poderá ser paga, no seu regresso, sem acrés
cimo dos 20% (vinte por cento) referidos no
parágrafo anterior.

Art. 22. Embora legalmente inscrito. será
considerado no exercício ilegal da profiss!o
de que trata esta lei o profissional ou pes
soa jurídica que não esteja em dia com o pa
gamento de sua respectiva anuidade.

Art. 16. Aos inscritos no Conselho Regio~

nal. será fornecido documento de indentidade
profissional. conforme modelo instituído
pelo Conselho Federal. habil'itando-o ao e
xercício da respectiva profissão.

Parágrafo unlCO. A exibição do documento
de i denti dada pr'of i ss i onn 1 pctierá sempre ser
exigid~ por Qualquer interessado, para fins
de ver'i'ficação da habi,litação prof·!ssional.

Art. 17. As empresas ql.l<:! exploram servi ços
para os qull i s sâo l"j'!i:cessár i os as at i v 1dades
profissionais d05 Messagistas estão igual
mente obt' i gada1\' à i nsc.r' i .;50 fiO r-espect i vo
Conselho Region~l.

ParágrafO único. As émpresas de que trata
o caput deste art1~C deverão provar perante
os Conselhos PeQ'Onl!lis que esse mister é e
xercido por- prc.'fissiol',al habi litado e
regi str'ado,

Art. 18. Os Conselhos Regionais de Técni
cos em Reabilitação, modalidade de Massagis
ta, fornecerão certi.icados, renov'veis a
nualmente. à!: ,,~mpr'H;êl~ r"6Çli:stradas.

Art, 19. Se o' exercfcio da profissão pas
sar a ser feito de modo permanente em outra
jurisdição, o profissional ficará obrigado a
inscrever-se no resp~ctivo Conselho Regional
daquela jurisdiçáo.

Art. 20. 11),::10 aquele que, med'jante anún
cio, placas ou DIJtros meios se propuser ao
exercício da profissão de Massagista sem es
tar inscrito no Consslh~. fica sujeito às
penalidades ap1i~~vei8 ao exercicio ilegal
da profissão.

CAPÍTULO 111
Das Anuid2àeS, Ta~a5, R~ndas

e Pf"e'St~çio de Contlls

Art. 21. Os profi5~ianais e pessoas jurí
dicas, registradas de conformidade com o
disposto nesta lei, são obrigados ao paga
mento de uma anuidade ao Conselho Regional a
cuja jurisdição pertencerem.

§ 1~ A anuidade a que se refere este arti
,go será devida a partir de 1~ de janeiro de

§ 1~ O pagamento da anuidade devida por
profissional ou pessoa jurídica somente será
aceito após verificada a ausência de quais
quer' débi tos concernentes a mul tas, taxas ou
anuidades de exercícios anteriores.

§ 2~ Sere automaticamente cancelada a ins
crição do profissional ou da pessoa jurídica
que deixar de efetuar o pagamento da anuida
de a que tiver sujeito durante 2 (dois) anos
consecutivos, sem prejuízo da obrigatorieda
de do pagamento da dívida.

Art. 23. Os Conselhos Regionais cobrario
taxas pela expedição ou substituiçio do do
cumento de 'i'dentidade profissional e certi
dões de registro das empresas.

Art. 24. 'Os va 1ores das anu idades, taxas,
multas ou quaisquer emolumentos, cuja co
brança esta lei autoriza. serão fixados pelo
Conselho Federal, ouvidos os Conselhos
Regionais.

Parágrafo único. Ao fixar o valor das a
nuidades. o Conselho Federal estabelecerá
limites de acordo com a capacidade econômica
dos inscritos.

Art. 25. A renda do Conselho Federal será
constituída de:

I 25% (vinte e cinco por cento) das 217

nuidades cobradas pelos Conselhos Regionais;'

11 _ doações e legados;

111 _ subvenções dos Governos federal, es
taduais e municipais;

!V _ rendas patrjmoniais ou eventuais.

Art. 26. A renda dos Conselhos Regionais
será constituída de:

I 75% (setenta e cinco por cento) das
anuidades cobradas aos profissionais e em
preses inscritos;

11 _ taxas. multas e emolumentos;

111 _ doações e legados;
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IV subvenções dos Governos federal, es-
taduais e municipais;

V rendas patrimoniais ou eventuais.

Art. 27. A renda dos Conselhos Federal e
Regionais só poderá ser aplicada na organi
zação e funcionamento de serviços úteis 8
fiscalização do exercício profissional, em
serviço de caráter assistencial, quando so
licitado por entidades sindicais, bem como
no aprimoramento profissional previsto no
art. 33 desta lei.

Art. 28. As contas dos Conselhos Federal e
Regionais serão prestadas aos Tribunais de
Contas da União ou Estados, conforme a lei.

CAPÍTULO IV
Das Infrações Disciplinares.

Penalidades e Recursos

Art. 29. Constitui infração disciplinar:

I _ transgredir.preceito do Código de Éti
ca Profissional;

11 _ exercer a profissão. quando impedido
de fazê-lo, ou facilitar, por qualquer meio,
o seu exercício aos não registrados ou lei
gos;

111 violar o sigilo profissional;

IV praticar qualquer ato, no exercício
da atividade profissional, que a lei defina
como crime ou contravenção;

V não cumprir, no prazo assinalado. de-
terminação emanada de órgão ou autoridade do
Conselho Regional, em matéria de competência
deste, após regularmente notificado:

VI deixar de pagar, pontualmente, ao
Conselho Regional, as contribuições a que
está obrigado;

VII manter conduta incompatível com o
exercício da profissão.

Parágrafo único. As faltas serão apuradas
leva~do-se em conta a natureza do ato e as
Clrcunstâncias de cada caso.

Art. 30. As penas disciplinares aplicáveis
pelos Conselhos Regionais são as seguintes:

I advertência;

11 _ repreensão;

111 _ multa equivalente a até 10 (dez) ve
zes o valor da anuidade;

IV _ suspensão do exercício profissional
oelo prazo de até 3 (três) anos;

V cancelamento da inscrição e proibição
do ex~rcício profissional.

§ iA Salvo os casos de gravidade manifesta
e reincldência, a imposição das penalidades

- obedecerá à graduação deste artigo, observa-

das as normas estabelecidas pelo Conselho
Federal para disciplina do processo de jul
gamento das infrações.

§ 2~ Na fixação da pena serão comunicados
antecedentes profissional do infrator, o seu
grau de culpa, as circunstâncias atenuantes
e agravantes e as conseqüências da infração.

§ 3~ As penas de advertência. repreensão e
multa serão comunicadas ao infrator pelo
Conselho Regional, em ofício reservado, não
se fazendo constar dos assentamentos do pro
fissiona punido, senão em caso de
reincidência.

§ 4~ As denúncias somente serão recebidas
quando assinadas, declinada a ~ualificação

do denunciante. e acompanhadas da indicação
dos elementos comprobatórios do alegado.

Art. 31. Da imposição de qualquer penali
dade, caberá recurso, com efeito suspensivo.
ao Conselho Federal:

I voluntário, no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da ciência da decisão;

II ex officio. nas hipóteses dos incisos
IV e V do artigo anterior desta lei, no pra
zo de 30 (trinta) dias a contar da decisão.

§ i~ É lícito ao profissional punido re
querer, à instância superior, revisão do
processo, no prazo de 30 (trinta) dias con
tados da ciência da punição.

§ 2~ Além do recurso previsto no ca
put deste artigo, não caberá outro de natu
reza administrativa. assegurada aos interes
sados a via judicial.

CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais

Art. 32. Aos servidores dos Conselhos Fe
deral e Regionais dos Técnicos em Reabilita
ção, modalidade de Massagista, aplica-se o
regime jurídico da Consolidação das Leis do
Trabalho e legislação complementar.

Art. 33. Os Conselhos estimularão, por to
dos os meios. inclusive concessão de auxí
lio. segundo normas aprovadas pelo Conselho
Federal, as realizações de natureza cultural
e técnico-científica, visando ao aprimora
mento profissional e à classe.

Art. 34. Os casos omissos verificados na
execução desta lei serão resolvidos pelo
Conselho Federal.

CAPÍTULO VI
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 35. O primeiro Conselho Federal dos
Técnicos em Reabilitação, modalidade de Mas
sagista, será instalado dentro de 90
(noventa) dais a contar da vigência desta
lei.

Parágrafo unlCO. O primeiro Conselho Fede
ral a que se refere este artigo será eleito

2"/
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por uma Assembléia constituída por delegados
indicados pelas Associações ou Sindicatos
representativos da categoria profissional
dos Massagistas, devidamente habilitados
para o exercício da profissão, inscritos nas
respectivas entidades e no pleno gozo de
seus direitos. obedecendo à seguinte
proporcionalidade:

I _ até 300 filiados: um delegado eleitor;

11 até 600 filiados: dois delegadOS e-
leitores;

111 .até 900 filiados: três delegados e
leitores;

IV até 1.200 filiados: quatro delegados
eleltores;

V acima de 1.200 filiados: cinco delega
dos eleitores.

Art. 36. Os membros dos primeiros Conse
lhos Regionais do Técnicos em Reabilitação.
modalidade d~ Massagista. serão designados
pelo Conselho Federal. dentre os indicados
pelas Associações e Sindicatos representati
vos da categoria profissional.

Art. 37. A apresentação do documento de
identidade profissional de que trata o Capí
tulo 11 passará a ser exigido a partir de
180 (cento e oitenta) dias da instalação do
respectivo Conselho Regional.

Art. 38. O Poder Executivo regulamentará a
presente lei no prazo de 90 (noventa) dias
após sua publicação ..

Art. 39. ~sta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 40. Revogam-se as diSposições em
contrário.

~ustificação

O projeto de lei que ora submetemos ao
Congresso Nacional tem por objetivo criar o
Conselho Federal e os Conselhos Regionais
dos Técnicos em Reabilitação, modalidade de
Massagista. e, ao mesmo tempo, atualizar os
requisitos para a regulamentação desta
profissão.

O exercício da profissão de Massagista foi
regulamentado pela Lei n~ 3.968, de 5 de ou
tubro de 1961, ainda em vigor, que condicio
nou a prática da massagem normal (vedando-se
a utilização .de aparelhagem mecânica ou
fisioterápica) aos portadores de certificado
ae habilitação, expedido e registrado pelo
então Serviço Nacional de Fiscalização da
Medicina, após aprovação. em exame, perante
o mesmo órgão e já naquela época exigindo-se
que a aplicação de massagem dependesse de
prévia prescrição médica. Hoje. contudo, os
massagistas são habilitados atrevés de cur
sos, a nível de segundo grau, devidamente
aprovados pelo Conselho Federal de Educação.
Através do Parecer n~ 803. de 7 de março de
1978, o CFE reconheceu o Curso de Técnico em

Reabilitação, nas modalidades: Fonoaudiolo
gia, Terapla Ocupacional, Fisioterapia e
Massagista, ministrado pelo Centro lnteres
colar de Reabilitação e Colégio La 5alle, do
Distrito Federal, sob a justificação de ser
inagável a necessidade de criação de profis
sionais que. a nível de 2 R Grau, possam coo
perar com os Fisioterapeutas, Terapeutas O
cupacionais e Fenoaudió10gos, de formação
5uDerior. no atendimento a pacientes com le
sões motoras. auditivas ou de fala. No mesmo
sentido. o Centro de Reabilitação Infantil
Albano Re's, através do Parecer n~ 280/87,
do mesmo Conselho Federal de Educação, obte
ve autorização de funcionamento para os cur
sos que mantém nesta área.

Paralelamente. em decorrêncla da crescente
complexidade da fisioterapia ocupacional,
passa-se a exigir, a partir do Decreto-Le,
nR 938. de 13 de outubro de'1969, que seus
profissionais sejam formados por escolas de
nível superior e reservando-se-lhes o exer
cício privativo de métodos e técnicas
fisioterápicas destinadas a restaurar, de
senvolver e conservar a capacidade física do
paciente, além de métodos e técnicas tera
pêuticas e recreacionais de restauração, de
senvolvimento e conservação de sua capacida
de mental.

Por via de conseqüência, foram criados o
Conselho Federal e os Conselhos Regionais de
F.isioterapia e Terapia Ocupacional, através
da Lei n R 6.316, de 17 de dezembro de 1975,
que se constituem, em conjunto. numa autar
quia federal vinculada ao Ministério do Tra
balho, com função normativa e de fiscaliza
ção do exercício profissional.

Entretanto, ambas essas leis _ tanto a que
regulamentou a profissão de fisioterapeutas
e terapeutas ocupacionais quando a que criou
os Conselhos Federal e Regionais de FiSiote
rapia e Terapia Ocupacional. não contemplam,
no âmbito de sua jurisdição, as profissões
afins, de nível secundário, como a de
massagista. Ao contrário do que, por exem
plo, pode ser encontrado entre os enfermei
ros, cujos Conselhos Profissionais inscre
vem, em quadro próprio, os técnicos auxilia
res de enfermagem.

Neste contexto, os cursos de massagem so
frem discriminação. pois são tidos como
"cursos livres", tornando-se, desta forma.
aspiração da categoria profissional dos mas
sagistas não só a atualização das exigên
cias, quanto à habilitação. para o exercício
profissional mas também a criação dos Conse
lhos Federal e Regionais dos Técnicos em Re
abilitação. modalidade de massagista. orga
nismos adequados ao registro e à fiscaliza
ção ao exercício da profissão.

O presente . projeto de lei estabelece o
perfil de atuàção dos Conselhos de Técnicos
em Reabilitação. modalidade de Massagista, e
seus parâmetros de ação, regulametnado seus
papéis normativo e fiscalizador, voltados
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para o eficaz desempenho da profissão de
massagista.

Em assim sendo, com a convicção de que
este projeto de lei resgata uma dívida so
cial para com estes profissionais. esperamos
dos ilustres pares do Congresso Nacional o
indispensável apoio para sua aprovação.

Sala das Sessões, 9 de abril de 1991.
Deputada Wanda Reis.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

DECRETO-LEI N~ 5.452:
DE 1~ D~ MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.

TÍTULO V
Da Organização Sindical

CAPÍTULO I
Da Instituição Sindical

SEÇÃO IV
Das Eleições Sindicai s·

A Seção IV (arts. 529 a 532) foi der rogada
pela Constituição Federal. .

LEI N~ 3.968,
DE 5 DE OUTUBRO DE 1961

Dispôe Sobre o exercício da profissão
de massagista, e dá outras providências.

O Presidente da República,

Faço saber que o Congresso Nacional decre
ta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. iR O exercício da profissão de massa
gista só é permitido a quem possua certifi
cado de habilitação expedido e registrado
pelo Serviço Nacional de Fiscalização da Me
dicina após aprovação. em exame, perante o
mesmo órgão.

•• ••• • •• • •••••••• 0.0 ••••••••••••••••••••••

DECRETO-LEI N~ 938,
DE 13 DE OUTUBRO DE 1969

Provê sobre as profissões de fisiote
rapeuta e terepeuta ocupacional, e dá ou
tras providências.

Art. 1~ É assegurado o exercício das pro
fissões de fisioterapeuta e terapeuta ocupa-

cional, observado o disposto no presente
decreto-l e i .

Art. 2-~ Ó fisioterapeuta e o terapeuta o
cupacional, diplomados por escolas e cursos
reconhecidos, são profissionais de nível
superior.

Art. 3~ É atividade privativa do fisiote
rapeuta executar métodos e técnicas
fisioterápicas com a finalidade de restau
rar. desenvolver e conservar a capacldade
física do paciente.

Art. 4~ É atividade privativa do terapeuta
ocupacional executar métodos e técnicas te
rapeutas e recreacionais com a finalidade de
restaurar, desenvolver e conservar a capaci
dade mental do paciente.

Art. 5~ Os profissionais de que tratam os
arts. 3~ e 4J< poderão. ainda no campo de a
tividades específicas de cada um:

I _ dirigir serviços em órgãos e estabele
cimentos públicos ou particulares. ou
assessorá-los tecnicamente;

11 _ exercer o magistério nas disciplinas
de formação básica ou profissional de nível
superior ou médio;

111 _ supervisionar profissionais e alunos
em trabalhos técnicos e práticos.

Art. SR Os profissionais de que trata o
presente decreto-lei. diplomados por escolas
estrangeiras devidamente reconhecidas no
país de origem, poderão revalidar seus
diplomas.

Art. 7~ Os diplomas conferidos pelas esco
las ou cursos a que se refere o art. 2J< de
verão ser registrados no órgão competente do
Minis~ério da Educação e Cultura.

Art. 8~ Os portadores de diplomas expedi
dos até a data da publicação ou cursos reco
nhecidos. terão seus direitos assegurados,
desde que requeiram, no prazo de 120 (cent~

e vinte) dias. o respectivo registro.
observando-se. quando for o caso, o disposto
no final do art. 6~

Art. 9~ É assegurado, a qualquer entidade
pública ou privada que mantenha curso de fi
sioterapia ou de terapia ocupacional, o di
reito de requerer seu conhecimento, dentro
do prazo de 120 (cento e vinte) dias, a par
tir da data da publicação do presente
decreto-lei.

Art. 10. Todos aqueles que, até a data da
publicação do presente decreto-lei, exerçam
sem habilitação profissional, em serviço pú
blico, atividades de que cogita o art. 1J<,
serão mantidos nos níveis funcionais que o
cupam e poderão ter as denominações de auxi
liar de fisioterapia e auxiliar de terapia
ocupacional, se obtiverem certificado em e
xame de suficiência.
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§ iR. O diSpoS't·o no artigo é extensivo. no
Que couber. aos que. em idênticas condiç6es
e sob QualQuer vínculo empregatício, exerçam
suas atividades em hospitais e clínicas
particulares.

§ 2R. A Diretoria do Ensino Superior do ~i

nistério da EdUcação e Cultura promoverá a
realização, junto à$ instituições
universitárias competentes, dos exames de
suficiência a Que se refere este artigo.

Art. 11. Ao órgão competente do Ministério
da Saúde caberá fiscalizar, em todo o terri
tório nacional, diretamente ou através das
repartições sanitárias congêneres dos Esta
dos, Distrito Federal e Territórios, o exer
cício das profissões de que trata o presente
deCreto-lei.

Art. 12. O Grupo da Confederação Nacional
das Profissões Liberais, constante do Quadro
de Atividades e Profissões, anexo à Consoli
dação das Leis do Trabalho, aprovado pelo
Decreto-Lei nR. 5.45~, de iR. de maio de 1943,
é acrescido das categorias profissionais de
fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, auxi~

liar de fisioterapia e auxiliar de terapia
ocupacional.

Art. 13. O presente decreto-lei entrará em
vigor na data de sua publicação, revogando
se as disposiçoes em contrário.

lEI NR. 6.316,
DE 17 DE DEZEMBRO DE 1975

.Cria O Conselho Federal e os Conselhos
RegIonais de Fisioterapia e Terapia OCUpa
cional e dá outras providências.

CAPíTULO I
Dos Conselhos Federal e Regionais de
Fisioterapia e Terapia OCUpacional

Art. iR. São criados o Conselho Federal e
os ~onselhos.Regionais de Fisioterapia e Te
rap~a Ocupacl0n~1: com a incumbência de fis
callzar o exerC1ClO das profissões de fisio
terapeuta e terapeuta ocupacional definidas
no Decreto-lei nR. 938, de 13 de outubro de
1969.

§ iR. Os Conselhos Federal e Regionais a
que se refere este artigo constituem, em.
conjunto, uma autarquia federal vinculada ao
Ministério do Trabalho.

§ 2R. O Conselho Federal de Fisioterapia e
Terapia Ocupacional terá sede e foro no Dis
trito Federal e jurisdição em todo o País e
os Conselhos Regionais em Capitais de Esta
dos ou Territórios.

Art. 2R. O Conselho Federal compor-5e-á, de
9 (nove) membros efetivos e suplentes, res
pectivamente, eleitos pela forma estabeleci
da nesta lei.

§ iR. Os membros do Conselho Federal e res
pectivos suplentes com mandato de 4 (quatro)
anos, serão eleitos por um Colégio Eleitoral
integrado de i (um) representante de cada

Conselho Regional, por este eleito em reu
nião especialmente convocada.

§ 2R. O Colégio Eleitoral convocado para a
composição do Conselho Federal reunir-se-á,
preliminarmente, para exame, discussão, a
provação e registro das chap~s concorrentes,
realizando as eleições 24 (vinte e quatro)
horas após a sessão preliminar.

§ 3R. Competirá ao Ministro do Trabalho
baixar as instruções reguladores das elei
ções nos Conselhos Federal e Regionais de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional.

Art. 3~ Os membros dos. Conselhos Regionais
de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e os
respectivos suplentes. com mandato de 4
(quatro) anos, serão eleitos pelo sistema de
eleição direta. através do voto pessoal, se
creto e obrigatório, aplicando-se pena de
multa em importância não excedente ao valor
da anuidade ao membro que deixar de votar
sem causa justificada.

§ 1R. O exercício do'niandato de membro do
Conselho Federal e dos, Conselhos Regionais
de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, assim
como a respectiva eleição, mesmo na condição
de suplente, ficarão subordinados, além das
exigências constantes do art. 530 da Conso
lidação das leis do Trabalho e legislação
compl ementar, ao preenchi..me.nto dos, segui ntes
requisitos .e condições básicas:

I _ cidadania brasileir~;

II _ habilitação profissional na forma da
legislação em vigor;

III pleno gozo dos direitos profissio-
nais, civis e políticos;

IV _ i nexi stência de. condenação 'por crime
contra a segurança nacional.

Art. 4~ A extinção ou perda de mandato de
membro do Conselho Federal ou dos Conselhos
Regionais ocorrerá:

I por renúncia;

II por superveniência de causa de que
resulte a inabilitação para o exercício da
profissão;

III _ por condenação a pena superior a 2
(dois) anos, em virtude de sentença transi
tada em julgado;

IV por destituição de cargo, função ou
emprego, relacionada à prática de ato de im
probidade na administração pública ou priva
da, em virtude de sentença transitada em
julgado;

V _ por falta de decoro ou conduta incom
patível com a dignidade do órgão;

VI·_.por ausência, sem motivo justificado,
a 3 (três) sessões consecutivas ou 6 (seis)
intercaladas em.cada ano.
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XIII _ instituir o modelo das carteiras e
cartões de identidade profissional;

VII ~ conhecer e dirimir dúvid~s suscita
das pe'l'osConse1hos ,Regionais e prestar-lhes
assistência t~cnic~' permanente;

VI _ exáminar e aprovar os Regimentos dos
Conselhos Regionais, modificando o que se
fizer necessário para assegurar unidade de
orientação e uniformidade de ação;

Art. 5~ Compete ao Conselho Federal:

I eleger. dentre os seus membros, por
maioria absoluta, o seu Presidente e o Vlce
Pres'i dente;

VIII aprovar a proposta orçamentária e
autorizar a abertura de créditos adicionais
e as operações referentes a mutações patri
moniais;

I, eleger, dentre os seus membros, por
maioria absoluta, o seu Presidente e o Vice
Presidente;

11 expedir a carteira de identidade pro
fissiõnal e o cartão de identificação aos
profissionais registrados;

111 _ fiscalizar o exercício profissional
na área de sua jurisdição. representando.
inclusive. às autoridades competenes, sobre
os fatos que apurar e cuja solução ou re
pressão não seja de sua alçada;

IV cumprir e fazer cumprir as disposi-
ções desta lei, das resoluções e demais nor
mas baixadas pelo Conselho Federal;

V funcionar como Tribunal Regional de
Ética. conhecendo. processando e decidindo
os casos que lhe forem submetidOs;

VI elaborar a proposta de seu Regimento.
bem cõmo as alterações, SUbmetendo-a à apro
vação do Conselho Federal;

VII _ propor ao Conselho Federal as medi
das necessárias ao aprimoramento dos servi
ços e do sistema de fiscalização do exercí
cio profissional;

IX _ autorizar o Presidente a adquirir.
onerar ou alienar bens imóveis;

Art. 7~ Aos Conselhos Regionais compete:

ços. a execução orçamentária e o relatório
de suas atividades.

Art. 6~ Os Conselhos Regionais de Fisiote
rapia e Terapia Ocupacional serão organiza
dos nos moldes do Conselho Federal.

XII estimular a exação no exercício da
profissão, velando pelo prestígio e bom con
ceito dos que a exercem;

X arrecadar' anuidades. multas. taxas e
emolumentos e adotar todas as medidas desti
nadas a efetivação de sua receita, destacan
do e entregando ao Conselho Federal as im
portâncias correspondentes a sua participa-
ção legal; , .

XI _ promover, perante'o juízo competente.
a cobrança das importâncias correspondentes
a anuidades. taxas. emolumentos e multas.
esgotados os meios de cobrança amigáVel;

~ julgar os recursos de
pelos Conselhos Regio-

VIII apreciar
penalidade imposta
nais;

IV _ organizar. instalar. orientar e ins
pecionar os Conselhos Regionais e examinar
suas prestações de contas. neles intervindo
desde que indispensável ao restabelecimento
da normalidade administrativa ou financeira
ou a garantia da efetividade do princípio da
hierarquia institucional;

V ~laborar e 'aprovar seu Regimento. ad
referendum 'do Ministro do Trabalho;

11 exercer função normativa, baixar atos
necessários à interpretação e execução do
disposto nesta lei e à fiscalização do exer
cício profissional, adotando providências
indispensáveis à realizaçãb dos objetivos
institucionais;

111 supervisionár a fiscalização do e-
xercíciõ profissional em todo o território
naci anal; ,

IX fixar o valor das anuidades. taxas.
emolumentos e multas devidas pelos profis
sionais e empresas aos Conselhos Regionais a
que estej'amjurisdicionados;

X _ aprovar sua proposta orçamentária e
aut0rizar a abertura de créditos adicionais,
bem como operações referentes a mutações pa
crimoniais;

XI _ dispor, com a participação de todos
o~ Conselhos Regionais, sobre o Código de
Ética Profissional. funcionando como Tribu
nal Superior de Ética Profissional;

XII _ estimular a exação no exercício da
profissão, velando pelo prestígio e bom nome
dos que a exercem;

XI autorizar o Presidente a adquirir,
onere; :lU 211 ienar bl:!ns. lmóveic;;

XIII julgar as infrações e aplicar as
penalidades previstas nesta lei e em normas
complementares do Conselho Federal;

XV _ emitir parecer conclusi~o sobre pres
tação de contas a que esteja obrigado; XIV emitir parecer conclusivo sobre

prestação de contas a que esteja obrigado;

XVI _ publicar. anualmente. seu orçamento
e respectivos créditos adicionais, ou balan-

XV _ publicar,'anualmente, seu orçamento e
respectivos créditos adicionais, os balan-
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ços. a execução orçamentária. o relatório de
suas atividades e a relação dos prOfissio
nais registrados.

Art. 8~ Aos Presidentes dos Conselhos Fe
deral e Regionais incumbe a administração e
a representação legal dos mesmos.
facultando-se-lhes suspender o cumprimento
de qualquer deliberação de seu Plenário que
lhes pareça inconveniente ou contrária aos
interesses da instituição, submetendo essa
decisão ã autoridade competente do Ministé
rio do Trabalho e ao Conselho Federal.
respectivamente.

Art. 9~ Constitui renda do Conselho
Federal:

I 20% (vinte por cento) do produto da
arrecação de anuidades. taxas, emolumentos e
multas de cada Conselho Regional;

11 legados. doações e subvenções;

111 _ rendas patrimoniais.

Art. 10. Constitui renda dos Conselhos
Regionais:

I _ BO% (oitenta por cento) do produto da
arrecadação de anuidades. taxas. emolumentos
e multas;

11 _ legados. doações e subvenções;

111 rendas patrimoniais.

Art. 11. A renda dos Conselhos Federal e
Regionais só poderá ser aplicada na organi
zação e funcionamento de serviços úteis à
fiscalização do exercíCio profissional. bem
como em serviços de caráter assistencial.
quando solicitados pelas entidades
si ndi cai s. .

CAPÍTULO 11
Do Exercício Profissional

Art. 12. O livre exercício da profissão de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional. em todo
território nacional. somente é permitido ao
portador de Carteira Profissional expedida
por órgão competente.

Parágrafo único. É obrigatório o registro
nos Conselhos Regionais das empresas cujas
finalidades estejam ligadas à fisioterapia,
ou ter'apia ócupacional. na forma estabeleci
da em regulamento.

Art. 13. Para o exerc,c,o da profissão na
administração pública direta e indireta. nos
estabelecimentos hospitalares. nas clínicas.
ambulatórios. creches. asilos ou exercícios
de cargo, função ou emprego de assessoramen
to. chefia ou direção será exigida. como
condição essencial. a apresentação da car
teira profissional de fisioterapia ou tera
pia ocupacional.

ParágrafO único. A inscrição em concurso
público dependerá de prévia apresentação da
Carteira Profissional ou certidão do Conse-

lho Regional de que o profissional está no
exercício de seus direitos.

Art. 14. O exercí ci o si mul tâneo,
temporáriO ou definitivo. da profissão em
área de jurisdição de dois ou mais Conselhos
Regionais submeterá o profissional de que
trata esta lei às exigências e formalidades
estabelecidas pelo Conselho Federal.

CAPÍTULO III
Das Anuidades

Art. 15. O pagamento de anuidade ao Conse
lho Regional da respectiva juriSdição cons
titui condição de legitimidade do exercício
da profissão.

Parágrafo único. A anuidade será paga até
31 de março de cada ano. salvo a primeira.
que será devida no ato do :egistro do pro
fissional ou da empresa.

CAPÍTULO IV ,
Das' Infrações e Penal idades

Art. 16. Constitui infração disciplinar:

I _ transgredir preceito do Código de Éti
ca Profissional;

II _ exercer a profissão. quando impedido
de f~zê-lo. ou facilita~. por qualquer meio,
o seu exercício aos não registrados ou aos
leigos;

111 violar sigilo profissional;

IV praticar. no exercício da atividade
profissional, ato que a lei defina como cri
me ou contravenção;

V, _ não cumprir. no prazo assinalado, de-o
terminação emanada de órgão ou autoridade do
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional. em matéria de competência des
te, após reguiarmente notificado;

VI deixar de pagar, pontualmente. ao
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional. as contribuições a que está o
brigado;

VII ~a'tar a qualquer dever profissional
prescrito nesta lei;

VIII manter conduta íncompatível com o
exercício da profissão.

Parágrafo único. As faltas serão apuradas,
levando-se em conta a natureza do ato eas
circunstâncias de cada caso.

Art. 17. As penas disciplinares consistem
em:

1 _ advertência;

11 _ repreensão:
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Disposições Gerais

Art. 20. Aos servidores dos Conselhos de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional aplica-se
o regime jurídico da Consolidação das Leis
do T.rabalho.

Art. 21. Os Conselhos de Fisioterapia e
Terapia Ocuppciona1 estimularão, por todos
os meios. inclusive mediante concessão de
auxílio, segundo normas aprovadas pelo Con
selho Federal, as realizações de natureza
cultural visando ao proflssional e à classe.

Art. 22. Os estabelecimentos de ensino su
perior; que ministrem cursos de Fisioterapia
e Terapia Ocupacional" deverão enviar, até 6
(seis) meses da conclusão· dos mesmos, ao
Conselho Regi Qf'lal da jurisdi.ção. de sua. se~,
ficna de cada aluno a que conferir diploma
ou certificado,.contendo seu nome, endereço,
filiação e data de conclusão.

III _ multa equivalente a até'10 (dez) ve
zes o valor da anuidade;

IV _ suspensão do exercício profissional
pelo prazo de 3 (três), ,anos, ressalvada a
hipótese pr~vista no § 7~;

V _ cancelamento do registro'profissiona1.

§ 1~ Salvo os casos de gravidade manifesta
ou reincidência, a imposição oa~ penalidades'
ob,epec!'!rá ? gradação 'deste art,i go, observá':"
da? P? normas estabelecidas pelo Conselho'
Federal para disciplina do processo de ji.Jl
gamen'to das infrações.

§ 2~ Na: fixação da ,pena serãQ~Onsiderados
os an.tecedentes prÇlf i ssi ona 1 sdo. infrator, o.
seu grau de culpa, ,as circunstâncias ate
nuantes e agravantes e as conseqüências da
infração. .

§,3A ~s penas de ad~er~ência;' repreensão. e
multa ~~~~o ~om~ni~a~as pelo c~nse1ho Reg~or
na1, em OflCio reservado, não se fazendo.
constar dos assentamentos do profissional
punido senão em caso de reincidência.

Art. 19. Os membros
jus a uma gratificação,
comparecerem, na forma
gislação própria.

dos Conselhos farão
por sessão a que
estabelecida em 1e-

'. • <'
§. 4 a ' 'Da imposição de qualquer ,penalidade

cabera recurso com efeito suspensivo, ao
Conselho Federal:

I vo 1untár i Ó, . nó prazo de 30 (trinta)
dias'~. 1::o~tar da ciência da decisão;

11 ~ ~k' bfficio, n.s hipóteses ~os incisos
IV e V deste artigo, no prazo de 30 (trihtai
dias a contar da decisão.

§ 5'''' As' denúnci as somente ser'ão recebi das
quando assinadas, declinada a qualificação
do denunciante e acompanhadas da indicação
dos e1 ~mentos comproba tór i os do ?l1 egado .. , , ,

§ 6 a A suspensão por falta de pagamento, de.
anu 1 dades, taxaso'u' mu 1tas só cessará com a
satisfação da dívlda, podendo ser cancelado
o registro proflssiona1, após decorridos 3
(três) anos.

§ 7'" É lícito ao profissional punido re
querer,à instância superior,. revisão do
processo, no prazo de 30 (trinta) dias, con
tados da ciência da p~nição.

§ 8~ Das decisões do Conselho Federal ou
de seu Presidente, por força de, competência
priv.tiva, caberé,recurso, e~ 30 (trin~~)
dias;,'Contapos Qa,ç1~ncia para o Ministro do
TraDalho.

§ 9 A As instânci~s recorridas poderão re
conSioerar suas próprias declsões.

§ 10. A instância ministerial será última
e definitiva, nos assuntos re1acíonados com
a profissão e seu exercício.

Art. 18. O pagamento da anuidade fora de
prazo sujeitará o devedor à multa prevista
no regulamento.

CAPÍTULO V

CAPÍTULO VI
Disposições Transitórias

Art. 23. A carteira profissional de que
trata o Capítulo lI' somente será exigível, a
partir de 180' (cento e oitenta) dias conta
dos dà i'nstalat;:ão do respectivo Conselho
Regional' .

Ar.t.· 24. O primeiro Conselho Federal de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional será
constituído pelo Ministro do Trabalho.

Art.' 25. Esta lei entrará em vigor na data
de· sua· publicação, revogadas as ,disposições
em 'contrári o'.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇ~ E DE ,REDAÇÃO

Termo de Recebi menta de Emendas

PROJETO DE LEI N~ 614/91

Nos termos do art. 119. caput, I, do. Regi
mento.lnterno da Câmara dos Deputados e do
item. IIr, do. Ato da .Mesa n'" 177/89, o Sr.
PreSidente determinou a abertura e divul
gação na Ordem. do Dia das Comissões de
praz.o para apresentação de emendas, a pa;t i r
d~ 28-5-91, por 5 sessões. Esgotado o prazo,
nao foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão. 19 de novembro de 1991.
_ Hilda de Sena Correa Wiederhecker, Secre
tária.

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO

E DE SERVIÇO PÚBLICO

Termo de Recebimento de Emendas

PROJETO DE LEI N~ 614/91
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Nos termos do art. 119, caput, I, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, alte
rado pelo art. 1~, I, da Resolução n~ 10/91,
o Sr. Presidente determinou a abertura e
divulgação na Ordem do Dia das Comissões
de prazo para apresentação de emendas, a
partir de 11-11-91, por cinco sessões. Esgo
tado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, 19 de novembro de 1991.
Antonio Luis de Sousa Santana, Secretário.

PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

I _ Relatório

o ~rojeto que.ora analisamos, com o obje
tivo, expresso. no final do art. 1~, ·de
"normatizar e fiscalizar o exercício da pro-
fiss~o de Massagista", cri~ o Conselho Fede
ral e os Conselhos Regionais dos Técnicos em
Reabi li.tação, ... modalidade de Massagista.

Estabelece. desde logo, que os Conselhos
criados constituem "uma autarquia federal
com personalidade jurídica de direito públi
co e autonomia administrativa, financeira e
patrimonial, vinculada -ao Ministério do Tra
balho e da Previdência Social" (hoje Minis
tério do Trabalho e da Administração). Trata
em seguida da localização e jurisdição da
autarquia, indica as atribuições, composição
e eleição do Conselho Federal; da Assembléia
de Delegados dos 'Conselhos Regionais; das
atribuições; composição e eleição dos Conse
lhos Regionais; das Diretorias dos
Conselhos. Cuida das atr4buições- dos Presi
dentes dos conselhos~dos requisitos para a
eleição a membro dos Conselhos. No Capítulo
11, o projeto trata do exercício profissio
na 1 e da i nscr i ção nos. Conse 1hos; ~I')o Cap í tu
lo 111, das anuidades, taxas, rendas e pres
tação de contas; no IV, das infrações disci~

plinares, penalidades e recursos; no V, da~

disposições gerais: e, finalmente, no VI,
das disposições finais e transitórias.

Em longa justificação, a nobre autbra in
dica os motivos que a levaram a apresentar o
proj eto de 1ei. avu 1tando ent·re estes a ci r
cunstância de a lei que regulamentou a pro
fissão de fisioterapeuta e terapeuta ocupa
cional e a lei que criou os respectivos Con
selhos não terem contemplado, "no âmbito de
sua jurisdição, as profissões afins, de ní
vel secundário, como a de massagista"; e
cita o exemplo dos enfermeiros, "cujos Con
selhos 'Profissionais inscreve. em quadro
próprio. os técnicos auxiliares de
enfermagem" .

Nos termos regimentais, vem a proposição a
esta Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público. para ser examinada quanto
ao mérito.

É o relatório.

11 _ Voto do Relator

Estão anexadas ao projeto de lei em exame,
por ordem da Secretaria Geral da Mesa, mani
festações enviadas a esta Casa pela Confede
ração Nacional das Profissões Liberais, do
Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional. e do Conselho Regional de En
fermagem da Paraíba, todos unânimes em reco
mendar a rejeição do Projeto de Lei n~

614/91', opinando que a criação de Conselhos
de nível médio traria "transtornos nas rela
ções entre os profissionais de nível supe
rior e os de nível médio" (COREN-PB); ou
"graves transtornos nas relações mu~tipro
fissionais ( ... ), visto que. num mesmo campo
de intervenção profissional iremos observar
a existência de dois órgãos ( .. ,), um volta
do para profissionais de nível superior e o
outro para profissionais dê níve1 médío. em
evidente violação da hierarquia acadêmico
científica".

Tais argumentos, que no parecem judicio
sos, seriam suficientes para votarmos pela
não aprovação do projeto. Cabe entretanto
somar a elas a circunstância, ditada pela
Constituição. de que só ao Presidente da Re
públ i ca compete a i ni ci at i va de l,ei s . que
"disponham sobre ( ... ) criação. estruturação
e atribuições dos Ministérios e órgãos da
admini~tração pública".

O nosso voto, portanto, é pela rejeição do
Projeto de Lei n~ 614, de 1991.

Sala da Comissão, 21 de outubro de 1992.
Deputado Messias Góis, Relator.

III _ Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reuniãó ordinária reali
zada hoje. rejeitou. unanimemente. o Projeto
de Lei n~ 614/91, nos termos do parecer do
relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
C?rlos Albe~to Campista, Presidente; Amaury
Muller e Delio Braz, Vice-Presidentes; José
Burnett, Aldo Rebelo. Maurici Mariano. Tidei
de Lima, Zaire Rezende, Chico Vigilante Ja
b~s Ribeir~, Paulo Paim. Paulo Rocha, 'Hugo
Blehl, Joao de Deus Antures. Maria Laura
Ja~r Bolsonaro. Ni1son Gibson, Sigmaring~
Selxas. Ernesto Gradella, Carlos Santana e
Jos? Ulisses de Oliveira,

Sala da Comissão, 21 de outubro de 1992.
Deputado Carlos Alberto Campista, Presidente
_ Deputado Messias Góis, Re1ator.
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PROJETO DE LEI Nº 840-A, DE 1991

(Do Sr. Waldir Guerra)

Dispõe sobre a hora legal do Estado de
Mato Grosso do Sul, tendo parecer: da Co
missão de Constituição e Justiça e de Re
dação, pela constitucionalidade e, no mé
rito, pela rejeição.

ções, dos transportes, do consumo de energia
elétrica e combustível e comércio em geral.

No setor de comunicações são prejudicadas
especificamente a telefonia e a televisão.

termo de recebimento de emendas

O Congresso Naclonal decreta:

SUMÁRIO

Projeto inicia'l

No caso da televisão, a diferença de
horários que discrimina o Estado prejudica
~nunciantes e espectadores. A chamada pro
gra~ação do hórário nobre, cuja inserção de
ah~hcios é caríssima, é gerada em emissoras
sitüadas nos estados cujo horário está a
diantado uma hora em relação a Mato Grosso
do Sul. A conseqüência é que esta programa
ção e seus anúncios chegam aos receptores
quando os sul-mato-grossenses ainda viajam
de seus locais de trabalho para suas
residências. Desencontrám-se anunciantes e
seu público-alvo, com prejuízos para ambos.

No primeiro caso, a companhia estadual de
telecomunicações se ressente da saturação
dos troncos que ocorre no horário local das
sete às oito horas, quando a tárifa reduzida
no Estado estimula as ligações interurbanas
para as Unidades da Federação já em horário
comercial (Rio de Janeiro, São Paulo,
Paraná, etc.) Impossibilitada ae promover
investimentos para a ampliação do sistema
pelo pico das ligações, seja por insuficiên
cia de recursos, seja pela ociosidade anti
econômica do sistema no restante da parte do
diurno, a empresa vê-se cerceada em sua pre
tensão de colocar à disposição do usuário
com serviço telefônico de qualidade
acei tável .

vigor 45
de sua

parecer'?o relator

parecer da comissão

(Projeto de Lei. n~ 840, de 1991, a que
se refere o parecer.)

,parágrafo~nico. A hora legal a que se re
fere este artlgo sujeitar-se-á, quando for o
caso, ao horário de verão decretado pelo Po
de~ E~e6ut,vo.· .

11 Na Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação:

Art. 1~ A hora legal do Estado de Mato
Grosso do Sul rege-se pejo fuso horário de
45~w de Greenwich (hora de Brasília.)

Art .. :2~ Esta lei entrará em
(quarenta e cinco) dias após a data
publicação.

Art. 3~ Revogam-se as dlSposições em
contrárlO.

Jus t i f i.cação

A hora legal do ,Estado de Mato Grosso do
Sul rege-se atualmente pelo ·fuso horário de
60~w de Grenwich (menos quatro horas), o que
co~responde ao atraso de uma hora em relação
ao horário vigente no Distrito Federal e nos
Estados limítrofes de Goiás, Minas Gerais,
São Paulo e Paraná.

Esta situação vem provocando dificuldades
de variada natureza ao relacionamento da po
pulação sul-mato-grossense com aqueles
Estados. Estas dificuldades refletem-se par
ticularmente sobre os setores das comunica-

Também para os usuários dos meios de
transportes interestaduais, a ~i~erença

horária causa contratempbs e prejuízos. São
ao todo qufnze os municípios sul-mato
grossenses que fazem divisa com os Estados
de Goiás (Costa 'Rica, Chapadão do Sul, Cas
silândia e Parnaíba), Minas Gerais
(Aparecida do Taboado), São Paulo (Aparecida
do Taboado, Selvíria, Três Lagoas, Brasilán
dia, Bataguassu, Anaurilândia e Bataiporã) e
Paraná (Bataiporã, Jataí, Mundo Novo e
Eldorado). Em razão do desenvolvimento re
gional diferenciado, é comum que trabalhado
res e estudantes que, morando nessas cida
des, trabalhem ou freqüentem escolas em mu
nicípios dos Estados vizinhos, principalmen
te de Sáo Paulo. Estudantes, trabalhadores e
transportes coletivos, ~odos atravessam duas
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Em "tese. não haveria óbice constitucional
à apresentação do projeto em pauta.

Nos termos do art. 48 da Constituição Fe
deral, cabe ao Congresso Nacional com a san
ção do Presidente da República. dispor sobre
todas as matérias de competência da União.

Compete privativamente à União legislar
sobre direito civil e sistema estatístico.
sistema cartográfico e de geologia nacionais
(Constituição Federal, art. 22. I e XVIII.)

Os Deputados. individual ou coletivamente.
têm a iniciativa de projetos de lei na Câma
ra (art. 61 da Constituição ~edera1 e 109. §
1~, I. do Regi me·nto. I,nterno.)

14 de jun~o de 1991.
Correa Wederhecker,

Comissão,
Sena

Enfatiza Sua Excelência a oportunidade de
iniciativa em razão da recente assinatura do
protocolo de intenções da formação do Merca
do Comum do Cone Sul (Argentina. Brasil. Pa
raguai e Uruguai), unificando-se desta forma
a hora local dos referidos países.

II _ Voto do Relator

Exemp1ifica com o setor de comunicações,
em que sáo prejudicadas, especialmente. a
telefonia e a televisão, bem como com o se
tor de transporte interestaduais. cujos
usuários sofrem contratempos e prejuízos.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO

E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

I Relatório

Justifica o nobre Deputado sua propositura
com o argumento de que'a situação vem provo
cando dificuldades de variada natureza ao
relacionamento da população su1-mato
grossense com os Estados limítrofes citados,
particularmente sobre os setores das comuni
cações. dos transportes, do consumo e ener
gia el~trica e combustível e comércio em
geral.

Nos termos do art. 119. caput, I, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados e do
item 111 do Ato da Mesa n~ 177/89, o Sr.
Presidente determinou a abertura e divul
gação na Ordem do Dia das Comissões de
prazo para apresentação de emendas. a partir
de 10-6-91, por 5 sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da
Hi 1da de
Secretária.

A proposição do Deputado Waldir Guerra diz
respeito à alteração da hora legal do Estado
do Mato Grosso do Sul, que, atualmente,
rege-se pelo fuso horário de 60~ Greenwich
(menos quatro horas), para 45 R Greenwich
(hora de Brasília), isto é, atraso de uma
hora em relação ao horário vigente no Dis
trito Federal e nos Estados de Goiás, Minas
Gerais. São Paulo e Paraná.

PROJETO DE LEI N~ 840/91

Sala das Sessões. 25 de abril de 1991.
Waldir Guerra. Deputado Federal.

'cOMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

Tel"'l'110 de Receí:Jill'lento de Emendas

Na certeza de representar os anseios da
sociedade sU1-mato-grossense e os altos in
teresses do País. conto com o apoio dos no
bres pares, no Congresso Nacional, para a
aprovação deste Projeto.

vezes por dia a divisa dos Estados e a fron
teira dos fusos horários. Moram num Estado e
vivem o horário, uma hora adiantado. do Es
tado vizinho.

Arrastado ao convívio com os estados vizi
nhos, Mato Grosso do Sul acorda mais cedo e
dorme mais tarde. No intervalo, gasta mais
energia, com prejuízo para si próprio e para
o restante do País.

Finalmente é oportuno enfatizar que a al
teração proposta determi nará lJnl descompasso
entre a hora local e a posição astronômica.
Em termos práticos isto significa que ao fi
nal de junho (solstício de inverno) o alvo
recer ocorrerá às 7:00hs e ao final de de
zembro (solstício de verão), na vigência do
horário de verão, o sol nascerá às 8:00hs e
pôr-se-á às 21 :OOhs. A este pequeno descon
forto, ao qual a sociedade su1-mato
grossense poderá facilmente adaptar-se,
sobrepõe-se à eliminação de várias dificul
dades já apontadas anteriormente. Cabe tam
bém ressaltar que esse descompasso de
horário é suportado pelas regiões Andinas da
Argentina, país que unifica em todo o seu
território o horário do fuso de 45~w (o mes
mo de Brasília). Nessas regiões. de longitu
de aproximada de 70~w. o descompasso entre a
hora local e a astronômica é de duas horas
em atraso. Dentro do próprio território na
ciona1, os municípios mais ocidentais do Es
tado do Rio Grande do Sul se alinham pelo
mesmo meridiano de 57~w que passa pelas ci
dades su1-mato-grossenses de Miranda, Jardim
e Boa Vista, no oeste do Estado. Tanto no
caso gaúcho quanto no argentino, não há in
dicação que o descompasso da hora local te
nha reflexos prejudiciais ao cidadão e à
sociedade.

Em que pese o fato de que o horário legal
do território paraguaio adote o fuso horário
de 60~w de Greenwich (o mesmo atualmente vi
gente em Mato Grosso do Sul). o comércio da
quele país vizinho segue o fuso de 45~w (o
mesmo de Brasília.)

Acrescentando-se o já exposto à recente
assinatura do protocolo de intenções da for
mação do Mercado Comum do Cone Sul
(Argentina. Bras i 1 . Paraguaie Uruguai) .
conclui-se pela grande oportunidade de alte
ração do horário do Estado, unificando-se
desta forma a hora local daqueles países e
do centro-sul do Brasil.
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Entretanto, alguns pontos terão Que ser

ponderados.
Hora oficial é a hora civil referida a um

meridiano único. adotado em cada país, e QUe
corresponde ao fuso horário Que melhor se
adapta às suas necessidades, sendo o mesmo
Que hora legal (v. Dicionário Cartográfico.
IBGE, 34 ed., pago 264.)

Segundo o mesmo dicionário. pág. 232, fuso
é a área em que' a hora é i gua 1 em Qual quer
das suas partes. Cada fuso tem. em geral,
15~ de longitude. tendo como centro um meri
diano cuja longitude é exatamente divisível
por 15~ É o mesmo que fuso horário.

O Brasil ocupa a porção centro-oriental da
América do Sul. entre as latitudes 5~16'N e
33~45/S e as longitudes 34~45' e 73~59/W.

Sua área total é de 8.511.965km2, que cor
responde a 1,66% do globo terrestre. 5.77%
dos continentes. 20.80% das Américas e 47%
da América do Sul. A área terrestre equivale
a 8.456.508km2 e seus rios e lagos ocupam
5.545km2. É cortado pela linha dO Equador.
Que atravessa os Estados do Amazonas, Rorai
ma, Pará e Amapá, e a 23~30/de latitude sul.
pelo Trópico de Capricórnio. que atravessa o
Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. As
sim, a maior parte de seu território (93%)
situe-se no hemisféri~ sul e na zone inter
tropical (92%). Possui 23.127km de frontei
ras. sendo 15.719 com países vizinhos. Os
restantes 7.408km fazem limites com o Oceano
Atlântico. A grande extensão leste-oeste faz
com que o País possua quatro fusos horários.
todos a oeste do Meridiano de Greenwich. e.
portanto. atrasados em relação a ele.

O regulamento para a execução da lei de 18
de junho de 1913 (Decreto nR 2.784. de 18-6
13), que firmou a hora legal no Brasil. de
i!Icordo com o si steme dos fusos. procurou a
melhor uniformização distributiva da hora no
território brasileiro, mediante uma conve
niente demarcação dos limites horários. A
hora legal no Brasil. em vigor desde 1~ de
janeiro de 1914. é a mesma do Rio de Janeiro
(fuso-horas). exceto nos Estados do Amazonas
e Mato Grosso, bem como em parte do Estado
do Pará. Acre. Fernando de Noronha e Ilha da
Trindade. O Amazonas foi dividido em duas
partes por uma linha (círculo máximo) que.
part i ndo de Tabat i nga. va i. a .Porto-Acre. ...
leste dessa linha. a hora legal é dada pelo
fuso _ 4 horas. a oeste pelo fuso _ 5 horas;
as duas cidades citadas ficaram incluídas na
parte leste (-4 horas); em Mato Grosso a
hora legal é dada pelo fuso _ 4 horas; no
Pará. a hora legal é a mesma do Rio. exceto
na parte que fica a oeste da linha Que, par
tindo de monte Crevaux. na fronteira com a
Guiana Francesa. vai seguindo pelo álveo do
rio Pecuari até o vario pelo álveo deste até
o Amazonas e, ao Sul. pelo leito do Xingu
até entrar no Estado de Mato Grosso; em toda
eSsa parte do Estado a hora legal é a do
fuso _ 4 horas; no Acre. a hora legal é dada
pelo fuso _ 5 horas. e, no arquipélago de
Fernando de Noronha e ilha da Trindade. pelo
fuso _ 2 horas (Cf. Enciclopédia Mirador
t nternac i ona 1. )

Segundo a mesma Enciclopédia. o tempo le
gal num fuso horário é o tempo civil do me
ridiano central desse fuso. O tempo legal no
interior de um fuso horário é o tempo uni
versal. aumentado de um número igual ao nó
mero de horas correspondente ao número do
fuso; por exemplo. no Rio de Janeiro. que
está no fuso _ 3. quando é O hora TU. são 21
horas.

No mundo. os oito países de maior extensão
este-oeste contam com var18S diferenças
horárias. ao contrário de todos os demais,
Que só têm um fuso horário. A União Soviéti
ca precisa de 11 fusos; os Estados Unidos,
de 6; o Canadá. de 5; o Brasil, de 4; a
Austrália. de 3; a Índia e Mongólia. de 2. A
China adota, atualmente um horário único
para todo o país (8 horas). Resumidamente,
as Quatro diferenças horária do Brasil são:
2 horas (ilhas oceânicas). 3 horas (hora de
Brasília). 4 horas (centro-norte). e 5 horas
(acre) de Greenwich.

Em algumas áreas geográficas, o fuso
horário adotado no inverno e verão difere
por razões econômicas. Este último. que ge
ralmente se acha ' uma hora adiantado em rela
ção ao fuso regular, é denominado hora de
verão.

Hora definitiva é o tempo universal. Quase
uniforme. calculado pelo "Bureau Internacio
nal da Hora" em função dos TU encontrados
por todos os observatórios que integram o
sistema horário internacional.

O Serviço Internacional da Hora é o orga
nismo encarregado de centralizar e unificar
os resultados correspondent~s às emissões de
sinais horários, efetuados em cada país pe
los observatórios especializados. A SUB sede
é em ;aris; é o mesmo que "Bureau Interna
ci ona 1 da Hora·.

Várias proposições têm tramitado pelo Con
gresso Nacional. objetivando a alteração da
hora legal:

a) PLS 322. de 1991 _ aguardando parecer
daComissio de Serviços de Infra-Estrutura
do Senado FederBl. com distribuição de 6 de
maio de 199~.ao Senador Flaviano. MeJJ~_ al
tera a hora legal no Território Nacional;

b) PLS 43, de 1989 _ arquivado em
21/nov./89 _ unifica a hOra legal em toda o
térritorio nacional;

c) Pl n~ 3.205. de 1989 _ distribuido às
Comissões de Constituição e Justiça e de Re
dação, Minas e Energia. Economia. Indústria
e Comércio. e arquivado definitivamente em 2
de fevereiro de 1991 _ estabelece a adoção
de horário único em todo o território nacio
nel;

d) PLS n:2 243. de 1977 _ arquivadO defini
tivamente em 27 de junho de 19804 _ dispõe
sobre a hora legal para todo o território da

'República Federativa do Brasil;
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e) PL nA 1.601. de 1968 _ arquivado defi-
nitivamente em i5 de melo de i970 estabe-
,lece.ahora.legal brasileira. -

Considerando a natureza da matéria. as ra
2ões Que fundamentarem a adoç~o da hora le
gaI vigente (ou hora oficial ou hora civil).
ti entendimento técnico-cientifico sobre a
~téria. a integração do, Brasil no slstem0
horário internacional. o hist6rico das pro
posicôes legislativas sobre o assunto.
afigura-se-me inoportuna e inconveniente
qualquer alteraç60, ou mesmo 11egitima. já
Que diferenciada e não sendo fruto de estudo
Integrado do territ6rio nacional.

Essas as razões pelas quais me menifesto
'contrar i amente 2l propos i çáo,

,Sala da Comissão. 12 de agosto de 1992. _
Deputado Rodrigues Palma, Relator.

lii _ Parecer da comissão

A Comisséo de Constituição e JustIça e de
Redaç60. em reunlSo ordinária realizada ho
Je. opinou· unanimemente pela con.stltuclona-

lidade e, no mérito; pela rejeição do Proje
to de Lei n R 840/9i. nos termos do parecer
do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
José Luiz Clerot, Presidente; Ciro Nogueira.
Vice-Presidente: AntOnio dos Santos. Átila
Lins, Benedito de Figúelredo, Cleonáncl0
Fonseca. Paes Landim, Roberto Magalhães.
Tourinho Dantas. João Natal. José Thomaz No
nO. Luiz Carlos Santos. Luiz Soyer. Mendes
Ribeiro. Nelson Jobim, Nilson Gibson. Dérclo
Knop. Adylson Motta. Gerson Peres. Ibrahlm
Abl-Ackel. Prisco Viana, Isrllel Pinheiro.
Moroni Torgan. Osvaldo Melo, Sigmaringa Sei
xas. Ubaldo Dantas. Edésio Passos. Hélio Bi
cudo. José Genoíno. Sandra Starllng. Gastone
Righi. Mendes Botelho. Wilson Muller. José
Maria Eymael •.Rodrlgues Palma. Benedi to Do
mingos. Redit6rlo Cassol. Luiz Plauhylino,
Pedro Valadares. Flávio Palmier da Veiga,
José Burnett, José Falcão, Paulo Duarte. Fe
lipe Nerl, João Henrique. Aroldo Góes. Del
fim Netto e Getúlio Neiva.

S~le de Comiss~o, 2i de outubro dei992.
Deputado José Luiz Clerot', Presidente
Deputado Rodrtgues Palma., Relator.

PROJETO DE LEI N° 1.219-A, DE 1991
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Dispõe sobre cessão obrigatória de salas de aula por

parte dos clubes esportivos, recreativos e sociais;

tendo párecer: da comissão de Educação, Cultúra e Des

porto, pela rejeição.

(PROJETO DE LEI N9 1.219, DE 1991, A QUE SE REFERE O

PAB.ECE.R)

S 'U M A R"IO

I Projeto Inicial
II Na Comissão de Educação, Cultura e Despor'to

termo de recebimento de emendas

parecer do relator

'parecer ,da Comissão

o CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

Arto 12 -
Ficam Clubes esportivos" recreativos ou sociais

existentes e por se constituir, obrigados destinar
10% de sua área patrimonial construída, inclusive
benfeitorias, a salas de aula para uso escolar, à

disposição de entidades educativas locais.
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Art. 2º - Ao Ministé~io da Educação competirá regulamentar es
ta lei, dentro do espírito de aproveitamento de áre
as ociosas para o fim de ampliar sua função precipua.

Art. 32 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 42 - Revogam-se as disposições em contrário.

JUS ~ I F I C ~ T I V A

As organizações esportivas, recreativas e sociais
muitas delas com patrimônio inicial doado pelo Estado, possuem
instalações e diversos acabamento~ utilisáveis em períodos
mínimos da semana, comumente os sábados e domingos,' ficando
sedes e localização privilegiada ociosos nos dias úteis, des
perdício de acomodações caras e que podem ser utilizadas no
benefício social educativo, de forma ordenada e capaz de
atingir benefício escolar de longo alcance, como alguns costu
mam destinar a atividades culturais sofisticadas.

, .

Obvio reconhecer que a falta de salas de aula, ou
acomodações apropriadas, são de alto custo e constituem o pri~

cípio básico' inicial da escola geradora da aI fabe-tização e suas
merit6rias consequências.

Divagar sobre o assunto e sua justeza entendemos des
necessárIo,' eis que pretendemos apenas exigir contribuição mi
nima, de sociedades que desfrutam de privilégios tais como
isenção de tributos e outras facilidades e ofereçam inetimável
participação para finalidade educativa.

. ~ 4 , .

Consideramos a presente proposição de alto valor
para a sociedade e contamos com aprovação de nossos ilustres

colegas. ~ ~

Sala das Sessões(~~d~p

Deputado CARLOS COUTINHO (PDT-RJ)
l
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COMI55l0 .OE EOUCAClo. CULTURA E OESPORTO das a destinar parte de seu ~atrimônio às salas de aula. Dev!:.

TERMO DE RECE.e I MENTO DE EMENDAS

PRO,JETO DE LEI Ne 1.219/9"

ri, .sim, haver um entendimento, a nível comunitário, para que

o eSl?aço destas instituições fossem aproveitados durante

Nos termos 00 art. 119, csput. I, dO
Regimento interno da câmara dOS Deputados, alterado pelO art.
12, \. na Re!loluçl1o nQ 10/91. o Sr. Pre:5ldente determlnoo a
abertura - e dlvulgaçAo na OrOem da Dia das Comissões de
prazo para apresentação de emendas, <li parti r de 19/"/91 • por
cinco sessões. Esgotaao o prazo, não foram recebidas emendas ao
projtHo.

semana com crianças e jovens visando o atendimento integral'

isto é oferecendo cursos de natação, aulas de ginástica e es -

portes em geral, allim da parte pedagógica.

o fato de algumas organizações terem seu patrímô -

5a I a (Ia Comi ssão, em 26 de novembro de 1991. nio inicial doado pelo Estado, nào Justifica tal cobri!nça, so_

JUS5ARA rrw.X'tsYí.:~Ó'É ARAúJO
Secretária

mente se ao doar, o Estado definis.!ie alguma cláusula designan_

õo a área específica para a sala de aula ou um compromisso com

a educação formal, ou ainda definisse cursos a serem ministra-

dos. Poster:iormente, o Estado poderia estabelecêr algum incenti,

vo para tal iniCiativa.

I - RELATÓRIO

o presente projeto dê autoria do D@putadc José CilE.

los Ct;lutinho "dispõe sobre cessão obrigatória de salas de au-

Ante o exposto. votamos pela rejeição do ProJeto de

lei n2 1.219. de 1991.

la por parte dos clubes esportivos. recreativos e sociais".

propõe a utilização de 10% (dez' por cento) das á -

.~ _ .A Colfttso;io ·je EduCõll.i(D~ Cultu;. e D~spo,..t.o,. eM
reuniao ordl~...rl. reill1:zadil hOJe, rf!Jeit.ol.l,. UnianiMeMent... o
ProJet.o ,jf! Lel n!2. 1.219/91,;, nos t.f!r.,os do par.CR" do ,rela.tor •

•Est.iveraM present.•• os Senhores O.put~dos. CRlso
B"rt'l.1krdl - Presldent., Adehdde Nl!!ri e "llria. Villõtdil:o _ Vicll'
Pre.ldentQs. Eucl':ldes de "ello, Florest.o!I.n Fernandes "aria Luiz
F~nt.'m.. le .. Renl1do Calheiro.s, Ra.u] Pont .. Anton'),Q Bii.r"bilril;o C.rrio~
JUnlor. Clkrl~s LUP1.. O?ll'lilnio Perelril.. anSieI. All'lin.. HerM'Ínio
C.lvlnho, Flil. V l0 Arns.. Euri.de5 Brt·to. Eraldo Tinoco.. ..Joi\o
Henr:que,. Paulo O.lSilild~.. Sólon Borges r.3os R.is.. Eduit.rdo
~ascd.r.nh.s. Ublr.. t;,r.n ASllAlar e Orlõllndo Pilch.co~

reas construfdas dos clubes esportivos, recreativos e/ou so -

ciais para uso escolar',

A regulamentaçào será feita pelo Ministério de Ed,!!

cação ...

Na Justificação l o Autor assim se manifestou:

" As organizações esportivas, recreati 
vas e sociais, muitas delas com patrimô
nio inicial doado pelo Estado. possuem 
instalações e diverso15' acabamentos uti1l
sáveis em períodos mfnimos da semana, c2.
mumente os sábados e domingos, ficar.do s!,
des e localização privilegiada ociosos
nos dias úteJ.s ..• "

Atendendo a Resolução n~ 10/91, esta Comissão deve

se manifestar primeira"mente. analisando o mérito da" matéria.

Sala da Comissão, em

"Iff- PARECER DA COtUSSÃO

de 1991

II - VOTO DO RELATOR

A idéia de aproveitamento d~ 10% (dêz por cento) da

área patrimonial construfda das organizaçõês esportivasl 'ore ,-

tarefa de ensinar.

de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu

Lembramos entretanto que o art.5!l, XVIII, da Consti

tuição Federal afirma que a cr.iação de' associações independem

número reduzido de espaç_' tfsico. para a execução daquanto

creativas e/ou sociais para sala de aula, é louváVeL pois sa_

bemos das dificuldades que os setores aducacionais enfrentam

funcionamento. Assim, estas associações, não podem ser obriga-
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PROJETO DE LEI N° 2.221-A, DE 1991
(Do Sr, Maviael Cavalcanti)

Fevereiro de 1993

Suspende os direitos políticos do adminiCrador improbo;
tendo parecer: da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela inconstitucionalidade, injuridicidade, técni
ca legislativa e, no mérito, pela rejeição.

(PROJETO DE LEI N~ 2.221, DE 1991, A QUE $ REFERE O PARECER)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

reg e prefeitos, tanto mais quando, com o aumento das rendas

municipais, em função da redistribuição dos recursos tributários

pela Constituição em vigor, houve uma verdadeira orgia de ga~

tos, mesmO nas prefeituras mais pobres, principalmente com o

bras pretensamente destinadas à ocupação do espaço urbano, ~

diante loteamento, a e~igir grandes gastos com infra-estrutu-

ra.

administrador que, durante sua gestão, houver sido processado

por qualquer ato de improbidade, em detrimento dos cofres pú

blicos, incluindo-se a sonegação e inadimplência fiscais, não

transitada em jul~ado, em última instância, a sentença absol~

qualquer

cargo eletivo

Art. 19. Não poderá candidatar-se a

federal, estadual, distrital ou municipal o

Algumas empreiteiras improvisadas chegaram a ~

ceber an tecipadamente as verbas destinadas às obras, em con

luio com os prefeitos, que estão, buscando na prorrogação do

mãndato com a Câmara de Vereadores, conquistar imunidades pa~

lamentares ou alta proteção polItica, que lhes evite ou difi

culte a punição por improbidade administrativa.

tória ..

§ 19. Inclui-se, entre os atos previstos no "C~

Certos de que essa prorrogação imoral não ocor-

rerã, precisamos tomar medidas que previnam a obtenção de m~

put" a não prestação de contas, no exercício anterior, pelo dates eletivos por essas pessoas, que desonram a democracia

respectlvo chefe do Poder Executivo ou sua desaprovação pelo representativa no ~aIs.

por meio de firmas contratantes com o Poder Público citadas,

no processo, como coniventes como o ato de ímprobidade pre-

Tribunal de Contas competente.

§ 2Q~ As pessoas físicas que, diretamente, ou

Assinale-se que, pela atual Constituição, dois

terços das câmaras de Vereadores podem, contra decisão do Tr!

bunal de Contas, aprovar escândalos impugnados do respectivo

Prefeito.

visto no l'caput" deste artigo, terão igualmente seus direitos

politicos suspensos, até sentença absolutória transitada em

julgado.

Art. 29. Se a pronúncia ocorrer quando o admi

nistrador improbo esteja no exercício, haverá suspensão. do

mandato eletivo até a sentença que,. condenatória, implicará

na sua perda definitiv~.

Art. )9. Esta Lei entra em vigor na data de sua

publicação.

Art. 49. Revogam-se as disposições em contrá-

Mas a constituição não proibe a punição do ad~

nistrador improbo, mesmo quando absolvido pela conivência da

maioria da Câmara de Vereadores, tanto mais quando a iMprO_!

dade admin:i.strativa é jnlgada pelos tribunais, não 8e defini!!,
·N

do inteiramente, como "quaes~io interna COrp04_S·.

Confiantes na admissibilidade desse projeto pe

la Comissão de constituição e Justiça e de Redação, deprec,!"

mos pela aprovação do Plenário.

rio.

JUS T I F l C A ç Ã O

Ás vésperas do próximo pleito J:\unicipal, inten

sifica-se, abertal'lente, a campanha pela reeleição de vereado-

Sala das "'I/~/'~rl
sessõeS'Qem~/"'/'~-;7

: ~: <./' "
, I~ ..·.x{ ~

Deputa . VlAE0 A • ti' .-;;-f
/
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PARECER DA COMISSAO DE CONSTlTUIÇAO l: JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

I - .BLA'l'ÓRIO

o objetivo do eminente Autor deste Projeto de Lei,

ilustre Deputado HAVI,AEL CAVALCANTI, ê o de viabilizllIr, a nlvel

municipal, o parágrafo gl2 do art. 14 da Constituição, para quê,

através da suspensão dos direitos pol1ticos do administrador

improbo, Se possa atalhar, no perlodo eleitoral, o que chama de

"orgia de gastos", relativamente a obras pretensamente destinadas

a ocupação do espaço urbano, at(i em prefeituras mais pobres,

mediante loteamentos, que exigem grandes gastos com infra

estrutura e s6 posslveis com a redistribuição de recursos tribut~

rios.

2. Apresentado em 12 de novembro de 1991, o projeto

t'oi relletido a. Cotftissio de constituição e Justiça e de Redação em

10 de dezembro seguinte, sendo distribuldo a este Relator.

3. EJI .ua justificativa, o nobre Deputado ~el

Cavalcanti apresenta situações de fato e jurídico

conatitucionais a embasar sua iniciativa. Entre aquelas, asinala

li prAtica de algumas empreiteiras chegarem a receber

antecipadamente as verbas destinadas As obras promovidits por

prefeitos em 'poca de elêíçdes e com redistribuição de recursos

tributArias. Para o eminente colega, os prefeitos que assim

procedem .estão buscando, dentro da campanha pela reeleição de

prefeitos e vereitdores, conquistar imunidades parlamentares ou

alta proteção polltica que lhes evite ou dificulte a punição por

improbidade acllninistrativa.

4. Assinala ainda o Deputado Maviael Cavalcanti que,

sob Q regime de nossa constituição, dois terços das Ca...aras dos

V.~eadores podem, contra decisão do Tribunal de Contas, aprovar

escAndalos impugnados do respectivo Prefeito.

5. Na defesa da constitucionalidade de seu projeto, o

ilustre Autor lllÇBinala que nossa carta Magna não pro1be a punição

do adw.inistrador illprobo, meSDlO quando absolvido pela conivAncia
\

da maioria da CAlIlara dos Vereadores, não se definindo o problema,

a n!vel de julqallento pelos tribunais, como "questio interna

corporis".

Este é o relatório.

IX - VOTO DO RELATOR

P~B8aJllOIS a emitir Parecer sobre a matéria do PROJETO

DE LEI No 2.221, DE 1991, que suspende os direitos pol1ticos do

ad.inistrador i.probo~ Seu autor, eminente Deputado HAVIAEL

CAVALCANTI, contribui, para o aperteiça.ento de nossa de nossos

coatwaes eleitorais COlt propos'ta .~ito oportuna, beta fundamentada

e• • eus aspectos factuà~B e, por i.so ••sao, .erecedora de

crit.r10.'&ayalja~o..

2. Nos temos do art. 32, lII, a, combinado com o

inciso I do art. 53, aJlbos do Regimento Interno da Casa, a

competAncia desta Comissão, quanto a. proposiçÃo em exaJ3e,

consiste no exame de sua admissibilidade sob os aspectos da

constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e

de t6cnica legislativa, podendo pronunciar-se sobre seu mérito,

mas sendo sempre terminativo o parêcer final relativo A

constitucionalidade ou l juridicidade da matAria, conforme

determina o art. 54, inciso I.

3. A suspensio de direitos pollticos ~ prevista pela

constituição, no caso da improbidade administrativa, nos termos

do art. 37, S 4R. o que assinala o art. 15, inciso v. Vej~mos o

que diz a nonna do art. 37:

"Art. 37, S 4R

Os atos de improbidade administrativa importarão a

suspensão dos direitos políticos, a perda da funçio Ptlb,tíé-; a

indisponibilidade dos bens e o ressarcillento ao er rio, na fOrJlB

• gradação previstas em le!" 8e1ft preju1zo da ação penal cab1vel. n

4. A suspensão de direitoJl, po11ticos não se confunde,

natural.ente, Calo o instituto da lneleqibilidade e 6 por 1..50 que

a Lei Complementar nR 64, de 18 de Daio de 1990, determina a

inelegibilidadê: do titular de cargos ou funções püblicas que nio

tiverem recorrido A Justiça de decisão de rejeição, pelo 6rgão

competente, de suas contas. A prerrogativA da elegibilidade pode,

pois, Ger perdida por inércia do administrador condenado

administrativamente. Os direitos po11ticos, não, pois dizem

respeito I; sua condição de cidadão.

5. Os casos de casassão ou suspensão de direitos

pollticos são os referidos no art. lS da Carta Magna. nem eis,

nem menos. E a improbidade adlninístrativa aI referida € a

definida na Lei Complementar n R 64/90, que trata da

inelegibilidade e, assim mesmo, condicionando-a a pronuncia.ento

da Justiça, o que, de resto, , coerente com os principios que

embasaltl. nossa Lei Maior.

6. De fato, "a lei não exclui da apreciacão do Poder

Judicii'§rio lesão ou ameaça a direito", nos termos do 1nc1110 XXXV

do art. SR.

110 projeto de lei do elllinente Deputado Maviaal

Cavalcanti, o direito de cidadania' ferido na medida em quê pune

ante... de o cidadio ser condenado por sentença tran.i~.

julqado, o que • !aPedido pelo inciso LVII do referido artiqo.

A punição, neste caso, se carllcterizà por referir-se o

projeto, em seu art.. 111, .. tramitação judici4ria de proce••o

penal. Ou seja: se h' processo .. tra:il.itação no Judici6rio, não

h~ coll.o se falar em BuspenSfto do direito de ser votado, porque

não h6 ainda condenação. Além de colidir com I. Constituição, a

proposição entra em choque: frontal com a lei CODIpléllentar nR

64/90. que é belll explicita:

"Art. 111 - são ineleglveis:

I - para qualquer carqo:
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A Comissão de Constituição e Justiça de

Redação, em reunião ordInária realizada hoje, opinou unani

memente pela lncons ti tucional idade, injur idicidade, técnica

legislativa e, no méri to, pela rejeição do Projeto de Lei n!õ!

2.221/91, nos termos do parecer do Relator.

e} os que forem condenados criminalmente, com sentença

transitada em julgado, pela prática de crhl.es contra a econoaia

popular, a fé pablica, a administração püblica, o patrimônio

pl1blico, o mercado financeiro, pelo tr~fico de entorpecentes e

por crimes eleitorais, pelo prazo de 3 (três) anos, ap6s o

cumprimento da penai

lI! PARECER DA COMJSSAQ

g) os que tiverem suas contas relativas ao exerc1cio

de cargos ou funções pÜblicas rejeitadas por irregularidade

insan!vel e por decisão irrecorr!vel do órgio competente, salvo

se a questão houver sido ou estiver sendo submetida a apreciação

do Poder JudiciSrio, para as eleições que se realizarell nos 5

(cinco) anos sequintea, contados a partir da data da decisão.

Diante do exposto, nosso Parecer é no sentido de

pronunciar a inadmissibilidade, face A Contituição, do projeto de

Lei no 2.221, de 1991, do nobre Deputado Maviael Cavalcanti.

consideramos, igualmente, injurldica a proposição que, todavia,

obedece A boa ti:cnica legislativa. COIlO, pelo art. 53, inciso I,

do Regimento desta Casa nos ê permitido o pronunciamento sobre o

.érito da proposta, julgamos do nosso dever ressaltar perante

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Luiz C1erot - Presidente, Benedito de

Figueiredo, Cleonâncio Fonseca, Jesus Tajra, Roberto Maga_

lhães, Toni Gel, Tourinho Dantas, José Outra, José ihomsz

Nenô, Luiz Carlos Santos, Luiz Soyer, Mendes Ribeiro, Nilson

Gibson, Renato Vianna, Dércio Knop, Sérgio Cury, Adylson

Motta, Edevaldo AI ves da Si1 va, Gerson Peres, Ibrahim

Abl-Ackel, Moroni lorgan, Osvaldo Melo, Edésio Passos, Hélio

Bicudo, José Genoíno, Sandra Starling, Carlos kayath, Gas

tone Righi, Robson Tuma, Wilson MUller, Rodrigues Palma,

Reditário Cassol, Luiz Piauhylino, Pedro Valadares, Paulo

Duarte, Antônio de Jesus, Luiz Tadeu Leite, Valter Pereira,

ArDIdo Góes, Edésio Frias, Magalhães Teixeira, Osmânio Pe

reira e Mário Chermont.

nossos Pares o aspecto do intorêsse pablico da propoaição que,

nosso palIO.

resposta A crise de .oralidade administrativa que ora atravessa

sob outro embasamento constitucional e jurIdico, poderá. ser uma

/1~
ERO~ ~ ':(

~4/L-
Deputado P SCD VIANA

R Jator

Cf;~liO'1t, V de a

11 ;[JÍIDL UJl
Dep tado :~~ LU!

Presidente

Sala da

de junho de 1991.

_.... /!·/~~ ... <.<, ,I.e_
PRISqO VIANA, Relator.

Sala das Sessões, em .E3
juIzo.

Pela rejeição. Este é o nosso parecer, salvo melhor

PROJETO DE LEI N° 2.532-A, DE 1989
(Do Sr. Koyu Iha)

e,

apro-
emenda;
pela

pela aprovação, com
Indústria e Comércio,

58 da Consolidação das Leis do

pareceres: da Comissão de Constituição e
pela constitucionalidade, juridicidade

da Comissão de Trabalho, de Adminis

tendo

Redação,

Dá nova redação ro artigo

Trabalho;
Justiça e

e técnica legislativa;
traça0 e Serviço Público,
da Comissão de Economia,

vaçao, com substitutivo.

(PROJETO DE LEI N9 2.532, DE 1989, A QUEffi REFEREM OS PA
RECERES)
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o Congresso Nacional decreta:

Art. 1Q O art. 58, da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nQ 5.452, de 1Q de
maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 58. A duraç~o normal do trabalho,
para os empregad09 err qualquer atividade
privada, não excederá de seis horas diá
rias, para o trabalho realizado em turnos
ininterruptos de revezamento, salvo nego
ciação coletiva."

Art. 2Q Esta lei entra err vigor na data de sua
pub11cação.

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

Justificação

Em consonância com o preceltuado no art. 58, da
Consolidação das Leis do Trabalhe, a duração normal do
trabalho, para os empregados em qu~lquer atlvidade
privada, não excederá de oito horas diárias, desde que
não seja fixado expressamente outro limite.

Ocorre que a Constituição FedE·ra1 de 1988, no inc1
so XIV de seu art. 7Q , reduziu a jornada diária de
trabalho para seis horas.

Por essa raz~o, lmpõe-se a alteração no texto do
referido dispositivo da CLT, a fim de sintonizá-lo com
a Lei Maior.

Terça-feira 2 2445

Sala das Sessões, _ . Ko~'u Iha.

LEGISLACÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENACÃO

DAS COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUICÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
..................... 'i-fi-ÜLÓ'ii'" .

Dos Direitos e Garantias Fundamentais

Art. 7Q São direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais, além de outros que visem a me1horla de sua
condição social.

XIV _ jornada de seis horas para o trabalho reali
zado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo ne
gociação coletiva;
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DECRETO-LEI N2 E.• 452, DE 12 DE MAIO DE 1943

Fevereiro de 1993

Aprova
balho.

a Consolidação das Leis do Tra-

TíTULO ,I!

Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho

CAPÍTULO I!

Da Duração do Trabalho

SE CÃO II

Da Jornada de Trabalho

Art. 58. A duraç~o normal do trabalho, para os em
pregados em qualquer atividade privada não excederá de
8 (oito) horas diárias, desde que não seja fixado ex
pressamente outro limite.

junho

Leis
de

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO

1- RELATÓRIO

o nobre Deputado KOYU IHA B.presentOIJ J em

deste ano, Projeto de LeI dando ao artQ 58 da Consolidação das

do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nQ 5.452, de 12 de maio

1943, a seguinte redação:
"Art2 58 _ A duração normal.do trabalho,para os

empregados em qualquer eU vidade privada, não

excederá de seis horas diárias, para o trab,!

lho realizado, em turnos ininterrúptos de rev~

zamento, salvo negociação coletiva."

Justifica-o alegando que, como a Constituição

federal reduziu, no inciso XIV de seu art2 72 , a j'ornada diária de

trabalho para seis horas, para o trabalho realizado em turnos iniE:!

terrúptos de revezamento, impõe-se a alteração no texto do referido

dispositivo da CLT, lia fim de sintonizá-lo com a \..ei Maior."

Posteriormente, em agosto em curso, o ilustre

Deputado JORGE ARBAGE apresentou o Projeto de Lei n Q 3129/89, com

idêntico propósito, sendo, por isso, anexado ao de autoria da Deput~

do KOYU IHA.

É o relat6rio

- voto do Relator

Os projetos de lei 5uSO referidos não contr~

riam a Constituição federal. Na realidade, limitam-se a reproduzir

o preceito constitucional por entenderem seus ilustres autores que

há necessidade de ser fei t.a a transposição da regra inser ida na Con~

tituição para o corpo da lei ordinária, no caso a Consolidação das
Leis do Trabalho.

Data vênia, essa medida legislativa é desnece,!

sária, porque a norma contida no inciso XIV, do arte 72 da Constitul.

ção Federal é auto-aplicável. Trata-se, como se verifica pelo si!!!

pIes cotejo dos textos propostos, de mera repetição ou reprOdução da

norma constitucional. Se os ilustres autores dos projetos de lei os

apresentaram no entendimento de que aprecei to constitucional não

:auto-aplicável, o objetivo pretendido não será colimado porque os

citados projetos de lei não regulamentam o disposto no inciso XIV

do art9 72 da CúnstHuição. Esta, como a Lei Maior, paira acima da

CLT e a aplicação do que fol nela estatuído far-se-á imediatamente,

sem necessi·,ace da alteração proposta.

Caberá, porém, à Comissão do Trabalho, como Ó!.
gão técnico, analisar, no mérito, esse aspecto da matéria sob exame.

Não ferindo a Constituição Federal, e observado

técnlca le:,.iÍslativa adequada, " projeto de lei deve ser 8::lrovado,ne!.
te exame preambular.

Sala. da CORlissi1o de Constituição, Justiça e

Redação, el'll 17 de agosto de 1989.

eputado A OY5IQ CHAVES - REL::;A~T=F- _

I I I _ PARECER DA COMISSÃO

A comissão de Constituição e Justiça e Redação,

em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou unanime

mente pela consti tucionalidade, juridicidade e técnica legis

lativa do projeto de Lei n9 2.532/89, nos termos do parecer

do relator.

Estiveram presentes os Senhores De,?utadoa:

Nelson Jobim - Presidente, João Natal - Vice-Pre

sidente, Nilson Gibson, PlInio Martins," Harlan Gadelha, Rena:
to Vianna, Hélio Manhães, Rosário congro Neto, Sérgio Soada,

Leopoldo Souza, Theodoro Mendes, Mendes Ribeiro, Aloysio Cha

ves, Costa Ferreira, Eliézer Uoreira, Oscar Corrêa, Francisco

Benjamim, Evaldo Gonçalves, Sigmaringa. Seixas, Juarez liarques

Batista, Vilson Souza, Gerson Peres, Ibrahim Abi-Ackel, Horá-·

cio F'erraz, Hiro Teixeira, Roberto Torres, José GenoIno, José

Maria Eymael, Marcos Formiga, Aldo ~antes, Afrísio Vieira L!,

ma, 1\lltônio Mariz, Raimundo Bezerra, José Melo, Alcides Lima,
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Enoc Vieira, Egídio Ferreira Lima, José Luiz Maia e Ervin BO.!!

koski.

Sala da Comissão, em 23 de agosto de 1989

A
~;+A_ A----

eputado NEL JOBIM

Presi e

~Y~C~
Relator .. (

no Projeto n9 3129, que, li. par de preservar a regra geral dé du

ração máxima da jornada diária normal de trabalho, inscreve a

garantia inscrita no item XIV do arta 79 da Lei Maior.

Mas mesmo esta última proposição não repete, por

inteiro,. como pretenderia" seu nobre Autor, o comando constante do

preceito Maior retro-apontado. quando olvida a possibilidade de

alteraçio do limite máximo de sels horas para "o trabalho real.!

z&4o em turnos ininterruptos de revezamento", omissÃo essa que

iJIportaria em violação da correspondente disposição constituci2,

nal, pelo que é mister propor a modificação do parágrafo único

augerido para incorporAção ao art. 56 da CLT, a fim de que ele

r.produza, fielmente, o preceito Maior em que tem fundamento e

austentaçÃo a

Ir V O T O: DO RELATORl.

PelaB precedentes razões, o no8S0 parecer - e,

conseqdentemente, o nosso voto - é no sentido de qUI!! esta Comi,!

são Be manifeste pela ",provação do projeto de lei n9 3.129, de

.1989, e, de consegtiência, pela ~rovar;ão ,do de n9 2 532, de 1989,

mas modificado em sua redação nos termos da Emenda apensa a este

EMENDA APRESENTADA PELO RELATOR:

"Art. 58 .

Dê-se, ao proposto parágrafo único para o arta 58

da CLT, • .eguinte redação;

Parágrafo único. !: de seia horas a jornada normal
do trabalho realizado em turnos ininterruptos de
revezamento, salvo negociaçÃo coletiva" a

PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO,-DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO POBLICO

1- RELAT6RIO;

Com a apresentação do Projeto de lei n9 2 532,

de 1989, seu autor, o nobre Deputado Koyu Iha, objetiva seja im

primida nova redação para o art. 58 da CLT, que estabelece não

poder exceder de oito horas, "desde que não seja fixado expres

samente outro limite", a duração normal da trabalho em qualquer
atividade privada".

Na justificação diz seu nobre autor que lia Cons

tituição J?ederal de 1988, no inciso XIV de seu art. 79, reduziu

a jornada diária de trabalho para seis horas", pelo que é de im

por-se a adaptação do dispositivo sob proposta de modificação à
Lei Maior.

Ã proposição retro-apontada foi anexada o Proje

to de lei n9 3 129, de 1989, da autoria do nobre Deputado Jorge

Arbage, com o mesmo propósito daquele outro, com a diferença de

que, ao invés dQ propor a mOdificação da redação do art. 58 da

CLT, este último projeto visa ã introdução de um parágrafo único
nesse artigo da Lei Consolidada do Trabalho.

Na Comissão de ConstitUição e Justiça e Redação
e ao que se deduz da fundamentação do voto do Relator naquele ór

gão, mereceram ambas as proposições parecer pela constitucional!

dade e foram consideradas COmo atendendo ã boa técnica de legis:

lar, sem embargo de haver o nobre prolator desse voto, o ilustre

Deputado Aloysio Chaves, considerado desnecessárias essas propo

sições em face da autoaplicabilidade do item XIV, do art. 79 da

constituição Federal que já assegura, sem necessidade de compl!!

mentação ou regulamentação, o regime de liseis horas para o trab!,

lho rea~izado em turnos ininterruptos, Salvo negociação coleti

va"a

parecera

Sala da c>iS8ã, em 28 de junho

"~Y-t;«d< c.
Deputado O LIMA

Rela~or

~~f::~:"~
Deputado IWUO LIMA

Relator

IrI -PARECER DA COMISS~O

de 1989.

de 1989.

~ o Relatório.

Cabe a esta Comissão, no exercício da competência

que lhe é assegurada no art ~ 32, XII, alínea OI a", do Regimento

Interno, manifestar-se sobre o mérito das proposições em causa,

eis que versam elas sobre questão ligada ao Direito do Trabalho.

Muito embora entendamos, com o nobre Relator da

matéria na douta Comissão de Constituição e Justiça e Redação,

que o direito assegurado no item XIV do art. 79 da Lei Maior in!:,

xija complementação ou regulamentação para efeito de sua aplica

ção imediata, afigura-se-nos ser apropriado, pertinente, ajustar

o texto da CLT a essa disposição Maior, notadilInente por ser ele

o repositório próprio das regras regentes das relações do traba:

lho, por ser justamente o estatuto bãsico a tanto destinado a

Entre as duas alternativas propostas pelos proje

tos sob exame, isto é, a da alteração da redação do arta 56 da

CL'l', conforme o projeto de lei n9 2 532, de 1989, e a da introd.!:!

çÃo de um parágrafo único neSBe a.rtigo da Lei Consolidada do Tr!;

ba.lho, para conter a preceituação Maior do item XIV do arta 79,

ficamos com a segunda proposta, pelas seguintes razões a

A. simples modificação, conforme proposta, da red,!!,

cão atual do art a 58, importaria na revogação da 9:4rantia,ali in:!
crita, "ào limite de oito horas diárias como duração máxima da~

nada noraal do trabalho, o que, obviamente, li. nosso viso, não s~

ria o propósito do llut.or do Projeto de lei n9 2 532/69, o no~re

Deputado Koyu Iha a Ao contrário, apropriada é a forma ~ugerida

" COlllllssio d .. Trabalh~" de Adminlstraçao ..
S..rYI~D PúbliCO, em reunião ordinária realizada hoje opinou,
UNANIMEMENTE, pela APROVACIíO do Projeto de lei nS 3.129/89
'Cantxo), ....ndo C)" PL.s 2.532/89 (principal) .. 4.515/89 ~ 5.686190
Canexos>, COM e.cnda .. nos tcr..o~ do pareCEr do REl~tor.

Est i veram present"$ os segu i ntes senhort!t
Deputado.. : "AmalJry HUl1er <Presidente) .. Mário Lil'lli\' <Relator)r
Edallson ValrntiAtr Carlos Alberto Caó r Haroldo Sabóia" ,JOti€,
Tavares r Hauro SaMPaio" Francittco Al'llaral, Costa Ft:rreira~ EriLldo
Trlndadt:" Cillo dr Castro .. Geraldo Campos, Paulo Paifll r Augusto
Carvalho" Aristides Cunha, 40sé da Conct:i,.o 'C Nilson Olbsona

Sala da COllllssio r til 14 de novembro de 1990

-'"'-""'1 Wlu--'"
Deputado AMAURY tlÜLLER~~
Presidente

\ \

-r
Deputado M~RID LIMA
Relator

EMENOA l'JlllIi]\ PELA COMISSAO

Dê-se, ao proposto parágrafo l1nico para o art. 58 dll.

CLT, a seguinte redaçlo:
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Parágrafo único. t de seis horas a jornada normal da

trabalho realizado em turnos ininterruptos de rev!.

zamento, salvo neqociac:ao coletiva-.

sál. da ComillSlo, em 14 de novembro de 1990.

...l...o"'1 AlÁItr
Deputado AMAURY MDLLER

~':e
Deputado MARIO LIMA

Relator

BrlSilll, 06 d. Morço d. 1991

que Bua distribuição se deu antes da entrada em vigor do novo regi

-.ento.

II - VOTO DO RELATOR

o projeto pretende alterar o art. 58 da CLT, que pas

~aria li dispor sobre a jornada máxima de seis horas para o trabalho

realizado sem interrupçÃo.

OCorre que o referído art. 58 da CLT dispõe sobre ma

téria diversa, qual seja, a duraçáo da jo-rnada normal de trabalho, de

oito horas, prorrogável por mais duas suplementares, respeitado o in

tervalo para descanso previsto na Lei.

A aprovação do projeto com sua redaçâo original impli

caria em retirar do texto da CLT o disposto no art. 7 rl , inciso )tIII,

da C.F. ti pretexto de fazer inserir a regra do inciso seguinte, que

lhe ê complementar.
t>t:"flro.
Publ '~UI:-tiE.

S.nhor Presid.nt., Em/! 1 ) /91

Não fazemos opos~çao a que se inclua na CLT uma regra

constitucional da mais alta importância, desde que não seja retirada

regra igualmente relevante, o que ocorreria se aprovado o projeto em

sua redação original.

~'o. ter..o. do r.gi...nto interno d. Ch.ra do. O.puta

do., .ol1ci to o V. Exo. o d••orquiv....nto do••eguinte. ProJ.

tos-d.-Lel d~ ..lnho .utorl.:

Pelo exposto, sugerimos a aprovação da proposta na

forma de um parágrafo único ao art. 58 da CLT, ficando mantido este

11ltÍlno, para o qu~ apresentamos Substitutivo ao Projeto, por cuja

aprovação é o parecer que ora submetemos à apreciação desta Comissão.

-;.fi'_ 102189
129/89.k.t'·" o,

• L· 1895/89 '"

2526/69"
25)1169"
25))/69"

25)5/69.

))12/69·
)717/69.
~991/90 /

608~/90

6086/90 .

6068/90·

12)/89

'" . 169~/B9~

2508/69~

25)0/89 ~

25)2189

25)~/89'"

)266/89

)313/69·
4175/89
5221/90~

6085/90 •

6087/90 •

Sala da Comissão. em J.~ de 1-vJ'&..o de 1992 .

~p~~U'l}:eVlatar-----
SUBSTITUTIVO AO

Aguord.ndo provldencios, reitero. cert.z. de elevo

do opreço • dIstinta consld.raçlo.

~

A S'EXA.O

SR. OEPUTAOO IBSEN PINHEIRO

PRESIDENTE OA CAMARA. DOS DE~UTADOS

BRASILIA - DF.

PARECER DA COMISSÃO DE ECONOMIA, INDllsTRIA E COMllRCIO

I - RELATÓRIO

o Projeto 811 epígrafe objetiva inaerir no art. 58 da

Con.olidaçlo da. Leia do Trabalho o diaposto no art. 7R , inclao XIV,

da Contltituiçio Federal, que estabelece jornada JlAxiaa de 6 horas para

o trabalho :realllado a.. interrupçli.o.

o projeto recebc;l;u parecer favor'vel da Coai••l.o da

ConaUtuiçlo • Jua,tiça • d. Redaçlo, e parecer contr'do do COIIiaafio
.de 'l'raba1bo; AdOtiniatraçlo e Serviço Pl1blico, que opinou pela
aprovaçio do Projeto de Lei n" 3 .129/89, então apensado, g';e incluía o

citada norma constitucional como um parAgrafo do art. 58 da CLT. O

Projeto aprovado na Comissào de Trabalho, de AdJniniBtraçio e Serviço

püblico encontra-lie arquivado em caráter definitivo, pois nio recebeu

.olicitação de desarquivdJftento no inicio da atual legislatura.

Compete à Comissão de Economia, Indüstria e Comércio

opinar sobre o mérito da proposição, sem caráter terminativo, ,uma vez

Dã novil redação ao art . .58 da Consoli·
dação das Leís do Trabalho,

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 112 - O art. 58 da Consolidação das Leis do Traba

lho, aprovada pelo Decreto-lei n" 5.452, de 1" de maio de 1943, passa

a vigorar acrescido de um parágrafo único, com a seguinte redação:

.. Art. 58 - ..

parágrafo único - A jornada máxima para o tra
balho realizado em turnos ininterruptos será de seis
horas diárias, salvo negociação coletiva."

Art. 2g - Esta Lei entra em vigor na data de sua puoli-

cação.

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

Sala da Comissão, em ~J.. de ~ de 1992.

_L\:';;.~
__/ Relator ~DES ~

PARECER RE"FORHULADO

Ant~5 de seI'" SlJbmFt Ido à apreciadio do plenáriO desta

CORJissão, r~eHanlinei nHl'1..l pé\t"ecer ao ProJeto' de Lei ng 2.532/89.
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proposto ao art. 58 da CLT, par~ m",lhor adequar sua redaç:io aos

t~rnJ(J ·lI1~_::ima· do parágrafo único

Embora. mantendo

SIJb~t itut IVO, ret Ir~i

voto favorável. C 01\1 Art. 2Q - Esta Lei E'ntr~ em vi gol' na da.ta de sua

p'Jbllcac:fio.

ArL 3º - REvogam-sE' as di $POS' l;ões em contr<:Í.r la.

termos constítuc:'ionais.

Em ane:-:o. o Subst i t ut i 110 eM 51,1a nova rCdar;ão.

Sala da comi5s't~": de out.

oe'PlJtldo ~210 MENDES
----/ RelCltol'

1'0 de 1992.

S"lla. da Comissão. em ~1 dE' outubro de 1992. I II - PARECER OA COMISS~O

LF'i nQ 2.532/69. nos termos dCl parrcer Yt;:{'ol'"nllJlado do l"elid:er.

peh APROVAf;í3íO. conl 51Jbst itut ivo, do Projeto de

::\nt.
"--- o/put ado JO~O HENDf:S

Relator

COlllÉrc i o,

un'an i nlE'lnent e.

A Comissão de Economia.

t"euniao ordInária realt::ada hoje. cp i nau r

E,;>t iveram pr~s€nt~s os senhores De~utados

Gilson Machado - PrESidente; Osório Adriano e JaqlJ€s WagnFr

SUBSTITUTIVO
Vice-Pr€sidentes; José Cl;l.rlo<; Aleluia. Jes~ M,kiO Monteiro,

Mavi;;l.el Cavalca.nti. Rljbem ME"dina, FelipE' Neri. Gonzaga Mata,

·Dá nova rerJaçil:o i:\e 'art. S8 da
Censol idaç:âo d'lHj Lei~ do Trabalho·

Joao AlmE:ida, Narina C1 inger, Fetter JJÍnior, PE"dro Pavão,

Victor Faccioni, Ern<.\ni Viana, Vittorio Medioli, Vladimir

o Congresso Nac i cna) dE'cret;;l.: Palmeira, .Joâo Hend~5, Jarvls Gltid;:ln~kl, Jones Santos N~ves,

Art. 19 - O Art. 58 da Consol i dação das Lr i ~ do
'Trabalho, aprollada pelo DFcreto-Lei nQ 5.452, de 1Q de Maio de

;,~=~:r"~a~~~a"~D~igOr;;l,racreScido de ljm parágrC\fo ,jnlco. com a

·Art. 58 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Panl.9r<\fe ,jn ice - A jOt"nadi( para o trabalho real izado
EM bjt"no~ ininterruptos 5E:I"á de seis horas diárias, salvo
n€gDC iação celet iyêl'·

Roberto Balestra, L'li;;,: Gid\o. F='áblo MElrElle~, E' Nelson Borole}".

Sala da CO""5Gá:~em ~1 de o.üubro de 1992

oeputado~ON MACHAOO

J ~:J\
___._ .l>ep'Üado JO~O HENOES.~

Relator 6-
~

SUBSTITUTIVO ADOTADO CEIC

art. 58 da
do Trabalho·

ao
Leis

-Dá nova redaç:âo
Consolidaç:âo das

O Congresso ~acional decreta:

do
de

a

das Leis
1º de maio
,Jnico. com

o art. 58 da Consolidaç:~o

pelo Decreto-Lei nº 5.452. de
acrescido de um parágrafo

Art. 1º
TrabalhO. aprovada
1943. passa a vigorar
seguinte redaç:âo:

........................... ".' ..

em turnos
negociaç:âo

salvo
para o trabalho realizado

horas diárias r

A jornada
será de seis

Parágrafo 11n i co
ininterruptos

coletiva-

Art
publicaç:ão_

2º Esta Lei ~ntra em v i gor na data de sua
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Art. ~º - Revogam-se as disposi~ies em contr~rio.

1 de outubro de 1992.

)
Dep~tado JOÃO MENDES

_______~ Relator

~
PROJETO DE LEI N2 2.755-A, DE 1992

(00 Sr. George Taklmoto)

§ 3" As custas devidas a este ato serão as
mesmas previstas para o casamento civil.

Art. 6~ Esta lei entra' em Vigor na data de
sua publicação. revogadas as disposições em
contrário.

§ 1" A solenidade pÚbllca de assInatura do
termo competente oeverá ser feita em cartó
rio ou em outro local solicitaoo, desde que
se mantenham abertas as portas por ocaslão
de sua realização para publiCIdade do ato.

Art. 5" Aplicam-se ao disposto nesta lei.
no Que couber. as disposições contIdas sobre
casamento na Lei de Registros Públicos (Lei
n~ 6.015 de 31-12-73) e no Código Civil Bra
sileiro (Lei n~ 3.071. de 1~-1-16).

depena

§ 2~ O casamento passará a vigorar em sua
plenitude cIvil após a assinatura do termo
competente. inclusive quanto ao regime de
bens. Que retroagirá à data da realização do
casamento religioso.

dias após o deferimento. sob
caducidade.

o Congresso Nacional deéreta:

A~t. 1~ O casamento religioso. comprovado
por certidão da autoridade religiosa que o
realizou. tem efeitos civis após registro no
Livro de Casamento do Registro Civil da lo
calidade de residência.

Dispõe sobre efeitos civis do casamento
religioso. regul3mentando o § 2Q do art.
226 da Constituição Federal e dá outras
providências; tendo paracer: da Comissão
de Constituição e uustiça e de Redação.
pela constitucionalidade, falta de técni
ca legislativa e, no mérito. pela
rejeição.

(Projeto de Lei n~ 2.755. de 1992. a que
se refere o parecer.)

Art. 2~ A conversão do casamento religioso
em casamento civil será feita mediante re
querimento das partes Interessadas subscrito
também por duas testemunhas, com firmas re
conhecidas. Juntando prova do casamento re
·igioso. e dirigido à autoridade judiciária
competente.

Pará~rafo único. No requerimento os inte
ressados lrformarão o seu estado civil. seu
domiciliO. e farão declaração, sob as penas
da lei, da não-existêncie de impedimento le
gal, capitulados no art. 183 do Código (Lei
n" 3.071, de 1~-1-19). ·bem como do regime de
bens que querem adotar.

Art. 3" Recebido o requerimento a autori
d~de judiciária competente fará publicar e
dital pelo prazo de 15 (quinze) dias para
conheCImento de terceiros e possíveis impug
nações, com afixação nos locais de costume e
pUblicação em jornal local. onde houve finoo
o prazo e não havendo Impugnação será deter
m1nado o registro de casamento no liv~o

prÓprlo.

.Just if i caçio

A constituição Federal. em seu art. 226,
no Capítulo VII. da Família. da Criança. do
Adolescente e do Idoso. fala que o casamento
religioSO terá efeitos civis e deixa a cargo
da legislação complementar a sua
regulamentação.

Como é mandamento constitucional independe
de justificação. Mas. para argumentar poóe
remos dizer Que o casamento religioso é tido
como instituição. desde a cr1ação de Eva.
por Deus e sua declaração de que os dOiS
tornar-se-iam uma só carne. por parte de to
das as religiões.

Parágrafo único. No caso de eXIstência de
1mpugnação será o processo remetIdo às vias
ordinárias para SOlução Judicial.

Art.4" Caberá ao Oficial 00 Registro Civil
promover solenIdade pública de assinatura do
termo competente. com presença necessária
das duas lestemunhas signatárias do requeri
mento inicial, no prazo máximo de até 15

Contudo, a organização jurídica das nações
determinou a existência do casamento ciVIl.
como proteção ofiCial da união do homem e da
mulher.

E alguns Estados. como o brasileIro. reco
nhecem hoje. o valor da instituição religiosa
e lhe concedem os direitos CIvis inerentes.
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A procura da simplificação. sem descuido
das garantias necessárias e legais foi a tô
nica do projeto. que esperamos ver aprovado.

Sala das Sessões, 22 de abril de 1992. 
Deputado Geo~ge Takimoto.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS CeDI

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO VI II
Da Ordem Social

CAPÍTULO VII
Da Famil'ia, da C~iança,

do Adolescente e do Idoso

Art. 226. A família, base da sociedade,
tem especial proteção do Estado.

§ 1~ O casamento é civil e gratuita a
celebração.

§ 2~ O casamento religioso tem efeito ci
vil, nos termos da lei.

§ 3~ Para efeito da proteção do Estado,é
reconhecida a união estável entre o homem e
a mulher como entidade familiar, devendo a
lei facilitar sua conversão em casamento.

§ 4~ Entende-se, também, como entidade fa
miliar a comunidade formada por qualquer dos
pais e seus descendent~s.

§ 5~ Os direitos e deveres referentes à
sociedade conjugal são exercícios igualmente
pelo homem e pel a mul her .

§ 6~ O casamento civil pode ser dissolvido
pelo divórcio. após prévia separaçâo judi
cial por mais de um ano nos casos expressos
em lei, ou comprovada separação de fato por
mais de dois anos.

§ 7~ Fundado nos princípios da dignidade
da pessoa humana e da paternidade
responsável, o planejamento familiar é livre
decisão do casal. competindo ao Estado pro
piciar recursos educacionais e científicos
para o exercício desse direito, vedada qual
quer forma coercitiva por parte de institui
ções oficiais ou privadas.

§ 8~ O Estado assegurará a assistência à
família na pessoa de cada um dos que a inte
gram, criando mecanismos para coibir a vio
lência no âmbito de suas relações.

....................... . , .

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

LEI NQ 6.015, DE 31 Df. DfZEMa~O DE 1973

Dispõe sohre os Re~ist~~s Públicos e dá
outras p,..{t''''~ ,,€m-::j,>,,:

TÍTULO II
Do Regist~o Civil das Pessoas Naturais

CAPÍTULO V
Da Habilitação para o Casamento

Art. 67. Na habilitação para o casamento.
os interessados, apresentando os documentos
exigidos pela lei civil. requererão ao ofi
cial do registro do distrito de residência
de um dos nUbentes, que lhes expeça certidão
de que se acham habilitados para se
casarem.

§ 1~ Autuada a petição com os documentos o
oficial mandará afixar proclamas de casamen
to em lugar ostensivo de seu cartório e fará
publicá-los na imprensa local, se houver. Em
seguida, abrirá vista dos autos ao órgão do
Ministério Público, para manifestar-se sobre
o pedido e requerer o que for necessário à
sua regularidade, podendo exigir a apresen
tação de atestado de residência. firmado por
autoridade policial, ou qualquer outro ele
mento de convicção admitido em direito.

§ 2~ Se o órgão do Ministério Público in
pugnar o pedido ou a documentação. os autos
serão encaminhados ao juiz, que decidirá sem
recurso.

§ 3~ Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias
a contar da afixação do edital em cartório,
se não aparecer quem oponha impedimento nem
constar algum dos que de ofício deva decla
rar, ou se tiver sido rejeitada a impugnação
do órgão do Ministério Público. o oficial do
registro certificará a circunstância nos au
tos e entregará aos nubentes cértidâo de que
estão habilitados para se casar dentro do
prazo previsto em lei.

§ 4~ Se os nubentes residirem em diferen
tes distritos do Registro Civil. em um e em
outro se publicará e se registrará o edital.

§ 5~ Se houver apresentação de impedimen
to. o oficial dará ciência do fato aos nu
bentes para que indiquem em 3 (três) dias
prova ~ue pretendam produzir e remeterá os
autos a juízo; produzidas as provas pelo o
ponente e pelos nubentes. no prazo de 10
(dez) ~ia~. Lom ciência do Ministério Públi
co, e ouvidos os interessados e o órgão do
Ministério Público em 5 (cinco) dias,
decidirá o juiz em igual prazo.

§ 6~ Quando o casamento se der em circuns
crição diferente daquela da habilitaçâo, o
oficial do registro comunicará ao da habili
tação . esse fato, com os elementos
necessários às anotações nos respectivos
autos .

Art. 68. Se o interessado quiser justifi
car fato necessário à habilitação para o ca
samento, deduzirá sua intenção perante o
juiz competente. em petição ci rcunstanciada..
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indicando testemunhas e apresentando docu
~entos que compro~em as alegações.

sQ) o nome, que passa a ter a mulher. em
virtude do casamento;

§ 1 Q Ouvidas as testemunhas, se houver,
dentro do prazo de 5 (cinco) dias, com a
ciência do órgão do Ministério Público, este
terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas
para manifestar-se, decidindo o juiz em i
gual prazo, sem recurso.

gQ) os nomes e as idades dos filhos havi
dos de matrimônio anterior ou legitimados
pelo casamento;

10) à margem do termo, a impressão digital
do contraente que não souber assinar o nome.

CAPÍTULO VI
Do Casamento

4 Q
) a data da puolicação dos proclamas e

da celebração do casamento;

5 Q
) a relação dos documentos apresentados

ao oficial do registro;

~Q) os nomes e prenomes de cônjuge prece
dente e a data da dissolução do casamento
anterior, quando for o caso;

Parágrafo úniCO. Processada a habilitação
com a publicação dos editaiS e certificada a
inexistência de impedimentos, o oficial fará
o registro do casamento religioso. de acordo
com a prova do ato e os dados constantes do
processo, observado o disposto no art. 70.

§ 3 Q A autoridade ou ministro celebrante
arquivará a certidão de habilitação que lhe
f 01 apresentada, devendo, nela, anotar a
data da celebração do casamento.

Art. 74. O casamento religioso. celebrado
sem a prévia habilitação perante o oficial
de registro público. poderá ser registrado
desde que apresentados pelos nubentes. com o
requerimento de reglstro, a prova do ato re
11gioso e os documentos exigidos pelo Código
Civil, suprindo eles eventual falta de re
quisitos no termo da celebração.

Parágrafo único. As testemunhas serão.
pelo menos. duas. não dispondo a lei de modo
diverso. CAPíTULO VII

Do Registro do Casamento Religioso
para Efeitos Civis

Art. 75. O registro produzirá efeitos ju
rídicos a contar da celebração do casamento.

§ 2 Q Anotada a entrada do requerimento, o
oficial fará o registro no prazo de 24
(vinte e quatro) horas.

Art. 71. Os nubentes habilltados para o
casamento poderão pedir ao oficial que lhes
forneça a respectiva certidão. para se casa
rem perante autoridade ou ministro rellg10
50, nela mencionando o prazo legal de vali
dade da habilitação.

Art. 72. O termo ou assento do casamento
religioso, SUbscrito pela autoridade ou ml
nistro que o celebrar. pelos nubentes e por
duas testemunhas. conterá os requisitos do
art. 70, exceto o 5~

Art. 73. No prazo de 30 (trinta) dias a
contar da realização, o celebrante ou qual
quer interessado poderá. apresentando ~ as
sento Oli termo do casamento rel1g1os~,

requerer-lne o registro ao oficial do carto
riO que expediu a certidão.

§ 1~ O assento ou termo conterá a data da
celebração. o lugar. o culto religioso, o
nome do celebrante, sua qualidade, o Cartó
rio que expediu a habilitação, sua data. os
nomes. profissões, residéncias. nac1onalida
des das testemunhas que o assinarem e os no
mes dos contraentes.

serão enca
para serem
hab 1 1itação

6 Q
) os nomes, prenomes. nacionalidade.

profissão, domicílio e residênCia atual das
testemunhas:

Art. 70. Do matrimônio, logo depois de ce
lebrado, será lavrado assento, assinado
pelo presidente do ato, os cônjuges, as tes
temunhas e o oficial, sendo exarados:

7 Q ) o regime de casamento. com declaração
da data e do cartório em cujas notas foi to
mada a escritura antenupcial, quando o regi
me não for o da comunhão ou o legal que,
sendo conhecido, será declarado expressamen
te;

§ 1 Q Quando c pedido se fundar em crime
contra os costumes, a dispensa de proclamas
será precedida da audiência dos contraentes,
separadamente e em segredo de justiça.

Art. 69. Para a dispensa de proclamas, nos
casos previstos em lei, os contraentes, em
petição dirigida ao juiz, deduzirão os moti
vos de urgência do casamento, provando-a,
desde logo, com documentos ou indica~o ou
tras provas, para demonstração do alegado.

1 Q ) os nomes. prenomes. nacionalidade.
data e lugar do nascimento, profissão. domi
cílio e residência atual dOS cônjuges:

2 Q
) os nomes. prenomes. nacionalidade.

data de nascimento ou de morte. domicílio e
reSidência atual dos pais:

§ 2 Q OS autos da Justificação
minhados ao oficial do registro
anexados ao processo da
matrlmonial.

§ 2 Q Produzidas as provas dentro de 5
(cinco) dias, com a ciência do órgão do Mi
nistério público, que poderá manifestar-se,
a seguir, em 24 (vinte e quatro) horas, o
juiz deCidirá. em igual prazo. sem recurso.
remetendo os autos para serem anexados ao
processo de habilitação matrlmonial.
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............................................

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

LEI NQ 3.071, DE 1Q DE JANEIRO DE 1916

Código Civi 1

............................................
PARTE ESPECIAL

LI VRO I
Do Direito de Família

TÍTULO I
Do Casamento

CAPÍTULO 11
Dos Impedimentos

Art. 183. Não podem casar (arts. 207 e
209) :

os ascendentes com os descendentes,
seja o parentesco legítlmo ou ilegítimo, na
tural ou civi 1;

11 - os afins em linha reta, seja o víncu
lo legítimo ou ilegítlmo;

111 - O adotante com o cônjuge do adotado
e o adotado com o cônjuge do adotante (art.
376) ;

IV os irmãos, legítimos ou ilegítimos,
germanos ou não, e os colaterais, legítimos
ou ilegítimos, até o tercelro grau inclusi
ve;

V - o adotado com o filho superveniente ao
pai ou à mãe adotiva (art. 376);

VI - as pessoas casadas (art. 203);

VII - o cônjuge adúltero com o seu co-réu,
por tal condenado;

VIII - o cônjuge sobrevivente com o conde
nado como delinqüente no homicídio, ou ten
tativa de homicídio, contra o seu consorte;

IX - as pessoas por qualquer motivo coac~

tas e as incapazes de consentir, ou manlfes
tar, de modo inequívoco, o consentimento;

x o raptor com a raptada, enquanto esta
não se ache fora do seu poder e em lugar se
guro;

XI - os sUJeltos ao pátrlO poder, tutela,
ou curatela, enquanto não obtlverem. ou lhes
não for suprldc o consentimento do pai, tu
tor, ou curador (art. 212);

XII as mulheres menores de 16
(dezessels) anos e os homens menores de 18
(dezoito);

XIII - o viúvo ou a viúva que tiver filho
do cônjuge falecido, enquanto não fizer

inventário dos bens do casal (art. 225) e
der partilha aos herdeiros;

XIV - a viúva, ou a mulher cujo casamento
se desfez por ser nulo ou ter sido anulado,
até 10 (dez) meses depois do começo da viu
vez, ou da dissolução da sociedade conjugal,
salvo se antes de findo esse prazo der à luz
algum filho;

XV - o tutor ou curador e os seus descen
dentes. ascendentes, irmãos, cunhados ou so
brinhos, com a pessoa tutelada ou curatela
da, enquanto não cessar a tutela ou curate
la, e não estiverem saldadas as respectivas
contas, salvo permissão paterna ou materna
manifestada em escrlto autêntico ou em tes
tamento;

XVI o juiz, ou escrivão e seus descen-
dentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou so
brlnhos, com órfão ou viúva, da circunscri
ção territorial onde um ou outro tíver exer
CíC10, salvo licença especial da autoridade
judiciária superior.

o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

. .

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
E DE REDAÇÃO

Termo de Recebimento de Emendas

PROJETO DE LEI N~ 2.755/92

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regl
mento Interno da Câmara dos Deputados, alte
rado pelo art. 1 Q

, I, da Resolução n~ 10/91,
o Sr. Presidente determlnou a abertura e
divulgação na Ordem do Dla das Comissões 
de prazo para apresentação de emendas, a
partir de 4-6-92, por cinco sessões. Esgota
do o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sa~a da Comissão, 11 de junho de 1992. 
Hilda de Sena Correa Wiederhecker, Secretá

ria.
PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO

E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

I - Relatório

De autoria do nobre Deputado George Taki
moto, o prOjeto de lei em epígrafe dispõe,
em seu art. 1~, que o casamento religioso,
devidamente comprovado, terá efeitos CiV1S,
após registro no livro de casamento do Re
gistro Civil da localidade de reSidência
(dos nubentes). Os arts. 2~ e seguintes cui
dam da conversão do casamento religiosO em
casamento civil, a qual deverá se desenvol
ver perante a autorldade judiciária
competente. O projeto prevê o procedimento
pelo qual se efetivará a conversão, desde o
requerimento das partes interessadas, pas
sando pela publicação de edital, impugnações
e solenidade pública de assinatura do termo
competente (a ser presidida pelo Oficial do
Registro Civil). Dispõe, ainda, sobre a
ef.i các i a. no tempo, çlo casamento, i nc 1 us i ve
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Estiveram presentes os Senhores Deputados:

A Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, em reunião ordinária realizada ho
je, opinou unanimemente pela constituciona
lidade. juridicidade. falta de técnica le
gislativa e, no mérito, pela rejeição do
Projeto de Lei n~ 2.755/92, nos termos do
parecer do Relator.

Decreto-Lei n~ 3.200, de 1941, em seu art.
5~). O que se passa é o fenômeno que, em Di
reito, se conhece como "recepção·, ou seja,
as referidas leis, por não conflitarem com o
texto da Lei Maior, continuam em vigor, fo
ram "recebidas" pela nova Constituição. As
sim, quando esta se reporta à lei ordinária.
aquelas leis é que são invocadas.

A Lei dos Registros Públicos cogita da ha
bilitação prévia e da habilitação posterior,
devendo sempre se proceder à inscrição do
casamento religioso no Registro Civil.
"Respeitados os requisitos estabelecidos, a
lei dá efeitos civis aos casamentos celebra
dos de acordo com todas as confissões Reli
giosas, desde que não sejam contrárias à or
dem pública· (Wald, Arnoldo, in ·Direito de
Famíl ia", 8.1. ed, p. 54, 1991).

O projeto de lei em tela se refere à
"conversão do casamento religioso em casa
mento civil", quando, na verdade, se trata
de efeitos civis do casamento religioso. Por
outro lado, prevê a participação de um juiz
de direito, o que não é necessário, de vez
que o registro, nos termos da lei deve ser
efetuado pelo Oficial do Cartório que tenha
expedido a certidão comprobatória da
habilitação. O juiz de direito não há que
participar do ato. A Constituição Federal
prevê a figura do Juiz de Paz para celebrar
casamentos e verificar o processo de habili
tação, sem caráter jurisdicional.

Em face do exposto, vota-se, no mérito,
pela rejeição do Projeto de Lei n~ 2.755, de
1992.

quanto ao regime de bens, e sobre as custas
devidas. Finalmente, determina a aplicação,
no que couber, de dispositivos da Lei de Re
gistros Públicos e do Código Civil.

Em sua justificação, o ilustre Autor men
ciona. a respeito da matéria, o disposto no
art. 226, § 2~, da constituição Federal, o
qual se refere à necessidade de legislação
ordinária. A par disso, tece comentários bí
blicos acerca do casamento religioso, termi
nando por pugnar pela aprovação do presente
projeto de lei, sublinhando a simplicidade e
a maneira acurada com que foi elaborado.

Esgotado o prazo regimental, não foram o
ferecidas emendas.

Cabe a esta Comissão apreciar a presente
proposição, em ~aráter terminativo, nos ter
mos do art. 24, 11, do Regimento Interno
desta Casa.

É o relatório.
II - Voto do Relator

Não há óbices no que diz respeito à cons
titucionalidade (competência legislativa da
União, atribuições do Congresso Nacional,
legitimidade de iniciativa e elaboração de
lei ordinária) e à juridicidade da presente
proposição. No que tange à técnica legisla
tiva, cabem as seguintes observações: a) no
art. 1~, deveria ficar claro que se trata da
localidade de residência dos nubentes, ou de
um dos nubentes; b) a norma contida no art.
4 R , § 2~, deveria ser objeto de um artigo
independente, pois cada artigo deve tratar
de apenas um assunto; c) o mesmo se diga
quanto ao art. 6~, que deveria ser desmem
brado (cláusula de vigência e cláusula de
revogação) .

Passa-se à análise do mérito.

o projeto de lei em apreço é baseado no
art. 226, § 2~, da Constituição da Repúbli
ca, cuja redação é a seguinte:

"Art. 226. . .

Sala da Comiss~o, de de
Deputado Nilson Gibson, Relator.

III - Parecer da Comissão

1992.

§ 2R O casamento religioso tem efeito
civil, nos termos da lei.

Procura-se, destarte, "regulamentar· o a
ludido dispositivo.

Porém, quando o texto constitucional
reporta-se ã lei ordinária ( •... nos termos
da lei·), tal não significa que a matéria
esteja na dependência de regulamentação,
porquanto já existia, na vigência da Consti
tuição anterior, lei dispondo sobre a
matéria: trata-se da Lei n~ 6.015, de 1973,
Lei dos Registros Públicos, que, em seus
arts. 71 a 75, cuida do registro do casamen
to religioso para efeitos civis (podem-se
mencionar, ainda, a Lei n.'< i .110, de 1950,
cujos arts. B~ e gR estão em vigor, e o

José Luiz Clerot - Presidente, Ciro No
queir2 - Vice-Presiden~e, Antônio dos San
tos, Átila Lins, Benedito de Figueiredo,
Cleonâncio Fonseca, Paes Landim, Roberto Ma
galhães, Tourinho Dantas, João Natal, José
Thomaz Nonõ, Luiz Carlos Santos, Luiz Soyer,
Mendes Ribeiro, Nelson Jobim, Nilson Gibson.
Dércio Knop, Adylson Motta, Gerson Peres,
Ibrahim Abi-Ackel, Prisco Viana, Israel Pi
nheiro, Moroni Torgan, Osvaldo MeiO, Sigma
ringa Seixas, Ubaldo Dantas, Edésio Passos,
Hélio BiCUdo, José Genoíno, Sandra Starling,
Gastone Righi, Mendes Botelho, Wilson
Müller, José Maria Eymael, Rodrigues Palma,
Benedito Domingos, Reditário Cassol, Luiz
Piauhylino, Pedro Valadares, Flávio Palmier
da Veiga, José Burnett, José Falcão, Paulo
Duarte .. Felipe Nerl. Joâo Henrique, Aroldo
Góes, Delfim Netto e Getúlio Neiva.
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Sala da Comissão, 21 de outubro de 1992.
Deputado ~osé Luiz Clerot, Presidente
Deputado Nilson Gibson, Relator.

* Vide arts. 5~ I, e 226, § 5 R , da Consti
tuição Federal de 1988.

PROJETO DE LEI N2 2.860-A, DE 1992

(Do Sr. Osvaldo Melo)

De-

Dá nova redação ao artigo 257 da Lei n Q
5.869, de 11 de janeiro de 1973 _ Código
de Processo Civil; tendo parecer: da Co
missão de Constituição e ~ustiça e de Re
dação, pela constitucionalidade, juridi
cidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação, com emenda.

(Projeto de Lei n~ 2.860, a que se refere
o Parecer.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1~ O art. 257 da Lei n~ 5.869 de 11
1-73 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 257. Será julgado extinto o feito
que, em trinta dias contados da apresen
tação da petição em juízo, não for devi
damente preparado (art. 267, caput, inc.
XI) . "

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

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

~ustificaçâo

O artlgo em questão foi inspirado para e
vitar que numerosas petições inicials ficas
sem avolumadas em ~artórios. aguardando in
definidamente as providências para o devido
andamento.

Toaavia, o mero cancelamento na distribui
ção não prevê o arquivamento que decorre da
extinção do processo. como sanção à inércia.

A extinção do feito é a med'da tecnicamen
te correta, estando a hipótese autorizada
pelo art. 267. caput, inc. XI. O Código tam
bém admit,e outros casos de decretação da ex
tinção do feito, pelo juiz. como por exemplo
no parágrafo único do art. 47 quando deter
mina a citação dos litisconsortes
necessários e no art. 265 quando determi
na a constitulÇão de novo mandatárlo.

Por outro lado, com a aprovação deste pro
jeto. corrigir-se-á o erro de técnica de se
conslderar inexistente o ajuizamento, que
realmente houve, e que deverá permanecer a
notado nos livros. não se justificando a er-

rônea praxe cartorária de se cancelar a dis
tribuição do feito sem que tenha sido salda
da a dívida.

Ante essas considerações contamos com o
total apoio dos llustres colegas para a con
versão deste em lei.

Sala das Sessões. 4 de maio de 1992.
putado Osvaldo Melo.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS CeDI

LEI NQ 5.869, DE 11 DE ~ANEIRO DE 1973

Institui o Código de Processo C.ivil.

O Presidente da República:

Faço saber que o Congresso Nacional decre
ta a seguinte lei:

LIVRO I
Do Processo de Conhecimento

TÍTULO V
Dos Atos Processuais

CAPÍTULO VI
Da Distribuição e do Registro

Art. 251. Todos os processos estão SUJel
tos a registro. devendo ser distribuídos
onde houver mais de um juiz ou mais de um
escrivão.

Art. 252. Será alternada a distribuição
entre juízes e escrivães, obedecendo a rigo
rosa igualdade.

Art. 253. Distribuir-se-ão por dependência
os feitos de qualquer natureza, quando se
relacionarem, por conexão ou continência,
com outro já ajuizado.

Parágrafo único. Havendo reconvenção ou
intervenção de terceiro, o juiz, de ofício,
mandará proceder à respectiva anotação pelo
distribuidor.

Art. 254. É defeso distribuir a petição
não acompanhada do instrumento do mandato,
salvo:
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I se o requerente postular em causa pró
pria;

11 se a procuração estiver junta aos au
tos principais;

111 no caso previsto no art. 37.

Art. 255. O juiz, de ofício ou a requeri
mento do interessado, corrigirá o erro ou a
falta de distribuição, compesando-a.

Art. 256. A distribuição poderá ser fisca
lizada pela parte ou por seu procurador.

Art. 257. Será cancelada a distribuição do
feito que, em 30 (trinta) dias, não for pre
parado no cartório em que deu entrada.

SEÇÃO II
Do Valor da Causa

.. . . .. . . .. . . . . . . .TíTuLo' vÍ .
Da Formação da Suspensão e da

Extinção do Processo

................ cAPíTuLo' i Í i .
Da Extinção do Processo

Art. 267. Extingue-se o processo, sem jul
gamento do mérito:

I _ quando o juiz indeferir a petição ini
cia1;

Vide art. 295.

11 _ quando ficar parado durante mais de
1(um) ano por negligência das partes;

111 _ quando, por não promover os atos e
diligências que lhe competir, o autor aban
donar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV _ quando se verificar a ausência de
pressupostos de constituição e de desenvol
vimento válido e regular do processo;

v _ quando o JU1Z acolher a alegação de
perempção, litispendência ou de coisa jUlga
da;

VI _ quando não concorrer qualquer das
condições da ação, como a possibilidade ju
rídica, a legitimidade das partes e o inte
resse processual;

VII _ pelo compromisso arbitral;

VIII _ quando o autor desistir da ação;

IX _ quando a ação for considerada in
transmissível por disposição legal;

X quando ocorrer confusão entre autor e
réu;

Xl _ nos demais casos prescritos neste
- Código.

I

§ 1~ O juiz ordenará, nos casos dos n~s 11
e 111. o arquivamento dos autos, declarando
a extinção do processo, se a parte, intimada
pessoalmente, não suprir a falta em 48
(quarenta e oito) horas.

§ 2~ No caso do parágrafo anterior, quan
to, ao n~ lI, as partes pagarão proporcio
nalmente as custas e. quanto ao n~ 111, o
autor será condenado ao pagamento das despe
sas e honorários de advogados (art. 28).

§ 3~ O juiz conhecerá de ofício, em qual
quer tempo e grau de jurisdição. enquanto
não proferida a sentença de mérito. da maté
ria constante dos n~s IV, V e VI; todavia, o
réu que a não alegar. na primeira oportuni
dade em que lhe caiba falar nos autos.
responderá pelas custas de retardamento.

§ 4~ Depois de decorrido o prazo para a
resposta. o autor não poderá, sem o consen
timento do réu, desistir da ação .

Art. 268. Salvo o disposto no art. 267, V,
a extinção do processo não obsta a que o au
tor intente de novo a ação. A petição ini
cial, todavia, não será despachada sem a
prova do pagamento ou do depósito das custas
e honorários de advogado.

Parágrafo único. Se o autor der causa. por
três vezes, à extinção do processo pelo fun
damento previsto no n~ 111 do artigo ante
rior, não poderá intentar nova ação contra o
réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressal
vado. entretanto. a possibilidade de alegar
em defesa o seu direito.

Art. 269. Extingue-se o processo com jul
gamento de mérito:

I _ quando o juiz acolher ou rejeitar o
pedido do autor;

11 _ quando o réu reconhecer a procedência
do pedido;

111 _ quando as partes transigirem;

IV _ quando o juiz pronunciar a decadência
ou a prescrição;

v _ quando o autor renunciar ao direito
sobre que se funda a ação.

Artigo com redação determinada pela Lei
n~ 5.925, de outubro de 1973.

TÍTULO VII
Do Processo e do Procedimento

COMISSÃO DE CONSTITUI CÃO E JUSTIÇA
E DE REDACÃO

Termo de Recebimento de Emendas
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PROJETO DE LEI N~ 2.860/92

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, alte
rado pelo art. 1~, I, da Resolução n~ 10/91,
o Sr. Presidente determinou a abertura e
divulgação na Ordem do Dia das Comissões _
de prazo para apresentação de emendas, a
partir de 12-6-92, por cinco sessões. Esgo
tado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, 19 de junho de 1992. _
Hilda de Sena Correa Wiederhecker, Secretá
ria.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

I Relatório

Por intermédio do 'projeto de lei supramen
cionado, pretende o ilustre Deputado Osvaldo
Melo modificar o art. 257 da Lei n~ 5.869/73
_ Código de Processo Civil, tornando extinto
o feito que, em trinta dias contados da a
presentação da petição em juízo não for de
vidamente preparado (art. 267, caput, inciso
XI).

Inspirou-se o autor no objetivo de evitar
o acúmulo de petições iniciais em cartórios,
por tempo indeterminado, já qu~ o mero can
celamento não prevê o arquivamento decorren
te da extinção do processo, como sanção à
inércia.

Argumenta ainda o nobre Deputado, em sua
justificação, que a extinção do feito é me
dida tecnicamente correta, como precei~uam o
art. 267 e outros dipositivos da lei em exa
me, e que, com a presente alteração,
corrigir-se-á erro de técnica e erradicar
se-á, conseqüentemente, errônea praxe
cartorária.

Apresentada no plenário desta Casa, foi a
matéria distribuída a esta Comissão, que a
apreciará em caráter terminativo.

É o relatório.

11 Voto do Relator

Plenamente obedecidos estão os pressupos
tos constitucionais quanto à admissibilidade
da proposição, bem como quanto à comp~tência

legislativa da União, à atribuição do Con
gresso Nacional, à legitimidade da iniciati
va e à técnica legislativa.

Quanto ao mérito, sem restribuições ao ta
lento e erudição do ilustre autor deste tra
balho, cabe, como medida de preveção, evitar
dúbia interpretação, data venia, com o uso
da palavra "Julgado", sendo aconselhável,
assim, que se insira contexto que a extinção
dar-se-á com a ressalva da expressão "sem
julgamento do mérito".

Pela aprovação, portanto, com as susoditas
ressalvas, nos termos da emenda modificativa
que faço a este anexar.

Sala da Comissão, 12 de agosto de 1992. _
Deputado Ségio Cury, Relator.

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao art. 1~ do projeto a seguinte
redação:

"Art. 1~ O art. 257 da Lei n~ 5.869, de 11
de janeiro de 1973, passa a vigorar com a
seguinte redação:

Art. 257. Será extinto o feito, sem
julgamento do mérito, que em trinta dias
contados da apresentação da petição em
juízo, não for devidamente preparado
(art. 267, caput, inciso xI)."

Sala da Comissão, 12 de agosto de 1992. _
Deputado Sérg.io Cury, Re1 ator. . ....

111 Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição Justiça e de
Redação, em reunião ordinária realizada ho
je, opinou unanimemente pela constituciona
lidade. juridicidade, técnica legislativa e,
mérido, pela aprovação, com emenda, do Pro
jeto de Lei n~ 2.860/92, nos termos do pare
cer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Luiz Clerot Presidente, Ciro No-
gueira _ Vice-Presidente, Antônio dos San
tos, Átila Lins, Benedito de Figueiredo,
Cleonâncio Fonseca, Paes Landim, Roberto Ma
galhães, Tourinho Dantas, João Natal, José
Thomaz Nonô, Luiz Carlos Santos, Luiz Soyer,
Mendes Ribeiro, Nelson Jobim, Nilson Gibson,
Dércio Knop, Adylson Motta, Gerson Peres,
Ibrahim Abi-Acke1, Prisco Viana, Israel Pi
nheiro, Moroni Torgan, Osvaldo Melo, Sigma
rihga Seixas, U1baldo Dantas, Edésio Passos,
Hélio Bicudo, José Genoíno, Sandra Starling,
Gastone Righi, Mendes Botelho, Wilson
Müller, José Maria Eymael, Rodrigues Palma,
Benedito Domingos, Reditário Casso1, Luiz
Piauhy1ino, Pedro Valadares, Flávio Palmier
da Veiga, José Bu~nett, José Falcão, Paulo
Duarte, Felipe Neri, João Henrique/ Aro1do
Góes, Delfim" Netto e Getúlio Neiva.

Sala da Comissão, 21 de outubro de 1992.
Deputado ~osé Luiz Clerot, Presidente
Deputado Sérgio Cury, Relator. .

EMENDA ADOTADA _ CCJR

Dê-se ao art. ,~ do projeto a seguinte
redação:

"Art. 1~ O art. 257 da Lei n~ 5.869, de 11
de janeiro de 1973, passa a vigorar com a
seguinte redação:
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Art. 257. Será exti~to o feito, sem
Julgamento do mérito. que em trinta dias
contados da apresentação da petição em
juízo, não for devidamente preparado
(art. 267, caput . i nci so XI)."

Sala da Comissão. 21 de outubro de 1992.
Deputado José Luiz Clerot, Presidente
Deputado Sérgio Cury, Relator.

Texto Final

Dá nova redação ao artigo 257 da Lei nQ

5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código
de Processo Civil.

o Congresso Nacional decreta:

Art. 15< O art. 257 da Lei n~ 5.869. de 11
de janeiro de 1973. passa a vigorar com a

seguinte redação:
Art. 257: ~erá extinto o feito, sem jul

gamento de mer1to, que, em trinta dias con
t~dos da apre7entação da petição em juízo,
nao for dev1damente preparado (art.
267, caput, inciso Xl).

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

ção desta lei, relativamente aos profissio
nais de enfermagem, a alteração funcional de
que trata o art. 75< do DecretO-Lei n~

2.114/84. juntamente com a sua
regulamentação.

Art, 35< Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 4~ Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

Sentenciando uma das máximas do Direito
Nacional, Ruy Barbosa exclamou. certa vez,
referindo-se ao princípio da igualdade entre
os cidadãos. que "tratar igualmente os desi
guais, ou desigualmente os iguais. é desi
gualdade flagrante".

É a essa lapidar frase a que recorremos
para afirmar o tratamento discriminatório
altamente injusto, concedido pelo Governo da
União aos profissionais de enfermagem, quan
do fez editar o Decreto-Lei n~ 2.114, de 23
de abril de 1984, o qual concedeu uma grati
ficação _ que pode alcançar a até cem por
cento dos vencimentos básicos aos médicos
da Previdência Social.

Art. 3~ Revogam-se as disposições
contrário.

Sala da Comissão. 21 de outubro de 1992
Deputado José Luiz Clerot Presidente'
Deputado Sérgio Cury,Relato~.

em Pretender prevaleça tal orientação, seria
o mesmo que admitir que vôos das aeronaves
realizadas apenas pelo piloto, sem o auxílio
do co-piloto, ou vice-versa. e que, em dado
momento, a empresa aérea resolvesse conceder
uma gratificação apenas ao comandante, dei
xando de fora do benefício o co-piloto.

PROJETO DE LEI Nº 2.929-A, DE 1989

(Do Sr. Uldurico Pinto)

Inclui os profissionais de enfermagem
nos beneficios do Decreto-Lei nQ 2.114,
de 23 de abril de 1984, que "institui a
Gratificação de Incentivos à Ativ!dade
Médica na Previdência Social", e da ou
tras providências; tendo parecer: da Co
missão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, pela rejeição.

(Projeto de Lei n~ 2.929. de 1989. a
que se refere o parecer.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1~ São os profissionais de enfermagem
incluídos para todos os efeitos, nos bene
fícios d~ que trata o Decreto-Lei n~ 2.114,
de 23 de abril de 1984, retroagindo os efei
tos financeiros a 1~ de abril de 1984, nos
termos do que, a este respeito, dispõe o seu
art. 9~

Art. 2~ O Poder Executivo fará expedir em
anexo, a contar de sessenta dias da publica-

Assim, a fim de que se faça justiça e se
restabeleça o clima de harmonia que deve e
xistir nos ~eios médicos previdenciários,
urge estender a gratificação aos profissio
nais da enfermagem.

Sala das Sessões,
Deputado Uldurico Pinto.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

DECRETO-LEI N~ 2.114,
DE 23 DE ABRIL DE 1984

Institui a Gratificação de Incentivo à
Atividade Médica na Previdência Social, e
dá outras providências.

o Presidente da República. no uso das a
tribuições que lhe confere o art. 55, item
111, da Constituição,

Decreta:

Art. 1~ Fica instituída a Gratificação de
Incentivo à Atividade Médica, a ser deferida
aos ser~idores da Previdência Social inte
grantes da Categoria Funcional de Médico,
código NS-901 ou LT-NS-S01, do Grupo-Outras
Atividades de Nível Superior, pelo efetivo
desempenho de atividades médicas.
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Art. 2~ As gratificações de que trata este
decreto-lei corresponderá a percentuais de
até 100% (cem por cento). incidentes sobre o
valor do venclmento ou salário da malor re
ferência da Categoria Funcional de Médico.
de acordo com critérios estabelecidos pelo
Ministério da Previdência e Assistência
Social.

Parágrafo únlco. Na hipótese de o servidor
ocupar cargo em comissão ou função de con
fiança. integrante do Grupo-Direção ou As
sessoramento Superiores. instituído pela Lei
n~ 5.645. de 10 de dezembro de 1970. os per-
centuais da gratificação incidirão sobre o
vencimento ou salário da maior referência da
Categoria Funcional de Médico.

Art. 3~ A gratificação instituída por este
decreto-lei não poderá ser paga cumulativa
mente com a Gratificação de Interiorização.
de que trata o Decreto-Lei n~ 1.873. de 27
de ma i o de 1981.

conto previdenciário. será incorporado aos
proventos do funcionário que a tenha perce
bido na data da aposentadoria e nos doze me
ses imediatamente anteriores.

Parágrafo único. O valor a ser incorporado
será o correspondente à média aritmética dos
percentuais atribuídos ao funcionário no pe
ríodo 8 que alude este artigo.

Art. 7~ AS estruturas das categorias fun
cionais de Médico. Médico de Saúde Pública
(em extinção), Médico do Trabalho e Médico
Veterinário. do Grupo-Outras Atividades de
Nível Superior. a que se refere a Lei n~

5.645. de 10 de dezembro de 1970. ficam al
teradas na forma do anexo deste decreto-lei.

§ 1~ As alterações a que se refere este
artigo não acarretarão elevação automática
de vencimento ou salário. exceto em relação
aos pcupantes da referência NS-4. que passam
automaticamente à referência NS-5,

Art. 4~ No caso de acumulação
gos ou empregos de médico. a
será devida somente em relação
funcional.

de dois car
gratificação
a um vínculo

§
ção
tes
vas

2~ Os servidores atingidos pela altera
serão posicionados nas classes resultan
da nova estrutura. mantidas as respecti
referências de vencimento ou salário.

Art. 5~ Considerar-se-ão como de efetivo
exercício. para fins deste decreto-lei. ex
clusivamente. os afastamentos em virtude
de: .

a) férias;

b) casamento;

c) luto;

d) licenças para tratamento da própria
saúde. a gestantes cu em decorrência de aci
dente em serviço;

e) licença especial;

f) deslocamento em objeto de serviço;

g) missão ou estudo no estrangeiro. quando
o afastamento houver sido autorizado pelo
Presidente da República ou Ministro de Esta
do;

h) indicação para ministrar ou receber
treinamento ou aperfeiçoamento. desde que o
programa seja promovido ou aprovado pelo Mi
nistério da Previdência e Assistência
Social.

Art. 6~ A Gratificação de Incentivo à Ati
vidade Médica, sobre a qual incidirá o des-

Art. 8~ Fica extinto o regime de trabalho
de 30 (trinta) horas semanais em relação às
categorias funcionais mencionadas no art. 7~

Art. 9~ O preenchimento dos cargos ou em
pregos das classes especial e intermediári
as. das categorias funcionais a que se refe
re este decreto-lei far-se-á mediante pro
gressão funcional ou outras formas regulares
de provimento.

Art. 10. Ai despesas decorrentes da execu
ção deste decreto-lei. cujos efeitos retroa
gem a 1~ de abril de 1984, correrão à conta
das dotações próprias das autarquias
previdenciárias.

Parágrafo único. Na hipótese de haver in
suficiência'de recursos orçamentários no or
çamento do Inamps. a sua complementação
poderá ser atendida à conta de dotações a
serem consignadas no Orçamento Geral da
União. .

Art. 11. Este decreto-lei entra em vigor
na data de sua pUblicação. revogadas as dis
posições em contrário.

Brasília. 23 de abril de 1984; 163~ da In
dependência e 96~ da República. ~OÃO FI
GUEIREDO _ ~arbas PassarinhO _ Delfim Netto.
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ANEXO
(Art. 7~ do Decreto-Lei n~ 2.114, de 23 de abril de 1984)

Fevereiro de 1993

Referênc i as de
Grupo Categorias Código Vencimento ou Salário

por Classe

Outras atividades Médico NS-901 ou Classe Esp. - NS-22 a 25
de Nível Supe- Médico de Saú- LT-NS-901
rior (NS-900 ou de Pública (em NS-902 ou Classe C - NS-17 a 21
LT-NS-900) extinção) LT-NS-902

Médico do Tra- NS-903 ou Classe B - NS-12 a 16
balho LT-NS-903
Médico Veteri- NS-910 ou Classe A - NS- 5 a 11
nário LT-NS-910

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E DE SERVIÇO PÚBLICO

TeMllO de Recebimento de Emendas

to-base dos
atualidade,
enfermeiros
tado.

que a percebiam, não havendo, na
a discriminação entre médicos e

motivadora do projeto ora rela-

PROJETO DE LEI N~ 2.929/89

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, alte
rado pelo art. 1~, I, da Resolução n~ 10/91,
o Sr. Presidente determinou a abertura e
divulgação na Ordem do Dia das o Comissões
_, de prazo para apresentação de emendas, a
partir de 1~-4-92, por cinco sessões. Esgo
tado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, 8 de abril de 1992.
Antonio Luiz de Souza Santana, Secretário.

PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

Não se culpe o ilustre autor por esse fa
to, tendo em vista que seu projeto foi apre
sentado vários meses antes da aprovação, por
este Parlamento, da Lei n~ 7.923, de 1989.
Na realidade jurídica atual, entretanto,
deixou de ser possível a aprovação de sua
proposta, que visa estender gratificação
cujo pagamento não vem sendo efetuado sequer
para a clientela originalmente beneficiada
pela vantagem.

Assim, em que pesem as boas intenções do
nobre autor, vota-se pela rejeição do intei
ro teor do Projeto de Lei n~ 2.929, de 1989.

Sala das Comissões,
Deputado Chico Vigilante, Relator.

I Relatório UI Parecer da Comissão

O projeto de lei sob crítica objetiva es
tender aos profissionais de enfermagem gra
tificação instituída pelo Decreto-Lei n~

2.114, de 1984, que seria, segundo esse
decreto-lei, deferida aos servidores da Pre
vidência Social integrantes da categoria
funcional de médico. A matéria em questão
foi originalmente distribuída pela Mesa Di
retora, para ser apreciada pelas Comissões,
em 11 de julho de 1989, conforme se constata
na capa de seu processo.

11 _ Voto do Relator

A Lei n~ 7.923, de 12 de dezembro de 1989,
incorporou aos vencimentos básicos todas as
gratificações pagas a servidores públicos,
com exceção das ressalvas expressamente efe
tuadas em seu texto. Entre tais exceções,
não se inclui a gratificação de incentivos à
atividade médica na Previdência Social. Como
resultado, encontra-se essa gratificação ex
tinta, por ter sido incorporada ao vencimen-

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária reali
zada hoje, rejeitou unanimemente o Projeto
de Lei n~ 2.929/89, nos termos do parecer do
relator.

Estiveram presentes os seguintes Senhores
Deputados: Carlos Alberto Campista, Presi
dente; Amaury Müller e Délio Braz, Vice
Presidentes; Aldo Rebelo, Chico Vigilante.
Edmundo Galdino, Mauro Sampaio, Paulo Paim.
Hugo Biehl, João de Deus Antunes, Maria Lau
ra, Jair Bolsonaro, Augusto Carvalho. Paulo
Ramos, Maria Valadão, ~edro Pavão, Joaquim
Sucena, José Ulisses de Oliveira e Haroldo
Sabóia.

Sala da Comissão, 11 de novembro de 1992.
_ Deputado Carlos Alberto Campista, Presi
dente _ Deputado Chico Vigilante, Relator.
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PROJETO DE LEI N° 3.142-A, DE 1992
(Do Sr. João Fagundes)
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Cria a carteira de identidade sacerdotal; tendo parecer: da

Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela cons

titucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no m~

rito, pela rejeição.

(PROJETO DE LEI N9 3.142, DE 1992, A QUE SE REFERE O PARE

REGER)

A cada instituição religiosa que se abre, é uma

prisão que se fecha, e um marginal a menos na triste crônica da

criminalidade brasileira.

Por falta de uma IDENTIDADE que tenha reconheci
mento em todo o território nacional, muitos são impedidos de en-

trar em lugares onde poderiam prestar a assistência espír i tual 5,2,

O CONGRESSO NACIONAL OECRETA:
licitada. Seja por que;;tões de credenciamento, seja mesmo

questões religiosas, contrariando preceito constitucional.
p~

Art. 10 Fica instituida a CARTEIRA OE IOENTIO!:

OE SACERDOTAL que será fornecida a todos os Sacerdotes religiosos

mediante requerimento do interessado à Secretaria de ·Segurança p~

Uma vez possuidores da CARTEIRA DE IDENTIOAOE S!:

CERDOTAL r todos os que se destinam à assistência espiritual esta-

bllca dos Estados.

Art. 29 O requerimento de tal carteira será

rão devidamente credenciados para o exercício de sua nobre tarefa,

independente de credo religioso.

instruido com declaraç~o da Direção Nacional da Igreja a QUal per

tencer o Sacerdote interessado. Meu Projeto também visa evitar o charlatanismo

Art. 30 A CARTEIRA DE IOENTIOAOE SACERDOTAL t~

rá validade em todo o território nacional e obedecerá ao

instltuído pelo Ministério da Justiça.

modela

religioso, uma vez que a Direção Nacional da Igreja será respons!

vel pelo credenciamento daqueles que receberão a CARTEIRA DE IDE~

TIDADE SACERDOTAL a ser fornecida, em modelo próprio, pela Secre

taria de Segurança Pública dos Estados.

Art. 49 Ao portador da C. I. S. fica asseguI ado

a livre acesso às escolas públicas, organizações hospitalares, às

penitenciárias, às cerimônias fúnebres, sempre que. solicitado pa-

Existem hoje no Bras"!l, dezenas de Seminários R~

ligiosos que formam um numeroso contingente de lideranças reIigiQ.

sas, do melhor gabarito. Não é justo que essa mão de obra, alta-

mente especializada, não tenha o reconhecimento legal da relevãn1a a prestaçãlJ de assistência moral e espiritual.

Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.

eia de sua atividade que, com inteira justiça, merece

constitucional.

tutela

JUSTIFICATIVA

A separação da Igreja do Estado com a consequen-

Para evitar qualquer constrangimento, a assistê!!,

cia re'ligiosa será prestada somente medfante solicitaçêo da parte

interessada, o que torna ainda mais legítima a presença do Sacer

dote Religioso, nos locais citados no Projeto.

te liberdade de culto no..-Brasil, é uma das grandes conquistas do Estou certo de que os meus Eminentes Pares com

Brasil Republicano. assentamento nesta Casa Legislativa, serão sensíveis à presente

Nesse particular, milhares de obreiros. verdade!

ros combatentes do bom combate, vivem em permanente prestação de

serviços à coletividade, para a qual levam uma palavra de espera,!!

ça a tantos corações desesperançados.

~positura, que visa o preenchimento de uma lacuna em nossa le

gislação, que é omissa no tocante à relevante contribuição que o

Sacerdote Religioso desempenha ao equilíbrio da sociedade, media!!,

te o aprimoramento moral e espiritual de seus componentes.

No elenco dos trabalhos prestados à coletivida-

de, além da assistência moral e espiritual, incluem-se o tratame!!,

to e a recuperaçl30 dos viciados i o funcionamento· de asilos i

assistência à mae solteiraj e a orientaç~o de menores desampara-

dos.

1992
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COHIsslo DE CONSTITUIÇlo E JUSTIÇA E DE REDAÇlo

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

'ROJETO DE LEI N! 3.142/92
~l proPoslçi\o beL G::,:aftll" padecE' de I"cp"st jt!lcjp

~ insanável ..

COJno se d«pr e€'ndr, a Const i tu í ç:âo peno í t .. ,

SOMente, a colaboraç~o dt int~resse púbico, principalmentE' no

A ConstitlJic:âu de 88, ~Eguindo a tr;\dic:~o JIJrídica

pátria, consagra k sEParaç:ão entrE' Est;\do e Igr~ja. EM ~eu art.

19,inciso I, li-s~:

• ~ v~dado à União, ao Estndo5, ao Distrito
Federal E: ao,", MI1r\ic:ípIOS E'st~belecer cultos
r'eligloso!> OI) igrE'JQs., ~ubvenciorlá-los, €Rlbaril.ç:al"
lhes o flJncionaftlE:nto ou manter com eles ou !>EUS
repre5€ntant~~ r€la,õc5 de dependência ou aliança,
re$sil.1Y~da, na forMa de lei, a colaboração de
intere5S~ publiCO.·

M08 termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Ynterno da CêmeTB dOIl D.puta~os, elterado pelo art. 11, 1, de q~

solução n' 10/91, O Sr. Presidente determinou a abertura - e di
vulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apresenta
çio de emendas, a partir de 23 /10 /92 , por cincD lSessÕes. EI5
gotado o prazo, nio foram recebidas ••@nda& ao projeto.

Sala da Comissio, em 29 de outubro de 1992

LUIZ HENRI~ ~E AZEVEDO
secr~tár~o e~~xerCíCiO

P~r>A

COlllSS~ OE CONSTITUICM E JUSTICA E DE REDAC~ !>etor educac íonill,

1 iMites const~nte$

assistencial e hospitalar, na forM~ e nos

da lei ol"dínária fE'deral. A colaboraçSo nio

1- RELATóRIO

Atravis d~ iniciativa eM epígr.fe, o ilustre

D.put~do Joio Fl\9Undes propõe a criaçio dil.l c~rtrjra dE ident idadE',
sacerdotal, que ~ssE9urt\rá ao portador o 1 ivre aCtr550 às escolas

públ ica!', organiz;\ç:ões hospitalilr'es, penitenciárias e cf:>rilUônias

Tún«bre~, s~~prE que a ~ua prEs~nç:a for solicitada.

05 5âtcerdot es reI i 9 i oso'!>, RlIJO i dos dE dec I ôllrõP.(;io da

direç:ão nacional da Igreja qual pertenç:~m, requererão il

cal"teira à Secretaria de SE'gIJnmç:a PI1bl ica do r'l'spect ivo Estado.

A carteiril tErft validade nacional e obf!d€cer~ ao

Modelo institu(do p~lo Ministério da Justiça.

EM sua ju§tificaç:âo, a nobre Autor destaca a

separaç:ão entr« o Estado R a Igreja como UMa das conquistas do

nos~o país} par~, ~ seguir, ressalt~r a nobreza da ~tividade

exercida por aqu~les que se d.:dicallll 1.. ;fi5t...tincia espiritual.

pode ocorrer ~m campo fundaMEntalmente religioso, porque, então,

estaria ftrindo a separa~ão prescrita.

Este é o caso do projeto eM qu€'stão.

Nos termos EM qUE' estn posta, a proposiç:ão previ,

de 1.111'1 lado, a 5ubYFOr;F10 (aIJ}dlio PE'cIJniário) E.'statal, na nledida

em que as carteiras ~everão s~r eXPEdidas pelas Secretar las de

St9Uranç:a Pyblica dos Estados. Ao Mesmo tempo, estabelece UMa

relacão df' dependÊ"' ia entre.' IgrE.'jO:\ ti: Estado? pelo mesmo mot ivo

e, aind~, porque o modelo da carteira deverá ~Fr instituído pelo

Mini-stério dO:\ Just iÇ'ôl.

Pelos mot iv05 e:,:posto!'>, E.' ftlai~, pela f'Rlta dE rE'il.l

interesse prtitlco C\ SlJstent9.r- a propo~ta. ~ntE:ndE'ftl05 não há como

endossá-l~.

A'5Si 1I\? votalllO'.i pela const itl~cional idade (qua.nto

aos aspectos formai~), juridícidade e adequada técnica

Observa que a Talta de uf'llla ident íficaç:ão iMPtde,

por V.Zt~, Q a~tSSO dt~sa~ pt~sDas ~ lug.rts onde ~e faz

n.c.ssário u. suporta espiritual, situaç:ão ~ SEI" resolvida

atravás do projeto da lti eM examt.

legi~l.tiva do projeto d~ lei nQ 3142, DE 1992,

~, qlJ~nto ao nlÉ'rito.

S"la da ComIssão. OJ-II).· 'l~

pela sou.

Por fiM, esclar~cc o Autor que a ~ropo~iç:io ser'

da utllldada, ainda, no COMbate ao ·charlatanisMo religioso·, na

Medida eM qua a cxpedi~io das cartEiras dtptnderâ do aval da

dlrR~ão nacional de cada Igreja.

Esgotado o prazo, nio ToraM ofeyecida5 eMEndas l

presente propo5i~io.

C~b2 • ~st. COM , ssio opinar, e~ carát2r

terMinativo (art. 24 - 11 do R.I.>, sobr~ a constjtucion~lidad~,

juridicidadc, técnica legislativa e Mérito do projeto.

li o r~latóriD.

It - VOTO DO RELATOR

Nio há óbices no que' concerne à

constitucional idade (exclusivaMente quanto à COMPetência

legislativa da Uniio, atr·bui~ões do COngrESSO N~cion.l,

legitiMidade de iniciativa ~ elabol"a~~o de lei ordinária), ~

_.iuridicidadt e à t":cnica l.g-~~lativa da prtstnte proposiçio.

.J]:- PARECER DA CDMlSSJID

A ComissAo de ConstituiçAo e Justiça de
RedaçAo, em reuniAo ordinária realizada hoje, opinou unani
memente pela constitucionalidade, juridicidade, técnica le
gislativa e, no mérito, pela rejeiçAo do Projeto de Lei nQ

3.142/92, nos termos do parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Luiz Clerot - Presidente, Vital do R!go
e Ciro Nogueira - Vice-Presidentes, Cleonâncio Fonseca, Je-
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sus Tajra, Paes Landim, Ricardo Murad, Roberto Magalhães,
Ton1 Gel, Tourinho Dantas, João Natal, José Thomaz Nanê,
Luiz Carlos Santos, Nelson Jobim, Nilson Gibson, Renato
Vianna, Adylson Motta, Prisco Viana, Moron! largan, Osvaldo
Melo, Sigmaringa Seixas, Edésio Passos, José Genoíno, Sandra
Starling, Mendes Botelho, Robson Tuma, Wilson MDller, Redi
tário Cassol, Luiz Piauhylino, Freire Júnior, José Burnett,
Antãnio de Jesus, Ary Kara José, Jo!o Henrique, Jurandyr
Paix!o, Nestor Duarte, Aroldo Góes, Delfim Netto, João de
Deus Antunes, Dsmãnio Pereira, Jo!o Paulo, Getúlio Neiva e
Mário CherOlont.

Salo da 992

D.putado~~7~~•
Relator •

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 132, DE 1992
(Da Sra. Socorro Gomes)

de

Acrescenta artigo ao Regimento Interno, dispondo sobre

licença-maternidade ã deputada gestante.

(DECORRIDO O PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 216 DO REGIMENTO

INTERNO, ENCAMINHE-SE À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUST.!.

ÇA E DE REDAÇÃO E Ã MESA)

"Art. 12 - Acrescente-se à Resolução n 2 17, de 1989,

que aprova o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o s,§

guinte artigo, renumerando-se os demais, remanescentes:

'Art. 237 - A deputada gestante será concedida licen

ça maternidade, de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, sem

prejuízo da percepçao integral da remuneração que lhe devi

da.

§ 12 _ A licença maternidade poderá ter início a paX

tir da data do parto, ou no primeiro dia do nono mês, salvo

antecipação por prescrição médica.

§ 22 - A concessão da licença de que trata este a~

tigo observará, no que couber, o disposto nos artigos 235

236, tendo os mesmoS efeitos legais da l.icença .p'ara tratamen

to de saúde. '

Art. 2!. - Esta Resolução entra em vigor na data

sua pub1.icação.

Art. 3!: - Revogam-se as disposições em contrário. n

JUSTIFICACAO

Embora ainda incipiente, a participação das mulhg

res na vida po1.ítica do país e sua presença nos parlamentos

em seus diversos níveis, vem crescendo nos ú1.timos anos. Isso

reflete uma conquista das mulheres na l.uta pela sua efÉ

ti\d emancipação.

Temos ho je, no Congresso, a presença de dezenas de

par1.amentares, representando variados setores sociais e poli

ticos_

Essa nova situação criada depara-se com lacunas na

legislação, que não prevê,. nesse caso específico, a concessão

do direito à licença-maternidade a parlamentares gestantes.

Esta proposição busca oficializar e regulamentar e.§.

se direito,. já consagrado das mu1.heres trabalhadoras em g~

ral e das servidoras públieas.

Sala das Sessões, ~ ç ... l.. '~1·2,.

"LEGlSLACAo CITADA ANEXADA PFLA
;;UDRDENAÇAO DE ESTUOOS LEGISLATIVOS. Ç.IA

RESOLUÇÃO N"17, OE 1989
Aprova o Regimento Interno
da Câmara dos Deputados.

......................................................................
REGIMEI'lTO INTERNO DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS
......................................................................

Título VII
DOS DEPQTADOS

.......................................................................
CAPtrULOII
Da Licença

Art. 235. O Deputado poderá obter licença para:
turaJ;l- desempenhar missão temporária de carâter diplomático ou cul-

U- tratamento de saúde;
III-tratar, ~m remuneração. de ,interesse particular. desde que

o afastarn~n~ nao ultrapasse cento e vmte dias por sessão legislativa;
da c~;:~:duraem qualuqer dos cargos referidos no art. 56. I.

§ 1" Salvo nos casos de prorrogação da sessão legislativa ordinária
ou de convocação extraordinária do Congresso Nacional. não se conce
derão as Ucenças referidas nos incisos IJ e UI durante 05 períodos de
recesso constitucional.
. . . § 2" S~nder-se..a li contagem do prazo da lice~a que se haj.!JI
1!'1lcaado ~tenonn~nte ao encerramento de cada semípenodo da respec
tiva sessao legislativa, exceto na hipótese do inciso 11 quando tenha havido
assunção de Suplente.

do jn~~ I, ~~~':t~~~~ác~~:~id~~~~~residente. exceto na hipótese

§ 4" A Ucença depende de requerimento fundamentado, dirigido
ao Presidente da tâmara. e lido na primeira sessão após o seu recebi
mento.

• § 5" .0 Depu~ que se licenciar, com assunção de Suplente.
MO podera re?ssumlr. o mandato antes de findo o prazo. superior a
Cento e VInte dUls. da licença ou de suas prorrogações.

Art. 236. Ao Deputado que. por motivo de doença comprovada
~ encontre impossibmt3do de atender aos deveres decorrentes do exer:
CJcio do mandato, será concedlda licença para tratamento de saúde.

Pa~~rafo único.. Para ?btençâo ou prorrogação da licença, será
necessano !a~do de ~nspeçao de saude, firmado por três integrantes

~~;~:~~;=~r:~~~~O:a~~:s::~~~~~:~~e.qUeOpaciente
Art. ~7. .~ caso de incapacidade civil absolum,jLJIg8da por sen

tenç~ de mterdlçao ou comprov&da mediante laudo médico pas5ado
por Jun~ ~eada pela Mesa da Câmara. seril o Deputado suspenso
: ::::~~~~~.manciaro, sem perda da remuneração. enquanto durarem

li l' No caso de o Deputado se negl!lr a submeter-se ao exam~

de saúde, poderá o Plenário. em sessão secreta. por deliberação da
ma/oM absoluta dos seus membros, aplicar-lhe a medida suspensiva.

9 2° A junta deverá ser constitUlda. no mlOimo. d~ tres medicas
de reputada idoneidade profiss.ionaJ. não pertencentes aos servIços da
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.

CAPiTuLom
Da Vacância
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 140, DE
1992

(Da SI" Teresa Jucá)

Fevereiro de 1993

Cria o programa especi.al de desenvolvimento para 05

Estados de Roraima e Amapá.

(As COMISSOES DE VIA~ E TRANSPORTES, DESENVOLVIMENTO

URBANO E INTERIOR; DE FINANÇAS E TR!BUTAÇAo; E DE CON.ê.

TITUICllo E JUSTIÇA E DE REDACl\O IART. 54)

o CONGRESSO NACIONAL DECRETA

Art. 12 - O poder Executivo Federal instituir~, a pftrtir

desta Lei, programa especial de desenvolvimento para os Estados

de Roraj,ma e AJiapA, coa. d,uraçi.o .1nima, de cinco anos, conforme

estabelêce. o l?arágrat'o 22 do Art. 1.4 das DisposiçÓRS Transitórias

da constituição da Rep1lbliqa F~4erativa do BJ;a~il e o Art. 34 da

Lêi Complementar n'Q 41., .de 22 àe dezembro de 1981.

Art. ~Q - Os recuFsos par~ o .prograJIa de que trata esta Lei

constarão dos orçamentos d. Unilo para o. anos de. 1994 a 199B.

Art. 3 2 - Esta Lei entrar' em vigor na data da sua

publicação.

Art. 42 - Revoqaa-se as disposições el1 contrário.

Quando o Estado 4e Rondônia foi criado, pela Le~

complementar nQ 41, dê 22 de dezembro de 1981, todo wp elenco de

providências foi tomado pela União no sentido de viabilizar

economicamente a nova Unidade da Federaç~o. Entre as principais

medidas, foi estabelecido \m, proqrama especial de desenvolvillento

para aquele· Estado, qo~ duração m1nima qe cinco anos, po.

recursos garantidos no· orça:llento da Unil.o· (Art. 34 da lei

citada) •

A tran,sformação dos Territ6rios de Roraima.e Amapá. em Estado

ocorreu no dia 12 de janeiro de 1991, por determinaçSo da

constituição de 1988 (Art. 14 das' Disposiçõe. 'ltransit6riaa). No

parigrafo segundo deste artigo estabelece-se que I'aplicam-se à

transformaçâo e instalaçl.o dos Estados de Roraima e Amapá as

n~naas e crit6riol> s.guidoll na criaçAo d!J Estado de Rondônia".·

Tais critérios e normas fora. seguidos. emquas. todos os
asp.ctos, à exc.ç5.o do Art. 34 da Lei COllPl1U1eJltar nQ 41-

O Br~Bil vive hoja lUla profunda ~aee••l.o aconO.ica, o que

agrava a. condições da popul.açio destes dois Estados, que j~

ênfrenta cotidianamente ,outros problemas estruturais. Tais

dificuldade. levam os novos Estados a UJIIa situaçAo insustentãvel,

a.eaçando sua sobreviv.neia eolllo unidade. federativas e l ••ando

o·; ~eUs cidlld!OB no que cone.me aos direitos que o Poder PClblico

deVG resguardar e a el•• oterecer. Ror· l'11ll convive hoje coa UJl

desemprego abuurdaaente alto e coa uiaa. renda. per capita àaa ~i.

baixas do Brasil. Há uma dependência quase absoluta dos em.pregos

p1iblicos. Os Munic1pios e o Estado, em conjunto ou separadaaente..

slo os ~iores emprega.dores locais. A economia gira, portanto, Im.

torno dos sa.lârios pa.gos ao funcionlllisDlo p1lblico, pois a.t~ agora.

n5.o se encontrou um modelo de desenvolvimento auto-sustentado

para o Estado.

Falta também planejamento eficiente e dinâmico em Roraima,

seja da parte dos poucos órglos federais que lá atuam, seja da.

parte do governo estadual, o que n~o permite vislumbrar uma

soluçi.o a curto ou até lftesmo médio prbzo. Atualmente, não e.ti

sendo implementado pelo Governo do Estado nenhum programa de

desenvolvi.ento aqr1cola capaz de realmante alte:rar a estrutura

produtiva do campo. Nl.o há perspectivas de industrialização e no

eXArc1cio do atual governo - o primeiro eleito pelo voto popular,

~as que frustra o povo de Roraima da .mesma forma que o presidfmte

Fernando Collor frustrou o Pais - implantou-se uma politica de

compras fora do Estado, uma p~ática maldosa 'que sangra a

economia, tira empregos do comércio local, baixa a arrecadação

fiscal e leva as empres~s à falência. Desta forma, a omissão da

união jun~a-se aos des1Iandos administrativos do atual governador,

com todas as suas nefastas consequências. Nem mesmo as. Zonas de

Livre com.ércio aprovadas pelo Congresso Nacional para Roraima

foram até agora implantadas.

A omi';'5O!o da União é tanto mais grave quanto se aprofunda o

estudo dos, problemas. dos dois novos Estados. Embora, estejall nUlUl

reqiAo de grandes recursos naturais renovi.veis e de grande

potencial minerário, as ·ati,vid.Ades nestes dois setores hoje são

insignificantes. A exploração mineral, que é uma. das grandes

vocações econômicas de Roraima está. hoje perto do zêro, quando M

cerca de três anos movimentava bilhões de cruzeiros e ensejava ua

futuro realmente promissor- para o Estado. Atualmente os garimpos

.stAo fechados, a mineração industrializada é Infima e a

. eXploraçlo racional dos recursos naturais renováv8is inexiste. O

antigo t~rrit6rio de llorailrla nunca recebeu da União as condiç~es

necêssi.rias a apleJIentar' seu. desenvolvimento econômico e social.

Excetuando as cóndiçõe. estipuladas no Art. 235; IX , al1neas a e

b, Rorai.a e Amapá continuam a receber da UniAo o meSDo

trataw.ento dado anteriormente aos Tarrit6rios.

Outra. questlo a ser levada em conta numa área. de fronteira 

nos sentidos geoqr4:fico. e produtivo - *' II questi.o da.s indaeras

reservas ind1gena. de Roraiaa., que' cobre. cerca de 60 por cento
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do Estado. Sobrou apenas 40 por cento da área de Roraima para

viabilizá-l0 coa0 novo Estado da Federação Brasileira.

Diferente.ente da maioria das de.ais unidades, nosso crescimento

s6 pode ser operacionalizado e~ menos da metade do antigo

territ6rio e isso impede que recursos naturais, renov6.veis ou

não,'esteja~ à disposição da sociedade para implementar seu

desenvolvimento.

Por estas razões, Roraima sente, mais que qualquer outro, os

graves efeitos da perversa conjuntura nacional, que se soma

regionalmente à inexisténcia de estradas adequadas, à longa

distAncia dos demais centros produtivos e à dificuldade de

:formação de r.ctIrsDa humanos para implementar o desAnvolvimento

loca~ •

u. outro grave proble=a que també= nao foi resolvido pelas

autoridades federllis - aliás imprescindivel para viabilizar o

crescimento econômico e social de Roraima - é o da geraçAo de

energia elétrica. AIS atuais necessidades são providas por usinas

termo...elf.tricas movidas a 61eo diesel, que gerall\ energia. cara e

totalmente dependente de transporte rodoviário, igu1l1mente

oneroso num Estado cuja principal rodovia - a. BR-174 - é uma

verdadAira armadilha. pa.ra os transportadores. At~ o momento n40

sairam do papel os projetos de construçfio de UMa usina

hidrelétrica, que poderia viabilizar a industrializaçAo de

Roraima.

t nece8sârio considerar que o Brasil tampouco cUJ:lpriu sua

parte no acordo internaciC?nal celebrado com a Venezuela para a'

coaplementação da cobertura asfáltica (cerca de 220 Kll) da B:R-

174, de Boa Vista até li. fronteira com aquele (:IaIs, o qual ji

interliqou suas principais cidades por rodovia asfaltada. at6 o

BV-8. O cumprimento deste acordo internacional é importante para

o Brasil e principalmente para Roraima, ea função do ,comércio

bilateral Brasil-Venezuela, o qual incentivaria as indtístriaa da

regilo, expandindo o comércio A a prestação dos serviços no

Estado, gerando milhares de e.pregos e produzindo riquezas nUllla

das regiões mais pobres do Pais.

o grande potencial econOJlico de Roraima e Amap!, entretanto,

indica que li. solucão para estes probleaas , o planejamento

racional das ações governamentais - federais _ e&taduaiB,~

capazes de reverter o quadro atual, po••ibilitanto que estes

Eatados caminhem com suas pr6'prias forças nos pr6xiDlos anoa.
• oU· I ~

Entendo que a criaç5.o de.te proqrallA .spec.i~l de desenvolvimento

6 UJl dever da uniAo, CUIIprindo o· que di.p6e a conatituiçAo e será

suficiente para paÇJar a divida que o Brasil te. coa a' populaçlc:>

doa antigos Territ6rios •. que se.pro. receberam do Governo Federal

.uito menoa do -que tinha. direito. será tamb4m um ~edida de

qrande import4ncia para a reqii.o Norte e ~&ra o Brasil, pois

Róraiaa e A.ap~ .1.0 Estados alta••nte.promissores, cujo

desenvolvimento serA garantido se houver ua mInimo esforço do

GoVerno Federal.

Sala das Sessões, OS de dezembro de 1992

~c..I?~·
Deputada T.r•••J;';;;;;

POS-RR·

CONSTITUlçXO FEDERAL

Art. 235 - Hos dez priaeiros anos da criação de Estado,

serão obsêrvadas as sequintês norma3i b'sicas;

( ... )

IX -" se o novo Estado for resultado de transformaçAo de

Territ6rio -Federal, a transferlincia de encargos financeiros da

União para pagamento dos servidores optantes" q~e pertencia. A

Administração Federal ocorrerA da seguinte forma:

a) no sexto ano de instalaçfio, o Estado assumirA vinte- por

cento dos encargos financeiros para fazer face ao pagamento dos

servidores pl1blicos, ficando ainda 0- restante sob a

responsabilida.de da União;

b) no s6tao ano, os encargos do Estado serilo acrescidos de

trinta por cento e, no oitavo, dos restantes cinc;tuenta por cento;

--x-x--

CONSTlTUIç!O FEDERAL - Disposições' Transit6rias

Art. 14 - Os Territ6rioB Federais de Roraima e do Amapá s.lo

transformados em Estados Federados, mantidos seus atuais limites

geogr4.ficos.

parágrafo lQ - A instalacAo dos Estados dar-se-á. coa a posse

doa governadores eleitos em 1990.

Paráqrafo 2,0 - Aplicam-se ;l transformaçlIo e instalaç40 dos

Estados de Roraima e A1D.apá as normas e critérios seguidos na

criaçAo do Estado de RondOnia, respeitado' o disposto na

constituição e neste Ato.

paráqrafo 32 - O Pr~sidente da Repüblica, at6 quarenta e

cinco dias ap6s a promulgaçAo da Constituição, enca.inharA A

apreciação do Senado Federal os noaos dos governadores dOR

Estados com a posse dos 'governadores eleitos.

parAgrafo 4" - Enquanto n5.o concretizada a transformaçlo em

Estados, nos termos deste artigo, os Terrft6rlos Federais de

Roraima e do Amapá seria Denericiados pela transferência de

recursos prevista nos artigos 159,' I, a, da Constituição, til 34;

pari.grafo 2Q , lI, deste Ato.

--x-x--

Lei coaplementar" NQ 41, de 22 de dezembro de 1981

Art. 34 - O Poder "Executivo Federal inatituir', a partir

desta Lei, progralla especial de desenvolvillento pa.ra o Estado de

RondOn1..a, co.' duraçlo m1nima de cinco anos e

parl.grafo Único - Os r.curaos para o prograaa d. que t.rata

e.te artigo constarAo dos orçau.ntoB da Unilo.
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PROJETO DE LEI N° 3.527, DE 1993
(DO' POc:reÍ' ,Ex~cutivo)

MENSAGEM N° 49/93

Fevereiro de 1993

Estabelece diretrizes para' a'consoiidação e o reesca1ona~. , '. .. . ~

'mento; pela União, de·dív~das',internasdasadministrações

direta e indireta dos Estados, do Distrito Federal e dos

',Muilic ípl'ôs', e dá" outras provtàê,ncfas ~.

(As COMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇ~O: DECONSTITUIÇAO E

JUSTIÇA E DE REDAÇ1\O (ART. 54) - APENSE=SE A ESTE O,PL N2

3.198/92 - Art. 24,II).

, O,ÇONGRESSO NACIONÀL decreta:·
•

Art. 10 Serão refinanciados pela União, nos teonos desta Lei, os saldos devédores
apurados em 31 de janeiro de 1993, de operações de crédito interno vencidas e vincendas.
conuatadas até ,30 de setembro de 1991~ 'junto.a,' órgãos e en~dades cohtrolados direta, ou
i,ndiretamente pela ~nião. de r~sponsabilidade dos Estados, do Distrito Federal'e dos Municípios.
OOf'1 como de suas autarquias. fundações páblicas e empresas das quais detenham direta'ou
inchretamente o controle acionário.

, § .1 0 'A critér;o' dos devedores, poderá ser incorporado aos saldos a selem
refinanCiados o montante da dívida existente em 31 de janeiro de 1993. de responsabili~ çfas
entidades de que trata o "caput'\ deste artigo; decorrente de obrigações'financeiras garantidas'pela
União junto a bancos comerciais estrangeiros, 'snbsti~ídá$pot,'trtUlos emitidos 'pela Repál>Jica
Federativa do Brasil em conformidade' com o' acordo denominado ,1I8razil' Investrnent ' Bond
Exchange Agreement-BIBs", finnado com os bancos credores em 22 de setembro de 1988.

<'.' ." ,
,\ l

§ 20 As composições de dívidas relativas a contratos ftrnlados até 30 de setembro de
1991, a critério dos devedores, poderão ter seus valores incorporados aos saldos a serem
refinanciados.
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§ 3° O refinanciamento de que trata este artigo não abrangerá as seguintes dívidas:

a) renegociadas com base na Lei n° 7.976, de 27 de dezembro de 1989, e no art 58
da Lei n° 8.212. de 24 de julho de 1991;

b) junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS. relativas a
contribuições compulsórias;

c) oriundas de repasses ou de refinanciamentos efetuados ao setor privado. com ou
sem risco de instituições financeiras federais e estaduais ou de bancos privados;

d) decorrentes de crédito imobiliário não destinado ao financiamento de habitações
populares;

e) financiamento com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS,
salvo se destinados à construção de habitações populares e.a obras de saneamento e de
desenvolvimento urbano, ouvido o Conselho Curador do FGTS:

o originadas de contratos de capital de giro, fornecimento, vendas; prestação de
serviços ou outra.~ operações de nature7.a mercantil; ,

g) operações por antecipação de receita orçamentária;

h) inscritas na Dívida Ativa da União.

§ 4° A formalização dos contratos de refinanciamento deverá ser precedida da
a.~~unção, pelos E.~tados, Distrito Federal e Municípios. das dívidas a serem refinanciadas de .
responsabilidade de sua.~ entidades controladas direta ou indiretamente, devendo ser igualmente
transferidos para a União os créditos junto aos órgãos e entidades por ela controlados direta ou
indiretamente.

§' so 'Os saldos das dívidas objeto de refinanciamento serão atualizados até 31 de
janeiro de 1993, !'Pn> ra~ diç", de acomo comas condições e encargos financeiros estabelecidos
nos' ~ontratos origin.àis. ' .

§ (! Para apuração dos saIdo.lI devedores a serem consolidados e refinanciados,
dcdu1.ir-se-ão tOOo.lI oS créditos líquidos e certos, decorrentes de obrigações contraídas até 30 de
se.tein,bro de 1991. atuali7.ada.lI, "pro rata dic". até 31 de janeiro de 1993. que os Estados. o Distrito
Fêderal.e os .Municípios•.e sua., autarquia.4I. fundaçõcs ptlblicas e empre.~ das quais detenham
direJ4 '.~ indiretamente o controle acionário tenham'contra órgãos e entidades controlados direta
ou~ndiretarnente pela União, ,oilservado o disposto noto 4°.

I § r A Unilo se sub-rogará nos direitos correspondentes aos c~ditos líquidos e
ceJ;tos•.após efetivada a sua compelLtUlÇlo.

§ go Os saldos refin'anciados estarlo sujeitos a juros a taxas equivalentes à média
ponderada das taxas aplicada.~ nas dívidas do devedor junto a cada credor, a ser calculada de
acordo com as condiçOCs estabelecida.'l nos contratos- elevável de um ponto percentual em caso de
inadimplemento - que incidirlo sobre os sal40s devedores atuali1.ados monetariamente pela
variação do fndice Geral de Preços do Mercado-IGPM, calculado pela Fundação Getl1lio Vargas.
ou outro determinado pelo Poder Executivo da União. c~lGPM venha a ser extinto.
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§ go Nos financiamentos relativos a operações de crédito originalmente ftrmados
com a Caixa Econômica Federal. o índice de atualir.ação monetária, a critério da União, poderá ser
a Taxa Referencial Diária-TRD. ou outro índice que venha a substituí-lo.

§ 10. O refinanciamento a que se refere este artigo será pago em 240 prestações
mensais e consecutivas, sem carência, calculadas com base na Tabela Price, vencíveis no primeiro
dia de cada mês, respeitado o disposto no art. 16.

Art. 2° Os serviços das dívida,;; refinanciada.c;, que não se contiverem nos limites de
comprometimento de receitas. estabelecidos pelo Senado Federal, scJ!io refin~ci~dos em. 120
prestações mensais e consecutiva,;; - calculadas com bar:re na Tabela ~ce - venClvelS a ~artrr do
vencimento da última prestação a que se refere o § 10 do art. 1°, mantIdas ali mesmas condições de
pagamento e de encargos financeiros.

Parágrafo único. O limite máximo de comprometimento das receitas será
~stabelecido de forma a garantir o pagamento integral do saldo devedor no prazo adicional de que
[fata este artigo.

Art. 3° Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios emitirão títulos públicos
especiais, com remuneração equivalente aos encargos previstQs nos respectivos contratos de
refinanciamento, a serem vinculados em garantia dali dívidali refinanciadas, sendo facultado ao
Tesouro Nacional escolher outras garantias em Direito admitidas.

§ l° Os títulos públicos especiais a que se- refere este artigo serão registrados no
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia-SELIC, administrado pelo Banco Central do Brasil,
e terão poder liberatório sobre ac; receitac; própria,;; dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios. no valor equivalente aos respectivos montantes da dívida consolidada com base nos
arts. 10 e 2°, e serão endossados a partir do veí1cimento.

§ 2° O Tesouro Nacional poderá executar a garantia de que trata este artigo, sacando
contra a conta de céntralizaçào de receitali próprias dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municír'os.

§ 3° A critério do Ministério da Fa7.enda, poderão ser vinculadas em garantia dos
contratos de refinanciamento as quota" próprias dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
de que tratam os arts. 158 e 159 da Constituição Federal.

Art. 4° Os dirigentes de órgãos e entidades deverão, no prazo de noventa dias,
rcp.-ulari7.ar a situação dos débitos compensados na forma do § 6° do art. l°.

Art. 5° O Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Fazenda, assegurará aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como às sua.c; autarquias, fundações públicas e
empresac; dac; quais detenham direta ou indiretamente o controle acionário, em suas operações de
crédito externo alcançadac; por renegociações junto a credores estrangeiros, as mesmas condições
que o Bra"j} venha a obter para pagamento e refinanciamento da dívida externa.

Parágrafo único. As dívida') dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios junto
ao Tesouro Nacional, decorrentes de negociações de contratos de dívida externa, serão ·garantidas.
a critério do Ministério da Fazenda, pelas quotas próprias a que se referem os arts. 158 e 159 da
Constituição Federal e, sendo essa') insuficientes, por títulos especiais emitidos na forma do art. 3°
desta Lei ou por outras garantias em Direito admitidas.
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Art. 6° Será refinanciado em separado, diretamente com a União, segundo os
princípios cabíveis estabelecidos no art. 1°, o montante líquido de direitos e obrigações de natureza
financeira, hem como os débitos decorrentes de fornecimento de energia elétrica e óleo
combustível, de responsabilidade das concessionárias de energia elétrica dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.

§ 1° O refinanciamento a que se refere este artigo é assegurado a débitos não
alcançados pelas regras da Lei nU 7.976. de 1989. devendo as entidades inadimplentes, em relação
a essas dívidas, regularizar suas posições junto ao Tesouro Nacional, como condição prévia à
assinatura dos contratos.

§ 2° O montante Uquido refmanciado será garantido pelas receitas próprias das
empresas concessionárias., bem como por outras garantias em Direito admitidas, a critério do
Ministério da Fazenda, não integrando o montante de endividamento dos respectivos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.

Art. 7° É facultado às entidades públicas de saneamento básico dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios o mesmo tratamento dispensado às concessionárias de energia
elétrica, confonne disciplinado no art. 6°.

Art. 8° Se as réceitas próprias das entidades mencionadas nos arts. 6° e 7° não forem
suficientes para garantir os respectivos contratos de refmanciamento objeto desta Lei, ficam os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios controladores obrigados a complementar as garantias
na fonna do art.. 3°. Se ainda insuficientes, serão complementadas com as quotas próprias a que se
referem os arts. 158 e 159 da Constituição Federal, e com outras garantias em Direito admitidas, a
critério do Ministério da Fazenda, não podendo essas últimas ultrapassar a dez por cento do total
das garantias oferecidas.

Parágrafo único. No caso de garantia complementar oferecida pelos Estados,
Distrito Federal e Municípios, o seu montante será incluído no limite de endividamento do
garantidor.

Art. 9° A dívida pública mobiliária dos Estados. do Distrito Federal e dos
Municípios será refmanciada mediante observânci~ dos critérios que vierem a ser definidos pelas
autoridades monetárias, no prazo de noventa dias a partir da publicação desta Lei, e aprovados pelo
Ministério da Fazenda, que encaminhará ao Senado Federal o pertinente documento.

Art. 10. Previamente à assinatura dos contratos de refmanciamento previstos nesta
Lei. os Estados, o Distrito Federal e os Muniçípios, suas autarquias, fundações públicas e empresas
das quais detenham direta ou indiretamente o controle acionário deverão comprovar o pagamento
das parcelas de principal e de encargos vencidos após 31 de janeiro de 1993, obrigando-se ainda a
comprovar a regularidade das obrigações junto a órgãos e entidades controlados direta ou
indiretamente pela União.

§ 1~ .Para efeito de comprovação da regularidade das parcelas de principal e
encargos, será admitido que os pagamentos dos compromissos objeto de refmanciamento, vencidos
de 1° de fevereiro de 1993 a 31 de março de 1993, fiquem contidos nos limites fixados pelo
Senado Federal.

§ 2° Caso o contrato de refmanciamento não seja celebrado até 31 de março de
19~3, o pag~ento "dos compro~s deverá ocorrer com base nas condições contratuais,
obngando-se amda o devedor a regulanzar os pagamentos junto aos credores.
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§ 3° A data-limite de que tratam os parágrafos 1° e 'r poderá ser prorrogada por
trinta dias, a critério do Ministro da Fazenda.

Art. 11. Para efcito do disposto ne.~ta Lei, especialmente nos seus arts. 'r e 3°, serIo
observadas as resoluçõe.~ do Senado Fcderal, de conformidade com o estabelecido no art. S2 da
Constituição Fcderal.

Art. 12. O Ministério da Fazenda encaminhará ao Congresso Nacional cópia dos
contratos de refinanciamento disciplinados nesta Lei.

Art. 13. Os créditos transferidos à União estarão sujeitos aos mesmos encargos
financeiros incidentes nas respectivas 9perações de refinanciamento, que correspondem à
atualização monctária pela variação do Indice Geral de Preços do Mercado-IGPM. ou outro
determinado pelo Poder Executivo da União. caso o IGPM venha a ser extinto, mais juros
equivalente à taxa média ponderada dos contratos objeto da ces.~ de crédito.

§ 1° O índice de atuali7.ação monetária dos créditos cedidos pela Caixa Econômica
Federal será o estabelecido nos termos do § ~ do art. 1°.

§ 2° Os juros relativos à.~ dívidas das conces.~ionárias de energia elétrica e .das
empresas de saneamento serão fixados em função das taxa.c; médias ponderadas relativas às
operações de sua responsabilidade.

Art. 14. Os valores efetivamente recebidos pela União à conta dos refinanciamentos
previstos nesta Lei serão destinados exclu.~ivamente ao pagamento às entidades credoras.
proporcionalmente aos valores das pre.~tações previstas nos contratos originais.

Art. 15. O Poder Executivo fará constar da proposta orçamentária, anualmente e até
a final liquidação dos saldos devedores dos refinanciamentos, as de.c;pesas relativas às obrigações
assumidas pela União.

Art. 16. Será concedido prazo de carência, a critério do devedor, a ser detenninado
em função dos valores pagos no período de 1° de outubro de 1991 a 31 de janeiro de 1993,
relativos às operações objeto do refinanciamento.

Parágrafo único. O número de me.~ de carência será obtido pela divislo dos
valores pagos, atualizados até 31 de janeiro de 1993 com base nos encargos fmanceiros dos
respectivos contratos, pelo valor da primeira prestação do refinanciamento calculado com base na
Tabela Price, na forma do § 10 do art. l°.

Art. 17. Os dirigentes das empresa.~ pública.~, sociedades de economia mista e suas
subsidiárias e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União convocarão, no
prazo de quinze dias contados da data de publicação desta Lei, Assembléia Geral de Acionistas
para deliberar sobre a adesão ao programa de refinanciamento previsto nesta Lei.

Parágrafo único. As entidades credoras cujo capital social penença exclusivamente à
União adotarão as providência.~ que se ti7.erem nece.~as à adesão ao programa de
refinanciamento.

Art. 18. Os contratos de refinanciamento a que se refere esta Lei seria celebrados
~té 30 de junho de 1993. podendo o Ministro da Fazenda prorrogar o prazo por até noventa dias.
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Art. 19. Fica o Banco do Brasil S.A.. designado agente financeiro do Tesouro
Nacional para o fim de celcbração, acompanhamento e controle dos contratos de refinanciamento
de que trata esta Lei, fa1.endo jus à remuneração de 0,10% ao ano, calculada sobre os Sald08
devedore.Cl, a ser paga mensalmente pelo devedor.

Art~ 20. 'Esta Ld entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 21. Revoga-se a Lei nO 8.388, de 30 de dC7.embro de 1991.

Brac;fiia, .

~.!!l'!!~~
'''1988' .

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

1IIuIo1V

CapIuIo I
.DO PODER Lt:OISLATJYO '

,.,. -

.... $eçM)N
DoSMNDFedeIa/'

, ' .,

Art. 52. Compete privátivarnente ao Senado Federal: "
I ~. pocessar e julgar o Presidente e o VICe-Presidente

da República nos crimes de resporlSllbDidade e os Ministros
de Estãdonos crimes da mesma natureza conexos com aqueles:
.• - processar e julgar os Miniitros doSupremo TribuoaI

F.", o Procurador-.Oefal da República e o Advogado-Geral
c:lI Uniio nos crimes de responsabilidade;' . . ,

'. • ....,.~~.potvotOs'ecreto. após argüiÇão
púbica. a escolha de: . . .' ,

.) magistrados. nos casos estabelecidos nesta Constitui·
çio;

b) Minislros do Tribunal de Contas da Uniio Indicados
pelo Presidente da República:

c) 0cMmad0t de Terri6rIo;
d) presidente e diretores do Banco Ceooal;

e) Procurador·Geral diR~a;
I) titulares de outroI cargos que a lei determinar;
P/' - aprovar previamente. porvoto secreto.a~ argüição

em leII60 1eCI'etII. aescolha dos chefes de m\ss60 dipIom6tica
de car6ter permanente.

V -:-lIUtorizer opereções exje,mas ele nat!JreIa, linan.ceira.
de Interésse da União. dos Estados. do Distrito Federal. dos
Territórios e dos MllOiciplos:

VI ~ fixar. por proposte doPresidente da RepúbliclI. !!miteB
aIobais para o monlIInte da divida consolidalÜJ da 1Illiilo. 005
Estados. do Distrito Fedoeral e dos M!Jnldplos:

VII ~ dispor sobre IImltes,globals e condições ptlr8 as
q»eraç6es de c~ito externo e Interno da União. dos Estados,
do Distrito Federal edos MlIniciplos. de suas lIut!!rqulas edem1Iis
entidades ~troladas pelo Poder Público federal;

VII -.dispor sobre limites e condições para 8 conee5$>
de garantia de Onião em opereç~s de crédito externo e inl€m.,;
, IX ...:..'estabelecer limites globais e condições paíà " 'moo
tIInte da dívida rnobili6ria dos Estados. do Distrito Fede~<!ll 11:
dos Municipios;

, X -~nder a execução. rio todo ou em parte. de lei
declarada 'Inconstitucional por decisão definitiva do S!1p~emo

Trlb!Jnal Federal; . .
Xl -:aprovar. por maioria absoluta e por v~".se.:;reÍl).

a exoneração. de OficIO. do Procurador-Geral da Republiélllllltes
do término de seu mandato:

XI """7' elaborar leu reglment,o Interno;
XlII...,..., dispor sobre IUII orgilnlzaç60. fundonamento. ,poli

da. crlaç60. lransformaç60 ou extlnç60 dos cargos. empregos
e funções de IeUS 1elViç0l e flxaçlo da respectiva remuneraç60.
oblervados OI parimetros estabelecidos na lei de dlrel.rnes orça
mentárias;

XIV -' ~ger membros do Conselho da Repúblicl). í'l(}$

termos do ar!. 89. VII. .
, .'J

""~fllfo 11nico. Nos casos previstos nos Indso$ I (; il.
funcionar6 como Presidente o do Supremo Tribun!!l F"Jeral.
IImltando-se acondenação. que somente ser6 proferidll por do!s

lerç~ dos votos do Senado Federal... perda do cargo. ;,:cm
InabJlilaçilO. por olto anos. para o exercicio de funçho publica.
sem prejuízo da!> demai!> SlI~õe!> judiciais <:abNei.~.
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TltuIoVl

DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO

Capl}uIol
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO /"tACIOI'IAL

Seçlo~

o. RqMItJç.o ",Rece/ü$ TdbutlíiVs

Art. 158. Pertencem aos Municipios:
I - o produto da arrecadaçilo do imposto da União sobre

renda e provento!> de qualquer natureza. incidente na fonte. sobre
rendimentos pagos. a qualquer trtulo. por eles. suas autarquias
e pelas fundações que instituírem e mantiverem; ..

• 11 - finqu('nta por f('ntodo produto da arrecadaçao do
mposto da Unlao sobrl' a propri('dade tC'rritorial rural. relativa
rnC'nl(' aos imoveis nek'!> situados;
. 11 - finqut'nta por c('nto do produto da arrl'cadaçbo do
'!'l~lo do Estado sobre a próPril'dadt· de veIculo!> automotorl'!>
licenciados em seus t('fritorios;

. IV - vintf' l' dnco por c~nto do produto daarrpcadação
do II1lposto do E.staao sobr(' operaçoes r('lativas a circulação
~ m('rradoria~ (' sobre pr('staçoe!> de sl'rviços de transportl'
Interestadual c Intermunicipal e de comunicação. '

!,iJr~qriJfo unico. As pâ~celas dI' receita perteOl:pntl'S aos
MunrClplOs. mencionadas no'inciso IV. serão crl'ditadas confor
me os seguintes criterioso

I - trés qua~os. no minil1)Q. na proporção do valqr adicio
nado nas operaçccs relativa!> a circulação dt' mE'rcadorias e
nas prestaçóes de serviços. fealizildas em seus territofíos;

11 - ate um quarto. de acordo com o que dispuser lei
estadual ou, no caso dos Territorios, lei federal,

Art. 159. A UniilO entregara:
I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda

e provento!> de qualquer natureza e sobre produtos industria
lizados. quarenta e sete por cento na seguinte forma:

8) vinte e um inteiros e cinco decimos por cento ao Fundo
de Participação dos Estados e do Distrito Federal;

b) vinte e dois inteiros e cinco decimos por cento ao
Fundo de Participação dos Municípios;

c) trés por cento. para aplicação em programas de finan
ciamento ao setor produtivo das Regiões Norte. Nordeste e Cen
tro-Oeste. através de suas instituiçóes financeiras de carater re
gional. de acordo com os planos regionais de desenvolvimento.
ficando a$segurada ao semi-lirido do Nordeste a metadf:' dos
recursos destinados à Região. na forma que a lei estabelecer;

11 - do produto da arrecadação do imposto sobre produ
tos industrializados. dez por cento aos Estados e ao Distri,o
Federal. proporcionalmente ao valor das respectivas exportações
1e produtos industrializados.

I 1" Plra efeito de dlculo da entregll a ser efetuada de
acordo com o prrvisto no IncllO J. ellclulr·se·j I parcela da

. Irrec8dllÇllo do Im~tode renda e pt:OYentos de qUlllquer natu·
reza pertencente 105 ElIlldos. 10 Distrito Federal e 105 Munici·
pios. nos termos do disposto no" arts. 157.1, e 158. I.

I 2' A nenhuma unldllde federada poderá ser destinada
parcela IUperlor I vtn1e por cento do montante a que se refere
o Inciso I. devendo tJ eventual excedente ser diltribuido entre
OI demais participantes. mantido. em relaçllo a esses. o cr~rio
de partilha nele ellllbelecido.

I 3· Os EIIlldos entregarllo aos respectivos Munlclpios
vinte e cinco por cento dos recursos que receberem nos termos
do inciso n. observlldos os critérios estabelecidos no In. 158.
parágrafo único. Ie U.

LEI 119 7.1176, 4IIe 27 4IIe dezembro de 1 ,ato

Dispõe sobre o refinanciamento pela Uniio da
dtvida externa de responsabilidade dos Estl
dos, do Distrito Federal e dos Hunicl'pios, in
clusive suas entidades do Idministrlção incff
reta, e di outras providências. -

G P I E'S I D E'N T E O A I E P U B L I C A

Faço saber que o Cong're~;so Nlciona 1 decreta e eu slnciono I 'segui nte Lei:

Art. 19 • O Poder' Ellecutivo refinanciari, no prazo
de 20 (vinte) Inos, em prestlções sUlestrl1s, as dividas de entidldes di
Id!!!inhtrlção direta e indireta, estadual e lIunici~ll, deriv.ldas de e!
presti.os que lhes tenhlm sido concedidos pell Unilo, com I finalidlde
de honrar compromissos financeiros decorrentes de operlções de credito
externo, glrlntidas pelo Tesouro Nacionll.

Plrígrlfo único .' EIl relação a clda entidade, o VI
lor do refinancilmento de que trlta o csvut deste Irtigo seri limitldõ
lO lIontante correspondente lO saldo di v di existente em 19 de jlneiro
de 1990.

Art. 29 • Observados os limites fixados nos respec
tivos Orçamentos da União, sera objeto de financiamento, I partir de 1990-tnls condições previstas nesta Lei, o 1I0ntante da divida externa, venc
VIl e. clda exer~l<io civil, das entidades referidas no artigo Interior~
contrltlda ati 31 de dezembro de 1938, com I glrantil do Tesouro Nlcl0
nal • prlzo superior I 360 (trezentos e sessentl) dias. -



Fevereiro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Terça-feira 2 2473

pUblicaçio.

Parigrafo iinico - O prazo .ix;.o de vigeneia d!s
contritos I serem celebrldos COM bise nls disposições deste Irtigo nlo
poderi ser superior .0 pr.zo verificado entre a data d. respectiva .ssi
natura e o terMO final de vigencil dos contratos de que trata o ~rt. "
desta Lei.

Art. 39 - Os contratos de finlnci.Mento e refinln
cilMento de que trlta estl Lei serio firMldos pelo Blnco do Brasil S/A:
nl_qu.,id.de de .pente do Tesour~ Nlcionll. e conterio. necesslri.-ente.
clausulas estipulando:

I - correçio .onetária e juros equivalentes aque
les p.gos pelo Governo Feder.l nos respectivos contratos externos; -

JJ - vinculaçio dls quotas ou plrcelas referidas 110
.rt. 159 di Constituição F~deral. e. g.rlntia;

111 - plg••ento integral ,dos jUTOS.' Inclushe MS ~
riodos de car~ncl.;

IY - de••is cliusulas e condições usu.l.ente patba
d.s eM negócios juridicos da espicie; e -

, - o ~.g'Mento seMestr.l. ,pelo lIutuirlo.,o ••aco
do Br.sil S/A. de UM' coaiss.o de .dMinistraçio. correspondente. D.ZOS
(vinte centisiaos ,or cento) .0 .. no. calculada sobre o saldo devedor exl~
tente no ültiao dil civil dos aeses de 'junho e dezeabro de c.da ano. IIÕ
vencieento e n. liquid.çio do contrato.

Art. 49 .. Todos os eventu.is beneflclos que a Uniio
vier. obter e. futur.s renegoci.~ões coa credores externos. referentes
.os debitos fiunciados e refin.nciados nos tereos desta Lei. serio • .,to
.,ticaaente repusados is enUd.des referidas no' .rt. 19 desta"Lel. -

A~t. 59 - Os,contr.tos de refin.nci.aento e de fi
na'nctallento de que trltar.! os "arts. '19 e 29 destá Lef estabelecerio .,rã
zo de carencia p.r. o pag.aento do princfp.l .ti o iiltiao di., civil dõ
exerclcio de 1994.

_ _ Art. 6() - Serio reffnancfl'u. nos prazos c1esb ....,•
• s oper.çoes ae creditos intern.s realiz.d.s coa b.se no disposto "'O
tos n9 340. de 30 de j~lho de 1987. e n9 540. de 14 de deze.bro de lll~
do Conselho Monetário N.cion.l. •

Art. "79 - Est. Lei entra •• vigor 11. d.t. de IM.

Art. 19 - Revog••-se .s 'fspost~ões .. cOlltrirlo.

IrasT1 ta. ea Z7 de
1689 da Independenci. e 1019d. República.

deznbro de 1 tlt;

JOSI?:SARNEY
JldNIJ Ferre;'" fi. N6bnp
Joio s.ema de A_a

TfnJLOVD
DAS DJSPOSIçOE$ GERAIS

An. 58 • Os Mbitos dos Estados. do Distrito Pc:dera1 e doi~ pua
com o Instituto N.cional do Seguro Social (lNS5),existentes aU I' de lCiembro de 1991.
poderio ser liquidados em .~ 240 (duzentos e quarema) parcelas IDODIÜ. •

, ParUrafo 6JIico • Para 1IJIUfIIljIo dos debiI05 -' CGIIIiderIdo O wIor=.atualizado pelO fndice oficiaIlitiIizIIiIo peJa 5eFidIde Social pua conec;Io de ..
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LEI.' '.3110 ,de JU ele: d..zellll>ro ele 1991.

M. I' O Puder E.eruliYll pranliróÍ, PUS lerftlll5 desta Lei, OrelilllUlciamenlo
dus saldoi devedores. apurall<... cm :111 de $CIC",!>,O dc 111<11. de o!>rílaçücs d~correnlc. de
operaçócs ele crtdilo interno. bem .."im da divida pú!>IiC3 mobili~ria. venci.w c vinccftll:lS,
de re'pons3bilid3dc ck" E...d"•. 11<1 l>i.lriID Fede.a' e 11<" Municípios. bem como de ......
autar'lui:lS, fundlç6cs púbhc"-. e enlprCSilS na.. 'IU31> delenh»m. direl3 ou indlfela.menle. o
Cl'fllrole acion~rio. junlo 3 (org.os e cnlid3de. eontrul.dos, e1irel3 00 incllrelamenle. pcl:l
Uniiio. clciusive .'Iue1:lS decurrenles de "",,,alõs de capila1 de &iro DIl de 1I:lIUreQ
wrcantll.

f I' Para os fill' do oJj.~o neste :lrll&o. a Um.... USDtnrra L' dIV'O:U lIDS
~ \lo Distrilo Federal c dus Municipi.... indusivc aquelas ori~ina!mc:nle de
respDlIHbilidade d,,-, entidades por eles conlruladas. dllel:l ou inoJireUlmenle. e contraídas
julllO a en\id:lúes coPlrol:ld... dllcta ou indirel:lrntme. pcla Uniio. bem como aquew
represenlalÍ'·as de Illul", da di. i.!. público mobiliária dus EsI:K!os, do Di.lrilo Feeleral e doi
Municlpios.

. .f 2' Para :lpuração dos ...1Ju. elevedore< :l serem con.wlidados e relin:lnci:ldus
dedu1ir·se-lo todos O> cr~ditos 1i4uiu..s e certos. observado o apld deste a'<li;o. que os
Eslados. o Distrilo fedtr:ll c '" \Iunkipius. benl rumo 5ua. alllah;u'as. funoJaÇÜts poblicas c
CtnpfC5llS d:ls qUai5 delenh:tm••hm. uu indirelamenle. o contrule aciom.rio. tenham contra
6rpe,s e eblid:lde5 controladas. ~irela uu iudirel:lDlCnte, pcla.U~.

f 3" ExrelU:ldu o di.!"",,,, nu art. .,. desl:l Lei. o refiR:lnci:lmcnlo será efelu:adCl
com base lIll melodolugia de dILuiu Tabela Pricc. com I:llM oJe juros de seis por etnlo ao
UIO incidente sobre li ,.Idv oJevedur alll.li,ado nMJncl:lfiameme ~I.a va.ri:u;io do (noJico
Ocra. de I're~ do MercaoJo - IGrM. C:llcul:ldo ~I:l FundaçiO OclUlio Varca. ou outro que
veIlha a 5ubslllul·lo.

14' O refinanciamenlo a que se relere esle aniCII setA lmoniz:tclo em oilell\:l
prestaçiles trimestrais e comcculi.....<, vencenllo-se a prirncif:l trb rncscs após a celcbr:lçio
dos tespcClÍ1los COnlr:lI.... e se e[ellv:lrá :lr>cn." se n< mesmos f"rem llSSiR:ldos al~ cenlo e
oitenla dias. lO partir da dala de publiCJ~o desta Lei. prorror.áveis apell:lS por um ipI:l1
perloclo. a CIilfrio cio Ministro da Economia, FazenoJa e Planejamento, salvo se o PodeI
ElCCUllVO Fedef:ll for r:spoosávelpelo alrll.<o.

I S' O refinancíam.nlo de que traIa este :lfliJO Rio .hr:loçe L' divi<:los
reneJOeiaclu com ba.... "" Lei n" 7.971.. de n de elelembr(> de 19119. no :lfl. 5S d3 Lei n"
'.212, de 24 de ~Iho d. IY9I. bem cumo os ~ébil... junlo ... Fundo ele Garanlla do Tempo
de Serviço· FGUi.

Lei:

&!lIbelece diretrizes pllra que a unao
IM'"'' realizar a consolill3Çilo e o
ree\C31llll:lmenlO de divíllat .. ' d»
.dmini"ra~ direta e indircta oJoo
1.•13d1'" cio Dislrito Federal c ..
MuniclpiOl e di 0lI1rU"~DCiu.

o PItESlnI::NTt: PA It&PÍlBLICA
Faço saber que o <.:on're....., N"don.1 cleercUl c cu sanciono a lC&uinlC

M.... Os crtdilos liquidas c cefU15 a que se ~fere o f 2' \lo ar!. I' desla Lei.
rado5 Jus rcspeclivos v:llorn de {acc, serão consulidados e alualizados alI!: 30 de

:mbro!: 1991. de arord.. com a!I COlllllÇÜeS ori&i""is de cada contraIO ou rcspccuvo
crtdito.

f I" Após a ...i""lura do (011\"'10 de relin2nciamell\O,. os erl!:llil~ ~corrcntes
dt cvent I in:ldimplemenlo de ~'" e entidades conlrolada!l. d.reta ,ou indllelamcllle.
pelo rod: Público feeleral serio. a crilfrio do credor, ClllflJlC"l:ldos med= a redução do
saldu cIevc~"rrelin:lncia"ocom ba5e _ Lel

I 'Z' COll5idcraote in:NJjmplcmento. pua ll5 fim desle aru&<>. a (alta ele~
llC~a par:l .1......,. de ,",Ca"",JIIU, 111: __ dias aIIIl&IIu6 • partir do vcnamcnto

OfICina! da Obripçiio.

AR.se (VETADO)

.)(VETADO)

b)(VETADO)

'c)(VETADO)
Ar, fi' O Podcr ExmotÍWD. por illl<'rrnll!io do Minilllrio da Ee-ia.

Faunda e PIane~menu~ "'\('llIrar6 "15 E'lacIul., ... D\\lriIU Federa' c all!\ MuniclJlK>o., bem
como AI lU" reSpeCIIV:lS aullirqul:lS, fundaçlles públicas c empresas nas quais detenham.
direla OU indirel.menle, o C'OnImle KioúrlO,. etn 1Ull.' OJlC~Çúes de crtdil" e'l~r\lO. as
mesmas condiçües de pa~:lrncnlo 00 de rclinallCllInlCnlo da oJívlda Cllerna que OOras" venha
• obter em decurrfncia. ele ftCpociaçÜC5 iufllO. credores ellrarJCeoros.

Par'v.fo único. N cIlvidas doIEstadm. do Dislrilo Federal e dos MuníclpiOl
juoto ao Tcwuro Racional. deeorrelllcs ele ftCllllCÍaçjIC5 de cuntralos de dlvkla Clle a ",rio
pran\id;As, a criltrio cio Ministtrio dl! t:.cDllumi:l, F.....nda ~ FI.""jamcnlo. pcl quutas
pr6pri:ll a que se referem III ar"- 158. Inc~ 111 e IV. e 159. 'ftCl'IDS l.aUne":,. c lo, e li. da
ComtUu~ãoFederal c. sendo ...... iMU.rlClCntes, romplementad:u JIl'!a emls'~ de lIl11lo1 •
especiais. na form:l cio arl. 3" clesl:l leI, ao par, pelO valor reneaociado. altm de -
prallli.s em Direito admilidaA.

M.,. O monlaate da di'lida pública mobiliária dos Estados. du DisIrUo
Federal c cI05 Municlpius. em 30 de selembro de 19'11. será refinanciado rncdi:ante •
celcbraçio de conlralO CSlICdfla'. ohservadt.> " e1Í5pllo1u no f ." do &'4 I" c fIO ar!. 3'. *sIa
1.... ,. ~.,....JdrK nc. ","IM. r.m "nrlrr ck~ tomadores firuus.

1 1. O montanle ele que .trata me arli~ lerá alualizado. ale a cI:IIa da
L\SÍn.~lur. do conlralo cum h",. nll CU.IO rnfditl díirio de financiamenlo dos mll"lIo da
divida pública mobiliá~i~ fcderal. divulpdo ~Io O:lRCO Cenlral do Ur;asil, obsi:~ 05
Iimiles de roIalem eSllIbelecido< pclas \lClNft:lS "'Pnles.

1 'Z' Os t/luIos I serem emitido& t:omo r:~ranliados conlralOS de que trata 
artiJO tcrio prazo de rCSl:llc illuais aos d» pre'l.ç~s ~ ~lvilla reli~nciad:l ri lI>brc os
mesmos Íl\cidirio encarcos equlV:llenles ao custo mtdlll dlAlIo de finana3menlo dos ulUlos
da divida pública mobiliária federal. dí'Nlpdo pelo Uanco Ceo..al rio Urasil.

M. 8' Os Eslados. o DiStrilo Federal e O< MunidpiOs que. a pgrtir tia dala da
a,inalura cIo5 Ct>rlI..I.... de r.lin.nciamcnID a que se rcrere esta Lei c alI!: 31 de dezcmbro tIc
1998. emitirem IÍlulos da divida pública mobili~rja, e.tc:eIO aquelC5 de.lin.1dos ao
alendimenlo dos preC:ll6rillS judiá.is pri:Yistos nu arl. 33 do Alo dM Djspnci~
Constitucionais Transilóri,,-<, lerão mdo o saldo a que se refere o I~I. I" desta Lei
imedi:llamenle cnnsWc:rado vencido, poclenoJo ler ex<:cullKhu as l:If:lnU:l5 que lhe d50
rnp:lklu.

f fi' Os saldos 114".11<.. remanc<cente., al'Urad", com base n:l I'<"ição de 30 de
lC~mbrll de 1Y91 serãu co,,");i.!.., na fnnn:l do t 3" de.le afli~u. 31t I data oJ. a.ssi""llura do>
conlf:lIUl de relin:lnciamenlo • 'lue se refere esla Lei.

M. 2" O .."iço da oJi.ida refinanciada na [orn.. do .rti~o :ln:erior. acre!oCldo
dos serviços das dlvi.!as de 'Iue 1I:,Ia u t 5" ~o me.mu arl'*" e Il art. 6° de>!a Lei. 'I0c e"·c~c'
os hnnu:,.. cst3belecldu'Õ pelu S~natfu rcuer;&l. será rcflBancJ:IUu em qljar;,;:u~ p:c,t..'iú~,
Uuncstraí§ C cunseCUlI\"'''. nalO m~"mas cond~itC's tJe juros l.1u témlÍno \lo CtJIllr.oll0 c.;;,;
rer1ll:tllCiamentu de que trata esta· Lei.

Art. 3" Som.me· scr50 rcliR:lnrrada... divkl;a,,· dos E,t~<J",. du D..:rito
Federal e dns MuniciplIlfo 4ue cml1nenl lltul'J' puhhtlJ$ e~pcC'íi:lI'" .:um rc:m..:r.cr3ç,lu
equi\'a1cnte ao:. enC'::ug,tl' rrC·.'''lCl'i nll'( ttt;ftCCI!\O\o ,·unu'Ut~ .Jc refinanCiamento ~'.J.ril U!so
QUill\ '-eJam tJ:uJU( C'lI ;:a~"'II!1a. (um rC':.:;.lrn no ~1'teft1a CCpCC131 (J.: lI~UlljõlÇ:io e de
eu.tód:.l • SI:UC. ud'nHlI~lr"uju pt'in DJi:CO Ct'mr..J \1(1 Urí1\II. C entlllll~"'C:I' .1 ;;anlr L1u
venclOlCnht. (um fHxJ~r hhcrJ,;/'l"1 t ) ~1I~re ~U.1.\ receita" rri·;'i:~~. nOi rcspeL!iVIK morml!![':s dOi
dr"iJa (•.In"oJitJ..c.!~ (um hao;e :1'" arl~. I'" e =~ \lc..t.l 1.c.:1.. ~ que: os ucpo!.ttarem Junto .10
Tesouro ~3cio~1. 3 Ulalu de bõlr:lnUa dos valtlreot rcfln;mtlõu.ftó.

f li Em c:lSl' du n5u re.~bi~lode seus crtdilOS, o Te<OOru Nxio"!,' podetA
cucutar a ll~r:lnlia de que tr:ll:l !,I~ :lrt!~", sacandu (lInt.~ ~ com:!. d.: ccntraliza.;oIU de
receilas própri:lS do>; btadus. do DiMlIw federal e w. MuftlClptoL

f ~ A rcmuner.u;"oIO dos lilUlcs ele que lrata este anir,o somente ccu:u4
quando de SIl3 efeliva quilação pek. emtteme.

t]l A cril~rio di. MrMttrío da Econnmil. "azend:a e PI:lnejnmcnlo. pc'<lc:riO
ser aceita ainda, comu I!.r.nlla do re/in:atlCia_ntu. lO quot;I6 pr6rri:u 1106 Elolados. do
Distrilll Fedcr:ll e dos r.1unicirK'" de que tn_ ftll~ivalflC'" OI ans. 158. incisca JII e
IV. e 159. incisoll. :lll_:a e b c 11 da CDIISliluiçio Fedcr:ll.

Parilrafo único. Os t1tulos clestiftllldOl ao alendíme1lto" precat6rios judiciail
Dln scr~ regim""'" nll·SEUC.

Art. 9" O monlanle Ilquidu de cJíreilll!l e obricaçbes ele nawreQ lin:lftCClfa de
....l"lIIS:lbilidadl· d.. Ctloce"ionári:lS de energia elelrica dos Estados. !k> ~Irilo FeÚ""'1 e
ck.. Munk11'iu•• loert. refInanciado em sepllradD, sel0ndo Oi _ pnacfplOS cslabclecKlo5
\IC' arl. I" de..a Lei. no 'IIIC alllber.

f I' O refin:lnciamentu a que se refcre esle artilo ~ ISSCIUrado a qll3Í5qUCr
IIthil"" ..io aICllIlÇõld<l' pcl"-'re~ da leI n" 7.'176. de 27 de dezembro de 1%9. eIe~erock>as
enlid3de. in3din.plenle<. em. relaçon !' cs...~ di.ioJ.... rer;ul.ariz:lr ",as posiçócs frcntc !K'
Tesnuro Nacion.l. '<lmu rondlÇfln.,.ma ~ a"",,"ura dos conlrllos I que se refere e":l LeL

f 2" O monl:lnle Ilqoidn relillllnci:lck> ser~ ~ranlidu pcl:tS reccil:tS prlIpriu
da< emprc&:ll Ctmc•••ínnãrias. bem comu por oolras l:o,ranti:lS em Direi\(J :l:!mllid"" a
crilerio do Mini'lcri" da Emnomia. Fa••noJ. e rl~lK'l.m.nll~ l'I:lo in!e~ranoJo o montanle de
endividõlmenlll do< resptcli.os EMadu.. do Distrilo ':eder:ll e dos Muni.:iplOS-

Arl. 10. t:. f.cuh3.!.. l, enlid,u\c!; p,;hliCl.s lIe sane;unenlo b6.\ico dl\\ Eslados.
do Di<lrilo Fedcr.1 e do< Municil.i...... mesmo IflItamenlO dl.pcns:ado ts CVDCCM'~~de
cnerci:l el~tric:l. evnf..nne .. anilo'" am.rlU'.

Art. I I. Se as reeeila. prúprill., da. enlidades lfICociunadas nos arL.. .,. c 10
dest. Lei n:\n Curem <\Ific,cnlc, p:ara lIaranhr 0\ re~pccllv",ClIntr:lIllS tIc relill.lnci.mcnw
Ol>jcl<l de<l:l lei. 1I<",n .1< seu. ("~lIol...Jnre" E'l.duo, Di,I.'iIO _F~der:ll c :..:ur.ldJ......
obnaadt"' a clJmplcntt.:n~:H;.1:.\ .,,' furn\'::J, tk't an. 3'" C'. se. ••N,b 11\\U11CIcntes. C\)m ~ "IUbbI3J
prÓp"a.." 'Iue '" r.ier~m Ih an,. I.<S. Ine;'", ~!I. e IV. e 1;9•. inci5L"; ~. ;;tlirH;:L\ a e li • 11. da
COftlutuu;J.u fçJer·,d t.: ou::,,otc; em l>1rt'l tn :IdrnJI~. a crlléno ck) ~11lUSlérto tJa I:CUnf·::u:a.
FazclMJa e I":artej;tm.:nan, ftõÍu pc-.klKloC~~ uJUIft:lS uUr~r a dc:z por cenw w lUWI &:éIi
pr:lftlias oCerecidas.
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Art. 16. O rWcr EAeCUli\l1 ~'pcuir~. nc, prazo de nll"enla dias, IIOrIlW
replamenlando a ..ecu,';o 110 dispasl\! ro prc\ente Lei.

ArL 17. r:.sla Lei entra elll vi&'" na .laIa de ,,'a puhlicaçáu.

Art. 18. Re\'ogam-se a.\ dispu,"i~,")('s em ('on1ráriu.

Art. lS. (VETADO). . P~rá~r.lfo únkll. 1'., "''I> Je g~rõlluia cllnlplememar oferecida pelos I:'tauo••
pck. DIStrllo l'cJcrJI e "do, ~IIII1I<I""lS. o .,;co muntante será mcluíuo no luMe de
eooh..id:srnenlu lJo rC'i'c,"lI\U g~.r.Il1I1JHr.

An. 12. rJril fine;, th refinandarncnlu d~ 4ue' trata eMa I~i t eAigida a
adimrJ6nazr dOiS p:u~da" d.l'" lh-.ida" \cndJa" t"111rC- lO ,Ico "I."temhru de lQuj e ::l d.ua da
..~in:uur:ados tCSpC'Ch\"OIõ C'unlrahl<;' lh: rdmanCI:1nh:nlu Je: llue nata o ;JrL lU deslJo Lei.

Art. 13. O d;"'(\l)"tu nco"ln Lei, e"pcciallllC'ntc nus seus arts. 20. ~". 7'J e 8\),
obsf'rvará 3<;, rcwlu~."~!i d(1 St!~:lI!1I reJeTai. prevIstas no~ inCISO" V. VI. VII. \'111 c: IX do art.
S2 da ConsUtllu;;io JcLJ~ral.

Art. 14. O rud~r f,cC'llli"n cncaminha.rá'au Congrcss.o Nacional:

, I· no pr:lIU de 11I'\!,."nt I IJb" Cll!\laJt'S u:\ uat" de ~IJ:'I ~<:,iniltura. C/'i';;":; JO$
ronlralos de rcfinanclam~nlU a llUC S4: ref.:rcm os arts. 1t '. jl1. YJ e 10 desta Lei;

11 • até ]~ de mtU~o LIc 1'N~. {'ltlljeltJ ..I..• It •• ':''':'U'ldCl mhre a compatibilizaçlo
da extruçlo dt\l:1 '.ei e R~ nomJ:1!1õ apFUvóu.hts peln'ô J.c.lt; ~.: .Jti.:trl.1.Cl. Otç"..~ntâriu e UI:
Orçanw:nro. p;ua IYYZ.

República.
Brunia. 30 de d~7..mtoro de 1'1'11. 170" da Inu0l'Cndência e IlI3" da

FERNANDO COLLOR
Jarbas Pas..rinho
Mllrcilio Marquc$ Morcira

file NSAGE/v1 ~ ~ 4q .De J.."f.pe rAN6{#í!.D 1>f- {í'f3, :DO

?D De~ e·'f.ECUI! (/ tJ

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos tennos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de

Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da

Fazenda, o texto do projeto de lei que "Estabelece diretrizes para a consolidação e o

reescalonamento, pela União, de dívidas internas das administrações direta e indireta dos Estados,

do Distrito Federal e dos Municípios, e dá outras providências".

Brasília, 27 de jahei ro de 1993.

8YPos',CÃo DE fv10TIVD5' ~fV1 rJ~ooÇ/MF Df. )Á ])E

:rItN 8.( R.D f Dg ftftf3 DO 5 eNHDfL fVl / NI5TIl o PE. 13-5TIi
PD DA f AtfNJ)/t .

Excelentissimo Senhor Presidente da República,

Tenho a honra de submeter
Excelência minuta de projeto de lei
para a consolidação e reescalonamento

à consideração de Vossa
que estabelece diretrizes
de dividas da administração
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direta e indireta dos estados, Distrito Federal e municípios para
com a União e entidades por esta controladas.

2. Nos termos do projeto de lei, serão refinanciados os
saldos devedores apurados em 31 de janeiro de 1993, decorrentes
de operações de crédito interno vencidas e vincendas e as
operações de financiamento realizadas com recursos do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, destinadas à construção de
habitações populares e a obras de saneamento e de desenvolvimento
urbano.

3. Aos saldos a serem refinanciados ainda poderá ser
incorporado, a critério dos devedores, o montante existente em 31
de janeiro de 1993 das dívidas das entidades devedoras,
decorrentes de obrigações financeiras assumidas junto a bancos
comerciais estrangeiros, garantidas pela União, substituídas por
títulos emitidos pela República Federativa do Brasil, em
conformidade com o acordo denominado "Brazil Investment Bond
Exchange Agreement-BIBs", firmado com os bancos credores em 22 de
setembro de 1988.

4. O refinanciamento será pago em duzentas e quarenta
prestações mensais e consecutivas, sem carência, calculadas com
base na metodologia do sistema PRICE e estará sujeito às taxas de
juros equivalentes às médias ponderadas das taxas aplicadas nas
dívidas de cada mutuário junto a cada credor.

5. A dívida refinanciada será garantida por títulos
públicos especiais a serem emitidos em favor da União pelos
estados, Distrito Federal e municípios, podendo ser vinculadas
ainda as quotas próprias de que tratam os artigos 158 e 159 da
Constituição Federal.

6. Aos devedores que pagaram ou estão efetuando
pagamentos de prestações relativas ao período de 30.09.91 a
31.01.93,. o projeto de lei concede prazo de carência a ser
determinado em função dos valores pagos pertinentes aos contratos
de refinanciamento. A adoção da medida objetiva dar tratamento
isonômico às unidades da Federação e aos municípios adimplentes
no referido período.

7. Especificamente para o setor elétrico - cujas dívidas
serão objeto de refinanciamento por contrato em separado
possibilita-se a inclusão dos valores decorrentes de fornecimento
de energia, com vistas a ensejar o acerto das dívidas existentes
em nome das concessionárias junto a empresas geradoras de
eletricidade.

8. Em face das peculiaridades técnico-operacionais a que
se subordina a dívida pública mobiliária dos estados e
municípios, optou-se por disciplinar no projeto de lei que seu
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refinanciamento dar-se-á mediante observância dos critérios que
vierem a ser definidos pelas autoridades monetárias, no prazo de
até 90 dias contados da publicação da nova lei.

9. O projeto de lei objetiva implementar a orientação de
solucionar os grandes passivos do setor público, constante do
documento "Diretrizes de Governo para Ações de Curto Prazo",
recentemente aprovado por Vossa Excelência. A existência de
dividas vencidas vultosas e não pagas exerce efeito negativo
sobre as expectativas dos diversos agentes econômicos, que tendem
a considerar como não duradouro e sustentável o equilíbrio
macro-econômico alcançado, enquanto não for equacionado o
pagamento desses passivos.

10. Registre-se, afinal, que o projeto de lei, sem perda
de coerência com os princípios básicos que norteiam o
refinanciamento, remove empecilhos operacionais que vinham
dificultando sua implementação com base na legislação anterior.
Nesse sentido, entre as principais inovações constantes do
projeto, em relação à Lei n 2 8.388/91, destacam-se: o tratamento
em blocos separados das dívidas contratual, do setor elétrico e
mobiliária; a utilização de taxas de juros médias ponderadas ao
invés de uma única taxa de juros para todos os devedores e
obrigações; a periodicidade mensal das prestações e o
fortalecimento das garantias.

Respeitosamente, ~

\\ \ V \ I \1(' ,\
\ CVJ-.;\...() \\ \ \:; í. Iv<'- ' .'-.-Iv

PAULO ROBERTO HADDAD
Ministro de Estado da Fazenda

ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTiVOS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA
NQ 005 , DE J.l / OJ./ gg.

1. Síntese do problema ou da situação que reclama providências:

Vultoso passivo do setor público a nível dos estados e municípios e de suas con
troladas. Conseqüentemente, existe expressiva inadimplência no endividamento
junto à administração federal direta e indireta, considerando serem inconsisten
tes e de difícilliquidez as garantias atualmente vinculadas aos contratos.
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2. Soluções e providências contidas no ato normativo ou na medida proposta:

Estabelecer condições para refinanciar os saldos devedores dos estados, do Dis
trito Federal e dos municípios, apurados em 31.01.93, decorrentes de operações
de crédito interno vencidas e vincendas, existentes em 30.09.91, e, ouvido o Con
selho Curador do FGTS, as dívidas originadas das operações com recursos do
Fundo. Estabelecer, ainda, a vinculação de garantias eficazes- mediante emissão
de títulos especiais dos estados e municípios - e a cessão das quotas do FPE e
FPM, para assegurar liquidez aos contratos de refinanciamento.

3. Alternativas existentes às medidas ou atos propostos:

Não existe mecanismo que permita o -refinanciamento da dívida. A alternativa
seria manter as condições atuais dos contratos, o que implicaria, por lógica. a
continuidade da atual inadimplência.

4. Custos:

Existe na STN estrutura funcional que operacionaliza o programa de refinancia
mento sob a égide da Lei nQ 7.976, de 30.12.89, e que administra haveres da
União decorrentes de operações de crédito. Para implementação do refinancia
mento disciplinado no incluso projeto de lei, haverá necessidade de readequar o
esquema de funcionamento, para que não haja solução de continuidade na opera
cionalização do programa. A ampliação físico-funcional da estrutura está sendo
objeto de estudo à parte no âmbito de ação desta Secretaria.

5. Razões que justificam a ufR;ência:

o imediato início do programa tem o mérito de coibir a continuidade da inadim
plência após 31.01.93, visto que serão reescalonadas as dívidas vencidas até
aquela data e as obrigações vincendas, relativas a operações formalizadas até
30.09.91.
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6. Impacto sobre o meio ambiente:

Nenhum.

7. Síntese do arecer do ór ão ·urÍdico:

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional manifestou-se de acordo com o pro
i<:to elab<;>r~do no âmbito da STN, feitas algumas adaptações no seu texto me-l
diante prevlO entendimento.

Aviso na 123 - C. Civil.

Brasília, 27 de j ane i ro de 1993.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria a Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da

República. acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda,

relativa a projeto de lei que "Estabelece diretrizes para a consolidação e o reescalonarnento, pela

União, de dívidas internas das administrações direta e indireta dos Estados, do Distrito Federal e

dos Municípios, e dá outras provid~ncias".

Atenciosamente,

HENRIQUE EDUAR
Ministro de Esta

Presid~

A Sua Excelência o Senhor
Senador DIRCEU CARNEIRO
PlÍmeiro Secretário do Senado Federal
BRASíLIA-DF.

FERREIRA HARGREAVES
Chefe da Casa Civil da

da República
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o SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Finda a leitura
do expediente, passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Cardoso Alves.

O SR. CARDOSO ALVES (Bloco Parlamentar - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados, ainda hoje a Casa está preventa para votar, em segundo
turno, a instituição do Imposto Provisório sobre Movimen
tação Financeira, que tem o condão, embora represente mais
um imposto, embora seja mais um gravame para a parca bolsa
dos brasileiros, de gravar todos indistintamente. Dele não
escaparão a imprensa, as confissões religiosas, as fundações,
os clubes de futebol, as sociedades pias, nem as sociedades
sem fins lucrativos, enfim, nenhuma das entidades que estão
isentas do pagamento de impostos de acordo com a Consti
tuição. Todos pagarão. Pagará até mesmo a economia infor
mal, que hoje ganha foros de grande importância no concerto
econômico do País. Portanto, esse tributo tem o condão de
trazer em si a isonomia. Ninguém escapará dele.

De todos os projetos que tratam do assunto, o do Depu
tado Luís Roberto Ponte, sem dúvida, é o mais completo
e o mais adequado ao País. A proposta traz, logo no seu
frontispício, esse imposto ao lado de outros. É um adianta
mento na filosofia e no número de impostos o que propõe
o nobre Deputado Luís Roberto Ponte. A sua principal filoso
fia é que, sendo o seu projeto composto de impostos pratica
mente indiretos, todos pagarão: a economia formal e a infor
mal. Por outro lado, reduz de 58 para quatro ou cinco o
número de impostos. O que será gravado? Importação expor
tação, automóveis, telecomunicações, combustíveis, energia
elétrica, cigarros, bebidas e prevê ainda, além da taxa previ
denciária, o novo Imposto sobre Movimentação Financeira.

Entre a votação de hoje e a lei regulamentadora dessa
inserção constitucional, mediará um tempo de aproximada
mente dois ou três meses, suficiente para que todos possamos
tomar consciência mais aguda do projeto do Deputado Luís
Roberto Ponte. Nesse interregno, poderemos concluir que
o Projeto Ponte elide, impede, executa, mata a burocracia.
Ninguém mais terá de responder a questionários, preencher
formulários, passar boa parte do seu tempo debruçado sobre
uma declaração artesanal e burocrática de impostos a pagar.
Assim ocorrendo, não haverá conferentes, e a corrupção tam
bém estará posta ao lado.

Ademais, Sr. Presidente, ele terá, por meio dos impostos
indiretos ql!e propõe, o dom de trazer para o universo tribu
tário as isenções, que, segundo o nobre Deputado Gastone
Righi, atingem praticamente 60% do que se paga hoje em
matéria tributária ao Estado, e a economia informal, que,
de acordo com os entendidos, representa 30 ou 40% da econo
mia nacional.

Sr. Presidente, com essas considerações e com esse alerta
à Casa e ao Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados
votará hoje à noite - é claro, se houver quorum, porque
não está "pintando" - pela segunda vez a reforma eleitoral
e mais um imposto proposto pelo Governo iniciante do nosso
País.

Era o que tinha a dizer.

O SR. WILSON CAMPOS (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

Sr" e Srs. Deputados, aceitando o mote do Deputado Cardoso
Alves, que não o fez da tribuna - se tivesse feito, talvez
tivesse mais ressonância - com muito prazer informo que
sou candidato a 19 Secretário da Câmara. E tenho certeza
de que contarei com o voto de S. Ex·

O SR. CARDOSO ALVES - É recíproco, Excelência.

O SR. WILSON CAMPOS - Congratulo-me também
com S. Ex· por ser candidato a 29 Vice-Presidente. São Paulo
e Pernambuco vão entender-se na nova Mesa.

Sr. Presidente, já falava o Deputado Cardoso Alves sobre
a necessidade de aprovação do Imposto Provisório sobre Mo
vimentação Financeira. Sabemos que há uma economia inviSÍ
vel no País"e que só o assalariado paga imposto, principalmente
o malfadado Imposto de Renda. O que se quer fazer, após
a aprovação da proposta do Governo, é possibilitar que, pelo
menos neste ano de 1993, seja extinto o princípio da anuali
dade dos impostos, para viabilizar o Governo, que parte do
princípio de correção para todos os brasileiros.

O Governo Itamar Franco veio para melhorar a imagem
da Nação, com um programa de honestidade e austeridade,
o que não foi feito no Governo anterior, que só contribuiu
para o aumento da corrupção no Brasil. S. Ex· tem um Minis
tério coeso, do qual participam as várias facções existentes
nesta Casa. Eu não poderia deixar de ressaltar os Ministros
Murílio Hingel, da Educação; Antônio Britto, da Previdência
Social; Lázaro Barbosa, da Agricultura; Jutahy Magalhães
Júnior, do Bem-Estar Social; Alexandre Costa, da Integração
Regional, e tantos outros que estão prestando um grande
serviço ao País.

Sabemos que muitos querem atrapalhar a vida da Nação
porque repetem sempre aquela cantigazinha que conhecemos,
do quanto pior, melhor. Mas vemos o esforço dos Ministros
Alberto Goldman e Henrique Hargreaves. Só discordo do
Ministro da Saúde quando, segundo os jornais desta semana,
tenta convencer-nos de que, para combater a inflação, também
se faz necessário o aumento dos juros escorchantes que aí
estão.

Gostaria de pedir ao Presidente Itamar Franco que regu
lamente o artigo constitucional que determina juros de 12%
ao ano, mais correção. Não é possível que continue esse des
respeito. Diz o Sr. Presidente da República que um dos maio
res fatores da inflação é o juro escorchante.

Vejam, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que quem mais
se revolta contra aqueles que admitem a imediata aplicação
do chamado imposto do cheque são os banqueiros, que há
mais de 20 anos não pagam impostos cOmO pessoa jurídica;
são os grandes empresários, acostumados a não pagar e que
vivem sugando os trabalhadores.

Sr. Presidente, vamos fazer justiça. Vamos, com digni
dade, votar em segundo turno o que já foi aprovado por
esta Casa. .

Apelo a todos os companheiros, aos que não estão aqui,
àqueles que nos ouvem, aos que vão ler o Diário do Congresso
Nacional para que aprovem por maioria mais que absoluta
- se possível, por unanimidade - o que foi proposto pelo
governo honrado do Presidente Itamar Franco.

O SR. JESUS TAJRA (Bloco Parlamentar - PI. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
na última sexta-feira, sob o patrocínio do Governo de São
Paulo, realizou-se, naquele grande Estado, uma concentraçãc
para o lançamento de um manifesto que se diz ser ~r uo;
novo pacto federativo.
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Essa iniciativa do Governador de São Paulo, acolitado
por tantas personalidades iportantes da política daquele Esta
do e - por que não dizer - do Brasil, foi, no mínimo,
infeliz, até pelos termos com que foi apresentada à Nação
brasileira.

No momento em que o País enfrenta graves problemas
de inflação, de desemprego e de fome, a preocupação maior
demonstrada pelo Governador de São Paulo, pelo Presidente
do PMDB, Sr. Orestes Quércia, e por tantas outras figuras
que estiveram presentes ao ato, como o nobre Líder José
Serra e o Ministro Fernando Henrique Cardoso, é ,dizer ao
País que a representação nesta Casa precisa mudar, sobretudo
em detrimento das bancadas do Norte e de alguns Estados
do Nordeste, a fim de ampliar o poder político do já poderoso
Estado de São Paulo.

Sr. Presidente, as coisas seriam muito bem ditas fora
desse contexto, porque há desigualdade e injustiça em um
outro plano, o da fome, o das desigualdades regionais em
nosso País.

São Paulo, hoje, congrega uma esmagadora parcela da
população brasileira. Essa população é composta de milhares,
centenas de milhares, talvez milhões de nordestinos, de nortis
tas e de cidadãos oriundos do Centro-Oeste. Por quê? Porque
foram levados a São Paulo pela necessidade de sobreviver,
já que lá se concentrou o maior parque industrial não apenas
do Brasil, mas da América Latina.

Sr. Presidente, temos de nos preocupar com o modo como
poderemos suavizar as desigualdades regionais, para que o
povo brasileiro seja menos desigual não através de represen
tação nesta Casa, mas pela superação dos problemas dos brasi
leiros de segunda e até de quinta categoria, que vivem na
miséria.

O que aconteceria se as coisas fossem diferentes e São
Paulo passasse ater, como sugere a Folha de S. Paulo, pelos
cálculos que fez, 109 Deputados? Se São Paulo, sem esse
poder político que alegam não ter, já manda e desmanda
neste País por intermédio de suas Lideranças, imaginem o
que será.

Esse não é um problema de cálculo aritmético, Sr. Presi
dente. É um problema cuja solução é a que se buscou dar
na Constituinte, da qual fizeram parte Deputados e Senadores
por São Paulo, os quais concordaram com os cálculos então
feitos. Não se pode alegar, como disse o Sr. Orestes Quércia,
que o regime militar fraudou a decisão popular e que essa
violência não foi corrigida pela Constituinte. Não foi nenhuma
violência do regime militar. Quando ele invoca isso, é para
sensibilizar os democratas, os liberais, que ainda alimentam
preconceitos sobre aquela época, quando houve o predomínio
de governos militares.

Mas, Sr. Presidente, eu não poderia deixar de destacar
a palavra do Governador de São Paulo, quando diz que essa

,campanha visa corrigir as distorções, para ser uma vacina
,contra o separatismo. E ainda nos ameaça com o separatismo,
'querendo reeditar 1932.

Não podemos concordar com isso, Sr. Presidente, princi
palmente nesta hora, em que os brasileiros estão diante de
uma crise das piores que já vi em minha vida, diria mesmo
a pior, com milhares de desempregados passando fome. O
Estado de São Paulo se preocupa com o fortalecimento do
seu poder político, quando deveria suavizar a situação de
desigualdade entre os brasileiros.

Sr. Presidente, peço que V. Ex~ me permita destacar
u,m trecho desse manifesto, que diz:

" ...distorções acmuladas ao longo dos anos e que
agora revelam a sua face mais cruel estão produzindo
discriminações entre brasileiros. "

Isso estaria muito bem dito fora desse contexto, ou se
se destinasse a combater a miséria, a fome dos nordestinos
que saem do sertão aos milhares, rumo ao sul do País, em
busca de sobrevivência.

A mesma nota diz mais adiante:

"A unidade e a integração nacional tão duramente
constatadas não podem ficar expostas aos equívocos
de uma legislação que privilegia minorias, no momento
em que estão em jogo assuntos vitais para o País, a
começar'da ruptura com o atraso do pensamento social
e político."

Sr. Presidente, não é esse o caminho para superar a misé
ria. O caminho é modificar a situação desses milhões de brasi
leiros que ainda penam por este Brasil afora, nessa imensidão
territorial que é o nosso País, sobretudo do Centro-Oeste
para cima.

. O Sr. Governador de São Paulo e os que compareceram
à sua manifestação deveriam levantar os braços e agradecer
a Deus por estarem vivendo uma situação de privilégio diante
do resto do País, e não invocar poder político maior.

Imaginem V. Ex", essa dita minoria que decide os proble
mas vitais do País age como se nós nordestinos, nortistas,
estivéssemos trabalhando contra os interesses da Nação. Sabe
mos - e não é difícil verificar, pois basta fazer um levanta
mento das votações aqui realizadas - que as decisões nesta
Casa são tomadas não pelas regiões, mas pelos partidos. Não
é difícil constatar o que afirmamos.

Esse movimento deve ser condenado. Eu o .considero
até fora da lei, porque insinua separatismo, a violação desse

.torritório sagrado. que é o Brasil, que vai do Oiapoque ao
Chuí e que não pode estar à mercê desse tipo de insinuação,
parta de onde partir, porque amamos cada pedaço do território
brasileiro, seja do meu Piauí, do Amazonas, do Rio Gran.de
ou de São Paulo, por cujo povo e Estado tenho' a maIOr
afeição, já que lá passei parte da minha vida.

Portanto, não podemos concordar com esse movimento,
que precisa ser imediatamente abortado, para que n~o pros
pere. Invoco até a ação do Presidente da Repúbhca para
abortar esse movimento nas suas origens.

O manifesto termina dizendo:,

"Tenhamos a coragem de consagrar a igualdade
entre os brasileiros, em nome do futuro do País."

Concordamos plenamente com esta frase, mas não com
o substrato do que aqui está.

Era o que tinha a dizer.

o SR. JONES SANTOS NEVES (Bloco Parlamentar 
ES. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Depu
tados, gostaríamos de salientar que o Partido Liberal, que
temos a honra de presidir nesta Casa, é, sobretudo, um partido
ético, porque o liberalismo social coloca em primeiro lugar
o homem, que é um ser moral. Daí por que empreendemos,
no ano passado, uma ampla campanha contra a corrupção.
Participamos ativamente do impedimento do ex-Presidente
Fernando Collor, o que, a nosso ver, influiu decisivamente
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para o êxito de todo ° processo, que correspondeu ao início
de uma nova ordem que se deseja instalar no País.

O processo de ímpeachment do Presidente Fernando Co
llor não é um desfecho. Na realidade, é o início de uma nova
ordem moral, que precisa ter prosseguimento. Para isso, certa
,nente é preciso inquinar a punição dos culpados e proceder
2i urna reforrnulação na mente dos eleitores e dos políticos.

Sobre essa reformulação, Sr. Presidente, consideramos
importante destacar notícia publicada no "World Bulletin n9

10", do Movimento de Rearmamemo Moral, sob o título
"Compromisso de meio milhão de pessoas contra o suborno",
de cujo teor consideramos importante dar conhecimento à
Casa.

"Na campanha eleitoral para a Assembléia Nacio
nal de Taiwan, 520.000 pessoas assinaram compromis
sos de que não aceitariam suborno e não votariam em
candidatos que aceitassem ou oferecessem suborno,
e remeteram suas cartas de compromisso para o escri
tório do MRA em Taipei.

A resposta à Campanha da Eleição limpa foi tão
significativa que o escritório até parou de contar as
cartas: passou a pesá-las!

A televisão e os jornais fizeram repQrtagens, mos
trando os gigantescos pacotes de compromissos.

Sessenta e sete organizações religiosas e culturais
se juntaram ao MRA na campanha.

Do total de 370 candidatos às eleições, 156 assina
ram compromissos de que eles não participariam de
processos de subornos, comissionamentos ou corrup
ção.

O "China Times", diário de maior circulação, está
emoldurando os compromissos para os candidatos pen
durarem em seus comitês de campanha.

O diretor do Instituto Matsushita de Governo e
Economia do Japão pretende visitar Taiwan com um
pesquisador, para estudar a campanha. Um bom núme
ro dos diplomados pelo Instituto são membros do Parla
mento, e estão grandemente interessados em métodos
de saneamento da classe política. "

Ora, Sr. Presidente, esse é um exemplo que devemos
seguir no Brasil, tcndo em vista a realização das eleiç?es em
1994. Devemos iniciar logo um processo de compromet!mento
dos nossos Congressitas ou dos futuros candIdatos aquelas
e1eiçües, para que não mais convivam com os proc:ssos de
suborno, corrupção e comissionamento, nem os admItam.

Assim, Sr. Presidente, por achar realmente de muita im
portância essa notícia, solicitamos a colaboração de nossos
pares para que, no Brasil, se inicie movimento semelhante.

. Encerran:os, repetindo uma frase que já tivemos a opor
tumdade de dIzer aqui: "Uma classe política saneada é metade
de uma nação construída."

o SR. NAN SOUZA (Bloco Parlamentar - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
ao saudar os companheiros desta Casa, quero registrar que
ontem, neste plenário, realizou-se uma Convenção bastante
emocioname e principalmente democrática, com a fusão do

PST e do PTR, da qual saiu outra sigla, o Partido Congressista,
que reflete a preo~upação dos seus membros, Deputados e
Senadores, movidos pelo ideário que possibilitará à agremia
ção ser um instrumento de articulação nesta Casa e, sobretudo,
de debate das grandes questões nacionais. Entendemos que,
mais do que nunca, o País precisa ter partidos organizados,
capazes e comprometidos com a Administração Pública.

Entendemos que é hora de cada partido emprestar sua
contribuição ao País, para acharmos soluções para os angus
tiantes problemas que estão a afligir nossa sociedade, como,
por exemplo, a questão da habitação, sem naturalmente fazer
referência, a priori, ao ajuste fiscal, um componente que tam
bém precisa ser debatido e votado com consciência plena do
que representa.

O assunto habitação deve estar na mesa de cada partido
político. É preciso encontrar uma solução. consensual p~ra
o problema, não só pelo aspecto da moradIa, como tamb~m

pela possibilidade que tem o setor de reaquecer a economIa,
tendo em vista que é segmento mais dinãmico, capaz de gerar
empregos a curtíssimo prazo.

Precisamos entender que essas questões sociais implicam
necessariamente decisões sobre políticas macroeconômicas,
com programas de políticas públicas capazes de gerar emprego
e renda num País onde quase 70% da população estão à mar
gem do processo social. Estamos convivendo diariamente com
mães e pais de família que enfrentam as livrarias, as escolas
públicas sem vagas, incapazes de absorver a grande demanda.

Sr. Presidente, ao registrar a criação do Partido Progres
sita, quero conclamar os companheiros que estiverem dese
jando mudar de partido, a se incorporarem ao nosso neste
momento de grandes decisões nacionais. O Partido Progres
sista está à disposição de todos e conta nl.? seu comando com
a presença do ex-Governador do Paraná, Alvaro Dias e, como
Presidente de honra, com a do Governador de Brasília, Joa
quim Roriz.

O SR. JOÃO FAGUNDES (Bloco Parlamentar ~emo
crático - RR. Sem revisão do orador.) - Sr. PreSIdente,
Srs. Deputados, preliminarmente quero louvar por todos. os
títulos a presença neste plenário - aliás, de n.úmero reduzIdo
_ de quatro Deputados do Estado de RoraIma, o qu~ bem
comprova o .idealismo desses representantes, a despeI~o de
estarem seriamente ameaçados de perder o emprego, ~e vmgar
a tese do Governador Fleury segundo a qual Rora:ma, por
não ter 300 mil eleitores, não deve ter representaçao parla
mentar.

Estão aqui quatro nobres representantes do povo rorai
mense, quase 50% dos que se encontram presentes no plená
rio. Por que estão, Sr. Presidente? Porque o único modo
de o Estado de Roraima aparecer na "Voz do Brasil" e ter
dimensão política e através da sua representação parlamentar.
Outros Estados têm os sindicatos, as federações, as universi
dades, mas Roraima. assim como os demais Estados peque
nos, só tem mesmo o entusiasmo e a voz de seus Parlamentares
para falar bem alto, em nome dos que não têm voz e vez.

Congratulo-me com os nobres representantes de Roraima
que se encontram em número de quatro, quase 50% dos que
estão no plenário.
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Não sei como querem estabelecer o regime parlamentar
de governo no Brasil. Será que as poltronas irão decidir em
nome do Governo do País.?

Outro assunto, Sr. Presidente.
Quero apelar à ilustre Ministra Luíza Erundina para que

mantenha em funcionamento o setor da Secretaria da Admi
nistração Federal que trata dos assuntos relativos aos ex-Terri
tórios Federais.

Com a transformação dos Territórios em unidades autô
nomas da Federação brasileira, em decorrência da Consti
tuição de 1988, muitos funcionários civis optaram por conti
nuar no funcionalismo federal. Em vista disso, inúmeros foram
os processos de redistribuição de funcionários tratados pela
Administração do Pessoal dos Extintos Territórios (APET),
setor competente da SAF para cuidar de tal matéria.

Mas também muitos foram os funcionários que, até hoje,
não tiveram oportunidades de exercer o direito de opção quan
to ao regime jurídico que pretendiam adotar: se federal ou
estadual.

Tal é o caso da Polícia Militar de Roraima que, embora
sendo federal ao tempo do Território, passou automatica
mente para o regime jurídico estadual, em visível lesão ao
direito adquirido. Nessa situação, é fundamental que a nova
Ministra-Chefe da Secretaria de Administração Federal
(SAF), mantenha em funcionamento o setor daquela Secre
taria que se destina a tratar de assuntos relativos aos antigos
Territórios, pois a extinção de tal órgão acarretaria sérias
dificuldades na tramitação dos inúmeros processos que ainda
não estão definidos.

Durante o Governo do Presidente Collor, houve a preo
cupação de desmontar a máquina administrativa considerada
ociosa. Mas nada foi feito para reorganizar o que foi desmon
tado. E hoje chegamos ao cúmulo de ter funcionários em
disponibilidade e contrato com pessoas incapazes de fazer
o trabalho dos funcionários que foram afastados.

Esse é o desafio que aguarda a Ministra Luíza Erundina,
em boa hora nomeada para esse importante setor da Adminis
tração Pública. Espero que ela não desmonte um órgão que
vem produzindo os melhores resultados no tocante ao funcio
nalismo dos Territórios transformados em Estado.

Acho que ela deve prestigiar e aprimorar a APET, como
forma de encontrar a solução para os inúmeros problemas
que ainda existem no tocante ao funcionalismo público dos
extintos Territórios Federais.

o SR. FERNANDO CARRION (Bloco Parlamentar 
RS.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, quero congratu
lar-me com a Nação brasileira pela aprovação, na última quar
ta-feira, neste plenário, do projeto que desregulamenta os
portos brasileiros. Depois de uma tramitação prolongada, com
duas passagens por esta Casa e uma pelo Senado Federal,
foi ele finalmente aprovado. Consegue-se com isso derrubar
o importante monopólio do fornecimento exclusivo de mão
de-obra portuária através dos sindidatos das categorias. Esse
monopólio infelicita, há muito anos, a Nação, mas há ainda
outro monopólio no País: o do Petróleo.

Gostaria de comentar a notícia veiculada de ontem do
jornal O Estado de S. Paulo, de São Paulo. Consideremos
alguns pontos principais:

"Em todo o mundo, os países produtores de petró
leo - inclusive os comunistas - estão revendo o mono
pólio estatal, abrindo a economia petrolífera para parti
cipação do capital privado, atraindo investimentos ex- .

temos para aumentar a produção e importando tecno
logia para melhorar a qualidade de suas refinarias.

Atraso - o Brasil é o único país do mundo a
manter um modelo energético atrasado, fechado e xe
nófobo, e isso choca porque há risco de colapso na
produção de energia.

Brasil e Estados Unidos na contramão - O Brasil,
por possuir uma legislação monopolista, rígida que não
permite sequer a parceria em projetos de desenvol
vimento - vide os contratos de risco, naufragados es- .
petacularmente pela ação perniciosa da Petrobrá~ em
1977 - e os EUA, cuja produção caiu ao nível mais
baixo dos últimos 50 anos, por ser o país onde o investi
mento em exploração é o mais arriscado: cobra taxas
e seguros elevados e mantêm conflitos acirrados com
organizações ambientalistas.

Com raras exceções, o monopólio estatal foi o
modelo que prevaleceu para a economia petrolífera
de todo o mundo, até a década de 80."

Rapidamente, transcrevo as ''Tendências mundiais - In'
vestimentos da indústria petrolífera".

1) México - Pemex (executora do monopólio esta
tal) coloca à venda 51 % de sua rede de operações
que mistura óleos lubrificantes. Permite a entrada de
empresas estrangeiras que estão investindo US$600 mi
lhões na produção de petróleo. O Governo anuncia
o fim do monopólio de produção para 14 produtos
petroquímicos e taxa a Pemex com se ela fosse privada.

2) Cuba - Em fevereiro o Governo oferece, em
licitação, 68 áreas para produção de petróleo em con
junto com firmas estrangeiras.

3) Venezuela-A Petróleo de VenezuelaSA (esta
tal) Permite parceria com empresas estrangeiras para
aumentar sua produção para 4 milhões de barris/dia
até o ano 2002 - o Brasil não produz sequer 600 mil
barris/dia, e na semana passada cobrei essa informação
da Petrobrás, que há muito tempo não divulga quantos
barris de petróleo está extraindo por dia. Pretende
atrair capital externo para melhorar a qualidade de
suas refinarias.

4) Argentina - 27 empresas privadas participam
de concorrência para comprar 80% da firma estatal
responsável pela rede de transmissão de gás natural."

Não estou considerando, SI. Presidente, países
inexpressivos, como Guatemala, Equador e a própria
Nigéria.

5) Rússia - Busca parceiro para produzir óleo
em 11 campos da região do Tyumen. Empresas estran
geiras podem adquirir até 15% das companhias de pe
tróleo. Convidou 34 empresas para participar da explo
ração de óleo na Sibéria; e Exxon e Mobil formam
a primeira joint venture com essa finalidade."

Cazaquistão - Ficará de lado, pois é um País
de pouca importância.

6) China - Assina acordo com a empresa ameri
cana "Cretone Energy" para desenvolver um campo
no Mar do Sul."

País comunista, a China tem-se mostrado, dia a
dia, ávida por receber capitais dos países capitalistas.
do mundo inteiro, como mostram as notícas de lá che
gadas.
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7) Itália - A estatal ENI será privatizada para
que o governo arrecada US$42 bilhões em dinheiro."

Ora, a Itália, que, como sabemos, já arrecada
anualmente 70 bilhões de dólares apenas com o turis
mo, vende a sua própria estatal para arrecadar mais
42 bilhões de dólares, por entender que assim resolverá
melhor o seu problema.

Portanto, na revisão da Constituição, neste ano
de 1993, em nome de uma causa de brasilidade, não
de uma causa corporativista, devemos ter a coragem
de realmente encarar esse problema de frente. Se os
países do mundo capitalista, os neutros, os atrasados
e os comunistas resolveram esse problema, por que
nós, brasileiros, temos de ficar nesse atraso corpora
tivista que aí está?

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Fernando Carrion, o
Sr. Nilson Gibson, § 2<' do artigo 18 do Regimento Inter
no, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Waldir Pires, 2" Vice-Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Concedo a palavra
ao Sr. Adylson Motta.

ADYLSON MOTTA (Bloco Parlamentar - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, ama
nhã esta Casa viverá um momento muito importante quando,
pelo voto, os Deputados elegerão a Comissão Executiva e~,c~r

regada de administrar e representar esta Casa n~ blemo
1993-1994, ou seja, nos dois últimos anos da 49' LegIslatura.
O momento é muito importante porque se trata da escolha
do Presidente de uma Casa legislativa e se torna ainda mais
importante quando a Câmara, a cada dia, adquire mais espaço
e desempenha o seu real papel na política brasileira.

Sr. Presidente; é evidente que, pela singularidade do mo
mento político que vivemos e pelo inusitado fato de termos
afastado um Presidente da República pelo processo de im
peachment; desapareceu a figura do Vice-Presidente. E aquele
que amanhã for eleito terá também a honrosa missão de ser
o substituto legal do Presidente da República, embora even
tualmente.

Digo a V. Ex' que não se pode cumprir a tradição da
Casa, determinada pelo art. 8° do Regimento Interno, com
divergências político-regimentais, por questão de interpreta
ção. Dois candidatos disputam a Presidência: o Deputado
Inocêncio Oliveira e o Deputado Odacir Klein. São dois cida
dãos dignos, e qualquer deles terá todas as condições de bem
representar e administrar a Câmara dos Deputados.

Mas o meu partido, Sr. Presidente, com base na compo
sição que fez de pontos de convergência, explícita e transpa
rentemente, está dando apoio ao Deputado Inocêncio Oli
veira.

Assim, coube-me a honra de ocupar o cargo destinado
ao meu partido na chapa que amanhã haverá de disputar
a eleição. O PDS é o terceiro partido político desta casa,
pois hoje cerca de 50 Deputados o compõem, e é a segunda
força que apóia o candidato Inocêncio Oliveira. Coube-me,
por indicação do meu partido e por convite do próprio candi
dato à Presidência, disputar o cargo de 1" Vice-Presidente
da Casa.

Por isso, Sr. Presidente, comunico aos meus colegas que
sou partidário, represento o PDS; mas estou disputando um
cargo na Mesa Diretora da Casa. Portanto, o meu compro
misso maior será com a Câmara dos Deputados. E é nesse
sentido que espero poder prestar um serviço a mais, cum
prindo as obrigações decorrentes do meu mandato e essa obri
gação adicional, se, por honrosa deferência dos meus colegas,
eu a conquistar.

Sr. Presidente, desejo dizer que visitei todos os Depu
tados, mas não pedi votos nem contrangi nenhum deles a
votar em mim. Comuniquei a todos minha intenção de concor
rer a essa eleição e coloquei o meu nome à disposição de
todos os partidos, de gabinete em gabinete, do 2° ao 9° andar
do Anexo IV e depois do Anexo III. Com o mesmo respeito
e a mesma deferência, fui conversar com os meus colegas
e deixei um recado, dizendo que lá estive para fazer-lhes
uma visita.

Sr. Presidente, também fiz essa comunicação por telegra
ma e agora ocupo a tribuna para transmiti-Ia aos meus colegas.

Sr. Presidente, amanhã, ao contrário do que diz o Regi
mento Interno, a eleição não será feita em um único ato,
conforme determina o inciso 111 do art. 7°. O inciso V do
mesmo artigo diz que a eleição da Mesa é feita em quatro
urnas simultaneamente, sendo duas urnas destinadas ao Presi
dente e as outras duas aos demais membros da Mesa. Há,
isto sim, preferência para a apuração. Primeiro se apuram
os votos para Presidente. Eleito e proclamado o novo Presi
dente, este determina a apuração dos votos para os demais
cargos.

Em nome do entendimento que ainda se busca, em nome
da harmonia que deve presidir os trabalhos desta Casa, acer
tou-se que a eleição será feita em dois atos: primeiro para
Presidente; terminada essa apuração, para os demais membros
da Mesa, tendo como base alguma composição que se pretenda
fazer.

Sr. Presidente, era esta a comunicação que queria fazer
à Casa, até como um ato de respeito aos meus colegas, para
que saibam, de viva voz, das minhas intenções. Quero ser
mais um a lutar por esta Casa em uma trincheira maior, sua
Comissão Executiva. Nesse sentido, deixo o meu nome à apre
ciação de meus colegas, quando concorrerei à vaga de 1" Vice
Presidente da Câmara dos Deputados ha chapa encabeçada
pelo Deputado Inocêncio Oliveira.

ERa o que tinha a dizer. (Palmas.)

O SR. FRANCISCO RODRIGUES (Bloco Parlamentar
- RR. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr' " Srs.
Deputados, mais uma vez voltamos a um tema tão em voga,
qual seja o movimento pela mudança da representatividade
dos Estados na Câmara dos Deputados.

Verificamos que o Governador Luiz Antônio Fleury,
acompanhando o mote do Governador Alceu ColJares, numa
atitude irresponsável, procura desviar a atenção da Nação
e fazer com que os Estados menores tenham representação
zero nesta Casa. Tal atitude demonstra nitidamente a falta
de compromisso que eles têm para com a Federação.

Ora, Sr. Presidente, verificamos que, naquela área, que
representa aproximadamente 78% do continente brasileiro,
falta apoio e que ela se encontra em total esquecimento e
abandono pelas autoridades constituídas.

Veja, V. Ex', Sr. Presidente, que São Paulo é o mais
poderoso Estado da União e poderia, inclusive, comandar
um processo de apoio às regiões menos favorecidas. Entre
tanto, o que faz é plantar a semente do separatismo.
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Sr. Presidente, se aquelas regiões fossem independentes,
seu povo teria uma condição de vida muito melhor. Mas o
que se vê é exatamente o contrário. O Governador Luiz Antô
nio Fleury Filho, que comanda o maior e o mais rico Estado
da Federação, procura trazer inquietaão à sociedade, com
a falta de representatividade neste Congresso Nacional.

Sabemos que o descaso leva à inquietação. O Governador
Fleury disse que concorda em que a representatividade seja
reduzida a um mínimo de um ou no !TIáximo quatro. S. Ex'
está disposto a conversar sobre isso. E o que noticia o jornal
O Globo, edição de domingo. Há ainda o descaso do sindica
lista paulista Luiz Antônio de Medeiros, quando cita o nome
do Deputado José Genoíno, também de São Paulo Diz ele:
"O Deputado José Genoíno deve ser cearense ou qualquer
outra coisa parecida".

Sr. Presidente assim são tratados os Parlamentares das
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

A Frente Parlamentarista, composta de mais de 157 De
putados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, mostra
nitidamente que já começa viciada. Estamos no terceiro ano
de mandato, mas até agora São Pualo não se havia manifestado
com relação à proporcionalidade. Entendíamos que a redação
da Constituição de 1988 estava perfeita. Agora somos obriga-.
dos, e já mantivemos contato com vários companheiros nesse
sentido, a retirar o apoio à Frente Parlamentarista.

Sabemos que os desequilíbros serão ainda mais acentua
dos. Verificamos que a falta de entendimento de que o País
é uma unidade federada e deve ser representado por todas
essas unidades é um fantasma que começa a assustar o Go
verno de São Paulo, que quer o parlamentarismo a qualquer
custo para ter o seu primeiro-ministro.

Portanto, Sr. Presidente, conclamamos todos os Parla
mentares da Frente Parlamentarista a que retirem o seu apoio
ao movimento, mostrando que não podemos ficar em segundo
plano nas discussões deste Congresso.

Era o que tinha a dizer.

O SR. RENATO JOHNSSON (Bloco Parlamentar PSTR
- PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Deputados, no final do ano de 1992, ocupamos esta tribu
na para apoiar a decisão do Sr. Presidente da República de'
determinar medidas visando baixar os juros. Entretanto, bem
ao contrário, eles continuam subindo.

Isso aconteceu porque, como é por demais sabido, taxas
de juros não baixam por decreto. Não adianta o Presidente
da República desejar reduzi-las se, ao mesmo tempo, o próprio
Governo recorre ao mercado financeiro visando captar recur
sos para cobrir seus gastos. Com a grand~ demanda, as taxas
se elevam e os custos financeiros das empresas aumentam
de forma assustadora. Se o setor for oligopolizado, os custos
são repassados imediatamente para os preços, alimentando
ainda mais a espiral inflacionária. Se o setor não consegue
repassar os custos ao produto, reduz imediatamente a sua
folha, demitindo pessoal, que passa ,a engrossar o exercício
de desempregados. Em ambos os casos, teremos mais inflação.
O povo brasileiro assiste (e sofre) apreensivo a sua escalada,
que, a cada mês, galga novo patamar. Desse círculo perverso
não se escapa apenas com boas intenções.

A equipe econômica, por outro lado, dá mostras de ter
exaurido o seu arsenal de medidas da chamada política feijão
com-arroz, com uma tétrica similaridade com o último ano
do ex-Ministro Maílson da Nóbrega. Não adianta tentar mais
JJada contra a inflação, se não for removida a sua causa mais

profunda: o descontrole das contas públicas, isto é, os Gover
nos Federal, Estadual e Municipal gastando acima daquilo
que arrecadam. Qualquer medida que não contemple este
objetivo está fadada ao fracasso.

O grande trunfo do Governo para controlar as contas
püblicas parece ter sido a chamada reforma fiscal, que deverá
resultar na introdução do IPMF. Do ponto de vista político,
essa 'lotação foi importante, pois demonstrou a grande base
parlamentar de que dispõe o Governo Itamar. A sua real
dimensão econômica, entretanto, somente o futuro poderá
determinar.

Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, estamos convencidos
de que a política até agora adotada, visando à baixa gradual
da inflação, não conseguirá resultados favoráveis. Apenas pro
longará,por mais algum tempo o sofrimento e - quem sabe,
adiará o desastre. Essa inflação só baixará com medidas fortes.
Fortes, sim, na erradicação de sua causa principal- o déficit
público- e não o seu arsenal de invencionices e mágicas
laboratoriais, cuja única conseqüência seria a de desorganizar
aiuda mais o que restou dos pacotes anteriores. Eliminadas
de. uma só vez as causas que alimentam a inflação, ela desace
lerará rapidamente. Não há como protelar ou contemporizar.

Chegamos a tal ponto que os custos econômicos e sociais
da erradicação do déficit público são dininutos, diante dos
custos da manutenção da atual situação, pois o que estamos
colocando em jogo é o futuro do nosso País e com ele a
sobrevivência de milhares de brasileiros. Para comprovar isso,
basta imaginar o que estaria ocorrendo hoje se a inflação
no Brasil estivesse em nível de pais de Primeiro Mundo. Em
primeiro lugar, o País praticamente estaria liderando a capta
ção de capitaiS externas com a criação de milhares de postos
de trabalho, com Q estímulo à produtividade e à competividade
na economia. Em segundo lugar, o próprio empresário brasi
leiro estaria investindo em seu negócio, reformulando todo
o parque brasileiro de produção e tentando aparelhar-se para
competir no mercado. A arrecadação cresceria e com ela a
capacidade do Governo em investir em educação, saúde, segu
rança do cidadão, na tentativa de recuperar o tecido social
brasileiro, estraçalhado por quase duas décadas de recessão
tão perversa quanto inútil.

Pura imaginação? Não, se houver vontade política, pois
a votação no Congresso Nacional da chamada reforma fiscal
comprovou que nenhum governo quanto o atual dipôs de
condições tão favoráveis, em termos de apoio parlamentar
e de credibilidade junto á opinião pública, para resgatar o
destino de nosso País e recolocá-Io nos trilhos do desenvol
vimento econômico, visando saldar a imensa dívida social acu
mulada pelos desvarios da política econômica e social dos
.últimos tempos. O Presidente Itamar poderá, se quiser, paSSar
à Hist6ria como o estadista que devolveu aos nossos concida
dãos o orgulho de serem brasileiros e fazerem parte, de manei
ra decisiva, desta grande Pátria.

O SR. CUNHA BUENO (Bloco Parlamentar - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, St4' e Srs. Deputados,
em 1986, quando organizamos a emenda popular que determi
nava a realização de um plebiscito sobre sistema e forma
de governo, não o fizemos pensando somente em rotularmos
os sistemas e as~formas de governo.

Estou convencido de que os desac;ertos do Brasil come
'-çam exatamente no sistema presidencialista e na forma repu
blicana de governo. Precisamos mudar estruturalmente a ma
neira de atuaç~o dos partidos políticos do nosso País,senão
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de nada adiantará adotarmos essa ou aquela forma, esse ou
aquele sistema.

Dentro desse princípio, Sr. Presidente, uma das coisas
que mais nos preocupa é a maneira como são financiadas
as campanhas eleitorais em nosso País. Nossa legislação é
retrógrada, não quer ver a realidade e não permite que pessoas
jurídicas possam claramente contribuir para partidos políticos
e para campanhas eleitorais.

Conseguimos aprovar na Câmara dos Deputados, e de
pois no Senado Federal, a legislação que regulamenta o plebis
cito de 1993. Considero como um dos avanços dessa legislação
permitir-se que pessoas físicas e jurídicas possam deduzir como
despe~s para efeito de Imposto de Renda até 45 mil Ufis,
que hOJe representam cerca de 400 milhões de cruzeiros, para
financiamento das frentes parlamentares. Este seria um avan
ço formidável para a futura legislação eleitoral do País, porque
com essa permissão legal as empresas não precisariam recorrer
ao Caixa 2 para financiar, sem que ninguém saiba como, parti
dos ou candidatos.

Será que o envolvimento do Sr. Paulo César Farias, tesou
r·eiro da última campanha eleitoral, não serviu de exemplo,
de lição a este País? Vejo com preocupação que a área econô
mica do Governo recomendou ao Presidente da República,
Itamar Franco, que vota esse dispositivo, porque poderia cau
sar prejuízos à Receita Federal. É de assustar o argumento
usado pela Receita. Será que os burocratas não sabem que
democracia custa algum dinheiro? Será que eles desconhecem
a realidade de que em campanha eleitoral é preciso ter dinhei
ro para fazer panfl(:tos, pagar viagens, preparar programas
de rádio e televisão? Ou preferem eles que partidos e candi
datos continuem a ser financiados pelos caixas 2 das empresas?
Estes, sim, são prejudiciais à Receita Federal. Será que a
lição de Paulo César Farias não deixou nada de positivo para
o Governo Federal?

Venho a esta tribuna fazer um apelo ao Presidente da
República para que não vete esse dispositivo, que representa

. um avanço na legislação. Apelo a S. Ex~ para que não ouça
os burocratas do Ministério da Fazenda, que querem fazer
com que as campanhas eleitorais seja financiadas pelo caixa
2 e tenham necessariamente os PCs, que arrecadam dinheiro
e fazem contratos, cujo conteúdo ninguém conhece, com os
pobres coitados que são candidatos, principalmente, aos car
gos do Executivo.

Hoje, às 17h30, a Deputada Sandra Cavalcanti e eu 
convidamos para nos acompanhar o Deputado Prisco Viana,
que representa a Frente Presidencialista nesta Casa - nos
encontraremos com o Ministro Maurício Corrêa, que conhece
profundamente esse problema, para pedir a S. Ex~ que não
deixe o Presidente da República incorrer nesse erro, que seria
um retrocesso na legislação do plebiscito, que poderia ser
uma preparação para a legislação eleitoral brasileira.

Entendo que custa mais caro aos cofres públicos maneira
como têm sido financiadas as campanhas: o caixa 2, os tesou
reiros e os compromissós escusos que os candidatos acabam
assumindo com aqueles que financiam as suas campanhas.

Ao propormos em 1986 a realização de plebiscito, quería
mos não só a adoção de rótulos, mas a mudança da forma
e do sistema de governo e da.maneira como são feitas e finan
ciadas as campanhas eleitorais brasileiras.

o SR. VALDIR COLATTO (Bloco Parlamentar Demo
érático - SC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
S~· e Srs. Deputados, amanhã, o Ministro da Agricultura,

Sr. Lázaro Barbosa, e o Ministro do Bem-Estar Social, Sr.
Jutahy Magalhães, estarão em Santa Catarina para dar inícioi
à distribuição de feijão prevista no Programa de Ação Social.

Havia uma reivindicação dos agricultores daquele Estado
no sentido de que o Governo retirasse a produção armazenada
pe~o sistema AGF. Finalmente, parece que essa operação
vai ser desencadeada: a produção da safra passada será distri
buída às populações mais carentes e a produção da nova safra
poderá ser armazenada.

.. _Também reivindicávamos que a distribuição gratuita do
felJao pelo ~overno Federal contemplasse os Municípios de
Santa Catanna, que, embora sendo o quinto produtor nacional
de alimentos, também sofre com a grande concentração de
re~d~ e teve um aumento assustador da probreza, ocasionando
pnnclpalmente pelo êxodo rural. O Sr. Ministro da Agri
cultura atendeu ao apelo de Santa Catarina, e temos certeza
de que para fazê-lo teve muitas dificuldades na área do Minis
tério da Fazenda.

Registramos o esforço que se está fazendo no Ministério
da Agricultura para, com planejamento, superar a operação
desmonte comandada pelo Governo Collor.

Hoje, o Ministério está discutindo com a CNPA as novas
n~rmas e diretrizes para um planejamento da agricultura brasi
lelfa, trat~ndo das definições e buscando soluções para os
novos cammhos da agropecuária brasileira, procurando acima
de t~do a eficiência, a competividade e, principalmente, a
valonzação do produtor rural.

O Ministro da Agricultura está submetendo ao CNPA
e aos setores envolvidos as diretrizes de ação governamental
para a agropecuária, entre as quais destacamos:

1 - Empenho do Setor Público no cumprimento das dire
trizes e determinações constitucionais, quais seja: Lei Agrí
cola, Lei Agrária, Política Alimentar, estabilidade e credibi
lidade.

2 - Participação efetiva na política de produção, abaste
cimento e reforma agrária.

3 - Competitividade agrícola e reforma tributária com
diminuição dos impostos sobre os produtos agrícolas.
. 4 - Reorientação e mudanças no sistema de financia
mento rural, com programa que realmente garante os preços
mínimos (PGPM) e o Proagro.

5 - Modernização no sistema de comercialização, com
-controle de estoques, padronização e classificação de produ
tores e consumidores, eliminando a figura nefasta do atraves
sador, revisão da lei de armazéns gerais, democratização dos
transportes de estoques públicos.

6 - Estabilidade no abastecimento alimentar, com o for
necimento básico à população de baixa renda, regularização
do abastecimento e modernização administrativa da Conab.

7 - Reforma agrária, viabilizando os assentamentos, o
reinício das desapropriações e a recuperação da credibilidade
dos Títulos da Dívida Agrária.

8 - Comércio exterior e integração regional, com relação
ao Mercosul, barreiras tarifárias e direitos compensatórios,
nos termos do Tratado de Assunção.

9 - Pesquisa agropecuária, com a modernização institu
cional da Embrapa e a transferência de tecnologia aos produ
tores.

10 - Revigoramento da política de defesa agropecuária,
com a implantação de um sistema eficaz quanto à sanidade
agropecuária.

11 - Redução de perdas na agricultura, através de infor
mes meteorológicos, capacitação.de mão-de-obra, melhoria
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da qualidade de insumos e diminuição das perdas de colheita,
transporte e armazenagem.

12 - Estímulo à produção e à exportação de frutas, de
senvolvendo pólos de fruticultura em regiões potenciais.

Finalmente, Sr. Presidente, vizualizam-se diretrizes de
ação governamental para a busca de uma solução para a agro
pecuária brasileira.

Esta Casa tem o dever, Sr;s e Srs. Deputados, de levar
adiante a iniciativa do Sr. Ministro da Agricultura, auxilian
do-o, com a força positiva, a superar resistências, principal
mente, da área econômica do Governo, que não quer enxergar
que a grande saída para a economia da Nação brasileira está
no incentivo à agricultura. .

Sr. Presidente, solicito seja transcrito nos Anais desta
Casa o documento "Novos Caminhos para Agropecuária 
Eficiência e Competitividade", para que os Srs. Deputados
possam consultá-lo, acompanhar a implementação das medi
das previstas e cobrar do Governo ações efetivas na área
da agricultura brasileira.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

NOVOS CAMINHOS PARA A AGROPECUÁRIA
EFICIÊNCIA E COMPETITIVIDADE

"A enorme capacidade do setor primário em ala
vancar a economia é um fato inquestionável. Para cada
cruzeiro produzido na agropecuária, outros três são
gerados em atividaes correlatas, como armazenagem,
transportes, industrialização e comercialização,portan
to, é imperativo a correção das deficiências e distorções
que comprometem seu desempenho, pois ela depende
grande parte da atividade econômica na geração de
empregos, renda e tranqüilidade social."

Ministro Lázaro Barbosa

Em harmonia com as Diretrizes de Ação Governamental,
o Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária - MARA, apresenta as prioridades na Política Agrí
cola, submetendo-as aos setores envolvidos e à sociedade em
geral.

As medidas decorrentes destas diretrizes certamente tra
rão como resultado o aumento da competitividade' do setor,
o impulso modernizante nas estruturas produtivas e de comer
cialização e a redução das perdas. Ampliarão, ainda, os merca
dos e a renda dos produtores, bem como reduzirão os preços
reais aos consumidores.

O exercício de formulação e execução da Política Agrí
cola, nas circunstâncias que o País atravessa, impõe, obrigato
riamente, a responsabilidade de modificar o cenário de aguda
pobreza rural, no qual cerca de 5 milhões de famílias anseiam
por medidas que viabilizem a sua incorporação ao mercado.

As diretrizes propostas serão objeto de detalhamento sob
a forma de ações programáticas, inclusive elaborando projetos
com clara identüicação de metas, de custos e de estratégia
operacional.

II - DIRETRIZES

1. Marcos referenciais da ação do Setor Público Agrícola

- Empenho no cumpr:imento das diretrizes constitucio-
nais e implementação das determinações das Leis Agrícola '
e Agrária.

- Fixação de uma política de segurança alimentar.
- Estabilidade e credibilidade como pré-condições es-

senciais ao setor para investir e atrair capitais.
2. Transparência e participação na formulação da Política

de Produção, de Ab2stec!mento e de Reforma Agrária
- Envolvimento dos órgãos representativos do setor pro

dutivo na discussão de alternativas e prestação de contas à
sociedade.

3. Articulação institucional para concretizar decisões fun
damentais à competitividade Agrícola

Reforma Tributária
O. MARA empenhar-se-á na realização de uma reforma

que contemple:
. - redução de alíquotas e eliminação das diferenças de
ICMS aplicado à produção, industrialização e distribuição dos
alimentos básicos e insumos.

- eliminação da incidência do ICMS sobre a exportação
de produtos agrícolas e semi-elaborados, envolvendo even
tuais compensações aos Estados mais afetados.

- exclusão da cobrança de adicional ao Frete para Reno
vação da Marinha Mercante (atualmente 25%) sobre a impor
tação de fertilizantes e suas matérias-primas.

- redução da alíquota do IPI sobre material de embala
gem e outros insumos componentes da cadeia produtiva dos
alimentos básicos. .

- inclusão dos produtos agrícolas no Programa de Apoio
à Exportação - PROEX, abrindo nova alternativa de crédito.

- Apoio à modernização dos serviços portuários e da
infra-estrutura de transportes, como fatores essenciais à redu
ção de custos de comercialização e de produçªo.

4. Reorientação no Sistema de Financiamento Rural
Profissionalização do Agropecuarista como meta
- Reorientação Gradual no sentido de priorizar os inves

timentos, objetivando estimular o uso de tecnologias adequa
das, ganhos de produtividade, comtemplando principalmente
a correção e conservação dos solos, reposição e ampliação
do parque de máquinas e equipamentos, a eletrificação rural,
infra-estrutura à agricultura irrigada e à armazenagem a nível
de propriedade.

Credibilidade na Política de Garantia de Preços Mínimos
-PGPM .

- Fazer da PGPM instrumento de verdadeiro "seguro
de renda" onde mais importante que o nível dos preços míni
mos seja a certeza do fluxo financeiro oportuno, para honrar
os compromissos assumidos com os produtores.

Programa de Garantia da Atividade Agropecuária 
PROAGRO

- Recuperação da confiança no PROAGRO, através da
liquidação rápida da 'dívida do PROAGRO VELHO, inclusão
da rubrica específica no OGU, e reformulação na sistemática
operacional, notadamente na assistência técnica e perícia.

Tratamento Diferenciado a Mini e Pequenos Produtores
- Atenção especial, com a utilização dos instrumentos

de política agrícola: Pesquisa, Assistencia Técnica, Associa
tivismo Rural e o Crédito para Investimentos, com subsídio
explícito e opção para equivalência-produto.

Apoio à Maior Pàrticipação do Crédito Privado no Finan
ciamento do Setor.

- Estímulo à consolidação e crescimento de fontes alter
nativas, bem como criação de outras, que garantam crédito
compatível com as necessidades da agricultura moderna: fun
do de "commodities", crédito cooperativo, contratos de venda
antecipada, Fundo Rural de Investimentos.
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5. Modernização do Sistema de Comercialização
Previsibilidade e Conhecimento do Mercado Agrícola
- Implantação de sistema ágil e confiável de informações

sobre os mercados agrícolas, abrangendo, dentre outros: pre
ços de insumos e produtos, safras, tecnologias, estoques, custo
de produção e comércio internacional.

- Incentivo ao desenvolvimento de mercado "Físicos e
Futuros" de produtos agropecuários, aumentando a partici
pação da iniciativa privada no processo de comercialização
("warrantagem" e circulação de títulos no sistema financeiro).

Padronização e Classificação de Produtos Agropecuários
- Reformulação do atual sistema, apoiando o fim do

monopólio do Estado, mas com controle sobre a padroni
zação, o credenciamento e a execução dos serviços, de modo
a garantir eficiência e baixos custos operacionais.

Aproximação de Produtores e Consumidores
- Viabilização do acesso de produtores aos mecanismos

de venda em bolsas de mercadorias e racionalização dos fluxos
de comercialização.

Revisão da Lei de Armazéns Gerais
- Atualizar a Lei nº 1.102, promulgada em 1903, de modo

a adequar a prestação dos serviços às novas exigências do
mercado, sobretudo quanto a credenciamento de armazena
dores, quebras técnicas e fiança securitária.

Democratização no Sistema de Transporte de Estoque
Públicos

- Abertura para pequenos e médios transportadores par
ticiparem da movimentação dos estoques públicos através de
"leilões de fretes".

6. Estabilidade no Abastecimento Alimentar
Alimentos Básicos à População de Baixa Renda
- Adoção de programa que amplie a oferta de produtos

alimentícios essenciais às populações mais necessitadas, a pre
ços diferenciados, mobilizando estoques públicos (através da
CONABlRede SOMAR, FAE, LBA e outros programas so
ciais).

Equilíbrio na Oferta e Demanda de Produtos Agrope
cuários

- Utilização dos mecanismos de regularização do abaste
cimento (Política de Garantia de Preços Mínimos, Estoques
Reguladores e Comércio Externo), protegendo a agricultura
nacional contra importações que sejam subsidiadas na origem
ou impliquem riscos sanitários.

Modernização Administrativa da CONAB
- Aperfeiçoamento do sistema gerencial e das normas

operacionais, de modo a garantir a eficaz execução da Política
de Garantia de Preços Mínimos, e das ações que lhe cabem
na regulação de mercado.

-Adequação da CONAB, limitando-se às necessidades
impostas pelas suas atribuições, inclusive com a alienação de
armazéns e imóveis desnecessários.

7. Reforma Agrária
- Integração institucional no âmbito do próprio Gover

no, levando os
demais Ministérios, bem como os Estados e Municípios a
participarem, efetivamente, numa perspectiva de co-responsa
bilidade na Reforma Agrária.

- Viabilização efetiva dos assentados, proporcionando
lhes o acesso à Pesquisa, à Assistência Técnica, ao Crédito
e à Garantia de Preços Mínimos.

- Reinício dos processos de desapropriação, nos termos 
da Lei Agrária.

- Recuperação a credibilidade dos Títulos da Dívida
Agrária, como condição para plena continuidade no processo
de desapropiação.

- Apoio aos projetos de colonização privada enquanto
forma complementar de ação fundiária e ocupação dirigida.

8. Comércio Exterior e Integração Regional
- Conduzir o processo de integração no contexto do

MERCOSUL na área de atuação do Ministério, preservando
os interesses essenciais da agricultura e do País, em sintonia
com representantes dos segmentos envolvidos.

- Propor e defender uma Tarifa Externa Comum 
TEC, compatibilizando os interesses nacionais com as especifi
cidades do setor.

- Atenção especial no sentido de indentificar e propor
medidas que protejam o País contra as barreiras não tarifárias,
frenqüentemente levantadas pelos países importadores.

- Zelar pela aplicação dos direitos compensatórios na
importação de produtos subsidiados na origem, de acordo
com o disposto na Lei Agrícola e regulamentação comple
mentar.

- Aprofundar os estudos e as medidas no sentido da
reconversão e incentivo aos segmentos vulneráveis, nos termos
do Tratado de Assunção.

9. Pesquisa Agropecuária
- Modernização Institucional da EMBRAPA para atua

lização de seu papel no processo de Geração e Transferência
de Tecnologia Agropecuária, Florestal e Agroindustrial, con
siderando uma maior participação do segmento produtivo em
seus planos de trabalho.

- Ênfase na Transferência de Tecnologia, para Agricul
tores, Agroindústria, Cooperativas Sindicatos e a outras for
mas de organização associativa, através de suas ações de difu
são de tecnologias, do sistema público de Extensão Rural
e da Rede de Assistência Técnica Privada.

Aperfeiçoar e difundir o Programa de Zoneamento
Agroecológico, gestionando para a sua inclusão nos planos
e programas oficiais de desenvolvimento.

- Apoiar a criação e a gestão privadas de fundos desti
nados à complementação do atual modelo de pesquisa agrope
cuária no país.

10. Revigoramento da PoIitica de Defesa Agropecuária
- Implantação do Sistema Unificado de atenção à Sani

dade Agropecuária, através de mecanismos de ação preventiva
e de promoção da sanidade, envolvendo:

Introdução dos conceitos de Análise de Risco e Pontos
Críticos de Controle para a Inspeção industrial e Sanitária
de produtos de origem animal, vegetal, bebidas e insumos
agrícolas.

Harmonização das Normas Técnicas à linguagem interna
cional.

Adoção de estratégia Ecossistêmica para o controle e
a erradicação de doenças e pragas de animais e vegetais.

Definição de Áreas Livres de doenças e pragas com vistas
à superação das Barreiras Técnicas impostas pelo comércio
exterior.

- Reordenamento do Poder de Polícia Sanitária no Setor
Público Agrícola.

- Participação ativa dos representantes dos Setores Pri
vados na formulação e na gestão da Política de Defesa Agrope
cuária.

11. Redução de Perdas na Agricultura
- Capacitação da mão-de-obra rural, valorizando a força

de trabalho como principal fator de produção na agropecuária.
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- Lançamento de um programa de redução de perdas
na movimentação de safras, em conjunto com o Ministério
dos Transportes e as Secretarias de Planejamento e de Assun
tos Estratégicos da Presidência da República.

- Aplicação do Programa Brasileiro de Qualidade e Pro
dutividade, prioritamente, nas fases de pré-plantio, plantio,
colheita e armazenagem da produção agrícola.

- Incentivo ao melhor aproveitamento de produtos e
subprodutos da pecuária.

- Adequação dos informes meteorológicos às especia
lidades microrregionais e de cultivos, implantando mecanis
mos de divulgação junto a cooperativas, a produtores e a
órgãos de pesquisa e assistência técnica, de forma a prevenir
sobre eventos climáticos, reduzindo os prejuízos e as perdas.

12. Estímulo à Produção e à Exportação de Frutas "In
Natura"

- Execução de um programa de incentivo às exportações
de frutas, envolvendo a articulação de todos os órgãos, com
destaque na agilização dos serviços e exigências formais, ga
rantia de qualidade do produto e apoio da pesquisa.

- Apoio à implatação e ampliação de pólos de fruticul
tura em regiões com potencial, a exemplo do Vale do São
Francisco.

ANEXO

Importância da Agricultura e do Complexo Agroindustrial
na economia Brasileira

1- Produção de Lavoura
- Grãos: 67 milhões de t (1992/93).
-Hortigranjeiros: 30 milhões de t(1992).
- Café: 3,0 milhões de t(1991).
-Cana-de-Acúcar: 263,4 milhões de t(1991).
- Laranja: 94,8 miIhõe~ de t(1991).
- Mandioca: 24,5 milhões de t(1991).
-Algodão: 1.266,7 mil t em caroço (1992).
-Cacau: 320,5 mil t(1991).

2 - Produção Animal
- Carne Bovina: 4.880 mil t(1992).
-Carne Suína: 1.312 mil t(I992).
- Carne Avícola: 2.864 mil t(I992)
- Ovos: 39,4 milhões de caixas com 30 dúzias (1992).
- Leite: 14,5 bilhões de litros (1992).

3 - Rebanho Animal Existente
- Bovinos: 150 milhões de cabeças.
- Suínos: 33 milhões de cabeças.
-Aves: 590 milhões de cabeças.

4 - Participação da Agricultura no Produto Interno Bruto
-participação da Agricultura no PIR = 10,8% (1991).
- Participação do Complexo Agroindustrial no PIB =

40% (estimado).
- Variação do produto real da Agropecuária 1980/91:

31,57%.
- Variação do produto real total 1980/91: 16,94%.

5 - População e Emprego de Mão-de-obra
- População rural estimada: 37 milhões de pessoas

(1992).
- Emprego em atividades agrícolas = 14.233 mil pessoas

(1988).
- Emprego no Complexo Agroindustrial = 29.786 mil

(1987).
- Participação do Complexo Agroindustrial no Emprego -

-total = 51,8%.
I

6 - Exportações Brasileiras
- Valor médio anual das exportações agrícolas = 11,52

bilhões US$ (méd a 1989/91).
- Participação média da Agricultura na Exportação to

tal: 35,47% (1989/91).
- Exportações líquidas da Agricultura: 7,98 bilhões de

~ US$ (média 1989/91).
7 - Utilização de Insumos na Agricultura

- Fertilizantes: 8,5 milhões de t(1991).
- Aquisição de máquinas agrícolas: 18.186 unidades

(1991).
-Sementes melhoradas: 1.730 mil t(1991).
- Defensivos agrícolas: 961 milhões de US$ (1991).

O SR. AMAURY MÜLLER (Bloco Parlamentar Demo
crático - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
S~ e Srs. Deputados, a empáfia com que setores menos civili
zados e mais furiosos do latifúndio comemoram e festejam
a aprovação, semana passada, em última instância legislativa,
do projeto de lei que regulamenta dispositivos constitucionais
pertinentes à reforma agrária constitui, no mínimo, um grave
equívoco de avaliação política.

Na verdade, Sr. Presidente, não houve vencidos nem
vencedores. Os segmentos progressistas, diante da perspectiva
de que a matéria fosse jogada às calendas gregas e não votada
neste período extraordinário de convocação do Congresso Na
cional, decidiram negociar pontos polêmicos que poderiam
ou não entravar ou agilizar o necessário e indispensável pro
cesso de mudança profunda da desumana e brutal estrutura
fundiária do País.

Todavia, essa negociação, ainda que possa apresentar
alguns pontos discutíveis, não se constituiu, em momento al
gum, em qualquer tipo de capitulação. Vou aqui relembrar
dois pontos cruciais objetos de longa e penosa discussão entre
os setores progressistas e conservadores que se ocuparam do
tema reforma agrária. O art. 17, cujo parágrafo único mante
ve, mas para mudança posterior à sanção da lei, a expressão
"em todo o territ6rio nacional", poderá caso não ocorra, como
deverá ocorrer, a mudança, retardar, ad perpetuam, a implan
tação da reforma agrária, ou, no mínimo, prejudicar a sua
agilização, na medida em que, por ter o País peculariedades
regionais distintas, o ritmo do processo de desapropiação por
interesse social não é homogênio nem igual. Obedece, é claro,
a situações específicas de cada unidade da Federação, ou,
uma visão ampla, de cada região geográfica.

Ocorre, Sr. Presidente, que a Contag e outros órgãos
empenhados na verdadeira reforma agrária estão dirigindo
apelo ao Presidente Itamar Franco para que vete este dispo
sitivo. O veto, evidentemente, será mantido. Mesmo ao arre
pio de uma negociação já feita, não faremos qualquer esforço
para derrubá-lo e, em conseqüência, prejudicar o rápido anda
mento da reforma agrária.

O outro ponto polêmico envolve uma questão nitida
mente inconstitucional. Foi mantido, por força do acordo,
o texto original do art. 14, que diz que o expropriado perma
necerá na posse do imóvel objeto da desapropriação até o
trânsito em julgado da senteça proferida nos autos da ação
desapropriat6ria.

Ora, esta Casa já aprovou, e tramita hoje no Senado,
o Projeto de Lei complementar n9 ?l-A, de 1989, de minha
autoria, que trata exatamente da regulamentação desse dispo
sitivo, pois diz respeito ao procedimento contradit6rio espe-

-cial, de rito sumário, para o processo judicial de desapro
priação por interesse social de terras improdutivas.
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Não há como evitar que o Presidente, no exercício de
uma obrigação, de um dever constitucional, aponha veto a
esse dispositivo rançosamente contrário ao que dispõe a Carta
Magna.

Se o art. 184 da Constituição, no seu § 39, dispõe que
esse procedimento contraditório especial será objeto, como
é, de lei complementar, não tem sentido que nós tenhamos
aprovado, numa lei ordinária, dispositivo para o qual a Consti
tuição exige lei complementar.

Logo, desaparecem aí, numa rápida análise das contra
dições desse texto, as dúvidas e interrogações que poderiam
dar sustentação a essa estranha alegria do latifúndio impro
dutivo, criminoso, que não quer, como nunca quis, reforma
agrária neste País.

A reforma agrária virá, gostem ou não aqueles que grila
ram terras, assassinaram impunemente, transformaram o cam
po num boisão permanente de tensão social. A reforma agrária
virá sob a égide da lei aprovada pelo Congresso Nacional.

Por outro lado, Sr. Presidente, permita V.Exa. que na
conclusão dessas observações eu reivindique do Ministro An
tônio Britto um pouco mais de calor humano, de respeito
aos direitos dos cidadãos, que estão sendo pisoteados pela
Previdência Social.

Sempre criticamos aqui - e V. Ex', que conseguiu resta
belecer a saúde financeira da Previdência Social, sabe melhor
que qualquer um de nós - o imenso rombo causado pela
incompetência e pela corrupção na proa da Previdência Social.

Hoje, entretanto, se considerarmos o que dizem os meios
de comunicação, a Previdência Social desfruta de uma exce
lente saúde financeira, pagando seus compromissos em dia
e até avançando na questão do direito líquido, certo e constitu
cional daqueles que pleitearam na Justiça os 147% de reajuste.
Mas, é verdade, nem tudo é um lago tranqüilo na vida das
pessoas que dependem do sistema previdenciário brasileiro.

Tenho em mãos, Sr. Presidente, uma carta patética de
um homem impossibilitado de exercitar normalmente suas
atividades e que recebe, há doze anos, uma pensão da Previ
dência Social, exatamente por ter sofrido gravíssimo acidente
que o inabilita para qualquer tipo de atividade

Este cidadão, châmado Olívio Silva, do Município gaúcho
de Santo Ângelo, teve as duas pernas quebradas, a bacia
e os braços fraturados num acidente.

Nesses doze anos, nada obstante os esforços da Medicina,
ele não conseguiu ser reabilitado física e profissionalmente.
Por isso, continua a depender dos benefícios de prestação
continuada da Previdência Social.

Mas aí vem a surpresa e a perplexidade: este cidadão
- e chamo a atenção daqueles que defendem a ação decisiva,
fulminate do Ministro Antônio Britto na recolocação do siste
ma previdenciário em seus verdadeiros trilhos - recebeu,
em novembro último, sob a forma de pensão, 230 mil cruzei
ros. Em dezembro, mês que precede as festas natalinas e
que antecede o novo ano, sempre cheio de esperanças renova
das, recebeu 80 mil cruzeiros. Que Previdência é esta, que
penaliza um cidadão inabilitado para trabalhar que durante
longos ano~ contribuiu para seu cofre e hoje é tratado comd
um "joão ninguém", um ser abjeto, que não merece um salário
à altura dos seus direitos e das suas necessidades?

Que o Sr. Antônio Britto seja menos arrogante nas suas
declarações e menos otimista quando aos direitos previden
ciários, passando a respeitá-los, a partir do reexame, da nova·
análise da situação trágia deste cidadão.

Se a Constituição assegura que os benefícios da Previ
dência Social, que substituem as contribuições previdenciárias
e a renda do seu segurado, não podem ser inferiores ao salário
mínimo, como se explica que a Previdência Social do Sr. Ita
mar Franco e do Sr. Antônio Britto pague 80 mil cruzeiros
a um homem aleijado, sem condições de trabalhar?

Ou se faz justiça social neste País, ou sepultaremos, como
fizemos com o Governo corrupto de Collor de Mello, a dema
gogia, o populismo e a inconsequência.

o SR. RUBEN BENTO (Bloco Parlamentar - RR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
a saúde no Estado de Roraima está doente. Recentemente,
uma discussão em torno de quem é quem na solução do proble
ma levou a Prefeitura Municipal de Boa Vista e o Governo
do Estado de Roraima a polemizarem quanto aos responsáveis
diretos pela manutenção do pronto socorro da capital do Esta
do. Um disse-me-disse tão cruel que deixou a população rorai
mense sem compreender por que os governantes não se enten
dem em assuntos tão importantes quanto o da saúde.

Sr. Presidente, o Governo Estadual, tentando implemen
tar o Sistema Único de Saúde, visando à municipalização do
setor, autorizou a Secretaria·Estadual de Saúde a transferir
o pronto-socorro da Capital para o controle do Município
de Boa Vista, como define o Plano de Municipalização em
curso no Ministério da Saúde.

Agora, pasmem, Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,
a Prefeitura Muncipal de Boa Vista ingressou na Justiça com
uma ação visando impedir que o ato se concretizasse. Dur
ma-se com um barulho desses. A quem cabem, efetivamente,
os serviços de atendimento emergencial da cidade, à Prefeitura
Municipal ou ao Estado? Com a palavra a população rorai
mense, que não encontra resposta, porque deseja solução,
melhoria no sistema de atendimento do pronto-socorro da
cidade, que hoje se encontra entregue às moscas, sem lugar
definido. Este ano já mudou duas vezes de local, e a tendência
é que se transfira outra vez, porque ninguém sabe quem é
o responsável pela saúde da população, que hoje prefere a
Varig a ser atendida nos hospitais de Roraima.

Mas, Sr. Presidente, nem tudo é responsabilidade do Go
verno Estadual ou Municipal. O Ministério da Saúde, através
do INAMPS, autorizou a construção de um pronto-socorro
municipal na cidade de Boa Vista. Começou a liberar as verbas
necessárias, mas interrompeu a liberação a partir de setembro
de 1992. Até o presente momento não efetivou a remessa
das demais parcelas, o que impossibilitou a Prefeitura de con
cluir a obra, tão importante para a população roraimense.
Se, de um lado, o Governo Estadual não dispõe de recursos
para o atendimento integral, do outro, a Prefeitura Municipal
cruza os braços e espera que o Governo Federal dê continui
dade ao processo de liberação do restante dos recursos neces
sários à conclusão da obra. Enquanto isso não ocorre, a socie
dade roraimense continua sem acreditar na solução de tão
grave problema, de responsabilidade do Governo, seja ele
Estadual ou Municipal.

É necessário alertar as autoridades do País para a expan
são da malária, que continua a ser a principal endemia da
região, desafiando a todos, garimpeiros, índios, agricultores,
ou quem queira se aventurar a conhecer as densas matas ou
os vastos campos naturais do Estado de Roraima. Sem contar
a cólera, que ameaça a população em face da ausência de
saneamento básico nas cidades, nas vilas e, inclusive, nos
países vizinhos, e outras doenças próprias da região.
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Por tudo isso, Sr. Presidente, estou alertando o Ministério
da Saúde de que é preciso proporcionar ao Estado de R~raima
e aos seus Municípios os recursos necessários para diminuir
os hoje alarmantes índices de doenças que ameaçam a popu
lação roraimense, que hoje não tem vez no Orçamento da.
União e cuja voz querem agora tirar do Parlamento brasileiro.

Eram o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

o SR. PEDRO TONELLI (Bloco Parlamentar Demo
crático - PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
S~' e Srs. Parlamentares, recebi, na última semana, uma série
de manifestações de entidades representativas dos trabalha
dores rurais do Estado do Paraná e de outros Estados refe
rentes à situação crônica em que se encontra a política de
comercialização dos produtos agrícolas. '

Todos os sindicatos de trabalhadores, os sindicatos 'patro
nais e muitas cooperativas - inclusive a Cooperativa Agrope
cuária de Capanema Ltda., uma cooperativa de pequem:1 porte
à qual sou filiado - alertam para a necessidade de :provi
dências em relação à liberação de recursos para a con).ercia
Iização, os recursos denominados AGF e EGF, para aquisições
do Governo Federal e para empréstimos do Governo Federal.

A safra já está em andamento e, sem recursos para comer
cializar a produção, os agricultores enfrentam uma situação
muito difícil. ,

A colheita do feijão das águas, que em nossa re~ão é
abundante, já está quase acabada. Até agora, Sr. Presidente,
os produtores estão enfrentando uma situação muito difícil,
porque os recursos de AGF e EGF ainda não estão a vista.

A liberação imediata dos recursos de EGF e AGF pelo
Governo Federal é a única medida capaz de tranqüiHzar os
agricultores.

A falta de aprovação do Orçamento e das alterações pro
postas na Lei de Diretrizes Orçamentárias está dificultando
enormemente a viabilização dos negócios dos pequenos produ
tores, que vêem na política de garantia dos preços mínimos
a sua segurança maior. '

Documentos que foram encaminhados ao meu gapinete
por cooperativas e sindicatos denunciam que o feijão, cujo
preço mínimo hoje está em torno de 350 mil cruzeiros ó saco,
está sendo comercializado por atravessadores a 280 mil cruzei
ros o saco. Isso é penalização do pequeno produtor, é uma
injustiça que se faz contra ele, que vê sua única saída, sua
única garantia exatamente na política de preços mínimos. E
o Governo Federal infelizmente continua não dando eSsa ga-
rantia aos pequenos agricultores. '

A falta de recursos para a comercialização da safra tira
o sossego dos produtores, pois ressuscita o pesadelo da última
safra, quando, por falta desses recursos, os agricultores tive
ram que vender os seus produtos por preços inferiores aos
preços mínimos. :

O Presidente Itamar Franco tem demonstrado preocu
pação com a falta dos preços. Os~agricuItores não são cu~pados

pela inflação. Eles são penalizados por ela. Sem recursds para
comercializar a safra por preços justos, os agricultores se tor
nam presas fáceis dos especuladores. Estes, sim, são grandes
responsáveis pela intlação, são verdadeiros sanguessugas que
se apropriam do lucro dos produtores e promovem a alta
artificial dos preços, penalizando o consumidor final.

O Governo Itamar Franco ainda não deslanchou sua polí
tica na área agrícola. O Ministro da Agricultura está completa
mente ausente, deixando um vácuo preocupante numa área
tão estratégica para o desenvolvimento do País.

Há cinco meses o Sr. Lázaro Barbosa assumiu o Minis
tério da Agricultura - o ex-Presidente Collor foi afastado
no dia 29 de setembro -, e até agora ninguém sabe quais
são as diretrizes da política que S. Ex~ seguirá à frente daquela
Pasta. Isso é lamentável. Essa ausência já está sendo sentida
na política de aquisições e de empréstimos do Governo Fe
deral.

Espero que a agricultura mereça do Governo prioridade
absoluta. Agora que conseguimos com muito esforço regula
mentar a reforma agrária, esperamos que o Governo defina
uma política de distribuição da terra conjugada com uma polí
tica de apoio aos pequenos produtores.

Finalmente, espero que os apelos aos agricultores em
favor da liberação de recursos para a comercialização da safra
encontrem eco em Brasília.

O SR. LUCIANO CASTRO (Bloco Parlamentar Demo
crático -RO. - Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presi
dente, S~' e Srs. Depoutados, quantos de V. Ex~ são empre
sários? Quantos são funcionários públicos? Quantos são diri
gentes de empresas, associações, órgãos de classe? Muitos!

Quantos de V. Ex" já tiveram que demitir um funcionário
relapso, um empregado faltoso, um colaborador irresponsá
vel? Muitos!

E eu posso garantir que todos os Srs. Deputados, todos,
sem exceção, já foram criticados, caluniados, pelo cumpri
mento do seu dever, dos regulamentos, da lei.

Infelizmente, é mais vantajoso, e não só mais fácil, se
omitir, ser conivente, praticar o corporativismo, do que en
frentar as decisões antipáticas.

Mas, Srs. Deputados, se queremos mesmo passar a limpo
o Brasil, nesta onde de ética e moralismo que está varrendo
a sociedade, temos também de ter coragem! E não admitir
mais os patrulhamentos e as manipulações da opinião pública,
através de rótulos desgastados, que difamam, caluniam, vili
pendiam, homens e mulheres respeitáveis, cidadãos exem
plares, sob o manto da impunidade.

, Por que lhes falo de tudo isso, Srs. Deputados? Porque
estou revoltado! Revoltado com a agressão despropositada
sofrida pelo Reitor da Universidade Federal de Roraima, pelo
simples fato de cumprir seu dever. Por isso, e somente por
isso, o Prof. Hamilton Gondim e todos os membros dos Conse
lhos Superiores da Universidade de Roraima foram alvo de
acusações levianas, lançadas por três indivíduos exonerados
do corpo docente por não atenderem aos requisitos mínimos
estipulados para o estágio probatório.

Essas três pessoas, minoria absoluta em meio ao nume
roso corpo de profissionais da universidade, foram avaliados
por seus pares, por seus próprios colegas. Nos termos da
Lei n9 8.112/90 - nos termos da lei, volto a repetir - foram
então exonerados pela direção da universidade, ao término
do estágio probatório.

Tudo isso, Srs. Deputados, está documentado.
Mesmo assim, o que fazem essas pessoas? Em lugar de

refletir sobre suas falhas, tomar o julgamento isento de seus
próprios colegas de profissão como um alerta, procurar novas
condutas mais compatíveis com os educadores que deveriam
ser, em lugar disso, procuram atacar, q.enegrir, como única
defesa.

Deixo a cada um eles S~.:litllllfl'fessa atitude.
Mas, Srs. Deputados, .' :iIIl1MI :1cJiDge: abusando

do idealismo de uma entidMle~«'.IIl<S - Associação
Nacional dos Docentes do Ensino Superio)', falseando dados
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e escamoteamento a verdade, levaram a entidade a apadrinhar
sua leviandade.

Lamento, Srs. Deputa90s, lamento pela Andes, que só
pode ter sido manipulada. E lamentável que a Andes ignore,
por exemplo, que apenas dezessete - isso mesmo, dezessete
- professores sejam filiados à Sesduf - RR. E como dez
deles formam a diretoria, não dá nem para realizar uma assem
bléia...

Pois bem: foram os delegados da Sesduf - RR que,
se auto-atribuindo uma representatividade que claramente
não lhes cabe, dizendo-se porta-vozes do corpo docente, que
na verdade - como está visto - os rejeita, conseguiram
levar a Andes a assacar críticas contra o corpo diretor da
universidade.

Não vou responder a essas críticas. Não há méritos nas
acusações, nem há legitimidade nos acusadores, para que me
reçam essa distinção.

Mas esta acaba sendo uma oportunidade de fazer justiça
ao reitor e universidade, orgulho de Roraima, e, para fazer
justiça, melhor que atacar, acusar, é mostrar os fatos, a verda
de. Mostrar as realizações da atual administração, seu entrosa
mento com a sociedade local, sua permanente atenção para
com os problemas de nosso Estado.

A administração atacada é a mesma, é o mesmo reitor
a quem Roraima deve a implantação da universidade federal
no Estado, numa atitude de verdadeira coragem e obstinação,
diante de todos os obstáculos e dificuldades enfrentados. É
a mesma administração que criou o primeiro curso de Antro
pologia na Região Norte do País. Uma providência concreta
voltada para a eSl?ecificidade do Estado, de grande concen
tração indígena. E a mesma administração, o mesmo reitor
que antes de criar novos cursos faz pesquisas, ouve a comuni
dade, atende aos seus desejos. Isso é uma atitude democrática.
Disso resultou, também, a criação do curso de Engenharia
Civil, sugerido pela maioria das dezessete mil pessoas ouvidas.

Foi o Prof. Hamilton Gondim, com seus colegas, que
levou todo o corpo docente ao regime de dedicação exclusiva,
aliás 1?urlado por alguns de seus detratores.

E o Reitor Gondim, com seus colegas, que está elevando
o número de alunos de 1.930 para 2.300 neste ano. Um cresci
mento de 20%! E ampliando o quadro de professores, com
a contratação de mais 225 concursados. E cuidando da constru
ção de novos blocos, ampliação da infra-estrutura, dos meios,
enfim, de melhor servir à sociedade.

Melhor ainda, Srs. Deputados, seria a leitura do jornal
zinho feito pelos próprios estudantes do curso de Comunicação
Social. Eles, com a isenção e imparcialidade dos jovens, já
julgaram o reitor e deram seu veredicto. Eles conhecem a
universidade, conhecem o reitor e aprovam seu trabalho.

Por tudo isso, Srs. Deputados, considerei meu dever tra
zer a público a verdade. Em respeito aos estudantes, em res
peito aos professores, em respeito ao povo de Roraima e
em respeito ao Magnífico Reitor Hamilton Gondim.

Era o que tinha a dizer.

o SR. MAX ROSANMANN (Bloco Parlamentar Demo
crático - PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr~' e Srs. Deputados, certamente o sistema parlamen
tarista não funcionará como num passe de mágica, eliminando
todas as pessoas desequilibradas da vida pública, mas pelo
menos garantirá a tranqüilidade de sabermos que essas pessoas
não poderão concentrar poder em demasia tornando-se uma _
ameaça à sociedade.

Se outros argumentos e justificativas não existissem, e
felizmente existem em profusão, eu continuaria defendendo
o parlamentarismo baseado apenas na impossibilidade que
oferece à concentração do poder em mãos e mentes de fanáti
cos, desequilibrados, psicopatas-ditadores como o atual Go
vernador do Paraná, um homem que conseguiu retalhar as
forças vivas do meu Estado da forma mais primitiva e irracio
nal: brigando com tudo e com todos, tentando desmoralizar
quem não diz amém às suas atitudes e decisões.

Eu poderia enumerar centenas de episódios protagoni
zados pelo Sr. Roberto Requião e, a partir disso, deixar que
V. Ex" decidissem sobre os benefícios e malefícios de um
sistema de governo que permite a homens de sua categoria
decidir sobre a vida da população. Grande parte destes episó
dios já esteve nas páginas dos jornais, e V. Ex~' devem ter
tomado conhecimento, mas não vou perder tempo repetindo
histórias de homor negro, suprrealistas e absurdas. Conto
apenas a última façanha deste homem que foi eleito para
governar um Estado rico e progressista como o Paraná e no
lugar disso está fazendo tudo para enterrá-lo.

Duas semanas atrás, diante de divergências quanto ao
tratamento que o Executivo vinha dispensando à educação
e à Polícia Militar - diga-se de passagem, de total desrespeito
- o Governador do Paraná convidou o Diretor da Polícia
Civil, José Maria Córrêa, a testar como andava o seu judô.
Depois de ter sido advertido sobre o perigo de manter esse
tipo de agressividade pelo Secretário da Educação, Pastor
Elias AbraMo, o Governador acabou apanhando de José Ma
ria, sendo obrigado a refugiar-se por quinze minutos no ba
nheiro.

As agressões, xingamentos e tentativas de desmoralização
promovidos pelo Governador Roberto Requião são famosos.
Não é à toa que ganhou o apelido de "Maria Louca". Só
devemos lembrar que esse tipo de atitude, mais do que folcló
rica, precisa ser medida pela extensão dos prejuízos que traz.

No Paraná, com toda a razão, e por ser um homem de
caráter, o Diretor da Polícia Civil apresentou sua carta de
demissão e acabou desistindo de continuar o trabalho que
vinha realizando com toda a competência.

Mas até quando nossa omissão e os instrumentos legais
vão permitir que pessoas sérias deixem cargos no Governo
enquanto desequilibrados e ditadores continuam fazendo e
desfazendo de tudo como se fossem donos da verdade?

Os robertos requiões precisam ser contidos. Precisam dei
x.ar de utilizar a máquina administrativa como se fosse o liqüidi
ficador da sua casa e os recursos públicos para a autopromoção
e campanhas contra os seus milhares de desafetos.

Ao se furtar ao diálogo civilizado sobre problemas sérios
na esfera da Polícia Civil, Roberto Requião provou que ainda
é o mesmo moleque que, na época de quartel acabou sendo
expulso por pintar um cavalo de cor-de-rosa, levando-o à
morte por asfixia.

Desafiou um colaborador para a briga como se fosse um
pivete de rua, e acabou apanhando como um guri de calças
curtas. Calças que aliás deve ter molhado ao entrar chorando
no banheiro contíguo à sua sala de Governador.

Será que é de homens dessa espécie, com atitudes ditato
riais e doentes como as suas, que vamos fazer o Brasil do
futuro? Duvido muito!!!

o SR. NILSON GmSON (Bloco Parlamentar Democrá
tico -'PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sx4' e Srs. Deputados, ao atingir metade do seu mandato,
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o atual Governo de Pernambuco continua a frustrar os per
nambucanos com uma administração decepcionante, enco
berta por práticas típicas da "era Col1or", descompasso entre
o discurso e a prática e utilização abusiva de marketing.

Após uma campanha que empolgou o eleitorado pernam
bucano, derrotando o Líder do PMDB Jarhas Vasconcelos.
atual Prefeito do Recife, com promessas de modernização
administrativa, incentivo ao turismo, fortalização da Sudene,
dinamização da agricultura e consolidação do Complexo de
Suape, data venia, encontra-se o Governo de Pernambuco
prematuramente cansado com o cotidiano do Estado, com
os afazeres pesados da administração; vive somente fora do
Estado, em viagens de nenhum proveito para Pernambuco.
Em conseqüência, embarca na prática da política pela política.
Pesquisa da Datafolha indica que 77.5% dos pernambucanos
consideram o desempenho do Governo de Pernambuco entre
ruim e péssimo. Mesmo após a traição ao financiador de sua
campanha, seu desempenho só perde para Brizola, no Rio
de Janeiro.

Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados. nessa metade de
tempo de sua administração, e atual Governo de Pernambuco
fez estagnarem de vez as atividades econômicas do Estado;
alguns setores apresentam resultados negativos. A posição
de Pernambuco, antes líder regional, é agora secundária. O
número de falências no Estado é assustador; em termos de

" desemprego, estamos na liderança no País, e, enquanto a
cada semana fecham as portas tradicionais empresas, o Go
verno de Pernampuco realiza périplos internacionais, sempre
sucedidos por mirabolantes investimentos estrangeiros que
nuncam chegam porque não passam de invencionices para
acobertar o ganho de diárias custosas. Quando não está nos
EUA, está em Brasília; qualquer dia desses se candidata a
administrador de Samambaia.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, o turismo, antes
uma preveitosa fonte de renda, há muito perdeu para os orga
nizados Estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Sergipe.
Recife, com sua sujeira, com seu mercado persa em todas
as ruas, onde o peixe é vendido e limpado em pleno centro
da cidade, não ~ mais atração, nem para os operários da
Alemanha e da Austria. Deixou de ser a Veneza brasileira.
Quem de bom senso vai trocar a organização de Fortaleza
ou a beleza de Natal pelo antro em que se transformou minha
adorada Recife?

A estratégia oficial para o turismo centra-se na criação
de sofisticados pólos turísticos litorâneos, sem maiores preocu
pações nem articulações com o contexto social em que se
vão integrar - a extrema miséria e decadência da Zona da
Mata, onde se produz açúcar e álcool e onde a ação oficial
énula. Gasta o Governo de Pernambuco seu dinheiro tentan
do implantar paraísos de primeiro Mundo no coração da misé
ria! Parece coisa de Fernando Collor de Mello.

Sr. Presidente, a extinção da Secretaria de Ciência e Tec
nologia enterrou de vez o progresso nessa importante área.
Hoje o ITEP (Instituto Tecnológico de Pernambuco) perde
diariamnte quadros altamente especializados, cientistas de al
tíssima capacitação, por falta do que fazer, por falta de salários
condignos e outras coisas mais.

A saúde pública em Pernambuco é caso de polícia. Por
diversas vezes já denunciei d~sta tribuna a corrupção, o deslei
xo, o abandono e as trapalhadas do programa de prevenção
ao cólera. O descalabro pernambucano é muito sério: aumento
da violência e da impunidade, perseguição de servidores, ma
nipulação da cultura, fechamento das Unidades do Bandepe

na"s cidades do Interior pernambucano, liquidação de progra
mas de amplo interesse social implantados em Governos passo.
dos: Eraldo Gueiros, Marco Maciel, Roberto Magalhães, Mi
guel Arraes, entre outros.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, quero registrar,
nesta oportunidade. discurso do Deputado Pedro Eurico, de
12 de novembro de 1992, a respeito do Projeto de Lei n°
95192, do Governo de Pernambuco. que pediu autorização
para contrair empréstimo internacional.

O Deputado Pedro Eurico disse que o assunto necessitava
de um estudo de maior profundidade; tratava-se de um em
préstimo de 150 milhões de dólares e a proposição do Governo
do Estado na forma em que foi enviada configura uma demons
tração de desrespeito, por parte do Governo, à Assembléia
Legislativa do Estado, pois apesar de envolver uma questão
delicada o projeto estava disposto de forma absolutamente
artificial. Nenhum detalhe foi explicitado, sobre a viabilidade
ou mesmo sobre os riscos desse empréstimo, tendo sido o
Poder Legislativo tratado, como mero cumpridor de tarefas
outorgadas pelo Executivo, sem quaisquer questionamentos.

O Governo do Estado deixou de anexar à Mensagem:
1" - Em que estágio estão as negociações desse emprés

timo e qual o agente financiador - o BID, BlRD ou outro
qualquer.

29 - Qual a composição da contrapartida. Sabe-se que
nesses tipos de empréstimo é necessária uma contrapartida.
em moeda local, de 50%. Disso, quanto será pago pela União,
quanto sairá do Estado e quanto dos Municípios?

3° - Onde está o cronograma de desembolso da contra
partida?

4° - Que taxas de compromisso, de garantia e de juros,
e que prazo de carência terá esse empréstimo?

59 - Qual o início da efetividade do empréstimo, a partir
de quando poderá ser sacado e qual o prazo final para o
desembolso?

69 - Qual o órgão do Estado que ficará encarregado
da gestão do projeto e quais os órgãos executores?

79 - Onde está o cronograma físico-financeiro do progra
JIla, que indique qual a parcela para cada um dos subprogramas
- Suape, Turismo, Fortalecimento da infra-estrutura hídrica
do Agreste/Sertão, Calha do Capibaribe, emprego e renda?

Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados, quaisquer emprés
timos externos, especialmente os contraídos junto a organis
mos multilateriais de crédito e apoio ao desenvolvimento,
como o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento)
e BIRD (Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvi
mento), t:lm"rm conhecido como Banco Mundial, são prece
didos por estudos e avaliações, conhecidos como staff apprai
sal e appraisal reporto Nem a esses relatórios, porém, os Parla
mentares da Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco
tiveram acesso.

Sr. Presidente, há outro problema extremamente grave:
a contrapartida do empréstimo. De nada adiantará a alocação
desses 150 milhões de dólares se o Estado de Pernambuco
não dispuser de outro montante de igual valor como contra
partida, para que os recursos sejam liberados. Se não houver
essa contrapartida, a verba alocada ficará indisponível, e ainda
estaremos sujeitos ao pagamento de taxas altíssimas, como
também estaremos sujeitos a comprometer o orçamento do
Estado.

Sr. Presidente, meu tempo está esgotado; vou ficar por
aqui. Oportunamente, voltaremos ao assunto.
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o SR. VASCO FURLAN (Bloco Parlamentar - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados,
ocupo este breve espaço de tempo para, cumprindo um dever
de ofício, comunicar que, na condição de Presidente da Comis
são de Educação, Ciência e Tecnologia do Parlamento Latino
Americano e Chefe da Delegação Brasileira, estivemos na
reunião realizada neste final de semana na Cidade do México,
apresentando o estatuto da Universidade Latino-Americana
e do Caribe, aprovado pela Comissão que tenho a honra de
presidir. Submetido à Junta Diretiva do Parlamento Latino-A
mericano, o estatuto foi aprovado restando apenas o ad refe
rendum da Assembléia Geral que se realizará em São Paulo,
na sede do Parlamento Latino-Americano, no Memorial da
América Latina.

Devo ressaltar que a idéia da criação de uma universidade
Latino-Americana e do Caribe, por extensão, já vem de há
doze anos. Agora, graças ao apoio da Junta Diretiva do Parla
mento latino-americano e de alguns companheiros da Vene
zuela, do México, do Chile, da Argentina, da Costa Rica,
da Guatemala e da Bolívia, membros da Comissão, conse
guimos levar a bom termo esse trabalho que começou com
contatos feitos com os Srs. Embaixadores dos países latino-a
mericanos e caribenhos que exercem suas funções em Brasília.

Sr. Presidente, ao fazer este relato, quero, desde já, pedir
o apoio de todos os Srs. Deputados para essa idéia. O que
se visa, através do conhecimento, da cultura, enfim, da educa
ção, é criar linhas de pensamento definido, suprapartidário,
supra-ideológico e programático, no âmbito da América La
tina.

Essa universidade que está sendo construída propiciará
a criação de uma inteligência de alto nível e terá cursos apenas
de pós-graduação e mestrado. Ela será sediada em Brasília
e funcionará, inicialmente, nas dependências da ESAF 
Escola Superior de Administração Fazendária.

Esperamos obter o necessário e indispensável apoio do
SI'. Ministro das Relações Exteriores, do Sr. Ministro da Eco
nomia e do Sr. Ministro da Educação para essa tarefa de
fôlego que já vem, como dizíamos, com pelo menos uma
década de atraso, já que na Europa o ensino se direciona
para finalidades abrangentes da Comunidade Econômica Eu
ropéia, em decorrência de a parte econômica, que é o Mercado
Comum Europeu, ter saído na frente. Na América Latina
vamos tentar fazer com que essa universidade reúna o pensa
mento, o conhecimento, a boa vontade e a fraternidade que
já existem entre os povos latino-americanos para chegarmos
mais tarde a uma unidade também econômica. A universidade
terá cursos direcionados para o comércio exterior, para a eco
nomia política e geografia econômica. Vamos unificar, com
dados reais e históricos, a História da América Latina e não
deixar que, ao seu bel-prazer, esse ou aquele educandário,
esse ou aquele escritor, mais simpático a essa ou àquela figura
de seu país, diga o que ela foi ou o que deixou de ser, e
a dimensão e o espaço que ocupou a seu tempo aquele país,
com reflexos em toda a América Latina.

Sr. Presidente, este era o registro que me competia fazer.
Quero dizer também que mantive contato com os Srs. Sena
dores e Deputados Federais do México, já que sou Secretário
do Grupo Parlamentar Brasil-México, cujo Presidente é o
Deputado José Múcio, do PFL de Pernambuco. Durante as
quarenta e oito horas que permanecemos naquele país tivemos
a honra de desenvolver dois tipos de ações, uma voltada para
a Universidade Latino-Americana e a outra para o Grupo

Parlamentar Brasil-México. porque entendemos que, com a
abertura, com a ação liberal na área governamental, com
as privatizações e ações modernizantes que está implantado,
o México tem muito a nos ensinar. Assim, poderemos trocar
idéias na área parlamentar, governamental e sócio-econômica
com o nosso co-irmão, o México.

Finalmente, Sr. Presidente, com base nos arts. 98, § 3Q,

e 115, lI, do Regimento Interno, requeiro, ouvida a Casa,
inserção nos Anais da Câmara, do editorial publicado no jor
nal O Estado de S. Paulo no dia 22 de janeiro, página 3,
conforme cópia em anexo.

Era o que tinha a dizer.

MATÉRIA A QUE SE REFERE O ORADOR:

O IMPOSTO DA BARGANHA

Certa vez ocorreu a um deputado interessado em simpli
ficar o sistema tributário nacional a idéia de propor a criação
de um imposto único, a incidir sobre transações financeiras.
O tributo não conseguiria fortalecer, no grau almejado, as
receitas da União. O Executivo, porém, não desprezou a pro
posta, do que resultou a transformação do mencionado impos
to, que se pretendia único, em mais um tributo. Certamente
por reconhecer que era tributo socialmente injusto, além de
inflacionário e possivelmente impeditivo do crescimento eco
nômico, decidiu que seria provisório, eventualmente podendo
tornar-se permanente.

Por grande maioria, o Planalto conseguiu a aprovaçã odo
projeto em primeira votação (três outras serão necessárias,
por envolver reforma constitucional, uma na Câmara, duas
no Senado). Ao mesmo tempo, o Executivo renunciou a uma
reforma global e aceitou vincular parte substancial do imposto
a gastos sociais, quando, na proposta original, o Imposto Pro
visório sobre Movimentação Financeira (IPMF) se destinava
a reduzir a dívida mobiliária federal. Houve, pois, uma barga
nha. O IPMF é o imposto da barganha.

Ao acolher a propositura, o Governo pretendera uma
reforma muito mais abrangente que permitisse criar, além
do IPMF, o Imposto Seletivo, que substituiria o IPI, um tribu
to sobre o ativo das pessoas jurídicas e a Contribuição sobre
o Valor Agregado para substituir o Finsocial, o PIS e o Pasep.
O Planalto renunciou aos três últimos impostos, mantendo
todos os que estão hoje em vigor. No caso do Imposto Seletivo,
que deveria concentrar, na realidade, o IPI sobre um número
reduzido de produtos, o Executivo encontrou uma solução
pouco trabalhosa; por simples decreto (ora a Constituição!. .. ),
pretende aumentar de 19% para 38% o imposto de importação
sobre petróleo, o que elevará o preço dos combustíveis líqui
dos entre 3% e 9%, propiciando uma receita mensal suple
mentar de US$600 milhões. No que respeitava ao Imposto
sobre o Ativo, foi fácil substituí-lo pela tributação das rendas
financeiras das pessoas jurídicas na fonte. O PIS, o Pasep
e o Finsocial continuam oferecendo receita superior à que
teria resultado da Contribuição sobre Valor Acrescido, que
era, seguramente, a melhor proposta.

O que o Governo realmente pretendia era a criação do
IPMF. Esse tipo de tributo foi aplicado em outros países:
no Peru e na Argentina, onde foi extinto diante dos seus
maus resultados, e na Austrália e no Chile, onde a alíquota
é muito reduzida, não representando receita significativa.

Só se poderá fazer uma avaliação da "perversidade" do
novo imposto, quando se tiver a lei complementar que regerá
sua cobrança. E possível que na lei complementar, aprovada
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por maioria absoluta, se criem exceções, das quais já se fala.
Prevê-se que, diante das críticas que deverão ser feitas, o
Congresso sofra pressões para reduzir o impacto do IPMF.

O governo considera que. na base de uma alíquota de
0,25%, vá ter uma arrecadação suplementar anual de US$7,2
~ilhões, desde que o sistema entrasse em vigor em janeiro.
E muito provável que não se chegue a tal quantia, seja pelas
isenções, seja pela habilidade dos contribuintes em evitar a
sua incidência, seja porque só em abril poderá ser cobrado.
No caso dos salários, prevê-se que o imposto poderá ser com
pensado pela redução da contribuição para o INSS, isto é,
a receita do imposto será compensada por uma perda de recei
ta da Previdência! Quanto aos saques nas cadernetas de pou
pança, o imposto não seria recolhido, se a poupança estiver
depositada há mais de três meses, falando-se também que
não incidirá sobre transações na Bolsa de Valores. Pode pre
ver-se que a mentalidade imaginativa dos brasileiros encon
trará mil maneiras de burlar o imposto ...

A receita, certamente, não será aquela calculada, não
devendo também, o que é pior, aumentar sensivelmente as
disponibilidades do Tesouro para reduzir o déficit. Com efeito,
na barganha com os políticos, o Governo disporá apenas de
62% dessa arrecadação, pois 20% irão para a construção civil
e 18% para a educação das crianças carentes. Os US$7,2
bilhões que se espera arrecadar e quantia igualmente sem
grande significação, diante de uma dívida mobiliária federal
superior a US$30 bilhões, que deverá crescer com a consoli
dação da dívida dos estados e municípios. Apesar de tudo,
o Planalto parece satisfeito: poderá mostrar ao FMI que conse
guiu uma reforma tributária, como se o organismo interna
cional se satisfizesse apenas com um aumento das receitas...

O novo imposto é anti-social por ser regressivo. Efetiva
mente, deverá atingir com a mesma alíquota as transações
de todos. Sacrificará a renda dos assalariados, pois, ainda
que haja compensação ao se creditarem os salários, a utilização
destes não escapará ao IPMF. Seguramente, será também
inflacionário, uma vez que as empresas procurarão ressarcir-se
da nova carga tributária. O IPMF deverá promover uma desin
termediação financeira, que, com a redução das transações,
reduzirá o volume dos depósitos, favorecendo um crescimento
da taxa de juros, ao mesmo tempo que o aumento do papel
moeda em circulação favorecerá também a elevação de preços.

A poupança, por sua vez, cairá. Mas, ao que parece,
a nossa esquerda - inclusive deputados que tanto lutaram
contra o IPMF - decidiu apenas agradar ao Presidente, re
nunciando a uma verdadeira reforma tributária para aceitar
uma que torna inviável a recuperação econômica.

Durante o discurso do Sr. Vasco Furlan, o Sr. Wal
dir Pires, 2" Vice-Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Max Rosenmann, 4<'
Secretário.

o SR. PRESIDENTE (Max Rosenmann) - Concedo a
palavra ao Sr. Chico Vigilante.

o SR. CHICO VIGILANTE (Bloco Parlamentar - DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Depu
tados, acompanhei com interesse o noticiário dos jornais deste
final de semana e pude verificar que nada veicularam sobre
a viagem de um grupo de proa do movimento parlamentarista
às cidades de Palmas, em Tocantins, Macapá, no Amapá e
Belém, no Pará. Parece-me que, para satisfação dos presiden
cialistas, esse grupo foi muito mal compreendido pela popu-

lação desses três Estados; primeiro porque, como já é óbvio,
esses parlamentaristas estão levando uma mensagem difícil
de ser assimilada pelo povo.

Povo não sabe o que é parlamentarismo. Povo não está
disposto a discutir mais um milagre para a salvação nacional.
O povo está querendo é que alguém apresente uma proposta
para tirar o País da crise e da miséria em que se encontra.

Os parlamentaristas gastaram 328 milhões de cruzeiros
só em frete de jatinho para essa viagem, mas eles próprios
não sabem o que dizer nos lugares aonde vão. Cada um prega
um parlamentarismo diferente. Cada um fala de um possível
parlamentarismo que não sabe o que é. O Ministro Fernando
Henrique Cardoso diz uma coisa, o nobre Deputado Roberto
Freire diz outra, meu amigo José Genoíno outra ainda, e

. o Senador José Richa, Presidente da Frente Parlamentarista,
diz coisa completamente diferente, assim como o Senador
Pedro Simon, Líder do Governo. Afinal de contas, que tipo
de parlamentarismo essa gente quer para o Brasil?

Isso está sendo bom. Estou chegando à conclusão de
que nem é preciso que os presidencialistas façam campanha
para ganhar a batalha, porque o povo não é bobo. O povo
não quer ser enganado mais uma vez, o povo não aceita salva
dores de última hora.

Acho que, agora, o mais correto para os companheiros
parlamentaris.tas e para nós presidencialistas seria esquecer,
pôr um fim a essa discussão, suspender esse plebiscito e passar
a discutir as questões que realmente interessam à vida do
povo brasileiro. Se os parlamentaristas continuarem insistin
do, nós presidencialistas também vamos continuar com a dis
cussão. Mas nós presidencialistas sabemos o que queremos,
sabemos o que dizer à população, sabemos o que apontar.
.Q nosso não é esse papo insosso dos parlamentaristas.

Nobre Deputado João Fagundes, quero dizer a V. Ex''.
que é presidencialista, que ontem eu ouvi os Senadores José
Richa e Pedro Simon dizerem que, se a proposta parlamen
tarista não vencer, largarão a vida pública e irão para casa.
Pois que larguem a vida pública e voltem imediatamente para
casa. Se acham que só há salvação com o parlamentarismo
é porque não acreditam no Brasil. Todos sabem perfeitamente
que o Parlamentarismo não vai dar certo neste País. Queremos
votar e saber de quem cobrar. E nós que conhecemos este
Congresso Nacional sabemos que a população não está dispos
ta a ficar sem saber efetivamente de quem cobrar as coisas.

Por isso vou continuar defendendo o presidencialismo
com convicção, e agora mais animado, Deputado Prisco Via
na, porque as notícias desse giro parlamentarista são encora
jadoras para nós presidencialistas..0 povo não compareceu
para assistir aos debates parlamentaristas, nem vai compa
recer, porque.não acredita no parlamentarismo. E a população
não participa daquilo em que não acredita.

O SR. VALTER PEREIRA (Bloco Parlamentar Demo
crático - MS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Srs. Deputados, estamos à véspera da eleição do novo
Presidente da Câmara e dos demais membros que deverão
compor sua Mesa Diretora.

Por questão de justiça é de reconhecer que durante os
dois anos de gestão do Deputado Ibsen Pinheiro o prestígio
desta Casa cresceu no conceito da sociedade.

A firmeza política, o equihbrio das ações e a profunda
sensibilidade social que lhe orientaram o comportamento colo
caram a Câmara Federal à altura dos grandes acontecimentos
que ocorreram no País durante sua administração.
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Tivesse faltado a ele a formação política capaz de lhe
fazer ver a dimensão dos fatos que tumultuaram a vida brasi
leira nesses dois últimos anos, com certeza sua conduta poderia
ter comprometido a credibilidade deste Poder e, conseqüen
temente, ameaçado a própria estabilidade política do País.

Na escolha do seu substituto não podemos deixar de levar
em conta que a crise política se arrefeceu com a cassação
do mandato do Presidente Collor, mas não foi contido o seu
potencial de explosão.

Os efeitos da recessão trazida pelo ex-Presidente, as inde
finições da política econômica do atual Governo e a renitência
da espiral inflacionária mantêm intacto o combustível da con
vulsão social e, conseqüentemente, da instabilidade política.

Nesta circunstância, tudo indica que o sucessor do Sr.
Ibsen Pinheiro deverá, também enfrentar grandes desafios.

Só um Parlamentar de formação progressista, cujos ideais
e forma de comportamento estejam afinados com os anseios
do povo brasileiro, terá a credibilidade necessária para condu
zir esta Casa em harmonia com os sentimentos da sociedade.

Os dois candidatos que postulam a Presidência da Câma
ra, Deputados Odacir Klein e Inocêncio de Oliveira, são titula
res de grandes virtudes cívicas.

No entanto, é o Deputado Odacir Klein o que mais se
tem identificado com as aspirações modernistas da sociedade
brasileira nestes últimos anos.

Esteve na linha de frente das forças democráticas que
resistiram ao regime autoritário instalado em 1964.

Consolidou suas convicções políticas nessas trincheiras
no momento em que a pusilanimidade de uns e o oportunismo
de outros alimentavam o regime militar.

Nessa ocasião, ao lado do saudoso e inesquecível Presi
dente Ulysses Guimarães, de Deputados do quilate de Tan~

credo Neves, Alceu Colares, Martins Rodrigues, Aldo Fagun
des, e de Senadores do padrão de Paulo Brossard, Saturnino
Braga, Orestes Quércia, Franco Montoro, Teotônio Vilella,
além de tantos outros, cristalizou sua formação democrática.

Revelou-se dos mais competentes e dedicados líderes par-
o tidários, na escola do inesquecível Deputado Freitas Nobre,
sem sombra de dúvida uma estrela de primeira grandeza,
que durante tantos anos só engrandeceu este Parlamento e
a representaçáo do antigo MDB. o

Quando Odacir Klein substituiu o mestre Freitas Nobre,
1" or.:redenciava como uma das mais corajosas e respeitáveis

Jcranças deste País, mercê da fidelidade e dedicação ao ideá
rio da resistência democrática, principalmente na defesa da
autonomia e independência do Poder Legislativo, duramente
castigado pela ditadura.

Odacir Klein usàli sem comedimento o seu mandato par
lamentar para defender a redemocratização do País e para
socorrer Parlamentares, Governadores e Prefeitos cujos man
datos foram cassados e direitos políticos suspensos pelo regime
de força.

A solidariedade desse valoroso Parlamentar não se limi
tou a passar telegramas ou escrever cartas aos perseguidos
e desterrados.

)ntrário, por várias VP7.es, em pleno regime militar,
deixava u País para kvar seu abraço , 1S brasileiros que se
encontravam exiladm no ",;{ter:or e àquelLs que se viam confi
nados no próprio int'~rior da nossa Pátria.

Foi assim, expon.:!::,-si" ?ls vinditas r1a ditadura para defen
der as instituições democráticas e, sobretudo, para defender
o respeito ao mandato parlamentar e as prerrogativas do Con-

gresso Nacional, que Odacir Klein construiu um dos mais
respeitáveis patrimônios políticos deste País.

Quem conhece sua trajetória e sua história não alimenta
qualquer dúvida de que é o candidato mais identificado com
o sentimento da sociedade brasileira, neste momento de tantas
incertezas a fustigarem a estabilidade política deste País.

Para uns é irrelevante essa afinidade, já que a eleição
destina-se à escolha da nova administração desta Casa. Para
esses cabe uma indagação: o que teria sido do prestígio da
Câmara Federal, caso o Sr. Ibsen Pinheiro se tivesse conduzido
com tibieza em episódios como o de Jabes Rabelo e o de
Fernando Collor de Mello?

Sáo procedentes inúmeras queixas contra a falta de estru
tura material para o exercício da atividade parlamentar. Esse
pretexto, entretanto, não deve'- nem pode - colocar o
corporativismo no topo dos objetivos deste Poder.

O papel que cabe à Câmara dos Deputados cumprir tem
tudo a ver com as aspirações da sociedade e com a estabilidade
das instituições democráticas.

A questão corporativista é apenas instrumental. E qual
quer um que seja eleito tem o dever de encará-Ia. E o Depu
tado Odacir Klein já se pronunciou nesse sentido. Não será
indiferente 'aos problemas administrativos vividos por todos
nós.

A distinção entre os dois valorosos candidatos é esta:
enquanto Odacir Klein encarna a instituiçao como objeto e
a corporação como instrumento, seu rival se inspira nas ques
tões administrativas como fundamento da própria candida
tura.

Com todo respeito que nos merece o outro candidato
,e a plataforma que apregoa, entendemos que a candidatura
de Odacir Klein reúne maiores atributos e por isso queremos
registrar o nossó apoio a ela, COm a firmeza e com a clareza
que tem pontilhado nossa conduta parlamentar.

O SR. GÉRSON PERES (Bloco Parlamentar - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, na
sexta-feira passada, em Belém do Pará, implantamos a Frente
Parlamentarista Ulysses Guimarães, sob a Presidência do Se
nador José Richa. Levamos ao evento companheiros de diver
sos partidos e conseguimos sensibilizar grande parte das lide
ranças políticas e sindicais de trabalhadores e de empresas
no sentido de comporem o Conselho Consultivo e os órgãos
executivos da Frente que empreenderá a grande campanha
para a reforma de que o Brasil precisa.

Pela primeira vez na História deste País, presenciamos
políticos deixarem de discutir pessoas e partirem para a discus
são das idéias.

Há bastante tempo o Brasil já se deveria ter reintegrado
às suas origens políticas. Culturalmente. Sr. Presidente, o
Brasil nasceu, no que tange às lideranças. sob a égide do
sistema parlamentar de governo. Foram quarenta e seis anos
de parlamentarismo monárquico. É verdade, um parlamen
tarismo rude, que não sofreu processo evolutivo porque os
dois generais que deram o golpe no Império não tiveram
a sabedoria dos ingleses, não trouxeram para a República
o sistema de governo sob o qual o Brasil nascera; em vez
disso, introduziram o sistema americano de governo, copiaram
um sistema de governo não-identificado com as nossas origens.
E aí está o resultado: são aproximadamente cento e quatro
anos de presidencialismo repleto de crises, de ditaduras. Tive
mos apenas momentos de democracia porque a reação das
raízes impedia que a democracia fosse eliminada. Foram diver
sas crises, com suicídio de Presidente, renúncia de Presidente,
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atentados, e aí está o retrato do Brasil: pobre, com mais
de 35 milhões de miseráveis passando fome. Esse é o presiden
cialismo que temos e que teimanos em manter.

Está na hora de se fazer a única reforma que falta: a
reforma estrutural. Mudar é reformar estruturalmente este
País. Temos que mudar o atual sistema de governo. Ele não
é compatível com as nossas tradições históricas. Ele é um
impedimento à transparência dos governos, é um impedimen
to permanente às nossas liberdades, que só o parlamentarismo
garante, porque governo que não prestar cairá, e em crise
de governo não haverá a intromissão das Forças Armadas.
O mau governo desaparecerá política e democraticamente.
E sempre haverá transparência nesta Casa, onde a imprensa
vive, noticiando os acontecimentos, analisando-os todos os
dias e a todo momento. Transparência não existe nos demais
poderes, nem no Judiciário, nem no Executivo, como existe
no Legislativo. O governo parlamentarista é o governo do
Parlamento.

Há os que lançam críticas violentas contra o sistema.
Dizem que o povo não sabe o que é parlamentarismo. A
esses, aí vai a resposta: não podemos prejulgar o povo. Ele
não é incapaz nem incompetente. Fernando Ferrari dizia que
a sociedade se compõe de povo e de massa. A massa é amorfa;
o povo raciocina, o povo compreende. E o povo brasileiro
compreende o que é parlamentarismo porque ele, o povo,
está aqui dentro, sob as mais diversas formas de representação.
Portanto, o nosso povo sabe o que é parlamentarismo.

O que querem agora é enganar o povo brasileiro dizendo
que o Parlamento quer poder. Não! O Parlamento já tem
poder. Tanto tem que depôs recentemente um Presidente
da República. O Parlamento queré governar o Brasil através
de um processo mais simples, menos burocrático, mais trans
parente, com liberdade, com ação do povo, ma~s pr~ximo

ao ExecutivQ, 'que dele emanará.
Não se vão eliminar as eleições diretas. É outra grande.

injustiça, uma grande mentira que se quer impor. Haverá
votação direta, com o modelo misto que queremos implantar,
que não é o parlamentarismo dos meus sonhos, porque elei
ções diretas, neste País, não trouxeram resultados positivos
para a sociedade. Elegemos Presidentes que tiveram momen
tos de governo. Muitos deles foram irresponsáveis e outros
tantos deram golpes. Esses foram os Presidentes eleitos direta-
mente pelo povo. .

Chega de reis temporários, impostos à sociedade, com
poderes ilimitados, que invadem nossos lares, que determinam
providências injustas. Chega disso! Ou nós mudamos agora
este País, levando a mensagem correta do parlamentarismo,
sob cujas bases se assentam os povos que vivem melhor na
face da Terra - aí está o Norte da Europa; aí estão os Estados
Unidos, parlamentarizados - ou permaneceremos um País
de sistema autoritário, onde os párias não deixam de ser párias
e onde os poucos ricos tornam-se muito mais ricos.

Ontem, em Belém do Pará, onde somos ainda uma se
mente, com esta mensagem e com vários outros argumentos
conseguimos encher o Teatro do Sesi de estudantes, trabalha
dores, intelectuais e empresários, para discutir a única e última
reforma que falta ser feita no Brasil. Já se mexeu na sua
medula, na sua espinha dorsal; já se fez cruzado novo e cru
zeiro novo; já se fez cruzeiro velho e cruzado velho e não
se endireitou o País. Já foram feitas reformas financeiras 
Plano Collor, Plano Bresser, Plano Cruzado - e aí está a
inflação de 30%, esmagando o povo brasileiro.

O parlamentarismo não é a salvação nacional, mas será
a única ferramenta capaz de arrebentar essa estrutura velha,
arcaica e viciada que aí está, sob a égide do sistema presiden
cialista do governo, que até hoje só nos deu desgosto, tristeza,
e causou a desgraça da nossa sociedade, com seus golpes
de Estado, crises políticas etc.

Para terminar, Sr. Presidente, faço um apelo para que
o Presidente Itamar Franco desça dessa sua neutralidade e
cumpra mais uma missão: sendo parlamentarista, venha tam
bém pregar conosco a urgente reforma de que o Brasil está
necessitando, para que sua sociedade saia da crise latente
e permanente em que está mergulhada.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Gerson Peres, o Sr. Max
Rosenmann, 49 Secretário, deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Nilson Gibson, § 2g do
art. 18 do Regimento Interno.

o SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Concedo a pala
vra ao Sr. Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco Parlamentar Democrático
....:..... RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Depu
tados, assomo à tribuna somente para fazer um registro, para
não dizerem que não nos manifestamos sobre a questão. Que
ro deixar claro que, dentro do Partido dos Trabalhadores,
se trava hoje uma falsa discussão: expulsar ou não do Partido
a hoje Ministra Erundina.

Ora, Sr. Presidente, ser Ministra do Governo Itamar foi
uma opção pessoal da companheira Erundina, que hoje não
tem mandato popular pelo Partido dos Trabalhadores. É sim
plesmente uma filiada do partido. Digo que há uma falsa
discussão porque o Ministro Walter Barelli foi, juntamente
comigo, Ministro. do Governo Paralelo, e em nenhum mo
mento levantou-se discussão sobre expulsá-lo ou não do PT.

Sr. Presidente, a companheira Erundina, hoje Ministra,
tem toda uma história de lutas e, para mim, não merece o
que algumas pessoas infelizmente estão dizendo - que está
traindo os trabalhadores e o partido, porque fez a opção indivi
dual de aceitar o convite para ser Ministra. (Palmas.) É total
mente improcedente essa discussão.

O que tem que fazer o PT, Sr. Presidente? O PT tem
de dizer o seguinte: companheira Erundina, grande patrimô
nio não somente do PT, mas da sociedade brasileira, que,
convidada, aceitar o cargo de Ministra, desejamos que faça
uma excelente administração no Ministério para o qual foi
convidada!

O PT tem, simplesmente, que dizer: "Erundina e Barelli
não representam o PT no Governo", como acho que é o
caso de Maurício Corrêa em relação ao PDT. O Senador
está no Governo por opção, mas, no meu entendimento, isso
não significa que o PDT esteja no Governo.

O PT pode continuar, com toda a tranqüilidade, no campo
da oposição. Discutir se a companheira Erundina será ou
não será expulsa é um grande equívoco. Gostaria, inclusive,
que nem se travasse esse debate, que se desse o assunto por
encerrado. Se, no futuro, a companheira .Erundina- resolve,
numa convenção do partido, disputar um mandato - quem
sabe? - de Governadora, Deputada Federal ou Senadora,
na convenção é que o partido dirá se aceita ou não sua candida
tura. No momento, há uma discussão boba, infundada. Não
deveríamos perder tempo com esse assunto, e sim torcer para
que ela, no Governo, acerte.
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Para concluir, Sr. Presidente, uma segunda questão. Dis
cute-se hoje, na sociedade, se o plebiscito vai ser em 21.de
abril ou se vai ser jogado para o fim do àno. .

Ora, complicam-se tanto as coisas, de graça! Na Câmara
e no Senado falou-se, dia e noite, da inviabilidade .de termos
no fim do ano, a discussão sobre o plebiscito (parlamenta~
rismo, monarquia ou presidencialismo) .e, ao mesmo tempo,
fazermos a revisão constitucional. Como fazer uma revisão
sem se saber qual será o sistema de .governo? Além disso,
esta~os entrando na campanha de 1994 para a eleição de
Presidente.

Sr. Presidente, não cabe mais essa discussão! ·.Temos que
falar menos e agir ,m1\is. A data está marcada. O, plebisGito
acontece no dia 21 ,de abril. Vamos \eyar o time ~',caippo

e fazer todo mundo,jogar, cada um def<:ndendo as suas idéias.
· Va~os parar de.c,?mplicar, de decidir e, no outro dia, tentar
revog~r as decisões tomadas pela Câmara e pelo Senado..Va
mos falar menos e agir mais.

,Er.a o que tinbf,l a .dizer.

o SR, LUIZ.GÍRÁO (Bloco 'Pai-lilfnentar DemoCr~tico
, ::.- CE. Sem revisão' do orador.) - SI. ~residerite,S,r' eSrs.

beputados, já havia prometido a mim mesmo que não vqltêlria
ao microfone desta Casa para tratar ôa seca e da. miséria
,no meu Estado. Pareçé até brincadeira:rrias em 1992, falamos

· quase diariamente, neste Plenário, da"falta de próvidências
em relação à seca. '. ' , , .

· , No Governo Collor de Mello ainda se admitia que nada
fosse feito em favor daquela região; porque quase todo o
dinheiro da Nação tinha de ser intermediado de uma forma
que' aqui não me, cabe. reportar. Contudo, Sr. Presidente,
com a chegada: do Presidente ItamarFrànco, encaniinhamos
a S. Ex', juntamente com a Contag, um documento,que'p'eço
fique constando dos Anais desta Casa; onde relatávamos' a
Impossibilidade de ô Ceará, o Piauí, o'Rio Grande do ~Qr.te,

ointerior de Permimbuco e a Paraíba continuarem nas condi
ções 'em que se éncontravam. Naqu~l.a'época, era 'de' quatro

· ou cinco milhões '0 número de flagelados e desempregados.
:' ,É exatamente essa gente, Sr. Presidente, que' rit~isspfre
~om,a recessão. Quando ouço Deputâdos do Estado de S~o

'Paulo e do Centro-S,uJ falarem em modificar as bases políticas
de representação nesta Casa, penso q~~J}to pior seria se não
tivéssemos um númeto maior de Parlamentares. Apesai disso,
a situação de miséria da região Nordeste permanece pratica-

· mente a mesma; os índices são cada véz mais críticos; cada
, vez tnais podeinqs c,amparar-nos à Somalia e à Biafni. '.

Recebi, no m~u gabinete, há pouéos minutos, um telefo
'nema do Dr. José. Alves Silveira, e soub~por ele, que Quixera
, inobim, a cidade onde tive sete mil votos, acaba de seI: invadida
por três mil flagelados. Vejam V. Ex~, são pessoas pacatas,
que apenas procuram um pouco de alünento para matarem
a fome do dia-a-dia. . .

Esse programa emergencial criado agora - muito mais
para atender Santa Catarina do que para atender o Nordeste
- é correto, mas 'não devia ter caráter de emergência. Na
O;>missão de Agricultura, onde, inclusive, há um projeto çle
lei de minha autoria nesse sentido, dizia eu, na segunda metade
do ano passadó, que os estoques reguladores desta Pátria
devem ser distribúídos estrategicamente, sendo estocados exa
tamente nas regiões onde há maior co~sumo. Tentei concre
tizar essa proposta por intermédio da Contag, ainda no Go
verno Collor de Mello, mas minha voz não foi ouvida pelos

dirigentes daquela entidade. Hoje vê-se a fome tomando conta
da região nordestina, do meu Município, Quixeramobim, de
Quixadá, de Morada Nova, do sertão de Pernambuco, do
Cariri e da Parãíba. E agora começa esse programa de atendi
mento. Levará 15 ou 20 dias pará o alimento chegar aos muni
cípios, 'como' se a barriga, como se a fome 'pudesse esperar
trinta', quarenta e cinco dias para ser combatida. Isso me
faz lembrar de parte do documento entregue pela Contag.
Não podemos mais, de forma alguma, aceitar a atual divisão
de terras no Nordeste. Não podemos mais aceitar que não

, se terminem as obras públicas, que nãose construam adutoras;
não 'podemos aceitar que, em final do Século XX, 30% da
população rural nordestina ainda receba água, de carros-pipa
feijão na mão, como se dá a animais; não podemos aceitar

essa humilhação ao povo do I1;leu Estado, do~eu País.
, . Era esta a contribuição que queria ,dar. Só espero que
,as autoridades desta República, que o Ministro escute a pala
vra deste Deputado, e que, de uma vez por todas, se faça
um programa consistente que atenda à região. nordestina. De
forma alguma queremos mendigar favores. Qu~remos nosso

.direito à cidadania!

DOCUMENTO A Qui:; SE. ~Ef.ER,E q ORADOR:

'CONTAG-

CONFI;DERAÇÃQ NACIONAL DOS
TRABALHADORES NA AGRICULTURA

.Ofício n9PRI1315/92.
. 'B~asília '(DF), 25 de 'nov~mbrà de 1992.

Ex'celeiltíssiJilo 'Senhor .. .
Itamar Franco
Presidente da República Federativad'o Brasil
Palácio do Planalto~ 39 andar
BraS11ia - DF. '

Excelentíssimo Senhor Presidente,
A Confederação, NaciOI)al <los ,Trabalhadores na Agricul

furá, CONTAG; e suas federações filiadas QOs, estados do
~prdest~ yêm .e~J?ó~ e solicífar o' que se segue;

A semi-aridez é a característica climátiCà dominante em
quase 60% da região nordestina; 'costuma~se considerar este
traço específico COI1;lO uma ílnomíllia. Ora, a seca: como um
dàs'aspectos deste clima semi-árido, é marcada pell;l recorrên
da; fi portànto não pode ser taxada de irregularidade. Regular,
no semi-árido nordestino, é a sazonalidade e a pouca quanti
dade de chuvas. A distribuição espacial e temporal destas
é ,que,copstjtui opon,tQ crítico pflra os agricultores: em cada
dez anos, três são considerados ",bOIlS" .Logo, as fiificuldades
devidas à má distribuição, às parcas precipitações ou falta
de chuvas no semi-árido constituem a regra.

Em conseqüência, as "irregularidades naturais" do semi
árido são marcadamente regulares; o que é irregular - e/ou
inexistente - são as políticas públicas permanentes no sentido
de garantir uma melhor convivência com as particularidades
geoclimáticas e estruturais regionais.

Pois a seca, que assola periodicamente a região, contribui
para desnudar e tornar mais aguda a situação de empobre
cimento crescente da população rural; as raízes históricas deste
empobrecimento estão na concentração da terrá, da água,
do poder e até dos conhecimentos técnico-cíentíficos nas mãos
de uma oligarquia, que tem se mostrado incompetente e ga
nanciosa. Neste contexto, a ação das autoridades públicas
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pouco fez para reverter - como seria sua função - os efeitos
perversos cumulados desta estrutura sócio-econômica.

Além disto, como é certamente do conhecimento de Vos
sa Excelência, as regiões consideradas encontram-se atual
mente em estado de calamidade pública. Pois as chuvas que
caíram este ano, vieram tardiamente, em quantidade insufi
ciente e mal distribuída, acarretando perdas de 70% da safra,
em média, e atingindo 95% para determinadas regiões e/ou'
culturas.

Em tomo de 900 municípios da área do polígono das
secas estão em situação crítica, sendo um dos problemas mais
graves a falta d'água para o consumo humano e animal. A
situação é particularmente catastrófica na área rural, sobre
tudo nas pequenas comunidades.

Esta situação de abandono, à qual estão submetidas as
populações pobres do Nordeste, agravou-se nestes últimos
anos em razão do total descaso do Governo Federal e de
muitos governos estaduais, e da recessão em que foi mergu
lhada a sociedade brasileira, com repercussões dramáticas para
os menos favorecidos: fome, miséria, desemprego, epidemias,
migrações, marginalidade, violência etc...
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Terra - Questão Agrária

A situação fundiária é uma das questões estruturais mais
importantes na problemática nordestina. Segundo o censo
agropecuário de 1985, os estabelecimentos com menos de
dez hectares re~resentavam 70,7% do número de estabele
cimentos e 5,4% da área.

Considerando os estabelecimentos de até menos de cem
hectares, eles constituem 94,3% do total, e ocupam 28,6%
da área, enquanto 0,4% dos mesmos, de mais de mil hectares,
ocupavam 32,1% das terras.
Ágüa - Recursos Hídricos

A política de recursos hídricos no polígono das secas
se caracterizou fundamentalmente (através do Dnocs) na cons
trução de açudes; segundo dados da Sudene, 75,2% eram
privados e 24,8% públicos.

Esta política que privilegiou a construção de grandes
obras públicas e açudes em grandes propriedades privadas,
concentrou, distribuiu mal e dificultou o acesso dos milhares
de pequenos agrÍcultores a este recurso natural tão elementar
e tão raro nesta região.

A política de recursos hídricos deve ser repensada, pois
ela se revelou totalmente ineficiente quanto à satisfação das
necessidades básicas dos pequenos produtores. Só para se
ter uma idéia, segundo estudos do Cpatsa, dos aproxima
damente 2.600.000 estabelecimentos rurais no Nordeste,
550.000 vivem em permanente estado de emergência, pois
mesmo com um bom inverno, dois meses após o término
da estação chuvosa, não têm mais, nos limites da propriedade,
água de nenhum tipo, para consumo humano e animal; são
obrigados a procurar esse recurso fora da propriedade.
Mão-de-Obra Empregada na Agricultura

No entanto, os estabelecimentos de até cem hectares em
pregam 84,4%~) do pessoal ocupado na agricultura, enquanto
que os de mais de mil hectares empregam apenas 2,5%.
Produção de Alimentos Básicos

Os estabelecimento§ de até cem hectares produzem
81,1%r> do feijão; 82,5% do arroz; 79,9% do milho e 88,9%
da mandioca, enquanto que as de mais de mil hectares produ
zem 2,2%; 6,8%; 2,8% e 1,1% respectivamente.

- Valor da Produção por Unidade de área (ha) Explorada

Os estabelecimentos de até cem hectares apresentam um
valor da produção por área explorada de 23,44%, contra
1,80% para os estabelecimentos de mais de mil hectares.
Valor agregado por unidade de área (ha) Explorada

O valor agregado gerado por hectare explorado é de
20,02% para os estabelecimentos de até cem hectares, e ape
nas 1,13% para os de mais de mil hectares.

No entanto, se olharmos a quantidade de investimento
por pessoa ocupada, na categoria dos pequenos estabeleci
mentos (até menos de cem hectares), Cz$119.180e) contra
1.629.800 para os estabelecimentos com mais de mil hectares.
ALGUMAS CONSTATAÇÕES

Evidencia-se que são as pequenas unidades de produção
(até menos de cem hectares) que são responsáveis pela produ
ção de alimentos em mais de dois terços, bem como pelo
emprego rural. Embora possuindo pouca terra e geralmente
as de pior qualidade, elas são responsáveis também pela gera
ção de maior valor agregado por hectare explorado, bem como
maior valor da produção por hectare explorado.

Para ilustrar, o volume de investimento por pessoa ocupa
da nas grandes propriedades de mais de mil hectares é 13,68
vezes maior que nas propriedade de menos de cem hectares;
porém, o valor da produção por hectare é 13,02 vezes menos
e geram um valor agregado por hectare explorado 17,71 vezes
menos que as propriedade de menos de cem hectares. Isto
prova mais uma vez a eficiência da pequena produção/pequena
propriedade sobre a grande exploração/grande propriedade
no meio rural.

As opções das políticas públicas que vêm sendo imple
mentadas na região estão manifestamente de cabeça para bai
xo.

Uma pergunta que surge do estudo destes dados: qual
é a função social das grandes propriedades (de mil hectares
e mais) :- a não ser a de consumir o dinheiro público em
pura perda e/ou concentração de riqueza?

O pequeno produtor rural, ao longo de sua história, tem
sobrevivido graças à sua grande capacidade de resitir ao poder
concentrador da riqueza e da propriedade da terra e ao desestí
mulo provocado pela vinculação, pelo Estado, dos instrumen
tos de fomento da atividade agrícola à grande exploração
rural. Esta resistência não resultou na sobrevivência de todos
os pequenos produtores rurais e milhares foram e continuam
sendo obrigados a migrar para os grandes centros urbanos,
os quais não oferecem condições de emprego e serviços públi
cos básicos a essa massa imensa expulsa do campo.

O MSTR tem enfrentado, durante anos, batalha incan
sável no sentido de acompanhar, orientar e coordenar a brava
resistência dos pequenos produtores rurais. Entretanto, so
mente obtivemos por parte do Governo e das autoridades
competentes inúmeras promessas. Os pequenos produtores
rurais continuam sofrendo discriminação na imprementação
das políticas públicas, que permanecem sendo instrumenta
lizadas e voltadas prioritariamente a programas de estímulo
à grande propriedade.
PROPOSTAS

Do ponto de vista técnico, já existem propostas elabo
radas tanto por órgãos governamentais quanto não-governa
mentais de pesquisa e desenvolvimento, que indicam as políti
cas e tecnologias adequadas, desenvolvidas ou adaptadas, para
fazer com que o semi-árido não só produza para sua auto-sus
tentação, como també;m para a exportação.

Os estudos técnioos e as propostas dos trabalhadores/pe
quenos produtores rurais igualmente indicam por onde priori-
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tariamente deveriam ser implementadas estas políticas. Po
rém, os planos e as propostas elaborados ou são engavetados
ou sistematicamente desviados dos objetivos a que se propu
nham. Assim aconteceu com diversos projetos de desenvol
vimento rural para a região.

Precisamos de políticas emergenciais, estruturais e per
manentes para a região, priorizando as pequenas propriedades
e os pequenos produtores sem terra.

Como é do conhecimento público, já existem zoneamento
agro-ecológico e mapeamento hidrológico, bem como cadas
tro fundiário da região.

O que falta é decisão política, vontade para implementar
políticas que corrijam as distorções estruturais, econômicas
e sociais, bem como de convivência com as especificidades
geoclimáticas da região semi-árida.

1. Ação imediata
- Ampliar significativamente a quantidade de carros

pipa existentes, estendendo o abastecimento às comunidades
que ainda não foram atendidas, bem como garantir o devido
tratamento sanitário da água a ser distribuída.

- A implantação imediata de um programa de trabalho,
voltado prioritariamente para os pequenos produtores rurais
(proprietários e não-proprietários), destinado à geração de
emprego e renda com absorção adequada da mão-de-obra
disponível da região, desenvolvendo as seguintes atividades:

a) preparação do solo e plantio - broca, destoca, aração
e plantio, com amplo programa de distribuição de sementes
em tempo hábil e quantidade suficiente de forma a assegurar
a próxima safra;

b) construção e manutenção da infra-estrutura das peque
nas propriedades - cercas, galpões, armazéns, casas de pe
quenos agricultores entre outras benfeitorias;

c) liberação dos recursos hídricos existentes, bem como
das áreas úmidas que os margeam, para execução de pequena
irrigação e utilização da água para o consumo humano e ani
mal;

d) recuperação e construção de poços-amazonas e cister
nas comunitárias, barragens subterrâneas e de salvação;

e) recuperação e construção de obras públicas de interesse
da comunidade, escola, chafarizes, passagens molhadas;

Oampliar, recuperar e conservar as barragens já existen
tes para viabilizar a sua utilização pelas populações carentes,
bem como construir novos reservatórios em locais definidos
pelas comunidades etc...

A implantação deste programa de trabalho será de res
ponsabilidade dos governos estaduais, executada pelas Ema
ter, com o acompanhamerrto de uma coordenação estadual
com a seguinte composição: um representante das Federações
de Trabalhadores na Agricultura de cada Estado; um repre
sentante da Secretaria de Agricultura; um representante da
Igreja; um representante da Universidade e representantes
de entidades não-governamentais, que possam contribuir para
o bom desempenho do programa e de uma comissão municipal
formada por: um representante da Emater, um representante
da Prefeitura, um representante da Igreja e um representante
do STR. Esta comissão terá a função de colaborar no desenvol
vimento do programa, acompanhando as atividades e indi
cando as possíveis distorções.

Este programa de trabalho para geração de renda e absor
ção de mão-de-obra deverá ter caráter comunitário e atender
os seguintes critérios:

a) integração dos trabalhadores rurais sem terra através
do seu acesso imediato à terra, na forma de desapropriação;

b) integração dos trabalhadores rurais que habitam as
periferias das cidades;

c) inscrição de todas as fammas de trabalhadores rurais
necessitadas, empregando homens e mulheres com idade míni
ma de 14 anos;

d) inscrição de uma pessoa nas famílias com até quatro
membros, duas pessoas nas famílias de até seis membros,
e três pessoas nas famílias de sete membros e mais;

e) remuneração mensal não inferior ao salário mínimo
nacional repassado quinzenalmente através do sistema ban
cário.

2. Ação Permanente
Com relação às ações permanentes, elas deveriam ser

as seguintes:
1. implementar um amplo e eficaz programa de reforma

agrária com a participação efetiva dos trabalhadores rurais
em todos os níveis. A reestruturação fundiária necessária ao
bom equilíbrio entre tamanho de unidade de produção e gera
ção de renda é fundamental para que os trabalhadores e suas
famílias possam permanecer e se desenvolver na terra que
cultivam;

2. implementar uma política agrícola diferenciada,
adaptada às condições da região e das diversas categorias
de produtores com recursos suficientes e no tempo adequado
às necessidades do processo produtivo, contendo:

- definição de mini/pequenos produtores, médios e gran
des;

- créditos para investimento e custeio; com prazos, ca
rências e encargos financeiros definidos; estímulo ao mini/pe
queno produtor com opção de pagamento dos créditos contra
tados em equivalência-produto;

- definição de política de preços mínimos regionais a
partir dos custos de produção;

-comercialização com garantia de AGF para mini e
pequenos produtores, permitindo a formação de estoques re
guladores e estratégicos na região, de forma a inibir a ação
nefasta dos intermediários e especuladores, bem como contri
buir para a estabilização dos preços;

- pesquisa e ATER, gratuita e permanente aos mini/pe
quenos produtores;

- estímulo às associações e cooperativas de mini/peque
nos produtores com linhas de crédito especiais;

- seguro agropecuário;
- programas de capacitação em gestão, técnicas adap-

tadas ao semi-árido e à pequena produção, sindicalismo e
associativismo, visando uma intervenção mais organizada dos
pequenos produtores no mercado.

3. Programas especiais de desenvolvimento voltados pa
ra o fortalecimento dos pequenos produtores e da pequena
propriedade rural com ênfase num programa de infra-estru
tura hídrica, eletrificação, escolas, saúde, habitação e estradas.

Estas políticas só poderão ser implementadas correta
mente com a participação dos pequenos produtores - os
maiores geradores de produtos alimentícios, renda e emprego
no meio rural.

A experiência tem demonstrado que, sem a sua partici
pação na concepção, no planejamf;nto, na gestão, tais progra
mas são fadados ao fracasso.

Para poder fazer face à complexidade da problemática
nordestina, é preciso abandonar definitivamente as práticas
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assistencialistas e clientelistas, alimentadoras de desviõs e cor
rupção, não estruturadoras de capacidade alguma de produzir,
tais como a distribuição de cestas básicas.

Esmola nenhuma pode ser uma resposta digna e respon
sável aos problemas enfrentados pelo povo nordestino.

O momento político que vive o País, alimenta expecta
tivas de que o Governo de Vossa Excelência abandone as
práticas seculares de manipulação dos recursos públicos e favo
recimentos indevidos, em favor de políticas límpidas, etica
mente direcionadas e adequadas à solução dos problemas en
frentados pelos pequenos produtores do semi-árido nordes
tino.

Atenciosamente, - Francisco Urbano Araújo Filho, Pre
sidente - Juarez Lopes Pereira, Secretário-Geral.

o SR. BETO MANSUR (Bloco Parlamentar Democrático
- SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"
e Srs. Deputados, há duas questões fundamentais a se discutir
nesta Casa. A primeira tem relação com os portos, que estão
.parados, em todo o Brasil.

Na semana passada, votamos algumas emendas ao pro
jeto de regulamentação dos portos, que vieram do Senado
Federal. Uma delas defendemos neste plenário: a que cria
o órgão gestor de mão-de-obra, que vai fazer a relação entre
o tomador de serviços e os próprios operários portuários.
Insistimos em que esse gestor de mão-de-obra fosse paritário,
ou seja, que dele participassem, em igualdade de condições,
tanto os trabalhadores que operam nos portos brasileiros como
os empresários, que também atuaram nos portos.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, essa questão era funda
mentai para nós; primeiro, porque é preciso haver boa vontade
da parte do próprio empresariado, que,.de certa forma radica
lizou esse projeto. Na verdade, creio que, assim como todos
nós, a maioria da população brasileira também não quer o
monopólio, não importa de que lado esteja, nem do lado
do empresariado, muito menos do lado da mão-de-obra.

Temos 60 mil homens, os avulsos, que trabalham nos
portos brasileiros. São pessoas honradas, que têm média sala
rial dez vezes menor do que a média salarial dos avulsos
de portos do exterior, como os de Rotterdam, Antuérpia e
Estado Unidos. E considera-se alta a tarifa dos portos brasi
leiros. Certamente, quando o Presidente Itamar Franco san
cionar esse projeto, a tarifa vai diminuir. Por que isso? Porque
a dragagem deixará de ser incluída nas tarifas portuárias e
passará a ser paga por todos os brasileiros, pois será incluída
no Orçamento da União. O adicional de tarifa portuária, que
hoje corresponde a 50% da tabela"A", numa escala decres
cente, vai deixar de existir ao longo do tempo. Logicamente,
as tarifas nos portos brasileiros vão diminuir. Mas, acima de
tudo, precisamos é de investimento nos portos.

Infelizmente, esta Casa deixou de aprovar as emendas
que vieram do Senado, acolhendo só um item da Emenda
n9 1, que permite aos empresários e trabalhadores celebrarem
um contrato coletivo de trabalho. É neste sentido que faço
um apelo ao Ministro do Trabalho, Walter BareIli, e ao Minis
tro dos Transportes, Alberto Goldman, para que, imediata-

1 Nordeste em dados, 1985.
2 Dados do censo Agropecuário de 1985, In Gondim, Silvana Maria
P. Neiva, Souza, Gilzenor Sátiro de e Costa Tarcísio Holanda, Uma'
Estratégia de Apoio ao Pequeno Produtor Rural do Nordeste, Forta
leza, Banco do Nordeste SA, 1991.

mente, junto com a classe empresarial e também com esses
trabalhadores sofridos que estão nos portos brasileiros, os
avulsos, promovam um contrato coletivo de trabalho, em que
se determinem normas de operação dos portos brasileiros e
valores a serem recebidos pelos operários, pois não podemos
jogar agora na rua da amargura essas pessoas que de alguma
forma, durante toda a sua vida, lutaram pelo desenvolvimento
dos nossos portos. E não é por culpa deles que os portos
brasileiros estão do jeito que estão, e sim porque, infelizmente,
todo esse tempo os diversos governos que passaram por este
País se esqueceram de investir nos portos. Nós temos, por
exemplo, no porto de Santos, guindastes que datam de antes
da Guerra, de 1911. Há cerca de um mês, por sinal, um
estivador que estava operando um desses guindastes acabou
morrendo.

Não se pode comparar a produtividade de portos como
o de Rotterdam, o de Antuérpia, de portos desenvolvidos
como os da Europa e dos Estados Unidos, com a dos portos
brasileiros. Lá se operam os contêineres por computador,
e aqui no Brasil, infelizmente, os estivadores muitas vezes
operam os guindastes amarrados, porque nem bancos há.

·Portanto, essas questões, para nÓs, são fundamentais.
Comoeu já disse, não queremos o monopólio de mão-de-obra,
cpmo muito se disse. Na verdade isso não existe, mas a impren
sa, de um modo geral, propalou aos quatro cantos do Brasil
essa inverdade. Por outro lado, não queremos o monopólio
do empresariado. E, com esse projeto, o Governo Federal,
o Ministério dos Transportes, o Ministério do Trabalho e
toda a população brasileira têm de tomar um cuidado muito
grande para que não tenhamos um grande cartel, para que
as poucas empresas do Brasil que têm condições de privatizar
determinados portos brasileiros não prejudiquem, em suma,
toda a economia do Brasil, porque 95% das exportações brasi
leiras passam pelos portos deste País.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JOSÉ ABRÃO (Bloco Parlamentar Democrático
- SP.) - Sr. Presidente, Sr' e Srs. Deputados, nós, Depu
tados, somos repressentantes do povo brasileiro, mas eleitos
por Estados e comprometidos com determinadas regiões de
uma unidade da Federação da qual somos porta-vozes.

Particularmente no local onde resido, onde meus filhos
estudam e vivem, percebi, no sábado à tarde, nos contatos
com os populares da região, e ainda hoje pela manhã, filas
de pessoas que procuram um emprego para garantir o sustento
de ~uas fa~ílias. Pessoas que querem trabalhar, ajudar a cons
trUIr o Pms e receber um pagamento digno para poder susten
tar suas famílias. Não são poucos aqueles que já perderam
seus empregos há quase um semestre e outros que foram
trabalhar em atividades consideradas impróprias, mas que pro
curam ter um ganho mínimo exigido para o sustento de suas
família.

Portanto, reafirmamos aqui a nossa proposição enviada
ao. Ministro Walter BareIli, do Trabalho, no sentid~ de que
se Implante urgentemente uma frente de trabalho, um centro

. de treinamento e reciclagem de mão-de-obra em Itapetininga,
para atender ao sul do Estado de São Paulo. Também levan
tamos essa preocupação com relação a todo o País.

As frentes de trabalho que foram anunciadas precisam
ser imediatamente implementadas, e a ocupação dessa mão
de-obra disponível deve ser feita em caráter de urgência. O
Ministro Walter BareIli precisa entender que, se ~odos pude-
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rem trabalhar, haveremos de ajudar a construir um País mais
justo e melhor para se viver.

Por outro lado, Sr. Presidente, volto ao assunto que me
trouxe aqui na sexta-feira e que diz respeito aos brasileiros
que foram maltratados pelos funcionários da alfândega portu
guesa. Depois de tentar alguns contatos ontem com o Governo
português, para manifestar essa preocupação e, ao invés de
fazer um apelo, exigir que Portugal trate os brasileiros com
o mesmo carinho e respeito com que tratamos os portugueses
- que são nossos irmãos -leio hoje nos jornais a declaração
do 19 Ministro Cavaco Silva, dizendo que aqueles brasileiros
foram tratados daquela forma em Portugal porque são nargi
nais e que entre eles estão vagabundos e homossexuais.

Sr. Presidente como se não bastasse a forma degradante
com que trataram os brasileiros naquele aeroporto - eles
tiveram de dormir no chão e comeram uma só vez ao dia
sem chance até de tomar banho - agora o Sr. Ministro cham~
os brasileiros que para lá foram de travestis e marginais. Mes
mo que o fossem, deveriam ser tratados com respeito, porque,
se algum português aqui no Brasil, tiver um comportamento
inadequado, nós o tratamos assim mesmo com humanitarismo
e respeito.

E ~ais: quero deixar patente o protesto que faço, em
nome ate mesmo dos portugueses que o Brasil deveria tratar
os portugueses que aqui estão da mesma maneira. Foi da
maior injustiça e inoportunidade esta declaração. Apelo aos
brasileiros no sentido de que vivem no Brasil contra a deda
raç~o do Sr. Cavaco Silva de que tratem os portugueses que
a'l..Ul estão como nossos irmãos, com respeito, com dignidade.
Naa deve haver, de forma alguma, nenhum tipo de retaliação,
porque esses que aqui vivem já são, para nós, brasileiros
que ajudam a construir este País. Portanto, os portugueses
que aq~i .vivem não devem temer, de forma alguma, que
os brasIleiros os tratem da maneira como foram tratados os
bra:,ileiros que estão chegando em Portugal e mais dois que
estao sendo mandados de volta hoje. Não importa se eles
descumpriram as normas lá em Portugal; devem ser repatria
dos, se não atenderem às exigências; podem mandar de volta,
m~s .façam-no com respeito, com responsabilidade. É o que
eXigimos do Governo português, em nome dos brasileiros
e dos portugueses que vivem no Brasil e que aqui recebem
o tratamento de cidadãos, porque são dignos e merecem esse
respeito.

o Sr. Nelson Marquezelli - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma Comunicação de Liderança pelo Bloco Parlamentar.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Tem V. Ex~
a palavra.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco Parlamentar
- SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s

e Srs. Deputados, o perfil da matriz energética brasileira tem
sido um dos principais itens da pauta de minhas atividades
parlamentares. Preocupam-me algumas de suas distorções,
cpmo as verificadas em relação ao Programa Nacional do
Alcool, contra as quais tenho levantado a voz desta tribuna.
A esse quadro acrescenta-se, agora, novo motivo de apreen
são, provocado pelo comportamento da Petobrás no tocante
à importação de gás natural da Bolívia.

Esta Casa não pode ficar indiferente a questâo de tal
magnitude. Entre outras razões, pelo fato de a Petrobrás estar
colocando seus interesses empresariais acima dos interesses
da Nação, com tal postura dificultando em termos nacionais

e internacionais os entendimentos para compra e transporte
de gás da Bolívia.

Como se sabe, em recente mensagem ao Ministério de
Minas e Energia o Banco Mundial declinou de financiar o
gasoduto Brasil-Bolívia, caso esse empreendimento não seja
conduzido pela iniciativa privada e caso não sejam corrigidas
distorções nos preços dos derivados de competição direta com
o gás. Em outras palavras, o Banco Mundial não aceita finan
ciar esse extraordinário empreendimento se dele fizer parte
a estatal Petróleo Brasileiro S.A.

Em data mais recente, uma missão do Bird em visita
ao Brasil manifestou preocupação sobre a capacidade de a
Petrobrás aportar sua parcela de recursos ao projeto. Uma
preocupação que pode ser assim resumida: se a Petrobrás
vive lamentando perdas e déficits, de onde e de que forma
essa estatal tiraria dinheiro para suportar seus vários e priori
tários programas?

De que fonte, ou jazida, brotariam recursos para a Petro
brás seguir explorando e produzindo petróleo e gás no Brasil
e no a exterior, para modernizar o parque de refino e melhorar
a qualidade dos derivados? De onde buscaria recursos para
maximizar as produções de diesel e de GLP, para melhorar
as frotas de transporte de petróleo e derivados, para sustentar
programas de pesquisa aplicada? Com que fôlego financeiro
a Petrobrás, que frequentemente se diz em déficit, se associaria
às novas empresas distribuidoras de gás, em processo de for
mação, e acudiria a construção de milhares de quilômetros
de gasodutos?

Os recursos que a Petrobrás diz possuir não passam de
conversa fiada, como assinalava em editorial, no dia 28 de
janeiro, o Jornal da Tarde. Suas disponibilidades são insufi
cientes até para que a companhia cumpra a meta de chegar
a 1995 produzindo um milhão de barris de petróleo por dia.
No entanto, a Petrobrás iniste em conduzir o projeto do gás
boliviano, em monopolizar também a administração e venda
desse energético, emperrando o acordo Brasil-Bolívia. Volta
rei ao assunto, nos próximos dias, para focalizar outros equívo
cos da Petrobrás na questão do acordo Brasil-Bolívia e para
evidenciar que essa estatal está mais interessada nos seus negó
cios e em manter a sua mordomia do que nos interesses maio
res da Nação.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Concedo a pala
vra ao Sr. Fernando Diniz.

O SR. FERNANDO DINIZ (Bloco Parlamentar Demo
crático - MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr~ e Srs. Deputados, mais uma vez a chamada "grande
imprensa" do País estampa notícias sobre a situação em que
se encontram os bancos estaduais. "O alto custo dos 35 bancos
de 23 Estados" é a manchete que lemos em um jornal; "Bancos
estaduais gastam o dobro com salários" afirma outro perió
dico. A imprenssão que se tem é a de que os estabelecimentos
bancários pertencentes aos governos dos Estados encontram
se, todos eles, prestes a falir, tais as dificuldades a que foram
levados pela má administração e pela manipulação política.
A verdade, porém, é que se há bancos estatais à beira da
insolvência, outros existem gozando de boa saúde financeira,
graças às medidas de saneamento e de moralização tomadas
a tempo. É o caso, SI. Presidente, Srs. Deputados, do BEM
GE - Banco do Estado de Minas Garais.

Aos interessados na privatização dos bancos estaduais,
depreciados após a campanha que tenta desacreditá-los pe~

rante a sociedade, responde a Vice-Presidência de Operações
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I do Bemge com números altamente favoráveis ao conceito
da, insN,!is~o. ~ç> últh,no eJÇercíçi.o, a rentabilidadé 'sobre' o
patÍ'imqnio líquido aproximou-sé,dos 15%, enquanto 'a'm~dia,

do ,mt:;rcado ficou em 'torno d~ '10%. ~)' l,u,c~o líquido foi Pi::
250 bilhões de cruzeiros, e as ~p'e!açõ.es d~ cr~dito. acusaram,.
no' bál~n~o, um s~fdo de f,8 trilhões de cruzeiros', superior
em 276% aos v!llortrs, registrados no exeréício de 1991. A
captação de recursos vem apresentando forte tendência de
crescimento: no último dia 15 de janeiro, a Caderneta. de
Poupança Bemge apresentava Ulll saldo de 1,3 trilhão de cru
zeiros. O montante dqs fun?o~,. m~ mesma data, e'ra de' 2,8
tril~ões 9~ crUzeiros" ,dis~ribuídos entre FAF; ren'da 'Fixa'Mis-' ,
tq, Empresaril;il, açqes e commodities.

·Fruto, ,da posiçã.o, de· dest;lql)l:) alcançada em, operações,
de,colllérdo·exteripr, o Banco.do Estado de Minas Gerais·
movimentou, no ano passado, 4,8 bilhões de dólares.emopera~
ções de,câmbio flutuante. Segundo dados do Banco Central,
o Bemge ocupou, em novembro, o segundo lugar no ranking
nacional ·no segmento, de ,câmbio flutuante e foi ,o terceiro
b.apco ~m, 'volum~,qeexp.ortações, com giro,. nquele mês, qe,'
23 trilhões de dólares.

Com base em um processo de gestão éontratada,. o reIilcío-,
namento do Bemge co.m'o Govérno'do Estado tem-se mantido'
em termos rigorosameilte pf0fissionais. Na' parceria, 'constru-'
tiva' e benéfica para ambos os lados, o Banco ceIitraliza' as'
operações finalúzeiras do Governo e lhe presta serviços, como
o pagamento ao funcionalismo público e aos fornecedores
do Estado. O saldo devedor das operações de crédito do Bem
ge com o Executivo' Estadual é ,de, 47,5 bilhões' de cruzeiros,
que correspontlem 'a somente,2',9%, do volume 'total de opera
ções'do banco" que foi; conforme'o último'balanço; de 2,8.
trilhões ,de,cruzeÍ1:os. Vemos; assim, que ilão cabe ,ao· BanCo
do Estado de Minas Gerais a críticaqtiese vem fazendo aos
congêneres de outras'.unidades· da, Feoeração, acusados de'
emperrar o funcionamento da economia' por transferirem 'o
financiamento dos déficits estaduais para o' Governo 'Federal.

No 'Bemge o processo decisório de' crédito é colegiàdo,
ficandd os pareceres finais a cargo de comisSões técnicas for
mada~ por executivos de carreira da instít'u'içãb: Nesse parCiêu
lar, antecipou-se o Banco às exigências do próprio' Mhiistério /
da gqo,noJ.l\ia" preyenindo-se Já para que não.se .repit~m, em
1994, os desvios observados em anos eleitorais. Desde 1991
as contratações do Bemge para os càrgos d~ iní~i~'de c'arreir~'
são feitas por meio de concurso público. 'A 'selação:pata os
cargos de' acesso. é por concurso interno., Evitam-se; dessa'
maneirl\; o pistolão e o apadrinhamento político, que tanto'
comprometem a qualidade e a eficiência do 'serviço .público·
bx:asUeiro.

Sãó dignas dé louvor, Sr. Presídente-; Srs. 'Deputados,
as' provldêncüls que tem adotado '0 Banco Central,chamando
à responsabilidadé ps bancos 'estaduais em falta' para com'
suas 'obrigações. Não podemos esquecer, porém; I:> caráter
social que os diferenciá da rede privada. São, as instituições
bancáriás pertencentes aos governos dos Estados as únicas
realmente comprome~idas'com o desenvolvÍlllento regional
- pelo financiamento da agricultura, pelo crédito à indústria,
pelo ,apoio ao comér«io, pela prestação de serviços; erifim,
aos grandes e pequenos clientes. Com 110 agências pioneiras,
o Bemge está presente ém 294 municípios mineiros, onde
realizâ 'uni. trabalho' de indiscutível alcance social. Em seus .
.guichês, efetua-se o pagamento a 26 mil funcionários públicos
estaduais· e a 256 mil aposentados e pénsionistas do INSS;

recebem-se 655 mil contas de luz, 303 mil contas de água
e 212 niil contas de telefone, além de 140 mil contribuições
do 'INSS, 120 mil pagamentos de' custas e emolumentos e
outros 316 mil tI,ibutós estaduais. Independentemente de pos-
suir'agência noiriunicípio, o Bemge mantém negócios com
praticamente tódàs'as '756 prefeituras mineiras, às quais ante
cipa receitas orçamentárias, repassa tributos, financiá a aquisi
ção de equipamentos 'e garante o pagamento a fornecedores.

. Esta, Sr. Presidente, Srs. Deputádos, a verdadeira condi
ção dó Banco dó Estado de Minas Gerais, de que são testemu
nhás 880 mil correntistas e 600 mil poupadores. Não'podemos
assistir calados'à injustiça que se 'comete atirando-o à válil'
comum' -dos bancos inviabilizados'por anos de incúna e de
exploração política. Que o Governo Federal saiba distÍ11guir
os ineficientes de.instituições sérias e honradas como o Bemge,
que tem !lado indiscutível colaboraçao para o progresso de
Minas Gerais, o crescimento da Região Sudeste e 'o désenvol
vimento do Brasil:

o SR. DÉRCIO,KNOP (Bloco. Parlamentar Democrático
-'- SC. ,Pronuncia Q. seguinte discurso.')"- Sr; Presidehte,'Sr.'
e Srs. Deputados, a alta persistente dos preços dos produtos
alimentícios tem'preocupado o Governo Federal, e várias 'me-<
didas' estão sendo.propostas no ,sentido de tentar baixá-los;
já que. a população empobrecida enfrenta a cada dia maiores
dificuldades para ,adquirir até mesmo os· itens elementares .
que compõem a (lesta básica.

Sabemos, entretanto, que uma parte incalculável dós àli
mentós produzidos no País é perdida por mero' descaso dós
responsáveis: Grãos apodrecenr rias 'margens das'estradàs por
falta de transporte 'para os amiazéns e, nos silos, por armaze
nagem inadequada' ou prolongada demais: Isso' quando não
tomam rumo ighbtado, fazendo à fortuna' de espertalhões:
O desperdício e'a' negligência com os alimentos neste' País
de famintos são fates inaceitáveis:

A comprovlir.e·ssa assertiva, passaremos a ler cOI;respoD-.
dêil<iil;l recebida ;da, Cooperativa Regional Agropec~ária do,
AltQ Vale do Itajaí; na qual seu .~r~si<ii~nte, Harry P9rO\y,
e O,Superintenderi,te, Manoel BeJ;llz, ,dão conta dp ab,sl1rdo
que. está' ocorrendp em Santa Cat;uipa, ao tempo, em que
solicitamos urgentes. providências à,CQnab para a 'solução de
problema.

Eis a carta:

Rio do Sul (SC)., 27 de outubro 1992
E~m9 Sr9
Dércio August9 Knop
DD. Deputado' Federal
Brasília - DF

Cumprimentando, vimos respeitosamente expor o
que segue:

Respondendo aos apelos dó (Joverno Federal, a
agricultura'catarinense plantou, .conduziu e colheu a
maior saffa'de grãos de sua história. As cooperativas
fizeram a sua parte, estocando e transformando em
EGF a produção de seus assocíados, em especial a:
de feijão,. 'que não encontrou 'condições de' comercia"
lização no 'mercado normal.

Insistentemente, a Organização das Coopeta:tivas
do Estado de Santa Catarina~OCESC- vem aleitan
do, há mais -de 4meses, as principais autoridades fede
rais d~s áreas econômicas, agríéóla e de abastecimento
sobre os estoques de feij;io di safra 199111992,' ain1lt
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depositados nos armazéns das cooperativas, e sua mo
rosidade na transformação dos EGF em AGF e sua
conseqüente necessidade de remoção.

A safra 1992/1993 de feijão já foi plantada, com
o início da sua colheita estando previsto para acontecer,
no máximo, em 30 dias.

Estamos atualmente com 100.000 toneladas do
produto em estoque em Santa Catarina, os preços de
mercado não reagem, e não temosrecebido, até então,
sequer indícios de que haverá retirada do feijão em
prazo hábil, de nossos armazéns, para que possamos
receber a nova safra.

Diante da gravíssima situação, urge que providên
cias imediatas sejam tomadas por parte da CONAB
- Companhia Nacional de Abastecimento - caso con
trário, os produtores, juntamente com suas coopera
tivas, enfrentarão problemas muito sérios para receber
e armazenar a pró~ima safra, por não existirem equipa
mentos e armazenagem disponíveis para tal fim.

Aguardando urgentes providências, externamos
nossa convicção de' que os produtores catarinenses en
contrarão em V. Ex' a sensibilidade necessária para
que sejam evitados os contratempos aqui mencionados.

Atenciosamente, Harry Dorow Presidente - Pe-
dro Manoel Bernz, Superintendente. ' ,

Era o que tinha a ,dizer.

o SR, CARLOS' SC1\RPELINI (Bloco Parlamentar 
PSTR - PRo Pronuncia ,o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, através do programa "Leite
é Saúde", o Governo .Federal vai promover a distribuição
gratuit~ de leite, em todo o País, para cerca de 14,milhões
de crianças e gestantes. Çom isso, o Presidente Itamar Francp
resgata, em curtíssimo tempo, um dos seus compromissos assu
midos perante a Naçã,O. quamJ proclamou a opção de seu
Governo pelo social. Faltavam-lhe, apenas, os recursos finan
ceiros necessários. Com.a aprovação do ajuste fiscal" esta
Casa lhe proporcionou os meios, convencida que e.stá dos
bons propósitos que an.imam a nova administração instalada
no Palácio do Planalto."

Dividido em três faixas, o programa deverá alcançar eficá
cia na sua distribuição: postos de saúde ptlblica distribuirão
leite em pó a crianças e gestantes; as crianças menores de
6 anos serão atendidas nas creches da LBA e receberão um
copo de leite por dia; nas escolas públicàs de 19 grau, as
crianças ganharão doiS copos de leite diariamente. Com isso,
o Governo pretende 'atender a 864 mil gestantes desnutridas,
8,2 milhões de escolares e'mais 4,7 milhões de crianças com
menos de 6 anos de idade.

Um estudo elaboràdo pela assessoria especial da Presi
dência da República, 'com apoio do Instituto de Pesquisas
Econômicas e Aplicadas (IPEA), do Ministério do Planeja
mento, revela uma trágica estatística: cerca de 125 mil crianças
com menos de 1 ano morrem anualmente no Brasil por causa
da desnutrição, número que é duas vezes maior que o de
norte-americanos mortos na guerra do Vietriã.

Esse quadro alarmante, decorrente das distorções econô
mico-sociais existentes no País, tem de ser removido por gover
nos e homens públicos conscientes dos deveres aéticos que
têm perante a sociedade. Certamente, a situação não seria
tão sombria se tivéssemos tido governos honestos voltados
efetivamente para a solução dos problemas básicos do povo,
como os da alimentação, saúde, saneamentobásico e moradia.

O Presidente Itamar Franco, ao mostrar-se sensível para
com as agruras das camadas mais pobres, conquista o apreço
e o aplauso da Nação. O programa ora lançado precisará,
contudo, ampliar o universo de beneficiários. O Brasil tem
aproximadamente 30 milhões de crianças matriculadas nas
escolas públicas de 19 grau, e o programa, inicialmente, aten
derá a pouco mais de oito milhões de crianças.

Evidentemente, com uma administração honesta, que
não pactue com a corrupção que enlameou este País nos dois
últimos anos, combatendo o desperdício e abolindo as escan
dalosas mordomias será possível obter os recursos para a área
social, imperativo irrecusável para se evitar a convulsão de
que fala o Presidente da República reiteradas vezes.

Era o que tinha a dizer.

O SR. OSVALDO MELO (Bloco Parlamentar - PA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs.
Deputados, o jornal O Liberal, consciente da responsabilidade
que a maciça preferência popular lhe assegura, lançou ontem
sua primeira edição impresa em novo sistema de policromia,
usado pelos grandes órgãos da imprensa internacional.

Pioneiro da aceleração tecnológica na Amazônia e no
Nordeste, foi o primeiro jornal a lançar a impressão gráfica
emofTset. E o lança~ento da policromia se faz em um novo
equipamento, já montado e em pleno funcionamento na nova
sede da organização, na Av. 25 de Setembro, que tive oportu
nidade de visitar, in loco, com Hélio Gueiros, Prefeito de
Belém, e Rômulo Maiorana Júnior, na semana passada.

As novas instalações e as novas máquinas impressoras
abrigam um complexo jornalístico como o que há de mais
moderno em matéria de comunicação: computadores em liga
ção direta com rede de dados e com outros computadores,
além de sistemas digitalizados de processamento de imagens,
conectados à tranSmissão de longa distância, e uma integração
profunda com o leitor, objetivo prioritário do jornal. Tudo
isso num prédio com um vão de 14 metros de altura, permi
tindo precisão incrível no uso da cor.

O jornalismo e a propaganda nessa pujante organização
fundada por Rômulo e Déa Maiorana e administrada por
seus filhos e herdeiros são de alta qualidade, dignos do público
paraense a que se destina, pois apoiam-se em recursos huma
nos corretamente 'preparados para enfrentar o desafio do nos
so século, em magnífica integração profissional, que lhes per
mite a confiança no futuro.

Quando as máquinas foram acionadas pelas mãos peque
ninas de Rômulo Maiorana Neto, não foi apenas uma história
que se repetiu, mas a confirmação de um ideal forjado pela
família Maiorana, que busca sempre o melhor no caminho
da perfeição.

Com afinco e trabalho, Déa, Rômulo Júnior, Rosana,
Rosângela, Rose, Roberta, Ângela e Ronaldo souberam resis
tir e amadurecer com o sofrimento gerado pela ausência de
Rômulo Maiorana, levando a sério e avante sua obra no jornal,
na televisão, no rádio, na "Fundação", como se vivo estivesse.

As nossas efusivas congratulações à direção e a todos
os que fazem o dia-a-dia do jornal, com os votos de maiores
sucessos nessa nova jornada de trabalho.

O SR. FRANCISCO SILVA (Bloco Parlamentar - PSTR
- RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf"
e Srs. Deputados, recentemente a Nação assistiu, maravi
lhada, a nossos jovens assumirem historicamente seus deveres'
para com o futuro deste País, ante os momentos cruciais do
Impeachment presidencial. Ordeiramente, vestir~m-se de ver-
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de e amarelo e foram às ruas mostrar que são dignos de
nossa confiança, e, acima de tudo, do nosso carinho e do
nosso respeito.

É sabido, porém, Sr. Presidente, que os jovens absorvem
e refletem instantêneamente os ensinamentos que a sociedade
decide pôr ao seu alcançe. Por isso, temos o dever de zelar
para que exemplos como os deixados pelo festival de rock
recentemente realizado no Rio de Janeiro não prosperem.

Doeu fundo em minh'alma, Sr. Presidente, ver nossos
queridos e valentes caras-pintadas sofrerem tão duro processo
de alienação moral e cultural.

Rogo ao Sr. Luiz Oscar Niemeyer, produtor daquele ne
fasto festival, que pare de reunir nossos jovens em torno de
eventos em que ficar nu e masturbar-se em público seja visto
como coisa normal.

Normal, Sr. Presidente, seria o Estado cumprir seu dever
de guardião da lei e colocar todos os responsáveis na cadeia,
a exemplo do que fatalmente aconteceria em seus países de.
origem.

Peço a esta Casa, Sr. Presidente, que tome as medidas
necessárias para impedir que quadrilhas de malfeitores ve
nham de outros continentes, recebendo em dólares, para exi
bir cenas nojentas e imorais, que só fazem desrespeitar nossa
inteligência e causar sérios danos àquela juventude bonita
que ganharam nossas ruas e avenidas, não nus, mas tendo
seus corpos e suas almas vestidos de verde e amarelo.

Era que tinha a dizer.

o SR. VALDIR GANZER (Bloco Parlamentar Demo
crático - PA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr!S e Srs. Deputados, a ter como exemplo o Banco
da Amazônia, tudo indica que o esquema Collor está bem
mais difícil de ser desarticulado no Norte do que nas demais
regiões do País.

Enquanto nas outras instituições financeiras federais o
Presidente Itamar cumpriu a promessa de, em nome da ética
e da moralidade pública, expurgar a influência perniciosi'l dos
dirigentes vinculados ao esquema Collor, naoBasa permanece
intocável o Sr. Anivaldo Vale, sabidamente um ativo defensor
e articulador da fracassada permanência de Collor no poder.

Há poucos dias, em reforço à iniciativa da Associação
dos Servidores do Basa - Aeba junto ao Ministro Paulo
Haddad, visando a defender o Banco dos danosos efeitos
da Resolução n9 1.748, do Conselho Monetário Nacional, a
aprovar a realização de concurso público para a instituição
e a impedir o fechamento de agências, empenhamo-nos, vários
Parlamentares da bancada da região, na viabilização de um.
expediente conjunto endereçado ao Ministro. No processo
de recolhimento das assinaturas, surpreendeu-nos a circulação
de outro documento coletivo de parlamentares, pressionando
o Presidente da República no sentido de manter no cargo
o Sr. Anivaldo. Tal fato, por um lado, reafirma a intensa
ação de bastidores que o mesmo vem desenvolvendo pela
sua continuidade no cargo e, por outro lado, desmascara a
motivação oportunista, e não propriamente pela moralidade
e pela ética, que norteou o voto de alguns Parlamentares
pelo impeacbment de Collor.

O Sr. Anivaldo e seus companheiros de diretoria foram
designados para os cargos ,dentro do espírito corporativista
e corrupto o País no período Collor, sustentáculo, na região,
da insidiosa que dominou prática do "é dando que se recebe".

Ligado aos Srs. Lafayete Coutinho e Álvaro Mendonça,
Anivaldo Vale foi por eles guindado inicialmente à Superin-

tendência do Banco do Brasil, no Rio de Janeir0, e posterior
mente à Presidência do Basa, com o beneplácito do ex-Se
nador pelo Pará. Sr. Oziel Carneiro, ex-Presidente da institui
ção e um dos maiores responsáveis pela grave situação econô
mica que a mesma enfrenta atualmente.

Por ocasião de sua passagem na direção do Banco, este
senhor utilizou ostensiva e ilícitamente o Banco para a sua
fracassada campanha política pelo Governo do Estado do Pará
e para a expansão de sua fortuna pessoal, o que o transformou
num dos maiores devedores individuais da instituição. Daí
seu empenho em viabilizar o nome de Anivaldo na condução
do Basa, pois assim continuará podendo renegociar suas dívi
das, ad eternum.

Não é por outra razão que os débitos das empresas vincu
ladas ao Sr. Oziel Carneiro - Táxi Aéreo Kovacs e Brasilton
Hotéis - são os únicos a que os funcionários do Basa envol
vidos num mutirão de cobrança não têm acesso. São "nego
ciados" diretamente pelo Sr. Anivaldo.

Coerente com os propósitos espúrios que o levaram à
condição de Presidente do Basa, o Sr.Anivaldo desestruturou
as mínimas salvaguardas administrativas que os funcionários,
com muita luta, conseguiram impor na instituição.

Extinguiu as concorrências para o preenchimento de fun
ções gratificadas, substituindo os critérios técnicos então vi
gentes pela barganha política. Com a desculpa de possibilitar
a agilização de decisão, extinguiu os Comitês de Crédito, que
configuravam um obstáculo à reedição de práticas de má apli
cação de recursos do Banco ocorridas em gestões anteriores.

Por conta desses atos que apontam para incúria adminis
trativa e em razão ainda da descaracterização dos objetivos
de desenvolvimento que ensejaram a criação do Basa, toma-se
imprescindível dar um basta à designação de pessoas para
a direção da instituição a partir de critérios não estritamente
vinculados ao preenchimento conjunto de requisitos como:
a reconhecida probidade administrativa; a qualificação e a
experiência profissionais; a visão ampliada requerida pelas
elevadas funções inerentes a uma agência de desenvolvimento
regional e a sensibilidade ao diálogo com o quadro funcional
,que possibilite a co-responsabilização do mesmo na gestão
do Banco. Decididamente, esses não são os predicados do
Sr. Anivaldo Vale.

Nos últimos tempos, para o constrangimento dos seus
funcionários e da própria população da região, o Basa passou
a freqüentar correntimente as páginas dos jornais, o que foi
motivado por denúncias em todos os níveis (político e adminis
trativo), que abalam ainda mais a já combalida imagem da
instituição. Ta!Yt:z a conjugação das práticas que têm alimen
tado tais denúncias com a imposição de medidas governa
mentais a exemplo da Resolução n9 1.748, utilizada para forço
samente caracterizar o estágio de insQlvência do Banco e para
"justificar" o achatamento salarial sem precedentes dos fun
cionários, faça parte de uma estratégia deliberada para pre
textar o eventual pedido de falência da instituição. A recente
aprovação pelo Congresso da proposta governamental que
estende a possibilidade de falência às empresas estatais pa1-"ece
sintomática desse propósito. Ou seja, ao invés de se sanear
econômica e administrativamente essas instituições através
da recuperação de seus patrimônios, dilapidados por opera
ções absolutamente danosas e corruptas, e da punição dos
responsáveis, intenta-se penalizar o interesse público, prejudi
cando ajnda, criminosamente, quem menos tem responsabi
lidade pelo fato: os trabalhadores das instituiçõc:s.
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. Portanto, Srs. Deputados, repudiamos qualquer artificia
lIsmo q~e t~n~a 'por ?bj.etivo a encampação ou a pura extinção
de uma mstItUlÇao pubhca com as atribuições que tem o Banco
da Amazônia. Temos que lutar por sua recuperação, com
o resgate de seus propósitos originários de instância efetiva
mente voltada ao desenvolvimento regional e, não, aos inte
resses de grupos políticos ou econômicos.

Como primeira e imediata medida para tal, espero que
o SI. Presidente da República concretize seu discurso, no
meando um novo corpo dirigente para o Banco, compatível
com os requisitos anteriormente colocados e formalmente en
dossados por S. Ex" conforme manifestação expressa pelo
Ministro-Chefe da Secretaria Geral da Presidência, Sr. Mauro
Durante, em correspondência enviada a nosso Gabinete.

o SR. JOSÉ FELINTO (Bloco Parlamentar - PSTR
- PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - SI. Presidente,
Sr;' e Srs. Deputados, experiência genuinamente brasileira
que se sagrou vitoriosa, o Proálcool passou a ter importante
peso na economia nacional, mas, de certa época para os nossos
dias, tem sofrido sérios sobressaltos. A insegurança dos últi
mos governos na manutenção de um projeto que assegura
1,2 milhão de empregos tem sido o principal fator de desesta
bilização.

A legislação que disciplina o setor - a Lei n9 4.870/65
e o Decreto n9 94.541187 - não é fielmente cumprida. A
lei estabelece os critérios para cálculo dos preços, e o Decreto
dispõe sobre a comercialização e os estoques de segurança.

Na prática, contudo, isso não vem acontecendo: os preços
resultam de levantamentos feitos pela Fundação Getúlio Var
gas, segundo as planilhas de custos elaborados pela instituição.
Sucede que o Governo acaba interferindo nesse processo de
cálculo, dando-lhe conotação política, o que gerou protestos
<:!e produtores e industriais. A Associação de Produtores de
Alcool e Açúcar do Estado do Paraná (Alcopar), o Sindicato
da Indústria de Fabricação de Álcool do Estado do Paraná
(Sialpas) e o Sindicato da Indústria do Açúcar no Estado
do Paraná (Siapar) chegaram a recorrer ao Judiciário e tiveram
ganho de causa. Daí celebraram acordo com o ex-Ministro
Mailson da Nóbrega, durante o Governo Sarney, o qual vigo
rou apenas alguns meses para ser posteriormente descum
prido.

O Presidente da Alcopar, Ricardo Albuquerque Rezen
de, tem razões de sobra quando afirma não ser compreensível
que um governo como o atual, que anuncia um projeto para
geração de dois milhões de novos empregos no País, não
se mostre sensível para solucionar a crise que afeta o impor
tante setor. Somente no Paraná já foram demitidos dez mil
trabalhadores rurais e três mil industriais.

Faço apelo ao SI. Presidente da República e aos Ministros
da área econômica no sentitdo de que envidem todos os esfor
ços possíveis em favor da salvação do Proálcool, programa
que economiza anualmente 1,5 bilhão de dólares em divisas
para o Brasil, assegura mais de um milhão de empregos e
ainda contribui para a preservação ambiental.

Era o que tinha a dizer.

O S.R. JORGE KHOURY (Bloco Parlamentar - BA
PronuncIa o ~eguinte d~scurso) - Sr. Presidente, SI'" e Srs:
Deput~dos, ~nalm~nt~ e publicada no Diário Oficial da União
a sançao preSIdenCIal a lei complementar que trata do Fundo

de Participação dos Municípios - o FPM. Foram 55 dias
de grande expectativa e até desespero para alguns municípios
brasileiros.

A falta de uma lei específica que regulamentasse o assunto
- distribuição do FPM - fez com que o Tribunal de Contas
da União, através da Resolução n9 2, de 9 de dezembro de
1992, e baseado em critério anteriormente aceito, autorizasse
o pagamento do FPM para o ano de 1993. A partir daí um
grupo de parlamentares municipalistas movimentaram-se no
sentido de reexaminar a questão.

Em 22 de dezembro de 1992, foi aprovado na Câmara
dos Deputados o projeto de lei complementar que autoriza
a prorrogação, até 31 de dezembro de 1993 dos efeitos da
Lei Complementar n9 71, de 3 de setembro d~ 1992, manten
do-se a tabela de coeficientes adotada para a distribuição do
FPM em 1992.

Em 13 de janeiro de 1993, no Senado Federal, foi ratifi
cada a proposta da Câmara.

Em 19 de janeiro de 1993, em face da emenda aprovada
no Senado, o projeto volta à Câmara, que ratifica o prazo
do Senado.

Em 29 de janeiro de 1993, a lei complementar recebe
a sanção presidencial, que sai publicada no Diário Oficial da
União, em 30 de janeiro de 1993.

Espero que durante este ano esta Casa possa discutir
e vot?r a lei específica, dotand~-a de critérios justos, modernos
e esttmuladores do desenvolVImento dos municípios brasilei
ros, não limitando-se apenas ao contingente populacional.

Desejo receber contribuições de tantos quantos possam
c?l.aborar com ~st~ proposta, para que juntos possamos possi
bilItar aos mumcíplOs uma distribuição mais eqüânime do Fun
do de Participação dos Municípios.

O SR. GENÉSIO BERNARDINO (Bloco Parlamentar
Democrático - MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr" e Srs. Deputados, a democracia não admite
os homens providenciais; a República abomina os predesti
nados. Mas tanto o sistema republicano como o regime que
lhe é natural e inerente, o democrático, reclamam e fazem
aparecer os homens necessários. Quando, em qualquer tempo
e em qualquer país, tudo parece definitivamente perdido, sur
gem os líderes capazes de restaurar o bom senso e, com ele,
a esperança; quando, em qualquer tempo e em qualquer país,
a sociedade se cansa dos gênios, das fórmulas mágicas, das
complicadas construções teóricas, os homens realmente maio
res aparecem, trazendo a verdade, sempre singela, para dizer
que nada está perdido quando não se perde a razão.

O Brasil, neste momento difícil, sempre que a esperança
lhe é devolvida. Por toda parte se percebe outro ânimo. Por
que temos, na Presidência da República, um homem que vê
as coisas em suas dimensões exatas. O Sr. Itamar Franco,
SI. Presidente - permito-me dizê-lo, como seu conterrâneo,
como seu companheiro de partido e de oposição ao regime
autoritário durante tantos anos é um homem sem arroubos
e sem medo. Não se move com a pressa dos alucinados,
mas não perde tempo com indecisões.

O Brasil desde a malograda escolha eleitoral de 1960,
entrou em perigoso atalho histórico. Neste 33 anos de viçissi
tudes, S~. Presidente, ganhamos algumas coisas e perdemos
outras. E inegável que se construíram pontes, que se abriram
estradas, que conquistamos novas áreas para a agricultura.
Mas não teríamos, Sr" e Srs. Deputados, neste seis lustres
e meio, perdido muito daquilo que nos é realmente essencial?
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Não teríamos perdido, nestas três décadas, muito de nossa
condição humana?

Nestes mesmos dias, aterrorizada, a sociedade volta a
discutir a adoção da pena de morte. Desgraçada da sociedade
que procura a morte como solução. Vale perguntar: qual a
graduação do crime, qual a fronteira do delito que o faz carece
dor da pena capital? Negar a vida não seria tão grave como
tirá-la?

Não pretendo entrar em considerações mais explícitas.
Deixo à inteligência de cada um as reflexões sobre o tempo
nacional. Como médico e homem público, na modéstia de
meus conhecimentos, há muitos anos tenho servido à vida.
Tenho servido à vida combatendo, no consultório e nas salas
de cirurgia, a doença e a morte; tenho servido à vida como
parlamentar e homem do Poder Executivo. Não estou prepa
rado para aceitar a morte como remédio.

Sr. Presidente, não consola a idéia de que no mundo
inteiro o homem passa por uma grave crise de indentidade.
Temos que lutar, dentro de nossas fronteiras, a fim de restau
rar a dignidade inerente à condição humana. Há poucos dias,
enquanto se ouvia o clamor nacional pela pena de morte 
e é natural a indignação de todos diante de assassinatos brutais
como o da menina Miriam Brandão, em Belo Horizonte
os jornais noticiavam, com pouquíssimo destaque, a execução
sumária de dois mendigos do cais do porto, no Rio de Janeiro.
Os mendigos foram assassinados a pauladas, como bichos.
No mesmo dia se noticiava o assassinato de um menor, pela
Polícia Militar, na mesma capital. O tio já havia sido assassi
nado pela Polícia Militar, há muitos anos, e a mãe do menor
lutara para que os matadores de seu irmão fossem identificados
e punidos. Agora é a vez de lutar para que os assassinos
do seu próprio filho sejam encontrados.

Não houve protestos contra a morte dos mendigos, são
débeis os protestos contra a morte de menores no Rio de
Janeiro. Ao que parece, só nos sentimos atingidos quando
os mortos pertencem ao nosso mundo, o mundo da classe
média, o mundo dos que mandam. Diante de tantas execuções
sumárias de pequenos criminosos nos subúrbios das grandes
cidades, soa como cínica a proposta da pena de morte. Se
o medo da morte contivesse o crime, não haveria crimes na
baixada fluminense. Não haveria crimes nos subúrbios das
grandes cidades, como São Paulo, Belo Horizonte, Salvador
e Recife. Quantos linchamentos houve neste País, nos últimos
anos? Quantos corpos de adolescentes foram atirados nos
charcos da zona norte do Rio de Janeiro?

Por tudo isso queremos saudar o Presidente Itamar Fran
co, o restaurador da esperança nacional. O Presidente da
República nos traz uma linguagem diferente. O tempo não
espera por nós - foi o que ele disse no histórico encontro
com os dirigentes partidários. Podemos acrescentar que a
doença e a morte também nos apressam, se queremos a vida.
Não podemos sacrificar os velhos de hoje em nome dos jovens
de amanhá. Ao contrário, só dando condições honradas aos
jovens e velhos de hoje legaremos dignidade aos velhos e
jovens de amanhã.

Durante seis lustros ouvimos os tecnocratas dizerem que
era preciso fazer crescer o bolo para depois reparti-lo. Mas
o que vimos foi o bolo ser comido pelos que administravam
o seu crescimento, enquanto a população se sacrificava. Che
gou a hora, SI. Presidente, de se dividir o sacrifício para
que possa ser dividida a prosperidade. Quando o Presidente
Itamar Franco procura conter a ganância dos laboratórios

farmacêuticos, há quem venha falar em mercado, em liberdade
do lucro. Estamos, é certo, revoltados com os seqüestradores,
com os assaltantes, com os estupradores. Mas não seria legíti
mo dedicar um pouco de nossa indignação contra os que,
ao elevarem arbitrariamente o preço dos remédios, condenam
centenas, talvez milhares, de pessoas à morte?

É no confronto com os poderosos que o Presidente da
República faz renascer e crescer as esperanças da Nação. Ele
não é um insensato, que tenha o propósito de subverter a
ordem. Não é perigoso revolucionário, mas lúcido conser
vador. Ele sabe, como sabemos todos os homens de bom
senso, que o dever do Estado é o de conservar as instituições
de que se faz guardião e responsável. Essas instituições, nasci
das da condição humana, da vida humana, devem servir em
primeiríssimo lugar, à conservação da vida, que só é vida
se fundada naquela dignidade essencial encontrada, há vinte
séculos, na palavra de Cristo.

Depois de Juscelino e de Tancredo, ambos homens de
Minas, sinto-me confortado em ver outro de nossos conter
râneos trazer a esperança ao povo. Para nós, mineiros, a
esperança nunca foi sentimento passivo. Nunca nos sentamos
à beira da História, aguardando que nos viessem do céu o
maná e a indicação dos rumos a seguir. Para nós, a esperança,
como a liberdade, é tarefa a executar. A nossa esperança
só é mantida e só se torna maior quando somos capazes de
cumpri-la com o trabalho, o sentimento de pátria, a certeza
de que a eternidade está em cada um dos pequenos atos da
vida.

Itamar não é o homem que nos traz o milagre, mas o
que nos diz, simplesmente, que se queremos construir uma
nação poderosa, não podemos construí-la sem os braços de
todos, e que não podemos comer em paz o pão obtido com
o nosso trabalho, se negamos o trabalho e o pão a outros
brasileiros. É quem nos chama para ocupar cada manhã com
a esperança e chegar ao anoitecer com a alegria de ter feito
alguma coisa pela Pátria. E a Pátria, Sr. Presidente, S~ e
Srs. Parlamentares, é o nosso próximo, o nosso vizinho, o
nosso companheiro de destino nacional.

Se não formos capazes de devolver a dignidade de seres
humanos a todos os que a perderam ou de dá-la aos que
nunca a tiveram, estaremos renunciando à dignidade que pre
tendemos ter. Esta é a convicção do Presidente Itamar Franco,
esta é a nossa convicção, e só ela nos poderá salvar.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Passa-se ao

v- GRANDE EXPEDIENTE

Não há oradores inscritos.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Vai-se passar
ao horário de

VI- COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Não há oradores inscritos.

VII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Nada mais ha
vendo a tratar, vou encerrar a Sessão.
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o SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Encerro a Ses
são, convocando outra, extraordinária, para hoje, segunda
feira, dia 1", às 19 horas, com a seguinte

ORDEM DO DIA

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
(Às 19 horas)

ORDEM DO DIA
URGÊNCIA

(Art. 155 do Regimento Interno)

Votação

-1-
PROJETO DE LEI N~ 3.519-A DE 1993

(Do SI. Genebaldo Correia)

Votação, em turno único, do Projeto de Lei n" 3.519,
de 1993, que "dispõe sobre a participação de partido político
no ~orário. gratuito de rádio e televisão para divulgação de
opçoes objeto da consulta plebiscitária sobre a forma e o
sistema de governo, tendo parecer do Relator designado pela
Mesa em substituição a Comissão de Constituição e Justiça
e d~ Redação, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legIslativa e, no mérito, pela aprovação. (Relator: SI. José
Thomaz Noná).

Parecer às emendas de plenário: do Relator designado
pela. Mesa, em substituição à Comissão de Constituição e
JustIça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição. (Relator: Sr.
José Thomaz Naná).

Discussão

-2-
PROJETO DE LEI N" 3.497-B, DE 1993

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n" 3.497-A,
de 1993, que "dispõe sobre a fixação dos níveis das tarifas

para ° serviço público de energia elétrica, extingue o regime
de remuneração garantida, e dá outras providências", tendo
parecer, do Relator designado pela Mesa, em substituição
à Comissão de Minas e Energia, pela aprovação, com substi
tutivo {Relator: SI. Marcelo Barbieri), pendente de pareceres
das Comissões de Finança e Tributação, de Constituição e
Justiça e de Redação; e, de Economia, Indústria e Comércio
(audiência).

-3-
PROJETO DE LEI Nu 3.514, DE 1993

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n" 3.514,
de 1993, que "submete à deliberação do Congresso Nacional
o texto do projeto de lei que especifica os critério para reposi
cionamento de servidores públicos federais civis e militares,
e dá outras providências". Pendente de pareceres das Comis
sões de Trabalho, de Administração e Serviço Público, de
Finanças e Tributação; e de ConsIituição e Justiça e de Reda
ção.

RITO ESPECIAL
Votação

-4-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

N'48-D, DE 1991
(Do Sr. Luiz Carlos Hauly)

Continuação da votação, em segundo turno, da Proposte
de Emenda à Constituição n" 48-C. de 1991, que altera dispo
sitivos da Constituição Federal (Sistema Tributário Nacional);
tendo parecer da Comissão Especial, pela aprovação. (Rela
tor: SI. Benito Gama)

(Encerra-se a Sessão às 16 horas e 50 minutos.)

Ata da 19a Sessão, Extraordinária, Noturna, da 7a Sessão
Legislativa Extraordinária, em 10 de fevereiro de 1993

Presidência dos Srs.: Ibsen Pinheiro, Presidente; Genésio Bernardino, 1° Vice-Presidente.

ÀS 19 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:

Ibsen Pinheiro
Genésio Bernardino
Waldir Pires
Inocêncio Oliveira
Etevaldo Nogueira
Cunha Bueno
Max Rosenmann
Jairo Azi
Luiz Moreira

Roraima

Aleeste Almeida - Bloco; Avenir Rosa - moco; Pran
cisco Rodrigues - Bloco; João Fagundes - B. Democ.; I.uda
no C-astro - Bloco; Marcelo Luz - B. PSTR; Ruben Bento
- Bloco.

Amapá

Aroldo Góes -B. Demoe.; Fátima Pelaes - Bloco; GiI
vam Borges - B. Demoe.; Lourival Freitas - B. Democ.; Mu
rilo Pinheiro - Bloco; Valdenor Guedes - R. PSTR.

Pará

Alaeid Nunes - Bloco; ('arlos Kavath - moco; Domin
gos Juvenil - R. Democ.; Flicl Rodrigues - B. Democ.; Ger-

son Peres - Bloco; Hermínio Calvinho - R. Democ.; Hilário
Coimbra - Bloco; Mário Chermont - B. PSTR; Mario Mar"
tins - B. Demoe.; Nicias Ribeiro - R. Democ.: Osvaldo Me
lo - Bloco; Paulo Rocha - B. Demoe.; Paulo Titan - B. De·
moc.; Socorro Gomes- B. Demoe.; Valdir Ganzer- R. Democ
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Amazonas

Beth Azize - B. Democ.; Euler Ribeiro - B. Dcmoc.;
Ézio Ferreira - Bloco: João Thome - B. Democ.; José Dutra
- B. Democ.; Pauderney Avelino - Bloco; Ricardo Moraes
- B. Democ.

RondOnia

Antônio Morimoto - Bloco: Maurfcio Calixto - Bloco;
Nobel Moura - B. PSTR; Pascoal Novae!; - Bloco; Raquel
Cândido - Bloco; Reditário Cassai - Bloco.

Acre

Adelaide Neri - B. Demor.: Francisco Diógenes - Blo
co; João Maia - B. PSTR: João Tota - Bloco; Mauri Sérgio
- B. Democ.; Ronivon Santiago - Bloco; Zila Bezerra - B.
Democ.

Tocantins

Darci Coelho - Bloco; Edmundo Galdino - B.
Democ.; Freire Júnior - Bloco; Leomar Quintanilha - Blo
co; Osvaldo Reis - B. PSTR; Paulo Mourão - Rlom.

Maranhao

Cesar Bandeira - Bloco; Cid Carvalho - B. Democ.;
Costa Ferreira - B. PSTR; Daniel Silva - Bloco; Fduardo
Matias - Bloco; Francisco Coelho - Bloco; Jayme Santana
- B. Democ.; Mauro Fecury - B. Democ.

Piauí

Felipe Mendes - Bloco.

Pernambuco

Fernando Lyra - fi. Democ.

Bahia

Tourinho Dantas - Bloco.

Minas Gerais

Annibal Teixeira - Bloco; CamHo Machado - Bloco;
José Vlfsses de Oliveira - Bloco; Paulo Romano - llloco; Pc·
dro Tas.~is - B. Democ.; Sérgio Miranda - B. Democ.

Rio de JaDeiro

Cyro Garcia - B. Dcmoc.; Marino Clínger - B. Democ

Silo Paulo

Aldo Rebelo - fi. Democ.; Armando Pinheiro - Blo
co; Beto Mansur - B. Democ.; C.ardoso Alves - Bloco; Gasto
ne Righi - Bloco; Heitor Franco - Bloco; Hélio Bicudo - B.
Democ.; José Abrão - B. Democ.; José Anibal - B. Democ.
. José Cicote - B. Democ.; José Genofno - 13. Democ.; José
.M~I:!a EY":I.l'l.e1 - Bloco: José Serra - B. Democ.; Liberato
Caboclo - B. 'Democ.; Luiz Gushiken - B. Democ.; Luiz Má
ximo - B. Democ.; Maluly Netto - Bloco; Marcelino Roma

.no Machado - Bloco; Marcelo Barbieri - B. Democ.;.Nelson
"M~rq~~z.ell! =- B!~i. Ro~r~~ __R~I!e~Jlerg ::...J!.j)emoc.; Tu-
ga Angerã-mi - B. Democ.; Valdemar Costa - Bloco; Walter
Norv - B. Democ.

Mato Grosso

Augustinho Freitas - Bloco; Itsuo Takayama - Bloco;
João Teixeira - Bloco; Joaquim Sucena - Bloco; Jonas PinheI
ro - Bloco; José Augusto Curvo - Bloco; Rodrigues Palma
- Bloco; Wellington Fagundes - Bloco.

Distrito Federal

Augusto Carvalho - B. Democ.; Benedito Domingos 
B. PSTR; Chico Vigilante - B. Democ.; Jofran Frejat - Blo
co; Maria Laura - B. Democ.; Osório Adriano - Bloco; Sig
maringa Seixas - B. Democ.

Goiás

Antonio Faleiros - B. Democ.; Délio Braz - Bloco;
Haley Margon - B. Democ.; João Natal - B. De_~oc~i}&ci.a

Vânia - B. Democ.; Maria Valadão - Bloco; Mauro Borges
- Bloco; Mauro Miranda - B. Democ.; Paulo Mandarino 
Bloco; Pedro Abrão - B. PSTR; Roberto Balestra - Bloco;
Ronaldo Caiado - Bloco; Vilmar Rocha - Bloco; Virmondes
Cruvinel - B. Democ.; 7k Gomes da Rocha - Bloco.

Mato Grosso do Sul

Elfsio Curvo - Bloco; Flávio Derzi - Bloco; George
Takimoto - Bloco; José Elias - Bloco; Nelson Trad - Bloco;
Valter Pereira - fi. Democ.; Waldir Guerra - Bloco.

Paraná

AntÔnio Barbara - Bloco; Antonio Deno - Bloco; Ba
silio Villani - Bloco; Carlos Scarpelini - B. PSTR; Delcino
Tavares - B. PSTI{; Dcni Schwartz - B. Democ.; Eeli Silipran
di - B. Dcmoc.: (~Ii() Dalla-Vccchia - B. Democ.; Ivanio Guer
ra - Bloco; José Felinto - B. PSTR; Luciano Pizzatto - Blo
co; Luiz Carlos Hauly - B. PSTR; Matheus Iensen - Bloco;
Munhoz da Rocha - B. Democ.; Onaireves Moura - Bloco;
Pedro TonelJi - B. Democ.; Pinga Fogo de Oliveira - Bloco;
Reinhold Stephanes - Bloco; Renato Johnsson - B. PSTR;
Sérgio Spada - B. Democ.; Werner Wanderer - Bloco; Wil
son Moreira - Bloco.

Santa Catarina

Ângela Amin - Bloco; Dejanelir Dalpasquale - B. De
moc.; Dércio Knop - B. Democ.; Edison Andrino - B. De
moc.; Hugo Bichl - Bloco; Jarvis Gaidzinski - Bloco; Nelson
Morro - Bloco; Ncuto do Conto - B. Democ.; Paulo Duar
Ite - Bloco; Ruberval PiJotto - Bloco; Valdir C,olatto - B.
:Democ.j Vasco Furlan - Bloco.

Rio Grande do Sul

. Adão Prctto - B. Democ.; Adroaldo Streck - B. De
-moc.; Adylson Motta - Bloco; Aldo Pinto - B. Democ.j
Amaury MUller - fi. Democ.; Amo Magarinos - Bloco; car
los Azambuja - Bloco; Carrion Júnior - B. Democ.; Celso
Bernardi - Bloco; Eelen Pedroso - B. Democ.; Fernando car
rion - Bloco; Fetter Júnior - Bloco; Ivo Mainardi - B. De
moc.; João de Deus Antunes - Bloco; Jorge Dequed - B.
Democ.; José Fortunati - B. Democ.j LuIS Roberto Ponte 
B. Democ.; Mendes Ribeiro - B. Derme.; Nelson Jobim 
B. Democ.; Nelson ~roeiwa :-~~.; Odácir Klein - B..
Pem6c.;- Qs'ValdoB~-~ ',fauso- Pmm - B. Democ.;
teimo Kirst - B*O; .....rtJt1r1'Il- B. Democ.; Victor
~acçJ.pnj - Bloeo:~m .Ei.WWllliI:......-B.~
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I - ABERTURA DA SESSÃO

o SR. PRESIDENTE (Genésio Bernardino) - A lista
de presença registra o comparecimento de 204 Senhores Depu
tados.

Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, e em nome do Povo Brasileiro,

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

anterior.

11 - LEITURA DA ATA

o SR. SAMIR TANNUS, servindo como 29 Secretário.
procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é,
sem observações, aprovada.

o SR. PRESIDENTE (Genésio Bernardino) - Passa-se
à leitura do expediente.

111 - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.

O SR. PRESIDENTE (Genésio Bernardino) - Esta ses
são é resultante de uma convocação extraordinária. Constam
da pauta diversos projetos da maior relevância. Por esta razão,
a Presidência solicita aos Srs. Deputados que se encontram
na Casa, em seus gabinetes, nos corredores e demais depen
dências, que compareçam ao plenário para que possamos dar
inicio à Ordem do Dia.

Considerando que até o momento não há quorum para
iniciarmos a Ordem do Dia, esta Presidência abre uma exceção
para dar a palavra aos Deputados que desejam fazer breves
comunicações.

O SR. PRESIDENTE (Genésio Bernardino)

IV - BREVES COMUNICAÇÕES

Tem a palavra o Sr. Nilson Gibson.

O SR. NILSON GmSON (Bloco Parlamentar Democrá
tico - PE. Sem, revisão do orador.) - Sr. Presidente, nesta
oportunidade que V. Ex' me concede, gostaria de fazer um
registro que ficará gravado nos Anais da Casa com o fogo
do sempre. Registro o excelente trabalho executado pela Mesa
desta Casa, tendo à frente ilustre Deputado Ibsen Pinheiro,
secundado por V. Ex', Deputado Genésio Bernardino, do
nosso glorioso partido, o PMDB, e auxiliado por outros ilus
tres compenentes, como o Primeiro-Secretário, Inocêncio Oli
veira. Este é candidato à Presidência da Casa. Amanhã estarei
a seu lado. Venceremos as eleições e S. Ex' continuará o
seu trabalho na Casa como um grande e excelente adminis
trador, não somente para nós, Deputados, que somos funcio
nários por excelência, como também para os demais servidores
da Casa, destacando-se os taquígrafos, que são realmente o
suporte de todo o nosso trabalho.

Sr. Presidente, enalteço o trabalho executado pela Mesa,
imbuído do melhor propósito, o de demonstrar um fato de
grande importância para a vida do País. Hoje foi publicada
no Diário Oficial da União a sanção dt> Presidente da República
à lei que prorroga os prazos relativos ao FPM. Na oportu
nidade em que estávamos aqui formulando, no tocante à apre-

ciação do projeto, o requerimento da urgência urgentíssima,
disse aos Parlamentares desta Casa que muitos deles não en
tendiam realmente nossa luta, comandada pelo presidente
Ibsen Pinheiro, para que cerca de 2.680 municípios do País
não tenham o prejuízo da redução da sua cota de FPM.

Veja V. Ex' que eu tinha razão quando afirmava isso,
pois somente cerca de 20 colegas se preocupavam com o fato
de a lei não ter sido sancionada, verificando que somente
hoje foi publicada a sanção presidencial. A preocupação na
Casa era a mínima possível. Parecia que havia uma desvincu
lação entre os nobres companheiros e os Prefeitos de Muni
cípios e Vereadores.

Sabemos no Nordeste, nós, que esta semana percorremos
vários Municípios de Pernambuco, que o povo está morrendo
de fome, Sr. Presidente. Pode ser que em Minas Gerais a
situação esteja muito boa - terra de V. Ex' e do Presidente
da República; no Rio Grande do Sul a situação está tão boa
que o Estado está doando feijão aos pobres da minha terra.

Nossos companheiros de Santa Catarina, que nos têm,
ajudado, também nos mandam feijão. Pedi que não mandas
sem mais feijão podre - estava chegando a Pernambuco,
dos Municípios de Ipubi, de Trindade, de Marcolândia, feijão
podre de Santa Catarina - que nos mandassem feijão como
o do Rio Grande do Sul, que é bom e sadio. Realmente,
Pernambuco se encontra numa situação terrível, e a Zona
da Mata está acabada; o açúcar e o álcool estão no fim; o
litoral, arrasado; Recife é uma cidade inchada.

Sr. Presidente, concluindo, faço aqui esse registro impor
tante do trabalho do Deputado Ibsen Pinheiro, de outros
ilustres componentes da Mesa e também da assessoria do
Dr. Carlos, do Dr.Mozart, do Dr. Osvaldo e do Dr. Fernando,
que nos ajudou a redigir aquele substitutivo que nos permitiria
pegar uma carona em dois outros projetos, inclusive os de
um companheiro de V. Ex', o Deputado João Rosa, que
nos deixou para ser Prefeito da sua cidade. Com isso conse
guimos fazer com que 2.680 Municípios do Brasil não tivessem
prejuízo com o seu FPM. Veja V. Ex' que somente 25 Muni
cípios no País, como São Paulo, Campinas, Ribeirão, alguns
do Paraná e alguns de Santa Catarina tiveram aumento nas
cotas do FPM.

Esse o registro que queira fazer, Sr. Presidente.

O SR. GERSON PERES (Bloco Parlamentar - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados,
prossegue o debate sobre o problema das bancadas no Con- .
gresso Nacional. Estranhamos 'l.ue o Governador de São Paulo
esteja insistindo em uma tese, como que condicionando o
apoio ao parlamentarismo à introdução de uma nova emenda
constitucional que vise à distribuição pela proporcionalidade
do número de Deputado por estado.

Temos que alertar as bancadas do Norte, Nordeste e
Centro-Oeste de que não se trata de um problema político-par
tidário. O Brasil é um país de regiões diversificadas e desiguais,
de maneira bem acentuada. O Centro-Oeste, o Norte e o
Nordeste são regiões ainda bastante marginalizadas da grande
economia nacional. Procuram um equihbrio regional e não
encontram ainda, no cursQ do tempo, instrumentos que real
mente distribuam para suas áreas a riqueza de maneira eqüi
tativa.

A vontade política das regiões mais desenvolvidas ainda
não permitiu que se constitucionalizasse o zoneamento indus- .
trial do País. É com o zoneamento industrial que podemos
reduzir o desequihbrio regional, isto é, não permitindo que
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indústrias de base ou similares sejam, em quantidade, insta
ladas sempre nas mesmas regiões.

Anteriormente, poder-se-á invocar a inexistência da ener
gia elétrica. Hoje, porém, a Região Norte tem a maior hidrelé
trica do País e da América Latina; a Região Nordeste possui
várias hidrelétricas; a Região Centro-Oeste produz energia
elétrica. Conseqüentemente, esse fator preponderante e fun
damental não é mais problema para impedir o zoneamento
industrial que garanta, a médio prazo, o equilíbrio dessas
três Regiões.

Portanto, Sr. Presidente, temos que alertar os Governa
dores do Rio Grande do Sul e de São Paulo para que coloquem
o sentimento patriótico estribado na unidade e na soberania
nacionais, acima de interesses meramente regionalistas. Ho
mens da visão política desses Governadores têm obrigação
de não se fundamentar em cálculos aritméticos para estabe
lecer proporcionalidade política no Governo. Por que, Sr.
~residente? Porque as regiões brasileiras não estão ainda equi
lIbrada no seu desenvolvimento. Há uma disparidade bem
grande. O Sul e o Sudeste são o Brasil rico; o Norte, o Nordeste
e o Centro-Oeste, o Brasil pobre. Quando esse equilíbrio
for estabelecido pela vontade política de todos nós, então
poderemQs implantar esse critério.

Mas eu diria ainda aos Governadores de São Paulo e
do Rio Grande do Sul que, critério por critério, eu estabele
ceria, um também, racional e fundamental, ou seja, o critério
aritmético da proporcionalidade em função da área geográfica.
O Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste possuem a maior área
geográfica do Brasil e, conseqüentemente, para garantir a
integridade territorial e a soberania, deveriam ter uma repre
sentação proporcional a essa área. Dir-se-ia: não há pessoal.
Ora, eu responderia: mais de 42% da população do Sul e
do Sudeste são constituídos de nortistas e nordestinos. Conse
qüentemente, se se tiver que aplicar um critério aritmético
para o estabelecimento da proporcionalidade, extrairemos es
sa população migrante. Conseqüentemente, o valor numérico
dos Deputados não é o esperado pelos Governadores do Rio
Grande do Sul e de São Paulo.

Temos que meditar profundamente nas nossas desigual
dade, para que não se crie a semente do separatismo ou da
~cessão, que é abominável. Não se pode pensar em separa
tIsmo porque o Brasil tem regiões desiguais. Temos que pensar
em vontade política, para eliminar, a médio prazo, as desigual
dades e depois estabelecer, nas Constituições, regras aritmé
ticas que dêem a César o que é de César e a Deus o que
é de Deus.

Se o Estado de São Paulo merece maior número de Depu
tados - e acredito que mereça - ele o terá, na oportunidade

em que o Brasil tiver as suas regiões mais iguais, mais seme
lhantes.

Veja bem, Sr. Presidente: nós, que vivemos no Norte,
no Nordeste e no Centro-Oeste, precisamos da cooperação
e da compreensão dos nossos amigos e irmãos do Sul e o
~nico !nstrumento de proteção contra a voracidade do c~pita
IIsmo mtem~ é est~ maioria transitória na Câmara dos Depu
tados, para ImpedIr o avanço do colonialismo interno. que
esmaga, que oprime e que muitas vezes é mais agressor do
que o colonialismo externo.

. Com essas considerações, deixamos aqui registrados mais
dms pontos funtamentais da contestação lógica e racional da
pretensão descabida, no momento histórico em que vivemos,
dos Governadores de São Paulo e do Rio Grande do Sul,
que querem .aumentar suas bancadas, quando, preliminar
~ente, de~enam preocupar-se com a reforma estrural e polí
tIca do PaIS, com a mudança de sistema de governo. Depois.
então, vamos para o varejo, para o segundo tempo. Mas não
devemos misturar as coisas, porque, se assim o fizermos, esta
remos prestando um desserviço ao Brasil.

Era o que tinha a dizer.

o SR. JOSÉ GENOÍNO (Bloco Parlamentar Democrático
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"S e Srs.
Deputados, solicito, nos termos regimentais, a transcrição de
matéria muito importante publicada no jornal Folha de S.
Paulo de ontem. Não se trata apenas de uma opinião. mas
de um dossiê sobre a pena de morte.

Gostaria que estivesse presente o meu adversário e amigo
Amaral Netto, para que S. Ex' lesse os números levantados
nesse dossiê sobre a pena de morte. Eles, por si só, provam
que não é a existên~ia da pena de morte que diminui o índice
de criminalidade. E uma matéria importante, Sr. Presidente
temos ouvido pronunciamentos que apontam a pena de morte
como a salvação para diminuir a criminalidade. É um engano;
é especular com a emoção criada no seio da população.

Esse dossiê, publicado pela Folha de S. Paulo de domingo,
dia 31 de janeirO, é uma matéria muito importante, repito,
porque fornece informações e números, mostrando que a exis
t~ncia da pena de morte não diminui a criminalidade. O que
pode diminuir a criminalidade é uma política séria de segu
rança da sociedade; uma reforma no Código Penal; uma mu
dança no sistema penitenciário.

Nestes termos, solicito, até para conhecimento da Casa,
que essa matéria seja transcrita nos Anais da Câmara dos
Deputados.

MATÉRIA A QUE SE REFERE O !lUTOR:
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DOSSI~PENADE MORTE

Risco de condenação à morte não
:liminui ocorrência de homicídios

Estatísticas mostram que a existência da pena de morte em"alguns Estados americanos e alguns países não

reduz necessariamente a ocorrência de homicjdios, ressalvadas as diferenças culturais e sócio-econômicas.

A RELAÇÃO ENTRE A PENA DE MORTE E A TAXA ANUAL DE HOMiCíDIOS PARA

CADA 100 MIL HABITANTES
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NÚMERO DE EXECUÇÕES NOS EUA DESDE 1976

1,_54 I
29 20 ~~ 10

FlorIda Lousílna Virginil Geóllia Arabama

~I~~..!~ 4 3 [2] I
Arllona..Califõrnia,

Arkansas. Carolina do Delaware.l1línois.
e Nevada Sul. Mississipi e Utah Oklahoma Washmgton e Wyominr;
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TAXA MÉDIAANUAL DE HOMICíaos PARA CADA 100 MIL HABITANTES
Perlodo 1966.1991, nos EUA

~-

Mlssourl '.1 Washington 4.5
Loulsiaola 13." Arkansu t.f Connecticut 4.0
Geórgia IM Kentucky ",. Montllna 3.9
Texas 13.1 MasSllchusetts* 3.7
Nevada 12,2 Virginia 8.2

Idaho 3.7
FI6rida 12,1 Arizona 8.0

Rhode Island* 3.3
Alabama 12,1 Oklahoma 7.6

Mississipi 11.9- Ohio 6.7
UtlIh 3.2
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PENA DE MORTE

(Carlos Eduardo Lins da Silva - de Washington)

(Marcelo Mendonça - da reportagem local)

Um cruzamento de dados estatístIcos feito pela Folha
mostra que não existe relação direta entre a existência ou
não da pena de morte e os índices de homicídios em dez
estados norte-americanos e em cinco países (Argentina, Cana
dá, França, Japão e Austrália), relevadas as diferenças cultu
rais e sócio-economicas entre eles.

A comparação nos EUA abrangeu os Estados de Massa
chusetts, Nova Iorque e Kansas, onde não existe a pena de
morte (no Kansas, desde 1972), e os Estados do Texas, Flóri
da, Missouri, Arkansas, Illinois, Califórnia e Colorado. Nestes
Estados e pena de morte foi suspensa pela Suprema Corte
em 1972, e voltou a vigorar em 1976, depois da revisão dos
respectivos Códigos Penais.

O Estado que mais executou condenados desde a volta
da pena de morte em 1976, o Texas; foi também um dos
mais violentos na década de 80. Liderou quatro vezes nesse
período o ranking dos índices de homicídios por 100 mil habi
tantes. A Flórida, onde a pena de morte é mantida com decrés
cimo do índice de homicídios, viveu também um boom econô
mico na década de 80.

O Kansas - sem pena de morte - e o Missouri 
com essa punição - têm perfis demográficos e econômicos
semelhantes. Apesar disso, o Missouri coleciona índices de
homicídios muito mais altos que Kansas.

Cientistas sociais que têm pesquisado assunto procuram
comprovar, sem resultados conclusivos, uma de duas hipóte
ses. Uma delas, a da inibição, sustenta que a pena de morte
induz os potenciais assassinos a recuarem por medo da execu
ção. A outra teoria, a da brutalização, acredita que as execu
ções favorecem o crescimento dos ídices de homicídios nas
sociedades onde existe a pena de morte.

Os dados encontrados em diversos países também falham
em revelar uma conexão direta entre a pena de morte e o
índice de homicídios. Na Argentina, que aboliu a pena de
morte para crimes comuns, a taxa de homicídios por 100 mil
habitantes cresceu depois de 1984, quando foi abolida aquele
tipo de punição, embora a taxa média.anual tenha caído leve
mente.

No Canadá, a taxa média anual de homicídios manteve-se
estável depois que o Parlamento aboliu a pena de morte para
crimes comuns em 1984. A tendência dos índices depois daque
la data é descendente, como observá o criminologista Ezzat
Fattah, da Simon Fraser University, na Colúmbia Britânica
(Canadá).

A França aboliu a pena de morte em 1981, após a posse
de François Mitterrand. Embora a taxa média anual tenha

subido depois disso, junto com a taxa de desemprego no país,
esse valor é similar á média anual no Japão, onde vigora
a pena de morte e existe prosperidade econômica.

EUA

PESQUISAS NÃO PROVAM OS EFEITOS DAS PUNI
ÇÕES

(de Washington)

Há duas hipóteses sobre o efeito da pena de morte nos
índices de homicídio em uma sociedade: a da inibição e a
da brutalização. A primeira é sustentada pela crença de que
o risco da execução induz os possíveis assassinos a desistirem
do crime pelo receio do castigo. A segunda deriva da convicção
de que a notoriedade gerada pela condenação à morte leva
certas pessoas a considerá-la uma atraente alternativa ao sui
cídio.

Segundo os defensores da hip6tese da inibição, a comuni
dade que adota a pena de morte obtém menores índices de
assassinatos. Para os que acreditam na teoria da brutalização,
as execuções fazem crescer as taxas de homicídios.

Cientistas sociais têm tentado, nos EUA, comprovar uma
das duas hipóteses, usando estatísticas criminológicas. Por
várias razões, os resultados não têm sido capazes de deter
minar com segurança se uma das teorias é correta.

O prillcipal problema, de ordem metodológica, é: como
isolar a variável pena de morte das dezenas de outras que
afetam as taxas de criminalidade, como desempenho econô
mico, fatores demográficos, índices de urbanização, caracte
rísticas histórico-culturais e graus de qualidade dos agentes
impositores da lei.

Dois tipos de pesquisa têm sido mais utilizados nos EUA:
o método comparativo, que tenta controlar as demais variáveis
com a análise de Estados vizinhos com e sem pena de morte,
e o método da análise por série de tempo, que mergulha
num s6 Estado ao longo de períodos extensos para observar
o comportamento dos índices de homicídios nos momentos
em que eles adotam a pena de morte e deixam de utilizá-la.

A revisão dos trabalhos feitos com o método comparativo
mostra que eles foram incapazes de demonstrar qualquer rela
ção causal entre pena de morte e índices de homicídio, para
mais ou para menos. Também os estudos feitos com análise
por série de tempo não encontraram uma relação consistente
entre a pena capital e a incidência de assassinatos.

O mais sofisticado deles, feito por William Bailey em
1979, em seis Estados americanos, usou análise de regressão
para tentar controlar as variáveis sócio-demográficas mas tam
bém foi inconclusivo por duas razóes principais: poucas variá
veis puderam ser controladas (idade, sexo e etnia da população
e índices de urbanização e desemprego nos Estados) e o peque·
no número absoluto de execuções não permitiu confiabilidade
estatística. - (Carlos Eduardo Lins da Silva.)
Outros países

íNDICE FLUTUA COM OU SEM A PENA DE MORTE

(da reportagem local)

Em diversos países onde a pena de morte para crimes
comuns foi abolida nas últimas décadas não existem evidências
de que a medida tenha favorecido o crescimento de homi
cídios.

"Os dados mostram que a taxa de homicídios, em vez
de subir, declinou depois da abolição da pena de morte no
Canadá, em 1976", disse à Folha o criminologista Ezzat Fat
tah, professor da Simon Fraser University, no Canadá.
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Fattah esteve no Brasil em 1991 como enviado da Anistia
Internacional. para fazer lobby contra a pena de morte. O
Deputado Amaral Netto (PDS - RJ), que apresentava uma
proposta de emenda constitucional restabelecendo esse tipo
de punição, negou-se a receber o professor egípcio, natura
lizado canadense.

A comparação entre os índices de homicídios por 100
habilitantes na França e no Japão mostra pouca diferença
entre os números. Depois da abolição da pena de morte na
França, em 1981, a taxa subiu 33% em média, numa época
de crescimento acentuado do desemprego.

Essa taxa média na França, entretanto, é apenas pouco
superior à encontrada no Japão, onde existe a pena de morte
até hoje e que experimentou no mesmo intervalo de tempo
as benesses sociais da prosperidade econômica.

A Anistia Internacional registra 9 execuções no Japão
entre 1985 e meados de 1988, quando mais de 85 prisioneiros
estavam sentenciados à morte.

Na Austrália, a taxa de homicídios por 100 mil habitantes
mantém-se estável desde 1976, mesmo com a abolição de
pena de morte para crimes comuns em 1984. No ano seguinte,
a pena de morte foi abolida também para alguns crimes mili
tares.

Argentina

Na Argentina, a pena de morte foi abolida em 1984,
depois que o poder voltou aos civis em dezembro de 1983.
O Congresso aprovou a abolição da pena para crimes comuns
em agosto. Alguns delitos militares ainda são passíveis de
punição com a morte.

As estatísticas mostram uma tendência de crescimento
na taxa de homicídios por 100 mil habitantes desde 1981,
que continuou depois da abolição da pena. A taxa média
anual no período sem pena de morte é levemente menor que
no período com a pena, mas a comparação está prejudicada
pela falta de dados referentes aos anos 1971-1976 e 1980-1981. '
- (Marcelo Mendonça.)

Flórida
PROSPERIDADE DIMINUI TAXAS DE HOMICÍDIOS

(De Washington)

O Estado da Flórida, no sudeste dos EUA, foi um dos
poucos com tendência de redução consistente nos índices de
homicídio durante os anos 80. Ele adota a pena de morte,
é o quarto Estado mais populoso e tem grande importância
política e econômica.

A mais provável explicação para a queda do número
de assassinatos na Flórida é o boom econômico que ela vem
experimentando desde 1980. Tem sido o Estado que mais
cria empregos no país. O setor de manufaturas, o que mais
tem sofrido na recessão americana, responde por apenas 11%
da população economicamente ativa na Flórida (a média na
cional é 18%). O turismo, o entretenimento e o comércio
.são as atividades econômicas mais importantes da Flórida.

Apesar das levas de imigrantes da América Latina, a
maioria ilegais, dos graves problemas de cidades como Miami,
a Flórida tem mantido um clima de desenvolvimento e otimis
mo que justifica a queda nos níveis de assassinato, embora
eles ainda sejam dos mais elevados do país.:- (CELS)

Kansas e Missouri

ESTADO ONDE HÁ PENA TEM MAIS HOMICÍDIOS

(De Washington)

Os Estados de Missouri e Kansas, no meio-oeste dos
EUA, são quase gêmeos em termos demográficos e econô
micos. No entanto, Missouri, que adota a pena de morte,
tem registrado índices de homicídio muito mais elevados do
que os de Kansas, que não adota a pena de morte.

A melhor hipótese para explicar o fenômeno é histórica
e geográfica. Missouri é o centro físico do país. Em seu territó
rio confluem dois dos maiores e mais importantes rios ameri
canos (Missisipi e Missouri), o que fez dele ponto de passagem
de milhares de pioneiros que se aventuravam para o Oeste
e para o Sul.

A concentração de viajantes, a urbanização adiantada
(em relação a Kansas), a grande mobilidade social, a maior
densidade demográfica (hoje em dia é o dobro da de Kansas;
no passado, foi quatro vezes maior), a tradição de violência
(o Missouri teve sua própria guerra durante a Guerra Civil)
explicam os números de assassinatos mais altos em Missouri.

Texas

ESTADO TEM A LIDERANÇA EM HOMICÍDIOS

(De Washington)

Na década de 1980, nenhum Estado apareceu mais vezes
no topo da lista dos que tiveram maiores índices de homicídio
nos EUA do que o Texas (quatro vezes em primeiro lugar,
três em segundo duas em terceiro e uma em quarto). Segundo
maior Estado em tamanho, terceiro em população, o Texas
também foi o Estado que mais executou condenados desde
1977.

Razões culturais e históricas explicam o enraizamento
da violência no Texas: seu território foi palco de inúmeros
confrontos anglo-hispânicos desde o século 19, inclusive várias
guerras; durante a exploração do Oeste, foi um dos locais
em que o hábito de se andar armado e resolver disputas a
tiros mais se generalizou.

No início da década de 80, a economia estadual esteve
perto de ir a pique; o desemprego cresceu em 20% e esteve
sempre acima da média nacional; diversos bancos quebraram.
Além disso, o Texas é um dos Estados com legislação mais
liberal para a compra de armas de fogo, inclusive semi-auto
máticas. - (CELS)

França

SUSPENSÃO DE PUNIÇÃO NÃO TEVE IMPACTO

(Especial para a Folha, de Paris)

A abolição da pena de morte na França, em setembro
de 81, não causou impacto na taxa de homicídios voluntários.
A opinião é de Anne Ferrazzini, responsável pelos estudos
sobre pena de morte da seção francesa da Anistia Interna
cional.

Segundo ela, a tendência de alta da taxa de homicídios
voluntários existia antes de 81. O crescimento dos índices
de criminalidade na França mostra a necessidade de investi
mentos na prevenção de crimes: "a pena de morte desvia
a atenção na opinião pública sobre a necessidade da adoção
de medidas mais complexas", diz.

A Anistia Internacional estudou dados de vários países
onde a pena de morte foi abolida sem provocar efeitos sobre
a taxa de homicídios voluntários. Ferrazzini cita o c;anadá
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onde houve queda da taxa de homicídios depois da supressão
da pena máxima em 76.

Já o líder da extrema-direita francesa, Jean-Marie Le
Pen, presidente da Frente Nacional, prega a volta da guilho
tina desde 8I.

O SR. PRESIDENTE (Genésio Bernardino) - Esta Pre
sidência, atendendo ao requerimento verbal de V. Ex~ autoriza
a transcrição, nos Anais da Casa, da matéria apresentada
nesta sessão.

Concedo a palavra ao Deputado Carlos Santana.

O SR. CARLOS SANTANA (Bloco Parlamentar Demo
crático-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's
e Srs. Parlamentares, é com muita tristeza que venho a esta
tribuna pedir do Governo Itamar Franco uma providência
com relação à demissão dos funcionários das empresas estatais
durante o Governo anterior, do Sr. Fernando Collor, que
espero nunca mais volte.

Sabemos que mais de 200 mil trabalhadores foram demi
tidos de estatais e fundações, trabalhadores de atividades fins
que não terão condições de competir no mercado, que ao
mesmo tempo, enfrenta uma recessão enorme em nosso País.

Nesta Casa, fizemos um abaixo-assinado pedindo audiên
cia ao Presidente da República para juntos tentarmos solucio
nar esse problema e os das empresas estatais que contratam
empreiteiras porque está faltando mão-de-obra. Estamos pe
dindo ao Líder do Governo e ao Presidente da República
que vejam essa situação.

Não dá mais para aceitar a situação dos trabalhadores
ferroviários (foram demitidos mais de dez mil, no ãmbito
nacional), dos trabalhadores petroleiros, dos trabalhadores
da Companhia Vale do Rio Doce e de outros trabalhadores
de várias estatais. No Rio de Janeiro, os petroleiros ficaram
mais de trinta dias acampados na Petrobrás, reivindicando
sua volta à empresa e pedindo justiça neste exato momento.

Nós destituímos um Presidente da República, mas nem
tç>das as mazelas do Governo Collor conseguimos reparar.
E preciso que o Governo Itamar Franco diga a que veio,
pois é preciso reparar a situação em que se encontram os
trabalhadores das empresas estatais.

Ao mesmo tempo, quero avisar a esta Casa que, com
a votação, na semana passada, do projeto de modernização
dos portos em nosso País - eu digo que não é modernização,
mas entrega dos nossos portos os trabalhadores portuários
- estivadores e avulsos - desde quarta-feira, estão em greve,
parando todo o Brasil, demonstrando assim na insatisfação
com um projeto que extermina a categoria dos avulsos e estiva
dores. Este projeto não tem o consenso de todos aqueles
que votaram contra a privatização, mas tenho certeza de que
hoje o Presidente vai tentar rever essa posição, já que os
trabalhadores portuários estão parados em todo o Brasil.

Esperamos que esta Casa reflita sobre o que foi votado.
Triste é saber que mais de 70% dos Deputados votaram uma
matéria sem ter o entendimento do que significa o porto em
nosso País. Muito trabalham com a concepção do capital e
trablaho, e não com a concenção do porto em termos gerais.
É uma tristeza, nesta Casa, discutir-se pouco a questão do
transporte neste País. Mas é importante entendemos que os
trabalhadores portuários estão parados, pedindo, exigindo'
realmente que seja revogado esse projeto, na medida em que'
sua situação ficará pior do que a dos companheiros do Chile.

Só quero deixar bem claro, Sr. Presidente, que a luta
dos companheiros continua e vai ter a solidariedade de vários
Parlamentares nesta Casa.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JOÃO DE DEUS ANTUNES (Bloco Parlamen
tar-RS. Sem revisão do orador.) - SR. Presidente, Sr" e
Srs. Deputados, vou abordar dois assuntos. O primeiro aquele
que o nobre Deputado José Genoíno há pouco mencionou
trazendo alguns dados, ou seja a pena de morte.

Não sou a favor da pena de morte; muito pelo contrário,
sou a favor da vida. Mas gostaria que o Deputado José Genoí
no, também usando a tribuna, se insurgisse contra os mata
dores de inocentes; amanhã ou depois, estarão em plena liber
dade, uma vez aprovado o projeto de aborto que ele trouxe
a esta Casa.

Sei que S. Ex' gosta muito de defender a vida daqueles
que mataram, vilipendiaram, torturaram, seqüestraram, estru
param, criaram mil e um problemas para a sociedade. Eles
terão certamente mil e uma oportunidade de se arrepender
antes de enfrentarem a pena capital. Enquanto isso, aqueles
inocentes que estão sendo gerados no ventre materno jamais
terão a oportunidade de se levantar, de gritar, de clamar
e de pedir misericódia diante desse projeto, também horrendo,
que o nobre Deputado e nosso amigo está apresentando.

Sr. Presidente, queremos também falar a respeito do que
está ocorrendo hoje na televisão brasileira, principalmente
na Rede Manchete, a respeito do lixo que estão fazendo entrar
nos lares, às Uh da noite. Há poucos dias, eu, juntamente
com um grupo de Deputados evangélicos e outros não-evan
gélicos, mas cristãos, homens de princípio, que defendem a
família e que estão preocupados com a degradação do gênero
humano, estivemos com o Ministro da Justiça, nobre Senador
Mauricio Corrêa. Mostramos a S. Ex' um filme onde aparecem
cenas de uma senhora - escória da sociedade - mantendo
relação sexual com um cachorro.

Estamos muito preocucpados porque cenas que deveriam
ser censuradas já não passam mais pelo crivo da censura.
Ao bel-prazer de um camera apresenta-se, Sr. Presidente,
aquela cena grotesca, horrenda, em que os integrantes do
grupo Nirvana, no show "Hollywood Rock", no Rio, tiram
a roupa e depois se masturbam em frente às câmeras de televi
são. Isso, Sr. Presidente, não quer dizer que somos o Terceiro
Mundo, mas que'estamos no baixo mundo. Isso é uma vergo
nha? Não temos palavras para classificar esse ato.

Sr. Presidente, não sou um conservador. Não é pelo fato
de ser um evangélico que me arrogo o direito de ser um
defensor da família. Não. Acho que qualquer um daqueles
que aqui estão, meus colegas, tem a mesma preocupação que
tenho: defendeI os princípios, a moral, a famflia, que hoje
está em grande perigo. Os nossos filhos amanhã nos estarão
substituindo. A televisão e a imprensa são os maiores forma
dores de opinião.

Na Constituinte, fui o único Deputado a ocupar a tribuna
e pedir a manutenção da censura. Desci vaiado daquele lugar.
Apenas cem Deputados votaram comigo. E agora aqueles
que votaram contra mim já me disseram que estão arrepen
didos, que deveriam ter votado comigo.

Sr. Presidente, alguma coisa tem que ser feita por esta
Nação. Depois querem que o Brasil saia do atoleiro, que
dê um salto de qualidade. Não posso entender nem posso
aceitar que esse tipo de degradação do gênero humano conti
nue sendo apresentado na televisão. Se alguém quer mais
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sexo - como disse há alguns dias um jornal do meu Estado
- que procure o cinemania. Ele apresenta esse tipo de bestiali
dade. Os eleitores que querem mais sexo não votam no João
de Deus, porque ele defende a moralidade. Está certo? Não.
Se eles querem isso, que façam a assinatura de uma televisão
a cabo, que o façam através de consignação.

Mas não venham esses homens formadores de opinião
lançar lixo sobre nossos filhos de cinco anos, para que saibam
até muito mais do que qualquer pessoa de idade mediana
do interior do Estado que não vê televisão. Este é o grito
de verdadeiro desespero de um pai que tem um filho pequeno.
Quando minha mulher e eu saímos, ele fica sozinho. Não
há quem vá lá controlar a entrada desse tipo de informação.

Pedimos ao Sr. Roberto Marinho, aos diretores da Man
chete, da Bandeirantes e de outras emissoras de televisão
que tenham dó e se apiedem da família, que está em grande
perigo, e da fina flor desta Nação.

Sr. Presidente, gostaria de ver, dentro deste Congresso,
Deputados e Deputadas do mais alto gabarito fazendo um
movimento para que a Nação desperte e nos auxilie nesse
trabalho, de modo a que cenas dantescas, grotescas, como
as da apresentação desse grupo Nirvana, não sejam mais apre
sentadas. E não estou buscando um horário nobre ou progra
mas obscenos para ver. Não sou desse tipo de pessoa. Mas
a mim e a outros Deputados foi trazida essa fita.

O Ministro da Justiça prometeu-nos que terá o máximo
empenho em que tais fatos não se repitam. Pretendemos,
no início dos trabalhos da próxima Sessão Legislativa, dirigir
nos ao Presidente da República e pedir que S. Ex' tome posi
ção. Se o Governo não tomar uma providência, através do
Dentel, não o apoiaremos nas coisas efêmeras, passageiras.

Sr. Presidente, queremos lançar sementes para a posteri
dade, para que os nossos filhos não venham a ser párias,
elementos desvirtuados e perniciosos na sociedade. Depois
não poderão mais conviver conosco dentro do nosso lar, pois
estarão contra a sociedade que almejamos, que queremos
ver nesta Nação.

O SR. ALDO PINTO (Bloco Parlamentar Democrático
- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs.
Deputados, a balança comercial brasileira deu um salto alta
mente positivo, apresentando um saldo de 15 bilhões de dóla
res. Desses 15 bilhões de dólares - é bom que se registre
- mais de 3 bilhões foram conseguidos com a comercialização,
com a venda de automóveis fabricados em São Paulo e vendi
dos, mais especificamente, na Argentina e no Uruguai. .

Tenho absoluta certeza de que esse saldo seria ainda
maior se computássemos as vendas de máquinas pesadas cons
truídas em São Paulo e vendidas mais precisamente na Argen
tina e no Uruguai. Desejamos que essa comercialização até
aumente e que a balança comercial seja ainda mais positiva,
se for possível, no ano de 1993. Entretanto, é bom que se
registre que sempre existe a necessidade de um equilíbrio
da balança, e o saldo positivo que o Brasil tem com a Argentina
e o Uruguai provocará a comercialização de produtos argen
tinos no mercado interno brasileiro.

Quais os produtos que a Argentina e o Uruguai produ
zem? A carne, o leite, a lã, o trigo, a soja, o milho. Todos
eles são produzidos nos três principais Estados produtores
do País: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, cujas
safras correspondem a mais de 50% da produção de grãos
do território nacional.

Data venia, Sr. Presidente, existe a necessidade, no meu
~ntendimento,de não serem freadas, obviamente, as exporta-

ções paulistas para qualquer mercado mundial, mas é neces
sário que se criem certas salvaguardas para os produtos sensí
veis, a fim de que não se desestruture a agricultura nos Estados
mais importantes da Federação.

Sr. Presidente, é preciso que se entenda, de forma defini
tiva, que produzir alimentos é uma questão de segurança na
cional. Por esta razão, chamo a atenção do Sr. Presidente
da República, em primeiro lugar, para a necessidade de man
ter a salvaguarda desses produtos sensíveis. Em segundo lugar,
S. Ex' deve viabilizar o custo de produção no campo da agricul
tura. O custo de produção tem subido em progressão geomé
trica, e o valor dos produtos agrícolas em progressão aritmé
tica, ocorrendo com isso completa e total descapitalização
no meio rural.

Não é sem razão, Sr. Presidente, que o setor financeiro,
que detinha há pouco tem~ 4,5% do Produto Interno Bruto,
hoje detém mais de 20%. E a maior concentração de renda
do mundo. Os últimos balanços da rede financeira nacional,
inclusive do próprio Banco do Brasil, diga-se de passagem,
escandalizaram toda a Nação, pois ultrapassaram a casa dos
5,5 trilhões de cruzeiros. Foi o maior lucro na história desta
República.

Se somarmos os lucros dos bancos privados, todos have
rão de ficar verdadeiramente assustados com aquilo que os
banqueiros obtiveram em 1992. Quer-me parecer que o Presi
dente Itamar Franco, quando assumiu a Presidência, colocou
o dedo na ferida, ressaltando a importância de se examinar
a questão dos juros, uma prioridade nacional. Não é viável
que apenas um setor da sociedade brasileira detenha um per
centual tão alto do Produto Interno Bruto, em detrimento
da maioria daqueles que trabalham e produzem neste País.

Peço a interveniência do Sr. Presidente da República
no sentido de dar um basta a essa agiotagem oficial que impera
no País. Os bancos - repito - não são mais bancos; são
casas de penhor, são agiotas oficiais que estão explorando
sobretudo aqueles que trabalham e produzem.

Temos um exemplo histórico recente, conhecido por to
dos. Enquanto a Rússia e os países do Leste se preocupavam
com a "Guerra das estrelas", deixaram de se colocar na posi
ção mais racional, ou seja, de dar a devida importância à
produção de alimentos. Hoje, a Rússia tem uma inflação supe
rior a 50%, importando alimento de todos os países do mundo.

Precisamos conscientizar-nos da importância de produzir
alimentos em nosso País e de abastecer a mesa do consumidor
brasileiro, mas precisamos sobretudo dar um basta à agiota
gem oficial que impera no Brasil.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. MENDES RmEIRO (Bloco Parlamentar Demo
crático - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sft' e Srs. Deputados, de acordo com o quorum registrado
no painel, dificilmente votaremos hoje a emenda à Consti
tuição que nada mais é do que a criação de outro tributo.
Acredito que, se atingirmos o quorum de 400 Srs. Deputados,
ainda assim a votação dessa emenda será sinônimo de derrota
da proposta feita pelo Governo.

Quero reafirmar, Sr. Presidente, a minha posição contrá
ria ao projeto, porque entendo que um Governo que protela
dívida de contumazes maus pagadores não pode, de forma
alguma, criar tributos para onerar exatamente aqueles que
cumprem com suas obrigações para com o Tesouro.

Chamo a atenção dos meus nobres pares para o fato
de que o tributo que será criado com a aprovação da emenda
penalizará os bons pagadores porque, com toda a certeza,
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os maus pagadores, os eternos devedores, mais uma vez bene
ficiados com os acordos feitos pelo Executivo, continuarão
sem tomar conhecimento da carga fiscal que pesa sobre o
cidadão brasileiro.

Se porventura o meu partido fizer acordo - coisa que
até agora não aconteceu - irei render-me à discíplína parti
dária. Mas quero deixar claramente marcada a minha posição:
sou contra a criação de qualquer tributo, enquanto o Governo
continuar protelando a dívida daqueles que não pagam. Se
ele tivesse a coragem de cobrar de quem deve, de diminuir
o tributo e alargar a base tributária, o problema seria facil
mente resolvido. Mas parece-me que a solução adotada é
outra, porque é muito difícil enfrentar os poderosos que de
vem, e muito fácil penalizar aqueles que não são poderosos
e que não devem.

Era o que tinha a dizer.

O SR. TOURINHO DANTAS (Bloco Parlamentar - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Depu
tados, aproveito este espaço, antes do início da Ordem do
Dia, para, mais uma vez, manifestar-me contra a criação do
ImposlO Provisório sobre Movimentação Financeira.

Esse imposto, como já foi dito, é um dos maiores absurdos
que o Governo Itamar Franco mandou para esta Casa. Não
é possível que, com a recessão e a situação grave por que
passa o País, haja mais um tributo imposto pelo Governo.
O Governo não pensa, em momento algum, em diminuir suas
empresas estatais, em enxugar suas despesas, em adequar
o tamanho do PIE nacional. Ao contrário, só pensa em gastar.
Em momento algum o Governo pretende fazer qualquer eco
nomia.

Hoje, no jornal O Estado de S. Paulo, o Líder do Gover
no, Deputado Roberto Freire, diz que só o Governador Fleury
e o Governador Antônio Magalhães são contra esse imposto.
Este foi o primeiro a gritar contra ele. E o povo, Sr. Roberto
Freire, de que lado está? Todo o povo está contra esse impos
to. Todas as entrevistas, todas as matérias, todos os jornais
mostram isso. Será que o Sr. Roberto Freire e o Governo
Itamar Franco não vêem que esse imposto é altamente reces
sivo, inclusive diversas vezes sobre a mesma fonte tributária?
Quem pagar o IPTU, por exemplo, quando emitir o cheque
estará pagando o tal Imposto Provisório.

Além do mais, como foi muito bem dito pelo Prof. Ro
berto Campos, com o Imposto provisório, quem saberá plane
jar a economia de uma empresa, como será planejado o ano
fiscal? Daqui a pouco o Governo tentará deixar isso para
o próximo ano, e mais um pouquinho, e se criará então mais
um tributo e, em vez de 58, teremos 59 tributos.

O Sr. Itamar Franco e sua equipe econômica, comandada
pela Sr~ Crusius, têm que pensar que não é possível continuar
metendo a mão no bolso do contribuinte. Somos contra esse
imposto, e juntamente com o Prof. Roberto Campos, o Líder
Luís Eduardo, o Prof. Delfim Netto e todo o PDS, continua
remos lutando para que não seja aprovado.

O SR. RETO MANSUR (Bloco Parlamentar Democrático
- SP.) Sr. Presidente, Srs. Deputados, já usei a palavra nesta
tribuna no dia de hoje para comentar um assunto muito impor
tante, que envolve todo o Brasil: a paralisação dos trabalha
dores portuários. E no dia de hoje, mais precisamente neste
momento, está havendo uma reunião no Ministério do Traba
lho com o Ministro Walter Barelli, com o Ministro dos Trans
portes, Alberto Goldman, e com um grupo de empresários
que, tenho certeza, irão equacionar o problema dos portos.
As emendas ao projeto de lei de modernização do portos

oriundas do Senado Federal, que tramitaram nesta Casa na
semana passada, mas ainda não foram aprovadas aqui, preju
dicam em muito a classe trabalhadora, tanto os estivadores
quanto os portuários de modo geral.

Nesse sentido, fizemos um pronunciamento na sessão da
tarde de hoje, solicitando ao Governo uma atenção especial,
para que possamos fazer um contrato coletivo de trabalho.
Isso atenderá principalmente à classe dos avulsos. Quem vive
perto do porto e conhece as questões portuárias, como muitos
Deputados nesta Casa, sabe muito bem que, infelizmente,
na semana passada, a Câmara dos Deputados não votou favo
ravelmente à classe trabalhadora, que ao longo do tempo
muito lutou pelo desenvolvimento dos pgrtos no Brasil.

Por isso, faço um apelo ao Presidente Itamar Franco,
ao Ministro do Trabalho Walter Barelli, ao Ministro dos
Transportes Alberto Goldman, e principalmente à classe em
presarial deste País, para que possamos fazer um grande con
trato coletivo de trabalho, a fim de retomarmos o desenvol
vimento e a produtividade dos portos, além de mantermos
o emprego de quase 60 mil pessoas. Ao longo dos cem anos
de existência da categoria dos estivadores no Brasil, essas
60 mil pessoas lutaram pelo desenvolvimento dos portos.

A outra questão que quero abordar, Sr. Presidente, diz
respeito a uma reportagem exibida ontem no programa "Fan
tástico", da Rede Globo, mostrando a situação caótica em
que vive o setor pesqueiro neste País. O Brasil pesca de 15
a 20 vezes menos do que um país como o Japão, que pesca
em torno de 15 milhões de toneladas por ano. Com uma
costa continental com mais de 8 mil e 500 quilômetros de
extensão, o Brasil pesca cerca de 900 mil toneladas por ano.
Isso, na verdade, resume-se na falta de uma política do Go
verno Federal para o setor pesqueiro.

Quando o ex-Presidente Fernando Collor de Mello assu
miu o Governo, extinguiu a Sudepe, uma empresa ligada ao
Ministério da Agricultura que estava envolvida com o setor
pesqueiro, tinha uma política nessa área e, por isso, fez com
que a pesca se desenvolvesse muito no Brasil. Com a extinção
da Sudepe, a pesca foi transferida para o lbama, que. como
todos nós sabemos, é um agente fiscalizador e não voltado
para a produção.

Sr. Presidente, embora o Brasil tenha uma grande dimen
são continental, que oferece todas as possibilidades para ali
mentar sua população, com muitos lugares para se pescar
e uma indústria pesqueira em desenvolvimento, ainda vemos
o povo brasileiro morrendo de fome.

Quando o Governo Itamar Franco enviou uma medida
provisória a esta Casa e fez a reforma administrativa, compro
meteu-se a mandar um projeto para cá em 90 dias para fazer
com que a pesca retornasse ao seu local de origem, que é
o Ministério da Agricultura. Tendo em vista que o prazo
já se está extinguindo, solicitamos ao Governo Federal que
envie esse projeto a esta Casa, a fim de que a pesca se desen
volva e possa alimentar não só o povo brasileiro, mas também
torne possível a exportação de seu produto, o que. certamente,
trará grandes recursos para nossa Nação.

Era o aue tinha a dizer.
O SR. CHICO VIGILANTE (Bloco Parlamentar Demo

crático - DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, gostaria, neste instante, de parabenizar
a Rede Globo de Televisão pelo programa "Fantástico", leva
do ao ar na noite de ontem e através do qual ficamos sabendo
por que este País atinge níveis tão altos de inflação. Foi uma
reportagem bem-feita, um jornalismo de pesquisa, que mos
trou a distorção que existe neste País com relação ao atraves·
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sador. Numa mesma matéria juntaram-se pescador, atraves
sador e consumidor para tentar descobrir quem está ficando
com o dinheiro, quem realmente está massacrando o consu
midor brasileiro.

Pude verificar que uma caixa de peixes, depois de trans
portada por uma distância de mais ou menos 20 metros, teve
um aumento de 300%. O coitado do pescador, que passa
um mês no mar tentando capturar os peixes, chega à cidade
vendendo o produto da pesca por 12 mil cruzeiros. Depois,
no entreposto, o preço do peixe já passa para 36 mil cruzeiros,
e no mercado chega a 70 mil cruzeiros.

Portanto, espero que o Presidente Itamar Franco, que
ao que me consta está colecionando matérias a esse respeito,
tenha mandado copiar mais essa e determine sejam tomadas
as devidas providências para combater o atravessador.

Há um outro registro que desejo fazer neste instante,
Sr. Presidente. Estive hoje em reunião com o Secretário de
Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho e com repre
sentantes da Federação Nacional dos Trabalhadores em Deri
vados de Petróleo, e chegamos à conclusão de que seria bom
que aqueles que defendem neste plenário a desregulamen
tação da economia, aqueles que dizem que o Estado não
tem de se meter na economia fizessem uma pesquisa e verifi
cassem o que estão fazendo os setores que foram desregula
mentados.

O gás de cozinha, por exemplo, já teve um modelo de
distribuição em nosso País. Hoje podemos verificar, através
de denúncias da Federação Nacional dos Trabalhadores em
Derivados de Petróleo, que com essa desregulamentação os
proprietários das empresas estão roubando o consumidor des
te produto.

Os trabalhadores mostraram ao representante do Sr. Mi
nistro um instrumento de saque usado pelos engarrafadores
de gás, um mecanismo em que eles ligam dois botijões, roubam
três ou quatro quilos de gás de cada um, depois vendem o
botijão como se contivesse treze quilos, quando na verdade
a população está comprando oito quilos de gás. Essa safadeza
precisa acabar.

Esta é a reivindicação daqueles que dizem que o Estado
não pode entrar para a economia. Entretanto, eles não têm
seriedade, não têm honestidade para agir numa economia
desresgulamentada. O Estado terá de entrar novamente em
defesa do usuário, do consumidor brasileiro, por causa desses
maus brasileiros, grandes empresários do gás.

Também recebemos a grave denúncia de que eles despa
cham uma carrada de gás aqui em Brasília como se fosse
para o Estado do Tocantins, mas o gás apenas é transportado
para o outro lado da rua. Eles recebem o frete, já pago pelo
Governo Federal, como se fosse para o Estado do Tocantins,
e o gás é vendido no próprio Distrito Federal. E essa gente
embolsa mais dinheiro, lesando mais uma vez o consumidor
brasileiro.

Era o que tinha a dizer.

O SR. EDSON SILVA (Bloco Parlamentar Democrático
- CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Parla
mentares, estamos enviando ao Sr. Ministro Paulo Haddad
ofício em que anunciamos um fato que está sendo divulgado
pela imprensa: a existência de corrupção na Caixa Econômica
do Estado do Ceará.

Essa denúncia chegou à Assembléia Legislativa do Estado
e dá conta de atos de corrupção envolvendo o Superintendente
Regional da Caixa Econômica Estadual, empreiteiros da cons
trução civil dos Estados do Ceará e do Pará e também um

Parlamentar, que supostamente seria o intermediário entre
as empreiteiras e o Superintendente Regional da Caixa Econô
mica.

Enviei ofício ao Sr. Ministro da Fazenda, no sentido de
que S. Ex~ autorizasse o Presidente da Caixa Econômica a
fazer um levantamento das denúncias para apuração concreta
dos fatos: se há corrupção, se o Superintendente está envol
vido no caso, se as empreiteiras se estão beneficiando da
cobrança de juros privilegiados pela Caixa Econômica do Esta
do do Ceará.

Sr. Presidente, peço ao Ministro da Fazenda que mande
apurar o fato em todos os seus detalhes, pois faz parte dos
anseios do povo brasileiro extirpar a corrupção e acabar com
o desvio dos recursos públicos.

Vamos aguardar a decisão do Sr. Ministro da Fazenda
no sentido de autorizar uma completa devassa, para que os
fatos' sejam devidamente apurados e a população brasilein
deles tome conhecimento.

O SR. AMAURY M33ULLER (Bloco Parlamentar De
mocrático - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
SI"'" e Srs. Deputados, a restauração plena de direitos que
foram subtraídos, sonegados ou parcialmente destruícods pelo
Governo corrupto de Collor de Mello deve constituir, na mi
nha ótica, preocupação central do Presidente Itamar Franco.
Afinal, ainda estão abertas as feridas provocadas pelo arro
gância do então todo-poderoso Secretário da Administração
Federal, João Santana, que demitiu sem nenhum critério mi
lhares de servidores apenas porque exercitavam, num direito
legítimo e constitucional, algum tipo de atividade polítca que
não convinha ao regime autoritário e farsante instalado no
País, no dia 15 de março de 1990.

Hoje centenas de ferroviários do Estado do Rio Grande
do Sul deambulam melancolicamente por empresas de todos
os portes em busca de um emprego, que sistemativamente
lhes é negado, porque recebem da alta direção da Rede Ferro
viária Federal S.A. daquele Estado as piores e mais injustas
informações.

Quando um ferroviário, dos mais de 300 demitidos abusi-
vamente pelo Sr. João Santana, tenta obter um emprego,
mostrando capacitação profissional, se ele depender de algum
tipo de informação da RFFSA, essa informação sempre é
a pior possível.

Será, Sr. Presidente, que vamos perpetuamente aceitar
o sistema imposto pelo Sr. Collor de Mello e por sua gangue?
O Brasil mudou, os tempos são outros.

Está na hora de a Ministra Luiza Erundina, uma pessoa
por quem nós, do PDT, nutrimos a maior admiração e o
maior respeito pelo seu passo de lutas, examinar essa questão
da concessão de uma anistia ampla, geral e irrestrita, já no
projeto que virá a esta Casa até 28 de fevereiro, a fim de
que direitos que foram pisoteados pelo regime Collor de Mello
possam ser restaurados em sua plenitude.

Por falar em direitos, estranhamente, Sr. Presidente,
consta da Ordem do Dia desta sessão extraordinária da Câma
ra dos Deputados, como item 3, a discussão, em turno único,
do Projeto de Lei n9 3.514, de 1993, que especifica critérios
para reposicionamento de servidores públicos federais, civis
e mililtares, e dá outras providências.

Ora, Sr. Presidnete, essa matéria não poderá ser votada
hoje, porque nem sequer foi discutida pelas Lideranças parti
dárias ou por quem as representa. Isso acontece toda vez
que o Governo Federal envia um projeto que envolve inte
resses e direitos dos servidores públicos civis, militares, apo
sentados e ativos.
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Na sessão de quinta-feira, já havia um requerimento de
adiamento da matéria por duas sessões - matéria, por sinal,
controversa e polêmica. Estranhamento, o Presidente Ibsen
Pinheiro considerou o requerimento prejudicado e retirou a
matéria de pauta. Presumimos, nós, que estamos acostumados
a confiar nas pessoas, que seria para um exame mais profundo
do seu conteúdo, de tal forma que emendas que sejam neces
sárias fossem acolhidas pelo Relator, para se fazer justiça
nesse reposicionamento dos servidores civis militares. eis que,
para surpresa e perplexidade nossas, a matéria volta a ser
incluída na Ordem do Dia.

Esperamos que V. Ex', um homem sensível, que traz
na sua trajetória política inestimáveis serviços prestados às
causas justas deste País, seja o porta-voz de todos os setores
interessados na matéria junto ao Presidente Ibsen Pinheiro,
do qual V. Ex' é o Primeiro-Vice-Presidente, substituto ime
diato, para que essa matéria não conste da Ordem do Dia.
Não temos o direito de aprovar matéria não conste da Ordem
do Dia. Não temos o direito de aprovar matéria que a Casa
desconhece.

Se eventualmente o Relator, nobre Deputado Jabes Ri
beiro, acolher emendas justas, que não significam aumento
de despesas e, portanto, não trazem ranço de inconstitucio
nalidade, até que se poderia votá-la hoje. Mas já sei antecipa
damente que isso não acontecerá, porque o Relator não pode
ter vontade própria nessas matérias que envolvem negociação
entre várias correntes do pensamento desta Casa que não
convergem entre si. Logo, a matéria depende de uma árdua
e, talvez, penosa negociação. Se assim é, não há nenhum
motivo de natureza ética, moral ou filosófica que justifique
a manutenção desse projeto na Ordem do Dia.

Por isso, espero que, com o aval de V. Ex' e das Lide
ranças partidárias, a matéria seja retirada de pauta, a fim
de que, melhor discutida, possa conseguir seu objetivo, que
é, na verdade, traduzir em fatos concretos os direitos que
Collor de mello desrespeitou, e nós não aceitamos que Itamar
Franco continue a desrespeitá-los.

O SR. JOÃO FAGUNDES (Bloco Parlamentar demo
crático - RR. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sf"" e Srs. Deputados, os jornais têm destacado o tratal1'lento
dispensado por Portugal a muitos brasileiros que para lá de
mandam, quer à procura de trabalho, quer mesmo a título
de turismo.

Sempre me chamou a atenção a maneira sumamente fra
terna com que o Brasil trata os portugueses, dispensando,
muitas vezes, a nacionais de outros países tratamento menos
fraterno.

O meu Estado natal, Rio Grande do Sul, deve muito
aos portugueses, mas, seguramente, deve também aos ale
mães, aos italianos, aos poloneses e a tantos outros indivíduos
que imigraram para o Brasil e aqui não receberam o trata
mento que os portugueses generosamente recebem.

Ora, Sr. Presidente, o brasileiro, por força de tratado
de reciprocidade diplomática,' não é um estrangiero em Portu
gal e, no entanto, vem sendo tratado como se o fosse. Ele
vem sendp mesmo hostilizado, passando fomes, dormindo
nos saguões dos aeroportos, e isso é um absurdo, quando
nós tratamos os portugueses aqui no Brasil verdadeiramente
a pão-de-ló. Não compreendo, Sr. Presidente, esse paterna
lismo, essa fraternidade que dispensamos aos portugueses,
fraternidade que não é dispensada quando o brasileiro desem
barca, lá. Depois da cruenta perseguição aos nossos dentistas
e das inúmeras discriminações a outros brasileiros, Portugual

agora volta ao cartraz com essa prisão arbitrária e maus tratos
a onze turistas detidos no próprio Aeroporto de Lisboa, os
quais dormiram no chão e não tiveram alimentação adequada.

Desde que foi admitido na Comunidade Econômica Euro<
péia, Portugal vem desconhecendo o tratado firmado com
o nosso País, e as nossas autoridades têm aceitado absurda
e passivamente tanta ingratidão. Por que o Itamaraty não
se manifesta de forma altiva e ativa contra essa descabida
discriminação, rompendo, inclusive, se for o caso, com o tal
acordo da reciprocidade de nacionalidade?

Quando quis ser embaixador em Portugal, José Apare
cido de Oliveira sabia de tudo. Porém, até agora, nada fez.
O mineiro não briga nunca, mas nunca faz as pazes. Acho
que está no hora de exigirmos do nosso embaixador em Portu
gal providências quanto aos maus tratos que os brasileiros
vêm recebendo lá.

O Brasil deve muito aos portugueses, repito, mas não
deve mais do que aos alemães, aos italianos e aos milhares
de japoneses que impulsionaram a indústria e a agricultura
do Brasil.

Por essa razão, Sr. Presidente, acho que é tempo de
reformularmos o conceito de reciprocidade diplomática, tra
tando os portugueses como estrangeiros no Brasil e não como
brasileiros, como estamos fazendo até agora.

O SR. CARLOS LUPI (Bloco Parlamentar Democrático
- RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sf"" e Srs.
Deputados, hoje, esta Casa pode corrigir uma grande falha
cometida, que é a exclusão dos pequenos partidos políticos
do tempo destinado à discussão da matéria sobre Presiden
cialismo e Parlamentarismo. É o primeiro item da pauta.

Já manifestei desta tribuna o meu protesto e a minha
revolta contra a antecipação desse plebiscito, a qual, para
mim, visou a prejudicar um melhor esclarecimento à popu
lação brasileira sobre algo que terá fundamental importância
para o futuro de todos nós, que é o sistema e regime de
governo que o Brasil deve adotar.

Mas tenho ainda alguma esperança de que, com essa
proposta apresentada na última quinta-feira e que estaremos
ainda hoje, pelo menos, a identidade de cada partido político
será respeitada na proporção dos parlamentares que aderirem
.!1 cada frente.

Entendo que essa questão de Presidencialismo ou parla
mentarismo deve ser discutida pelos partidos e seus parlamen
tares e que cada partido tem que ter a sua identidade própria.
E é fundamental que esta Casa, já com o acordo de todas
as Lideranças, aqui pronunciada na última quinta-feira, aprove
logo esta lei. Agindo assim, estaremos reforçando a tese da
existência de partidos políticos que tenham sua identidade,
sua filosofia, seu programa, seu estatuto, a fim de que possam
ser respeitados pela população, sem terem a obrigação de
se misturar àqueles partidos que não fazem parte dos seus
ideais.

Faço um apelo a esta Casa no sentido de que, hoje,
nesta segunda-feira, com quorum suficiente - cerca de 339
Parlamentares já estão presentes - vote e aprove este primei
ro item conforme o acordo estabelecido, a fim de que o tempo
determinado para cada partido político seja na proporção de
sua bancada.

Portanto, já que houve o casuísmo da antecipaão desse
plebiscito, é preciso que, pelo menos, cada partido tenha direi
to à sua identidade.

Era o que tinha a dizer.
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o SR. PAUDERNEY AVELINO (Bloco Parlamentar
AM. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~S e Srs.
Deputados, o assunto que me traz hoje a esta tribuna é a
representação parlamentar.

Temos visto o movimento que têm feito os Governadores
do Rio Grande do Sul e de São Paulo e outros políticos de
influência nacional.

Sr. Presidente, meus nobres Deputados, como podere
mos n6s, do sofrido e desigual Norte, ser tratados como iguais
perante a Nação? Não podemos ter, em hipótese alguma,
diminuída a nossa representação Parlamentar nesta Casa, por
que somos desiguais economicamente. E mais: somos desi
guais em todos os aspectos, porque em nenhuma outra região
do Brasil existe uma Amazônia; em nenhuma outra região
do Brasil existe tal sensibilidade para se preservar uma área,
como na Amazônia. Fazendo parte da representação parla
mentar daquela região, quero expressar o meu mais veemente
protesto contra essa campanha.

Por uma questão de justiça, entendemos que é correto "
e justo cada homem representar um voto. Cada pessoa vale
por um voto, isso numa situação normal, num país onde não
existam desequihbrios inter-regionais. Como poderemos man
ter intacta e viva a floresta amazônica se essa lei permanecer
valendo, como estão querendo os Governadores de alguns
Estados?

Fica, então, o meu mais veemente protesto. Nós, da Ama
zônia, queremos a permanência do sistema de representação
atual, como forma de diminuir ou de equilibrar, pelo menos
na política, o que é desigual na economia.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ALBERTO HADDAD (Bloco Parlamentar PSTR
- SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s
e Srs. Deputados, quero registrar neste breve pronunciamento
a visita a Brasília do Prefeito de Torrinha, Dr. Ivanildo Fer
reira do Nascimento, e ainda do Presidente da Câmara Muni
cipal, Vereador Manoel de Jesus Vasconcelos e Silva, e do
Primeiro-Secretário, Vereador Yuri Mendes, os dois também
de Torrinha, município paulista.

Recebi-os em meu gabinete e pude observar a disposição
renovada dos que já exerceram cargos eletivos e totalmente
inédita dos estreantes. Em todos eles, na se-ma da experiência
e da inovação, senti que, mais do que os reclamos primeiros
de seus munícipes, traziam antes em seu coração e suas idéias
uma vontade entusiasmada de trabalho e a sincera disposição
de responder com ações construtivas à confiança depositada
por seus eleitores.

Tive a oportunidade de acompanhá-los à visita que tam
bém empreenderam ao Ministro da Previdência Social, Depu
tado Antônio Britto, levando as reivindicações locais de acor

_do com o programa de trabalho a ser desenvolvido em favor
da cidade de Torrinha, naquela área ministerial. .

Ao saudar, portanto, o Prefeito Ivanildo e os dois Verea
dores, Manoel e Yuri, faço-o de forma a homenagear também
todos os demais prefeitos e vereadores eleitos no último pleito.
Sabemos que é do município, a partir de cada núcleo, que
surgem a força operativa do Brasil, a produção, os recursos
e as riquezas. E ansiando pelo aproveitamento honesto e pro
dutivo desses fatores estão os cidadãos que elegeram seus
representantes.

Ao acompanhar a disposição desses nossos companheiros
em sua breve visita a Brasília, desejo ver estreitados os laços
das representações políticas de cada uma das cidades brasi-

. leiras, na firme convicção de que dessa união de forças resul
tarão grandes ações.

Parabéns ao Prefeito e aos Vereadores de Torrinha. Para
béns à valorosa gente daquela cidade paulista. "Espero que,
para cada apelo, haja sempre uma resposta positiva; que,
para cada reivindicação justa, haja sempre a pronta ação;
que não falte aos eleitos a necessária disposição e coragem
para lutar por mudanças e por dias melhores para todos; e
que, ao final do mandato que agora efetivamente se inicia,
possam dizer todos, representantes e representados: valeu
a pena!

O SR. PEDRO IRUJO (Bloco Parlamentar - BA. Pro
nuncia o seguinte discurso. ) - Sr. Presidente, S['S e Srs. Depu
tados, venho a esta tribuna para, mais uma vez, tecer algumas
considerações sobre os graves problemas que ameaçam a edu
caçáo, no Brasil.

Dentre as muitas falhas que caracterizam o ensino público
brasileiro, destaca-se a sua ineficiência, exemplificada, princi
palmente, em dois fatores: repetência e evasão escolar.

A propósito disso, o jornal Folha de S. Paulo divulga
hoje, em importante artigo "Volta às Aulas", o mapa da
ignorância brasileira, que lastimavelmente registra um vergo
nhoso resultado de 1,5 milhão de alunos sem vagas nas escolas
de 19 grau, enfatizando-se Salvador com 106 mil; São Luís,
53 mil; Porto Velho, 36 mil; Rio de Janeiro, 14 mil alunos.

A repetência escolar é questão gravíssima e precisa ser
seriamente discutida e rechaçada, pois é a grande causa da
superlotação das escolas e da falta de vagas que, todo início
de ano, coloca em desespero milhões de pais, que pagam
impostos obrigatoriamente descontados na fonte, porém não
possuem escola garantida para seus filhos.

No Brasil, é extremamente doloroso constatar que dos
30 milhões de estudantes de 19 grau da rede pública, 70%
deles estão com idade inadequada à série em que estudam,
por causa da repetência. Conforme recente pesquisa publicada
pelo MEC, somente três em cada 100 alunos matriculados
na I' série conseguem concluir a 8' série do 19 grau sem repetir
nenhum ano.

Outro fenômeno que estrangula nosso sistema de ensino
público é o elevado índice de evasão escolar, cuja taxa 

. "considerando um perímetro de oito anos - atinge os alarman
tes 61 %. Ou seja, de cada 100 alunos que começam a estudar,
apenas 39 terminam a 8' série.

Essa realidade dos dados, sem dúvida alguma, reflete
uma política educacional errônea, que há anos vem sendg
praticada, provocando enorme desperdício do dinheiro públi
co, pois os recursos gastos desta forma jamais se transformarão
em investimento educacional. São gastos inúteis, inadequados
à real solução dos problemas brasileiros.

Segundo ainda o próprio MEC, uma das causas desses
dois fenômenos (repetência e evasão escolar) é a situação
do professor. O professor brasileiro encontra-se desqualifi
cado e mal-remunerado, fatores esses que impedem a melhoria
das condições de ensino em nossas escolas.

Em contrapartida a tudo isso, é fundamental deixar claro
que todos os trabalhadores brasileiros pagam tributos elevadís
simos, todas as empresas sérias recolhem o salário-educação
já previsto em lei. Portanto, não faltam recursos para a educa
ção. O que ocorre, na verdade, é que tais recursos ou não
são aplicados com adequação e eficiência ou não chegam ao
seu destino previsto.

Em síntese, Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, como
representante do povo brasileiro neste Parlamento e extrema-
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PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS:

v - ORDEM DO DIA

Era o que tinha a dizer.

O Sr. Genésio Bernardino, }9 Vice-Presidente, dei
xa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Ibsen Pinheiro, Presidente.
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Caberia nominar como "vagabundagem" os atos lesivos
intentados contra o povo brasileiro no passado. Ao reconhecer
a nossa Independência, exigiu-se do Governo britânico a trans
ferência de sua dívida externa para o nosso País.

Prostituição e prevaricação constituíram as atitudes desu
manas da Coroa Portuguesa em relação aos nossos índios
e negros; mulheres e crianças submetidas a trabalhos forçados,
tratados Como escravos e usados para os prazeres sexuais dos
reis e governantes portugueses.

Queremos o mesmo tratamento que temos dado aos por
tugueses em nosso País.

Encerro lembrando as palavras do filósofo George San
tayana:

"Aquele que ignora a história, está sujeito a come
ter os mesmos erros do passado."

mente preocupado com a situação do nosso ensino, do nosso
estudante e do nosso professor, faço desta tribuna um vee
mente apelo aos nobres Pares no sentido de que analisem,
discutam e votem com absoluta consciência e larga visão social
os dispositivos da LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educa
ção - ora em tramitação nesta Casa do Congresso Nacional.
Essa nossa atitude toma-se imprescindível, pois estou plena
mente convencido de que jamais consolidaremos nosso pro
cesso de desenvolvimento, se não dermos a todo cidadão brasi
leiro uma sólida e completa educação.

Era o que eu tinha a dizer.

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bloco Parlamentar De
mocrático - RI. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr+' e Srs. Deputados, venho a esta tribuna manifestar
minha profunda indignação contra o Governo de Portugual
pelo tratamento discriminatório e preconceituoso dispensado
a onze brasileiros, que foram retidos de maneira desumana
e desrespeitosa no Aeroporto de Lisboa e impedidos de regres
sarem ao País.

Não é de hoje que as autoridades daquele país vêm desen
cadeando uma "caça às bruxas" contra o povo brasileiro.
Há muito tempo eles vêm adotando atitudes antidiplomáticas.

A diferença é que o povo brasileiro está mais atento
e pronto para, caso necessário, reagir em confronto ou retalia
ção. Uma coisa é certa, não vamos mais tolerar esta falta
de respeito passivamente e, sobretudo, no descumprimento
dos acordos e tratados dos esboçados historicamente por am
bos os países.

Na entrevista ao O Estado de S. Paulo, datada de 29
de janeiro, o Embaixador de Portugual no Brasil, Sr. Leo
nardo Mathias chamou os nossos turistas de "vagabundos e
prostitutas". Demonstrou com isso o seu baixo nível intelec
tual para representar aquele importante país da Europa. É
uma atitude desrespeitosa e de total desconhecimento dos
fatos. Deveria merecer da Nação brasileira o total repúdio
às suas palavras.

O depoimento do Embaixador de Portugual no Brasil
contribuiu para acirrar os ânimos do povo. Ao chamar todo
brasileiro que vai àquele país de "vagabundos e prostitutas",
ele abre uma ferida histórica não resolvida. O Embaixador

.usou palavras mentirosas, no sentido de acobertar o explícito
preconceito do seu governo para com o povo brasileiro.

Acusou indiscriminadamente todos nós e depois disse
não ter sido assim. Confirmando. o adágio popular "a mentira
tem perna curta", uma reportagem do Jornal do Brasil, do
dia 29 de janeiro do corrente ano, revelou que o Embaixador
faltou com a verdade e usou subterfúgios. Afirmava que o
próprio Itamaraty, assegurava que os onze brasileiros retidos
estavam com os seus papéis em ordem e levavam dólares
suficientes para garantir a estada em Portugual. Muitos eram
apenas turistas a caminho de outros países da Europa. Os
onze brasileiros foram obrigados a pernoitar no aeroporto
e tiveram que dormir no chão, recebendo só uma refeição
por dia.

O povo brasileiro está perplexo, disposto a reagir, exigin
do do Governo brasileiro uma atitude contundente.

Fomos tratados como bichos. Queremos deixar bem claro
que, desta vez, não se repetirá a opressão cometida há 500
anos.

Não aceitaremos a humilhação, a opressão e a execração
de nosso povo. Caso insistam em nos exporem a tais exames,
a sociedade civil, o Parlamento e outros setores importantes
estarão mobilizados para demonstrarmos nossa indignação.
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HELIO BICUOO B.D~ WillRO MIRANDA B.DEMJC
JOSE AmA0 B.DEMX PAUID MANDARINO BI1X::O
JOSE ANIBAL B.DEr-'r:c PEDRO ABRAO B.P8'l'R
JOSE CICCY.I'E B.DEMJC ROBERIO BALESTRA BIDCO
JOSE GENOIID B.DElJr:c RONALOO CAIAOO BI.OCO
JOSE MARIA EYMAEL BIlXD VII.MAR In::HA BI.OCO
JOSE SERR~ B.DEMJC~ VIRMJNDES CRUVINEL B.DJt~
LIBEHA'IO CABJCID B.DEMJC ZE ro1ES DA R.<::X::HA BI.OCO
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o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pin1.Ieiro) - À. lista de pre
sença registra o comparecimento de 345 Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Apresentação
de Proposições.

Os Senhores Deputados que tenham proposições a apre
sentar poderão fazê-lo.

Apresentam proposições os Senhores:
Jones Santos Neves - Requerimento ao Presidente da

Câmara dos Deputados de realização de um Fórum de Debates
dispondo sobre "A Questão Tarifária nos Transportes Cole
tivos" .

MA'ro GROSSO 00 SUL

ELIsro CURVO
FLA.VIO DERZI
GEORGE TAKIM:YID
JOSE ELIAS
NELSON TRAD
VALTER PEREIRA
WAIDIR GUERRA

PARANA

ANroNIO BARBARA
ANrONIO UENO
BASILIO Vll.IANI
CARIDS SCARPELINI
DEICIro TAVARES
DENI SCHWARrZ
EDI SILIPRANDI
ELIO ImLLA-VECCHIA
IVANIO GUERRA
JOSE FELIN.ro
LtX::IAOO PIZZATIO
WIZ CARIDS HAULY
MATHEUS IENSEN
MAX ROSENMANN
MUNHOZ DA :Rl'XHA
ONAIREVES muRA
PEDRO TONELLI
PINGA EOOJ DE OLIVEIRA
REINHOLD STEPHANES
RENA'R) JOHNSSON
SERGIO SPADA
WERNER WANDERER
WILSON MJREIRA

ffiDCO
BIDCO
BIDCO
BlOCO
Broco
B.DEMX:
BI1XX)

BUXX)

BI1XX)

BIOCO
B.P8'l'R
B.PS'IR
B.D~

B.DEM::C
B.DEM::C
BIOCO
B.PSTR
BlOCO
B.PSTR
BlOCO
BJ:.(X.'O

B.DEMX
·BT.OCO
B.DEMJC
BIOCO
BIOCO
B.P8TR
B.D~

BI.OCO
B.D:EM::C

RIO GRANDE 00 SUL

ADAO PRETID
ADROAIID STREO<
ADYISON MJlTA
ALOO PINIO
AMAURY MULLER
~ MAGARIOOS

CARLOS AZl\MBUJA
CARRION JUNIOR
CELSO BERNARDI
EDEN PEDRC€O
FERNANDO CARRION
EETl'ER JUNIOR
IBSEN PINHEIRO
IVO MAINARDI
JOAO DE DEUS ANI'ONES
JORGE UEQUED
JOSE FORI'UNATI
LUIS ROBE'R'lD PONrE
MENDES RTBEIHO
NEI.scN JOBIM
NEISON PROE:ocA
ODACIR I<I.,En-l
OSVAIOO 13ENDER
PAUID PAH1
TEJI1VD KIRST
VALI::rn;lRO LIMA
VICIDR F~.cCIONI

WAI.JXN[R() FIORAVANl'B

B.D~

B.DEMJC
BIDCO
B.DEM:JC
B.DEMX~

BIOCO
BI.DCO
B.DEM:C
BLOCO
B.DEM::C
BIDCO
BIDCO
B.DEMJC
B.DEMJC
BLOCO
B.DEM:lC
B.DEM:lC
B.DEM:lC
B.DEMJC
B.DEMJC
B.DEMJC
B.DEM:lC
moco
B.DEMX::
BIOCO
B.DEMJC
BlOCO
B.DEIDC

ANGELA AMIN
DEJANDm DALPASQUALE
DERCIO KOOP
EDISON ANDRINO
mm BIEHL
JARVIS GAIDZINSKI
NELSON MJRRO
muro DE cetmJ
PAUID DUARI'E
RUBERVAL PIID!'rO
VALDIR COI.ATro
VASCO EURIAN

ffiDCO
·B.DEM::X~

B.DEM:)~

B.DEM)~

moco
mDCO
BI1XX)

B.D~

BIOCd
BI1XX)

B.D:E:MX
mDCO

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vai-se passar
à apreciação da matéria que está sobre a mesa e da constante
da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (I.l2~~n Pinheiro) -

~1-

PROJETO DE LEI N~ 3.519-A, de 1993

Votação, em turno único, do Projeto de Lei n~

3.519, de 1993, que "dispõe sobrct a participação de
Partido Político no horário gratuito de rádio e televisão
para divulgação de opções objeto da consulta plebis
citária sobre a forma e o sistema de governo, tendo
par~cer do.Relat.9r dc::sig?ado pela Mesa em substi-
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tuição a Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica le
gislativa e, no mérito, pela aprovação. (Relator: Sr.
José Thomaz Nonô.)

Parecer às emendas de plenário: do Relator desig
nado pela Mesa, em substituição à Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejei
ção. (Relator: Sr. José Thomaz Nonô.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A matéria teve
sua discussão encerrada na sessão do dia 28 de janeiro do
corrente ano. '.

Peço a atenção do Plenário. A matéria estk sofrendo
emendall!ento excepcional, permitido pelo Regimento Inter
no, através de emenda aglutinativa, com a assinatura das Lide
ranças do PMDB e do PDS. O texto está distribuído, em
avulso, aos Srs. Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Há sobre a
mesa o seguinte:

Emenda Aglutinativa

Dê-se a seguinte redação ao projeto:

PROJETO DE LEI W

Estabelece normas complementares 'para a realiza
ção do plebiscito que definirá a forma e o sistema de
governo.

O Cong~esso Nacional decreta:
Art. 1~ . Para representar as diferentes correntes de pen

samento sobre forma e sistema de governo' serão organizadas
quatro frentes parlamentares às quais poderão se vincular
entidades representativas da sociedade civil.'

§ 1~ As frentes que representam, respectivamente; a
República, a Monarquia, o Presidencialismo e o Parlamen
tarismo, organizadas sob a forma de sociedade civil, devem
ter estatuto e programa definindo as características básicas
da forma e do sistema de governo que cada qual defenderá.

§ 2~ As frentes deve'm registrar-se perante a Mesa Dire
tora do Congresso Nacional, que baixará normas para tal
fim.

§ 39 Em caso de disputa, compete à Mesa Diretora do
Congresso NaCional definir e indicar a frente que representará
a rf f.'ectiva corrente de pensamento.

~ 4~ Da decisão da Mesa Diretora do Congresso Nacio
nal, mediante apoiamento de dez por cento de congressistas,
cabe recurso, sem efeito suspensivo, ao Plenário do Congresso
Nacional.

Art. 29 Durante os quarenta e cinco dias que antece
derem a antevéspera da realização do plebiscito, as emissoras
de rádio reservarão, diariamente, quarenta minutos de sua
programação, de sete às sete horas e quarenta minutos e outros
quarenta minutos de dezoito às dezoito horas e quarenta minu
tos; e as emissoras de televisão reservarão, diariamente, qua
renta minutos de sua programação, entre as treze e treze
horas e quarenta minutos, e outros quarenta minutos, entre
vinte e trinta e vinte e uma horas e dez minutos, para divulgar,
em 1 '1acional, a propaganc1a relativa ao plebiscito.

~ r O espaço destinado à prop.'anda da Monarquia,
da República, do Pr, sidenciaIismo e do o'arlamentarismo, só
pode ser utilizado pelas frentes nacionais constituídas na forma
do art. 19 , sendo qUI;;., em ""rla perf..-:lú, cada opção disporá
de dez minutos, obedecido o rodízio na ordem de apresen-

, tacão.

§ 2° A utilização do espaço e do tempo a que se refere
o caput deste artigo respeitará posições político-partidárias
diferenciadas, na proporção de sua representação parlamentar
na respectiva frente. .

§ 39 O tempo destinado à defesa da República será divi
dido em duas partes iguais, acrescidas ao tempo das Frentes
Parlamentaristff e Presidencialista, para defesa exclusiva da
República. ..

§ 4~ O Partido Político que, por decisão de seu órgão
diretivo nacional, apoiar qualquer uma das opções objeto da
consulta plebiscitária a que se refere esta lei terá assegurada
a sua participação no horário gratuito no rádio e na televisão
reservado àquela opção na proporção de sua representação
parlamentar, independentemente da sua integração na respec-
tiva frente. . ,

§ 5° Para efeito do cálculo do tempo previsto no pará
grafo anterior levar-se-á em conta o número de parlamentares
que se identifique com a opção feita pelo seu Partido em
relação ao total dos parlamentares que apóiem a mesma pro
posta.

§ 6° Os componentes da Frente Parlamentar cujo Par
tido ,Político se utilizar do tempo previsto no § 49 deste artigo
não terão direito de reivindicar participação na parcela rema
nescente do tempo destinado à respectiva Frente.

§ 79 A produção, quando solicitada, e as transmissões
e as gerações de imagem e som serão feitas, gratuitamente,
pela Radiobrás, podendo as frentes nacionais, de comum acor
do com as emissoras de rádio ou televisão, dispor, de modo
diverso, do respectivo espaço de tempo, utilizá-lo contínua
ou fracionadamente e, ainda, alterar o horário ou optar por
divulgações regionais.

§ 8° As emissora,s de rádio e televisão podem abater
de sua renda bruta, par!!- efeito de Imposto de Renda, como
despesa, o valor correspondente ao espaço utilizado na campa
nha do plebiscito, nos termos desta lei.

Art. 39 Da dotação do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), para despesas com a realização do plebiscito de 21
de abril de 1993, dez por cento serão destacados e repassados
às Frentes Parlamentares, em partes iguais, para utilização
na divulgação das questões objeto de consulta plebiscitária
sobre a forma e o sistema de governo.

Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
regulamentará, através de resolução, a forma da prestação
de contas, pelas Frentes Parlamentares, dos recursos orçamen
tários de que trata o caput deste artigo.

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala ds Sessões, de de 1993. - Genebaldo Correia

- Prisco Viana.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vou conceder
a palavra, para dar parecer sobre a emenda aglutinativa, ao
Relator, Deputado José Thomaz Nonô em substituição à Co
missão de Constituição, Justiça e de Redação. (Pausa.)

Ausente o nobre Deputado José Thomaz Nonõ, vou de
signar Relator o nobre Deputado Roberto Magalhães.

O SR. ROBERTO MAGALHÃES (Bloco Parlamentar
- PE. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, srs e Srs.
Deputados, a emenda aglutinativa ora apresentada ao Projeto
de Lei n9 3.519, de 1993, torna-o bem mais extenso e mais
aperfeiçoado.
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Originalmente, este projeto visava suprir lacuna ao pro
jeto de regulamentação do plebiscito, já enviado à sanção
do Presidente da República, apenas no que diz respeito à
participação dos partidos no programas de rádio e televisão.

Agora, com esta emenda, corrige-se também um grave
erro cometido naquele projeto inicial, que foi o de deixar
os defensores do regime da República sem tempo no rádio
e na televisão e sem direito à constituição de uma frente.
E mais: dispõe que o tempo a eles destinado será adicionado
ao do parlamentarismo e ao do presidencialismo, mas apenas
à defesa da República.

Ainda dispõe que, da dotação do Tribunal Superior Elei
toral para as despesas com a realização do plebiscitq de 21
de abril de 1993, 10% serão destacados e repassados às frentes
parlamentares, em igual proporção para a utilização na divul
gação das questões-objeto da consulta plebiscitária sobre a
forma e a sistema de governo.

Por tudo isso, Sr. Presidente, embora não deva falar sobre
o mérito, uma vez que aqui estou como Relator pela Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação...

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - V. Ex' substitui
a Comissão de Constituição e Justiça e Redação, portanto
dá parecer também sobre o mérito.

O SR. ROBERTO MAGALHÃES - Então, aconclusão
do meu parecer é a seguinte: a 'emenda aglutÍnativa e substi
tutiva é constitucional, legal e também tem boa técnica de
redação. Por isso, meu parecer é pela admissão, e, no mérito,
pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem a palavra,
como autor, o Deputado Prisco Viana, que a requereu.

O SR. PRISCO VIANA (Bloco Parlamentar - BA~ Sem
revisão do orador.) - Sr.Presidente, a redação que está
sendo proposta consolida o entendimento generalizado de que
a emenda aperfeiçoa o projeto original, dá mais clareza à
aplicação dos dispositivos do projeto anteriormente votados
e corrige os vícios de inconstitucionalidade existentes no pro
jeto que se votou, aqui, dias atrás, porque se está corrigindo
a omissão em relação à República. Criam-se agora, quatro
frentes, uma das quais para defender a República, como siste
ma de governo.

Quanto aos programas de rádio, assegura-se o direito
da representação republicana de manifestar suas opiniões e
defender suas idéias de uma forma muito criativa, porque
se adiciona metade do tempo da frente republicana ao tempo
da frente parlamentarista, e a outra metade adiciona-se ao
tempo da frente presidencalista. Com isso, Sr. Presidente,
restabelece-se o sentido correto do art. 29 do Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias. A República passa li figu
rar como frente e passa a dispor de tempo no rádio e na
televisão, para propagar as suas idéias.

A emenda dá também tratamento correto à questão da
cobertura financeira para os dispêndios com propaganda, a
serem realizadas pelas frentes parlamentares que serão cria
das.

Era a nossa modesta opinião a respeito da emenda, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vou colocar
a matéria em votação. Os Srs. Líderes que queriam orientar
suas bancadas, podem fazê-lo.

O Sr. Cunha Bueno - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. CUNHA BUENO (Bloco Parlamentar - SP. Sem
revisão do orador.) .- Sr. Presidente, estamos votando um
projeto de lei, e não mais uma emenda.

O Sr. Gerson Peres - Trata-se de discussão ou de vota
ção?

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A complexidade
da matéria é questão política que os partidos e os Deputados
determinaram, mas trata-se de uma emenda aglutinativa e
substitutiva, na forma regimental. É nesta condição que a
matéria vai a votos.

, OSR. CUNHA BUENO - Desculpe-me, Sr. Presidente,
mas com o barulho do Plenário não entendi o que V. Ex'
acabou de anunciar.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Peço ao Plená
rio que observe o silêncio, pois há um orador na tribuna.

A Mesa esclarece ao Deputado Cunha Bueno que a maté
ria está em processo de votação. A discussão já se encerrou
na sessão anterior. Hoje veio à Mesa emenda aglutinativa,
que é regimentalmente facultável durante o processo de vota
ção. Tem o caráter próximo de uma emenda aglutinativa,
embora possa ter a complexidade de um projeto.

A Mesa está cumprindo o dever regimental de levar a
matéria a votos. A discussão está encerrada, mas a Mesa
concederá aos Líderes partidários a oportunidade da orien
tação de suas bancadas, em face da complexidade do tema.
Compreenderia também se V. Ex" como Presidente de uma
Frente Parlamentar, desejasse manifestar-se.

O Sr. Cunha Bueno - Sr. Presidente, peço. a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O, SR. CUNHA BUENO (Bloco Parlamentar - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, inscrevo-me para falar
contrariamente ao projeto. .

O Sr. Gastone Righi - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. GASTONE RIGHI (Bloco Parlamentar - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, trata-se de uma questão
de ordem com embasamento na Constituição e no Regimento
Interno. A Constituição estabelece em seus dispositivos a ne
cessidade do plebiscito para que se faça opção sobre forma
de governo e sistema de governo, ou seja, duas opções distin
tas, cabendo duas alternativas em cada uma das opções. Por
tanto, são quatro alternativas para duas opções, ou apenas
três alternativas, na medida em que uma exclua a outra.

Nesse sentido, votamos uma lei disciplinando o plebiscito.
Ora, votada uma lei, em seguida, legislamos novamente sobre
o assunto, modificando os dispositivos já votados na outra
lei sobre matéria. já discutida, debatida e objeto de delibe
ração. Por outro lado, Sr. Presidente, essa proposta é visivel
mente inconstitucional, porque atribui três opções determi
nadas: presidencialismo, parlamentarismo e monarquia - dá
à monarquia um quarto do tempo disponível, ao parlamen
tarismo um quinto e quatro avos, com obrigaão de o parlamen
tarismo dividi-lo em duas tendências-república e monarquia
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- e, finalmente ao presidencialismo, dá um quinto e quatro
avos da totalidade do tempo. Então, são três pesos e três
medidas: aos monarquistas, um quarto; aos. parlamentaristas,
um quinto e quatro avos divididos em dois, ou seja, 0,75
a cada tendência de quatro avos; finalmente, aos preside!'
calistas, um quinto e quatro avos. É claro que não há eqüidade
nem eqüanimidade, não se atende ao preceito constitucional
do tratamento eqüânime e justo. Não se trata, sequer, de
uma simples inconstitucionalidade, mas .de uma lei absurda
que fere a essência da democracia, a igualdade e a isonomia
de direitos.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Deputado Gas
tone Righi, não encontro questão de ordem a resolver.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) ,-,Concedo a pala~

vra ao orador que está na tribuna, Deput1:\dp Cunha Blleno.'

o SR. CUNHA BUENO (Bloco Parlámentar - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr""e Srs. Deputados,
a Casa não desconhece o' esforço que tenho feito desde J986"
quando saí, as ruas do nossó Paí,s para colher assinaturas que
pudessem apoiar uma emerda popular, a firn de que a Assem
bléia Nacional Constituinte determinasse a realização de um'
plebiscito nacional sobre forma e sistema de gqverno. A Cons
tituição promulgada em 1988 determinava que o Tribu~a) ~u~
perior Eleitoral deveria baixar normas regulamentadoras des
se plebiscito. Entretant?, esta Casa e o Seriaâo da República
resolveram, através de emenda constituciorial, antecipar de
7 de setembro para 21 de abril o plebiscito marcado pela
Assembléia Nacional Constituinte. .

Viu-se obrigada esta Casa, atendendo' a determinações
constitucionais de valor suspeito, a fazer uma lei regulamen
tando o plebiscito. Essa lêí'foi votada por esta Casa no iní,cio
da convocação extraordiná,ria e votada pelo Senado Federal
há cerca de duas semanas. Encontra-se djta .regulamentação
para. ser sancionada pelo.Presidente da República, que ·tem
15 dias âe pràzo constitucional para fazer a regulamentação,
mas .eis 9ue o plen~rio é supreendido por um acordo q~e
~alvez vise a composição dfl Mesa diretoráp~ra atender aos
mteresses de. um dos c1:\ndidatÇls a Presidente da República,
Leonelde Moura Brizola, que necessita méli~ tempo na televi
são para transformar o plebiscito, que nada tePl de partidário,
no seu palanque eleitoral, visando já à sua candidatura à
Presidência da República: .

O plebiscito não é partidário. Só um partido nesta Casa
te~ uma posição sobre o sistema de governo; apenas o PSDB
d~fme no seu p.rograma 'partidário que os' seus integrantes
sao parlamentanstas. Nem o próprio partidb do Governador
~eonel Brizola tem essa .definição, porque 'muitos de seus 
mtegrantes,· entre eles os chefiados pelo Deputado Waldir
Pires, discordam da orientação de que o partido deva ser
~residencialista. Porém, oSr. Brizola não pode e não quer
ficar fora da teleyi~ã? Quer transformar o'plebiscito, que
nada tem de partIdano, no palanque eleitoral de sua candi
d.atura à Presidência da República, para o qU«:1 resolveu nego
ciar os ~otos do seu partido na eleição da Mesa diretora
que se fará amanhã. . - ,

Estamos cometendo aqui uma atrocidade, porque a lei
votada sequer foi sancionada pelo Presidente da República.
O acordo espúrio entre o PDT e os presidencialistas desta
C~sa pr~tende fazer com. que se emende uma lei que sequer
fOI sancIOnada pelo Presidente. Isso é um absurdo juridico
além de ser um absurdo moral. '

Queremos subdividir o tempo na televisão. Já não basta
a República ter dois tempos: o tempo dos republicanos parla
mentaristas e o dos republica~~s presidencialistas. Agora que
rem mais um tempo na televisão, contra uin só tempo desti
nado aos monarquistas.

, Já estamos acostumados com esse tipo de atitude. Em
1983, qUando o Almirante Saldanha da Gama, nobre Depu
tado Prisco Viana, incitava a Armada brasileira contra a dita
dura de Marechal Floriano - a mesma ditadura que acabou
com Canudos, na terra de V. Ex' - exigindo a realização
do plebiscito prometido pelos republicanos, o Marechal de
_Ferro fez um acordo secreto com o governo dos Estados Uni
dos da Arnérica doNorte afim de que os navios americanos
bombardeassem os navios lirasileiros. Afundou-se, assim, o
son1).odo plebiscito cobrado pelo Almirante Saldanha da Ga
ma e 'prometido pelos republicanos, através do Decreto n9

1, de 15 de novembro de 1889. Naquela ocasião o Governo
brasileiro fez aquele acordo espúrio com os Estados Unidos,
certo de que, se houvesse plebiscito, a monarquia seria resta
belecida na América Latina.

Os monarquistas já estão àcostumados com esse tipo de
coisa. a plebiscito prornetidb em 15 de novémbro de 1889
foi sufocado pelas forças norte-americánas, no Governo Cle
velanci, e agora, na· votação €lo plebiscito, que será amánhã
- querem' através desse acordo espúrio entre o PDT e os
presidencialistas desta Casa, em troca de cargos na Mesa Dire
tora; mais um tempo para novamente sufocar os monarquistas.

Vamos resistir e votar contra esse absurdo jurídico e mate
mático, que não entra na cabeça de nenhum Deputadó aesta
Casa.

. O Sr. Prisco Viana - Sr. Presidente, peço .a palavra
pela ordem. '

O SR~ PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. PRISCO VIANA (Bloco Parlamentar - BA. Sem
revisão do orador.) ~~r. Presidente, creio que o nobre Depu
tado 'Gastone' Righi' se equivocou ao analisar esta- proposta
de emenda aglutinativa. Em verdade, ela visa' corrigir um
vfcio de incoristitucionalidade flagrante, já reconhecido, exis
tente no projeto de lei - ainda sób oexarne do Sr. Presidente
da' República, que até há pouco não o hàvia vetado nem
sancionado -'---' porque cria também a representação da Repú
blica.

. Quanto ao tempo no rádio e na televisão, chegou-se a
uma solução bastante imaginativa, pela qual os dez minutos
atribuídos à Frente Republicana serão dividos em duas partes
iguais, cada uma delas adicionadas ao tempo da Frente Presi
dencialista e ao da Frente Parlamentarista. Isto significa dizer
que os presidencialistas passarão a ter 15 minutos, por este
projeto, e os parlamentaristas, quinze minutos, ambas as fren
tes obrigadas a usar esse tempo adicional de cinco minutos
para a defesa da forma de governo republicano. Ouço dizer
que a Frente Parlamentarista, é republicana, portanto, terá
ela a oportunidade de utilizar esses cinco minutos adiCIOnais
na defesa das idéias republicanas, o mesmo ocorrendo em
relação à Frente Presidencialista.

Acho que o nobre Deputado Gastone Righi incorreu nu
ma equívoco, e imagino ter podido colaborar para que S.
Ex" se esclareça melhor em relação ao assunto.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vou submeter
a matéria a votos, antes oferecendo a palavra aos Líderes
que quiserem orientar as suas bancadas.

O SR. ÉDEN PEDROSO (Bloco Parlamentar Democrá
tico - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'S
e Srs. Deputados, esse projeto de lei vem ao encontro do
interesse da Nação brasileira, porque restabelece, em primeiro
lugar, a questão da república, e para nós, do PDT, isso é
importante, porque o projeto votado anteriormente nesta Ca
sa, criava três frentes: a Frente Presidencialista, a Frente Parla
mentarista e Frente Monárquica. Agora, não. Agora se resta
belece a constitucionalidade da lei com a formação de quatro
frentes: a presidencialista, a parlamentarista, a monárquica
e a republicana. Além do mais, o projeto de lei aperfeiçoa
as regras do plebiscito ao reconhecer que a instituição parti
dária que, por decisão de seu órgão deliberativo" entender
que deva apoiar uma das formas de governo, terá direito
e acesso aos meios de comunicação, de acordo com a propor
cionalidade de sua bancada.

Portanto, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, o PDT
vota favoravelmente a esse projeto.

O SR. JOSÉ FORTUNATI (Bloco Parlamentar Demo
crático - RS. Sem revisão do orador.) - A bancada do
PT entende que a emenda aglutinativa aperfeiçoa o texto
já aprovado por esta Casa. Trata-se de uma norma mais clara
e transparente que visa acentuar uma questão que nos parece
fundamental: a importância dos partidos políticos dentro das
frentes, sejam elas parlamentaristas ou presidencialistas. Nes
se sentido, o Partido dos Trabalhadores vota a favor da emen
da aglutinativa.

O Sr. Haroldo Lima - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. HAROLDO LIMA (Bloco Parlamenta.r Democrá-,
tico - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em'
primeiro lugar, não só eu, mas também diversos outros Parla
mentares, desejo obter uma informação de V. Ex! Embora
eu imagine que ela já tenha sido dada, não consigo entender
o que está acontecendo. O que está em votação é um projeto
já aprovado há pouco tempo por esta Casa e pelo Senado,
que depende agora da sanção presidencial? Quero entender
o processo regimental em curso, porque imagino que não
podemos de forma alguma - e estou há 10 anos nesta Casa
- apreciar agora um projeto já aprovado, que está apenas
aguardando a sanção presidencial, repito. Desejo que V. Ex'
me explique se é isso mesmo que está acontecendo ou se
estou entendendo maio que estamos fazendo. Creio que ou
tros companheiros também estão esperando uma explicação
de V. Ex' nesse sentido.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - V. Ex' tem
razão, nobre Deputado Haroldo Lima, quando diz que ima
gina que a Mesa já tenha prestado esses esclarecimentos. Mas
ela vai fazê-lo novam-::nte, pois basta um dos Srs. Parlamen
tares estar em dúvida sobre o fundamento regimental para
a Mesa repetir os esclarecimentos dados, ainda mais quando
se trata de um Deputado dedicado e atento ao processo legisla
tivo como V. Ex'.

A Mesa encontra fundamento no art. 122 do Regimento
Interno, que permite a emenda aglutinativa no processo de

votação. Éssa" foi uma experiência do processo constituinte,
acolhida pelo nosso novo Regimento no seu art. 122. A emen
da aglutinativa pode ser apresentada durante o processo de
votação, desde que haja emendas sobre a matéria, com o
apoiamento de um décimo dos membros da Casa. Cumprindo
esses requisitos, 'as demais questões pertencem ao Plenário.
Complexidade e importância são matéria política, sobre a
qual o Plenário haverá de deliberar.

O Presidente, considerando a relevância da matéria, pro
videnciou a distribuição de avulsos e vai colocá-la em votação
depois da orientação dos partidos. Além disso, conduzirá com
algum liberalismo as. manifestações sobre a emenda, exata
mente porque um texto novo não pode ser apreciado sem
pleno conhecimento do Plenário. A matéria tem amparo regi
mental, pois foi invocado um dispositivo que está em vigor
e está em processo de votação.

O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, estou che
gando agora de viagem, porque meu avião não conseguia
levantar vôo, e quero saber se o assunto será votado sem
discussão prévia. Não entendo como estamos votando matéria
vencida nesta Casa, que já a aprovou, com formulações preci
sas, que, porém, não beneficiava tanto as empresas de televi
são como o atual texto. Aprovamos o horário gratuito de
rádio e televisão durante 60 dias. O novo texto refere-se a
45 dias apenas. Isso visa, queira ou não, beneficiar a Abert,
que está pressionando nesse sentido, não sei há quanto tempo.
Não estou aqui para rapidamente, sem discussão prévia, apro
var matérias não aceitas há pouco tempo, em votação anterior.
Por exemplo, eram 60 minutos, agora são 80.

Pergunto a V. Ex' qual é o processo utilizado para discus
são desse assunto e se V. Ex' vai colocar em votação matéria
já vencida nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Deputado Ha
roldo Lima, o Presidente foi tão surpreendido quanto V. Ex',
mas é um direito dos autores da emenda invocar o dispositivo
regimental da emenda aglutinativa.

V. Ex' invoca decisão da Casa sobre a mesma matéria.
A pretensão não é vedada pelo Regimento. O que é vedado
é discutir matéria rejeitada. Matéria réjeitada, aí sim, não
pode ser apreciada novamente, senão por proposta da maioria
absoluta da Casa..-Quanto às matérias, aprovadas, vigora a
regra geral: a lei posterior revoga a lei anterior. Não se trata,
a rigor, de lei anterior, porque ela não foi sancionada, e nada
impede que a Casa delibere, de modo diverso, sobre matéria
que já sofreu deliberação. Não há nenhum impedimento nesse
sentido. A matéria é política. Não há vedação regimental.

Quanto à conveniência política, V. Ex' e os demais Depu
tados determinarão como entenderem melhor. A Mesa não
pode reabrir a discussão, mas está tendo o cuidado de, seja
através de respostas a questões de ordem, seja através da
concessão da palavra ao Presidente de uma frente parlamen
tar, seja através da manifestação dos Líderes, não permitir
que ocorra uma deliberação sem o conhecimento da matéria.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Genebaldo Cor
reia.

O SR. GENEBALDO CORREIA (Bloco Parlamentar De
mocrático - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

, o Deputado Haroldo Lima...

O Sr. Haroldo Lima - Temos que discutir. Esta não
é uma Casa de papagaios, onde se vota de qualquer jeito.

O SR. GENEBALDO CORREIA-Sr. Presidente, a exal
t~ção do Deputado Haroldo Lima é natural a quem se assust~
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por não conhecer os verdadeiros termos do projeto. S. Ex'
confessou que chegou de viagem apressado, não leu o pro
jeto...

O Sr. Haroldo Lima - Ninguém leu. Estou, como todos
aqui, surpreendido com algo que chegou à apreciação do Ple
nário.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nobre Depu
tado Haroldo Lima, vamos permitir que o Deputado Gene
baldo Correia conclua.

O SR. GENEBALDO CORREIA - Sr. Presidente, o
Deputado está dizendo que se reduziu o·tempo de propaganda
do plebiscito no rádio e na televisão. Pelo contrário, Sr. Presi
dente. A lei aprovada nesta Casa estabelecia 30 minutos diá
rios, e o projeto aumenta para 40, em cada turno evidente
mente, o que significa que eram 60 minutos por dia e agora
são 80, sendo 40 em cada turno. Portanto, Sr. Presidente,
aumentou o tempo de propaganda. No entanto, reduziu-se
efetivamente a duração da campanha: de 60 para 45 dias.
Por quê? Porque não há possibilidade prática de utilização
do período anterior, tendo em vista o carnaval. Ninguém vai
fazer campanha a favor do presidencialismo ou do parlamen
tarismo durante o carnaval. A mudança foi uma maneira de
compensar o tempo que se perderia.

Compreende-se a exaltação do Deputado Haroldo Lima.
S. Ex' não leu o projeto e não verificou que há benefício
para a campanha e não prejuízo. Portanto, o PMDB vai enca
minhar favoravelmente à emenda aglutinativa.

O Sr. Luciano Pizzatto - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

OSR. LUCIANO PIZZATTO (Bloco Parlamentar - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sempre admirei
sua orientação. V. Ex' acaba de esclarecer a votação desse
projeto, citando o art. 122 do Regimento, que se refere a .
emendas aglutinativas que podem ser apresentadas em Plená
rio, obviamente no trâmite do processo de votação do projeto
de lei, que, no caso, já foi votado e está aguardando sanção
presidencial. Não consig9 entender a invocação desse artigo,
a não ser que tenha havido confusão de minha parte.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Esclareço a
V. Ex' que o projeto em pauta é autônomo em relação ao
projeto a que se referiu V. Ex' e que a Câmara aprovou.
Não se trata de emenda a projeto que não está tramitando
na Câmara. Trata-se de um projeto autônomo, que trata do
mesmo assunto, o que não é vedado pelo Regimento nem
pela Constituição. Hoje o Plenário, se quiser, pode deliberar
soberanamente de modo diverso daquele pelo qual deliberou
há poucos dias. Não poderia fazê-lo se tivesse rejeitado aquele
projeto. Aí haveria uma limitação regimental, e só a maioria
absoluta poderia propor alteração. Tendo havido aprovação,
incide a regra geral: lei posterior revoga lei anterior. Se o
Presidente sancionar eventualmente o projeto que foi apro
vado pelas duas Casas, essa lei revogará o que contrariar.
Se o Presidente sancionar aquele projeto depois desse, a regra
da revogação ocorrerá em favor daquele. Mas nada impede
que o Plenário delibere novamente e de modo diverso sobre
a mesma matéria. O Plenário é soberano para deliberar nova
mente sobre matéria que tenha aprovado. Com relação àquela
que tenha rejeitado, ele pode fazê-lo mediante condições.
Não é o caso.

O Sr. Luciano Pizzatto - Sr. Pre~idente, V. Ex' disse
que a justificativa era o art. 122. Então não é o caso?

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nobre Depu
tado temos uma emenda aglutinativa ao Projeto n9 3.519,
que tramitava n:sta Casa e não tem relaç~o regime~tal c0!fi
o projeto encammhado ao Senado e postenormente a sançao
presidencial. A relação que ele pode ter é de conteúdo.

A Sr' Sandra Cavalcanti - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

A SRA. SANDRA CAVALCANTI (Bloco Parlamentar
- RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, quero
chamar a atenção para dois fatos: primeiro, o Projeto n9 3.519
nlJ. origem era uma emenda apresentada pelo Deputado Prisco
Viana. A essa emenda, que passou a ser chamada de projeto,
se juntaram outras, e ela veio a Plenário com o nome de
emenda aglutinativa. Esse fato é do conhecimento de todos,
e podem até dizer que não. O que está ocorrendo agora é
inacreditável, e é a primeira vez que vejo isso em toda a
minha experiência parlamentar. Na semana passada, votamos
um texto que regulamenta a realização do plebiscito, o qual
está aguardando sanção presidencial. E o Presidente da Repú
blica tem 15 dias para fazê-lo. Se ao cabo de 15 dias o que
o Presidente sancionar não agradar a esta Casa, ela pode
apresentar, então, um novo projeto de lei sobre a questão.
Mas, Sr. Presidente, vamos emendar o que ainda não foi
sequer sancionado? Se o Presidente sanciona e outra lei sai
daqui aprovada, a pergunta é a seguinte: a lei, ao sair, revoga
uma lei que acaba de ser sancionada? Isso é um absurdo,
é uma prática que vai de encontro a toda a lógica do nosso
trabalho parlamentar!

Sr. Presidente, nada impede, se o Presidente Itamar Fran
co sancionar a regulamentação do plebiscito, que amanhã
o PDT, que precisa atender a uma solicitação do seu líder
para que ele tenha espaço na televisão - e é só isso que
está por trás desse texto - apresente uma emenda ou um
projeto em que esteja dito: revogam-se as disposições em
contrário. E que disposições em contrário sáo essas que emen
da já está revogando, se ela ainda não se transformou em
lei? Há uma completa falta de lógica. O texto diz: "Revo
gam-se as disposições em contrário!"

O meu querido amigo Deputado Genebaldo Correia
apresenta uma série de razões, dizendo: em vez de 60 são
45 dias, em vez de ser uma, duas ou três frentes, são quatro.
Mas em vez de quê? Da lei que acabou de sair daqui e que
vai ser sancionada, Sr. Presidente?

É inacreditável que esta Casa se preste a esse papel.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa deve
reiterar também a sua posiçáo sobre questões regimentais
suscitadas, para o que pede a atenção da Deputada Sandra
Cavalcanti,
, Não é intenção do Presidente fazer qualquer comentário

'sobre a conveniência ou não desse texto que se votará. Quanto
.: àsua regimentalidlJ,de, o Presidente não tem nenhuma dúvida,

porque se trata de.iprojeto aljt~nomo. Não há nada que vede
nem regimental, nem consti~(lionalmenteao Plenário votar
de maneira diversa matéria q~:;:apreciou na véspera ou na
antevéspera. Sei tivesse rejeitádo, haveria o pré-requisito
do apoiamento da maioria absoluta. Como o fez pela aprova
ção, não há limitação.
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O SR.' PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

E diz o art. 142:

"Art. 142. Estando em curso duas ou mais pro
posições da mesma espécie, que regulem matéria idên
tica ou correlata, é lícito promover sua tramitação con
junta, mediante requerimento de qualquer Comissão
ou Deputado ao Presidente da Cãmara, observando
se ... "

Sr. Presidente, ainda antes de entrar na minha argumen
tação, quero dizer que existe um Regimento que dá oportu
nidade, enquanto a matéria está em tramitação, à Mesa, de
julgá-la prejudicada, e entra então o capítulo da prejudicia
lidade.

A prejudicialidade, Sr. Presidente, que não é dada apenas
em plenário, pode, de ofício, ser invocada pelo Presidente
da Casa.

O art. 164 diz ° seguinte:

"Art. 164. O Presidente da Câmara ou de Co
missão, de ofício ou mediante provocação de qualquer
Deputado, declarará prejudicada matéria pendente de
deliberação:

I - por haver perdido a oportunidade;
II - em virtude de prejulgamento pelo Plenário

ou Comissão, em outra deliberação.
§ 19 Em qualquer caso, a declaração de prejudi

cialidade será feita perante a Câmara ou Comissão,
sendo o despacho publicado no Diário do Congresso
Nacional."

Sr. Presidente, estamos diante de um fato novo. A maté
ria em tramitação já foi tratada nesta Casa, em projeto que
abrange os itens que estão sendo votados. Só me resta uma
dúvida: V. Ex~ tem poderes para alcançar a matéria no Senado,
ou aguardará que o Senado delibere, para, posteriormente
à deliberação do Senado, podar a aprovação?

Sr. Presidente, peço a V. Ex' que me esclareça isso. Há
matéria semelhante, com normas que estão sendo contestadas,
em tramitação no Congresso - está apenas passando pela
outra Casa. Eu pergunto se nós, Deputados, podemos, por
conveniência, por situações de qualquer natureza, aprovar

, sua tramitação em regime de urgência. Não ouvindo as Comis
sões, não tendo despacho de V. Ex~, nós podemos votar a

,matéria?

Esta é a questão de ordem, pois há justamente uma dúvida
regimental. V. Ex' preside a Câmara; o Senador Mauro Bene
vides preside o Senado. O regime é bicameral. O processo
já está lá. V. Ex' permitindo a tramitação do processo. não
está invadindo a seara da competência legislativa em trami
tação no Senado? Tenho impressão de que sim. Pare para
refletir. V. Ex' só poderá dar curso, por despacho, a esse
processo, depois de ele ter o seu curso final, porque ele pode
voltar à Câmara, caso seja emendado.

Qual, então, das emendas prevalecerá? Aquela - que
iríamos apreciar - do projeto que retomava do Senado ou
a aglutinada, deste instante?

Então veja: é algo novo, e só a mesa pode decidir. Se
V. Ex' não puder responder a esta indagação agora, que adie
a apreciação da matéria. Reúna a Mesa e traga a decisão

. formal, para que possamos ver se podemos aceitá-la ou recor
rer dela em plenário. A questão é complexa, atinge matéria
de Direito, e estamos em dúvida.

Agradeço a V. Ex; a atenção.

"Art. 139. A distribuição de matéria às Comis
são será feita por despacho do Presidente, dentro em
duas sessões depois de recebida na Mesa, observadas
as seguintes normas:

I - antes da distribuição, o Presidente mandará
verificar se existe proposição em trâmite que trate de
matéria análoga ou conexa; em caso afirmativo, fará
a distribuição por dependência, determinando a sua
apensação, após ser numerada, aplicando-se à hipótese
o que prescrevem o inciso II e o parágrafo único do
art. 142."

Lembro à Deputada Sandra Cavalcanti que não se está
emendando nenhum texto, mas se discutindo e votando emen
da aglutinativa de um projeto de lei tempestivamente apresen
tado, o de ng 3.519, que tratou de modo diverso matéria abor
dada por um projeto de lei, o que é da natureza do processo
legislativo. Votamos seguidamente, nesta Casa, matéria trata
da diversamente de outras aprovadas. As limitações regimen
tais impõem-se quando ocorre a rejeição. Nesse caso o Plená
rio não pode, salvo com o ayoiamento da maioria absoluta,
apreciar de novo a matéria. E absolutamente irrelevante para
a Câmara dos Deputados se o texto anterior é lei ou não.
Será relevante posteriormente, no momento da sanção.

Mas não estamos hoje abordando o momento da sanção,
porque não é competência da nossa Casa a sanção presiden
ciál. Se o Presidnete sancionar uma lei depois da outra, a
última é que terá o efeito revogatório sobre a anterior. Qual
delas será sancionada posteriormente ou anteriormente é algo
que escapa à competência da Câmara dos Deputados, porque
se trata de competência do Presidente da República. A trami
tação regimental tem apoio no texto e tem, pelo menos, uma
recente tradição. Votamos, há poucos dias, com emenda aglu
tinativa, exatamente a matéria que foi objeto de tal emenda,
quando os Líderes e os Deputados interessados desceram ao
gabinete de reuniões, localizado sob o plenário desta Casa,
produziram um texto novo, que foi votado e aprovado. A
tradição não é longa, ela vem da Constituinte. Temos um
precedente recentíssimà. Não há dúvida quanto à regimen
talidade. Está decidida a questão de ordem. A matéria está
em votação.

O Presidente compreende que a matéria não deve ser
votada sem que haja perfeito esclarecimento. Nesse sentido,
permitiu manifestações do Deputado Gastone Righi, da Depu
tada Sandra Cavalcanti, do Deputado Cunha Bueno, assim
como vai permitir as dos Srs. Líderes. O autor falou, e não
se votará sem perfeito esclarecimento. O Presidente, na vés
pera do encerramento do seu mandato, quer ser, ainda uma
vez, o guardião da legalidade.

O Sr. Gerson Peres - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.

O SR. GERSON PERES (Bloco Parlamentar - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos diante de um
fato novo, nunca antes ocorrido nesta Casa. Matéria que está
em tramitação no Senado, se for emenda lá, terá que voltar
à Câmara. Então, a matéria continua em curso. Veja V. Ex~

que aparece um novo projeto e sobre ele uma nova emenda.
Para a matéria poder ser discutida novamente, V. Ex; deve
seguir o ritual previsto no art. 139 do Regimento Interno,
que diz:
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o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vou decidir,
mais uma vez, a questão de ordem, até porque o Deputado
Gerson Peres abordou alguns aspectos novos.

O Presidente esclarece que o projeto ora emendado so
freu distribuição regular e foi encaminhado às Comissões.
Posteriormente o Plenário, por deliberação soberana, deu tra
mitação especial, de acordo com o art. 155. O Projeto, então,
passou pela Comissão através da substituição.

Os pareceres foram pela constitucionalidade. Quanto à
prejudicialidade, dela não se cogitaria se a matéria não esti
vesse mais na Câmara. Mas esclareço a V. Ex" Deputado
Gerson Peres, que a matéria não está nem na Câmara nem
no Senado; está no Palácio do Planalto, à espera de sanção,
se houver.

Nada veda a deliberação da Casa sobre matéria sujeita
à sanção presidencial. Não há nenhuma limitação. Se a Câma
ra dos Deputados tivesse ess~ limitação, estaríamos limitando
sua capacidade de legislar. E da natureza do processo parla
mentar legislar sobre matéria que foi objeto de legislação.

Isso que V. Ex' aponta como insólito é o próprio caráter
do processo legislativo. Inicia-se a discussão da modificação
da lei no próprio momento da sua apreciação, da sua apro
vação ou da sua sanção. Não há limitação de nenhuma natu
reza à soberania da Câmara dos Deputados para deliberar
sobre matéria que tenha contemplado deliberação anterior
pela aprovação.

Se tiver deliberado pela rejeição, porém haverá a limita
ção do apoiamento da maioria absoluta da Casa.

Esclarecço a V. Ex' que a matéria não está tramitando
nem na Câmara, nem no Senado. Reconheço, no entanto,
que sua complexidade demanda melhor esclarecimento. Estou
oferecendo esta oportunidade, do que é testemunha o próprio
Plenário.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Agora ouvirei
os Líderes. Está inscrito o Deputado Luís Eduardo Magalhães,
a quem concedo a palavra.

O SR. LUÍS EDUARDO (Bloco Parlamentar - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última quinta-feira,
quando da discussão deste projeto, assumimos o compromisso
de que deliberaríamos sobre ele hoje, se houvesse número.
Há número. O Deputado Roberto Magalhães, em nome da
Liderança do Bloco, estudou e aperfeiçoou o projeto.

A minha posição é a de votar favoravelmente, deixando
os membros da bancada que tenham posição contrária comple
tamente liberados para votarem como desejarem.

Meu voto é "sim".

O SR. GENEBALDO CORREIA (Bloco Parlamentar De
mocrático - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
na quinta-feira, foi submetido à apreciação da Casa um projeto
de lei de minha autoria, com apenas um artigo e um parágrafo.
O que pretendia o projeto? Pretendia assegurar que os parti
dos políticos, por deliberação do seu órgão diretivo nacional,
tomassem uma posiçãO' em relação a qualquer das opções
do plebiscito - parlamentarismo, presidencialismo, monar
quia ou república - e tivessem direito de utilizar o tempo
da televisão e do rádio, independentemente de participarem
das frentes ou não. Entendemos, Sr. Presidente, que esse
era um direito democrático dos partidos, porque as frentes
foram propostas e criadas justamente porque existiam partidos
como o meu, o PMDB, que não vão tomar decisão sobre
qualquer um desses temas. O PMDB, por exemplo, terá nos
palanques Deputados que estarão defendendo o presidencia-

lismo e Deputados que estarão defendendo o parlamenta
rismo, neste caso a maioria.

Pois bem, Sr. Presidente, neste momento o Deputado
Prisco Viana levanta outra questão. O projeto aprovado por
esta Casa e pelo Senado previa a criação de apenas três frentes.
Não estava prevista a criação da frente para defender a repú
blica. Existiram motivos para não se criar essa quarta frente,
porque presidencialistas e parlamentaristas poderiam defen
der a república ao mesmo tempo, juntos, confundindo o elei
tor.

O Deputado Prisco Viana afirmou com muita razão que
se poderia, perante o Tribunal Superior Eleitoral, alegar que
a lei era inconstitucional, porque o plebiscito se referia às
quatro opções, e qualquer cidadão, com representatividade
para tal, que se dirigisse ao Tribunal teria direito de criar
uma frente republicana e de utilizar o horário gratuito de
televisão e de rádio para defender a república. Então, imagi
namos a hipótese da criação da Frente Republicana, estabele
cendo que o tempo de televisão e de rádio a ela dedicado
seria utilizado em parcelas iguais pelos presidencialistas e pelos
parlamentaristas, que acrescentariam esse tempo ao seu horá
rio para defender a república, o que me parece uma solução
inteligente. .

Quanto à questão do tempo e do prazo da campanha
pelo rádio e pela televisão, o projeto aprovado previa o perío
do de 60 dias, com uma hora por dia, ou seja, 60 minutos,
sendo 30 minutos em cada turno - eram três frentes com
dez minutos para cada, 30 minutos num turno e 30 minutos
no outro. O que fizemos? Diminuímos o prazo da campanha
de 60 para 45 dias, porque não poderíamos utilizar satisfato
riamente o tempo dos dias do Carnaval. Com isso, não houve
prejuízo algum, porque teremos até 60 minutos por dia. Ago
ra, com quatro frentes e dois turnos de 40 minutos, num
total de 80 minutos, ganhamos mais 20 minutos por dia, du
rante os 45 dias que o meu projeto estabelece. Portanto, não
houve prejuízo de espécie alguma para a campanha, para
os parlamentaristas, para os presidencialistas ou para os mo
narquistas. O texto que aí está foi discutido com a nossa
participação, nós, que somos parlamentaristas; foi discutido
com a participação do Deputado Roberto Magalhães, em no
me do PFL, e foi discutido com a participação do Deputado
Prisco Viana, em nome do presidencialismo.

Portanto, Sr. Presidente, não há propósito de logro no
projeto, não há segundas intenções; há, sim, o propósito de
acertar numa matéria difícil como esta, porque ela é complexa,
haja vista que estamos aqui divergindo, o Deputado Haroldo
Lima, que é parlamentarista, e eu, que também sou parlamen
tarista. Assim, não se iria concordar com nenhum recurso
que viesse resultar em prejuízo de quaisquer das opções.

E esse o encaminhamento que faço, Sr. Presidente, em
nome do meu partido, dizendo que o PMDB vota favoravel
mente à emenda aglutinativa.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Com a palavra
o Líder do PPS, Deputado Sérgio Arouca.

O SR. SÉRGIO AROUCA (Bloco Parlamentar Demo
crático - RI. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr-' e Srs. Deputados, o Partido Popular Socialista considera
que, na discussão, estão envolvidos dois temas da mais alta
importância. Um deles é O fato de que a grande quantidade
de temas relevantes que o Brasil tem discutido vem criando
o que estamos chamando de identidades horizontais, ou seja,
os partidos já não podem ser mais homogêneos e decidir de
cima para baixo sobre todos os temas. Há casos em que,
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em vez de a identidade ser vertical, ela está sendo construída
horizontalmente. É possível que existam divergências internas
no PMDB, mas haverá identidade entre o PMDB, o PSDB,
o PT e o PPS sobre determinado tema. Isso é fundamental
para a consolidação da democracia brasileira.

O projeto de lei sobre o plebiscito permite que os Depu
tados, de forma isolada, em vez de estarem submetidos a
uma legalidade partidária que os enquadre e os leve a fechar
questão sobre determinado tema, se expressem de forma am
pla. O projeto de lei, que já havíamos discutido e estamos
discutindo, agora, da criação das frentes, identifica e possi
bilita as identidades horizontais. Essa é uma questão de mo- 
dernidade, da organização democrática. Mas, ao mesmo tem
po, a questão do partido é fundamental. Não podemos envol
ver o partido numa questão tão séria e tão grave como a
da discussão do regime de- governo para o País.

No meu entendimento, esse projeto de lei avança e se
torna mais claro do que antes, quando foi discutido, permite
a identidade horizontal e reintroduz a decisão do partido no
que se refere ao debate sobre o regime de governo. Portanto,
resolvida por V. Ex' a questão regimental da tramitação do
novo projeto de lei, entendemos que ele amplia e melhora
o que havíamos discutido, permite a soberania do voto indivi
dual e a adesão a uma frente parlamentar e, ao mesmo tempo,
introduz no debate algo que não' poderia ficar de fora, a deci
são soberana da Direção Nacional do partido.

Quero concordar com o Líder do PMDB quando diz
que, em tempo, não se mudou nada. Cada frente terá direito
a 900 minutos. Também entendemos que não tem cabimento
iniciar o debate na semana do Carnaval.

Talvez possamos melhorar um pouco mais o projeto. Por
exemplo, se pudéssemos estabelecer que os debates se inicia-·
rão no dia 1\' de março, ganharíamos mais uma semana, permi
tindo então o aprofundamento das discussões, de modo que
melhor possamos transmitir nossas idéias à população.

Sr. Presidente, por tudo isso, o Partido Popular Socialista
encaminha o seu voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra ao Deputado Gerson Peres.

O SR. GERSON PERES (Bloco Parlamentar - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, está resolvida a questão
regimental, e o Deputado Genebaldo Correia diz que não
existe prejuízo com relação ao tempo. Vou mostrar que S.
Ex' está equivocado.

Há duas graves distorções no projeto. A primeira é quan
do o partido político decide, por ser órgão nacional, apoiar
qualquer uma das opções. Vou dar um exemplo concreto:
o ex-Governador Orestes Quércia controla a Direção Nacional
do PMDB e é presidencialista; o Sr. Leonel Brizola controla
a Direção Nacional do PDT e é presidencialista; o Sr. Paulo
Maluf controla a Direção Nacional do PDS, de que sou Vice
Líder, e é presidencialista. Então, no exato momento em
que decidirem apoiar, pelo partido, o presidencialismo eles
abiscoitarão grande parte do tempo para fazer o presolitismo
do presidencialismo que eles defendem. Aí se derruba o argu
mento do Líder do PMDB. Há uma invasão. Trata-se de
um problema de doutrina, de princípios, de idéias, e, se os
partidos deixarem os seus membros livres, haverá um fraciona
mento muito grande. A Direção do PMDB, por exemplo,
poderá ficar contra uma grande maioria dos seus Deputados
Federais. Fica a Direção Nacional falando, por outro lado,
em nome do partido. E os Deputados Federais do PMDB
falariam em nome dequem? Esses parágrafos não têm sentido.

Representam uma fragmentação contra a unidade partidária;
infringem até mesmo os próprios estatutos partidários que
se assentam na unidade e na disciplina partidárias.

Sr.Presidente, assim sendo, apresento destaque aos §§
49,59 e 6? Não sei se V. 'Ex· acatará. Espero que sim. Afinal
é uma matéria que' tramita de maneira apressada. Espero
com isso conservar a -unidade dos partidos, o respeito dos
Deputados à sua Direção Nacional e o respeito da Direção
Nacional aos seus Deputados e Senadores.

Era o que tinha a-dizer.

O Sr. Haroldo Lima - Sr. Presidente,-peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRE8IDEN.Tl;: (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra, como Líder dp PC do B.

- O SR. HAROLDO. LIMA (Bloco Parlamentar Democrá
tico - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, após
as discussões sobre o projeto de lei, verifica-se que ele, sob
diversos aspectos, retoma o que já foi aprovado na Câmara
e no Senado. Alguns dos seus parágrafos até mesmo aperfei
çoam a redação, deixando-a mais clara, sobretudo o § 4" do
art. 2", referente à participação mais independente do partido
nas frentes.

No que nos diz respeito, o que mais nos chamou a atenção
foi a redução drástica de 60 para 45 dias. Por um lado, o
argumento do nobre Líder Genebaldo Correia de que tal redu
ção seria compensada pelo aumento da cota diária da progra
mação corresponde à verdade; por outro, deixa dúvidas, por
que a cota diária é mais dividida. Anteriormente havia três
frentes. Agora há a quarta frente, e o número de dias diminuiu
de 60 para 45 dias. A hipótese de que se'diminuiu o período
em 15 dias devido ao Carvanal é, no mínimo, um exagero,
porque nem na Bahia o Carnaval dura 15 dias. Em geral
são 5 dias e, na Bahia, de 8 a 10 dias. .

Por isso, Sr. Presidente, os diversos Líderes aqui presen
tes conversaram sobre a hipótese de, com o acordo do Sr.
Relator, encaminhar a V. Ex' uma emenda de redação, na
qual o art. 2? começaria com "A partir do dia I" de março".
Todos os Líderes estão de acordo com essa nova redação.
O Sr. Relator tem esse mesmo ponto de vista e está preparando
a redação neste momento, para apresentar à Mesa. Estamos,
pois, de acordo com o projeto em tramitação.

O Sr. Lllciàno Pizzatto - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. LUCIANO PIZZATTO (Bloco Parlamentar - PRo
Sem revi.>Jo uu orador.) - Sr. Presidente; trata-se de uma
questão de ordem baseada no art. 66 da Constituição.

Tenho aprendido com V. Ex' o trâmite dos projetos de
lei nesta Casa. Já observei que o assunto está vencido, mas
quero ter uma clara definição de V. Ex" especialmente para
o futuro desta Casa, sobre o que venha a ser o fim do trâmite
de um projeto de lei. Interpretando o art. 66 da Constituição
brasileira, como o assunto não está claro no Regimento Inter
no, verifico que o trâmite só termina, no projeto de lei, com
a sanção do Presidente ou com a avaliação desta Casa sobre
possível veto. Como é um assunto que poderá surgir nova
mente no futuro, independentemente do mérito do projeto
que estamos analisando, quero ouvir mais uma vez a opinião
abalizada de V. Ex', porque não encontrei no Regimento
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Interno a definição do que seja o final do trâmite de projeto
de lei. E a Constituição deixa dúvida quanto ao fato de o
trâmite terminar na Casa ou após a sanção do Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nobre Depu
tado Luciano Pizzatto, o Presidente poderia lembrar a V.
Ex~ o dispositivo regimental que veda·discutir a decisão do
Presidente da sessão, mas tenho o maior prazer de atender
à solicitação de V. Ex'

Entendo que não podemos aplicar nesta matéria interpre
tação extensiva para restringir, isto é, analogicamente inter
pretaríamos o texto constitucional para uma restrição do direi
to do Plenário de deliberar sobre a matéria. Nosso Regimento
Interno é taxativo quando limita o Plenário com relação à
deliberação sobre matéria rejeitada, mas não contempla ne
nhuma limitação na apreciação de matéria aprovada.

Entendo que não poderia o Presidente interpretar de
modo analógico e restritivo o dispositivo que invoca V. Ex~

Quanto a esta Casa, entendo que a tramitação se encerra
quando o Presidente assina os autógrafos e os encaminha
ao Senado Federal. Não encontro nenhuma limitação à ação
do Plenário sobre a matéria que tenha tido a sua aprovação.
No entanto, em atenção ao cuidado que V. Ex~ dedicou à
matéria, acredito que essa discussão ainda pode lavrar-se du
rante muito tempo. Quem sabe, adiante construamos algum
caminho mais abrangente, que tenha a aprovação de todo
o Plenário.

A matéria está decidida.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Como votam
os Srs. Líderes?

O SR. GASTONE RIGHI (Bloco Parlamentar - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, antes de orientar a
minha bancada, desejo sublinhar que, na realidade, quando
a Constituição, no seu art. 67, diz que não pode ser submetido
novo projeto de lei sobre mat\.-ria rejeitada, isso implica que
a rejeição da matéria pode significar a aprovação de matéria
em outro sentido. E assim o é, ou então é sofisma. Quando
se aprova que não pode haver três frentes, rejeitando-se a
emenda que criava quatro frentes, significa que a matéria
foi rejeitada. A emenda é uma propositura, e, em sendo pro
positura, rejeitada a criação de quatro frentes, rejeitada a
redução para 45 dias - houve emenda nesse sentido - apro
vados os 60 dias, aprovados os três tempos de dez minutos,
aprovada a criação de três frentes e havendo emendas contrá
rias, a matéria foi rejeitada. Somente um raciocínio sofismá
tico, um raciocínio como esse, de que não podemos orgu
lhar-nos e que não podemos deixar registrado nos Anais da
Casa, pode conduzir-nos a conclusão diferente.

Desculpe-me, mas era indispensável que eu fizesse o re
gistro do pensamento.

Oriento minha bancada a votar "não".

o SR. LUIZ PIAUHYLINO (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
a Liderança do PSB entende que a matéria foi amplamente
discutida, e regimentalmente não há o que se colocar em
dúvida. Do ponto de vista do mérito, a emenda só faz contri
buir e aperfeiçoar o processo. Além do mais, fez parte também
do acordo. Por isso, a Liderança do PSB encaminha °voto
"sim".

o Sr. Cunha Bueno - Sr. Presidente, peço a palavra
J>ela ordem.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. CUNHA BUENO (Bloco Parlamentar - SP. Sem
revisão do orador.) - SI. Presidente, estamos votando a
emenda aglutinativa apresentada no início da discussão, ou
uma nova emenda quê chegou à Mesa agora? Estamos votando
o que começou a ser discutido há uma hora ou já estamos
votando um novo texto acordado entre alguns poucos Deputa
dos? Desejo um esclarecimento de V. Ex'

Até quando se pode apresentar emendas a esse projeto?
Hoje me foi negado o direito de apresentar emendas, não
o fiz e vejo agora que alguns Deputados acabam de apresentar
emendas. Quero saber por que não pude apresentar minha
emenda hoje à tarde e alguns puderam fazê-lo quando os
partidos já estão encaminhando a votação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Deputado Cu
nha Bueno, se V. Ex' tiver o apoiamento regimental, enca
minhe emenda aglutinativa à Mesa, e ela será recebida.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Como encami
nham a votação os Srs. Líderes?

O SR. MORONI TORGAN (Bloco Parlamentar Demo
crático - CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
em razão do adiantado da hora, sinteticamente e de acordo
com o entendimento ocorrido entre os partidos, o PSDB enca
minha o voto "sim".

O SR. PAULO MANDARINO (Bloco Parlamentar 
GO. Sem revisão do orador.) -SI. Presidente, o PDC enten
de que a matéria está exaustivamente discutida. O partido
deixa a questão em aberto para a sua bancada votar. Entre
tanto, o voto do Líder em exercício é "sim".

O SR. ÉDEN PEDROSO (Bloco Parlamentar Democrá
tico - RS. Sem revisão do orador.) - O PDT vota "sim",
Sr. Presidente.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (Bloco Parlamentar PSTR
- PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ainda somos
Bloco Parlamentar PSTR, mas seremos o Partido Progressista.
Amanhã comunicaremos isso à Mesa, inclusive com a nova
Liderança. Votaremos "sim".

O SR. JOSÉ FORTUNATI (Bloco Parlamentar Demo
crático - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PT vota "sim".

O Sr. Cunha Bueno - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex·
a alavra.

O SR. CUNHA BUENO (Bloco Parlamentar - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, de acordo com o §
49 do art. 29, se aprovarmos o projeto, a decisão entre ser
parlamentarista ou presidencialista não será mais dos Depu
tados com assento nesta Casa mas sim dos órgãos diretivos
nacionais dos seus partidos? ~ isso, Sr. Presidente, que está
escrito? Os Deputados com assento nesta Casa não poderão
mais discutir se serão parlamentaristas ou presidencialistas,
mas, sim, as direções nacionais dos seus partidos? É esse
o entendimento, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Deputado Cu
nha Bueno, não é minha atribuição comentar o entendimento
que os Deputados possam ter da matéria.
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o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra ao nobre Relator, Deputado Roberto Magalhães.

O SR. ROBERTO MAGALHÃES (Bloco Parlamentar
- PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo
solicitar a V. Ex~ que submeta ao Plenário uma subemenda
à emenda aglutinativa, do seguinte teor:

I) no art. 29 , substituir a expressão "Durante os quarenta
e cinco dias que antecederem" pelo seguinte: "No período
compreendido entre 19 de março de 1993 até" ... , mantendo-se
o texto restante.

11) no caput do art. 39 , após a expressão "Frentes Parla
mentares", acrescente-se "e os partidos políticos referidos no
§ 49 do artigo anterior".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - V. Ex', então,
encaminhará à Mesa a subemenda do Relator.

O SR. ROBERTO MAGALHÃES - Já o fizemos, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Há sobre a
mesa os seguintes

REQUERIMENTOS DE DESTAQUE

Senhor Presidente, .
Solicitamos destaque ao § 19 do art. 19 do Projeto de

Lei n" 3.519, de 1993, para votação em separado.
Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 1992. - Deputado

Cunha Bueno - Deputado Gastone Righi.

Senhor Presidente,
Solicitamos destaque ao art. 29 para votação em separado

do Projeto de Lei n9 3.519, de 1993.
Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 1992. - Deputado

Cunha Bueno - Deputado Gastone Righi.

DESTAQUE

Nos termos regimentais destaquem-se suprimindo os §§
49,59 e 6" do art. 29 do Projeto de Lei n93.519, de 1993.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa prestará
os esclarecimentos necessários.

A subemenda apresentada substitui, no caput do art. 29,

a expressão "durante os quarenta e cinco dias que antece
der. .. " por "no período compreendido entre 19 de março de
1993 até... " Segue-se o texto. No art. 3",. após a expressão
"Frentes Parlamentares" a subemenda do Relator acrescenta
as palavras: "e os partidos políticos referidos no § 49 do artigo
anterior".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O Relator desig
nado pela Mesa em substituição à Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, ao apreciar a Emenda Aglutinativa,
ofereceu a mesma o vou submeter a votação a seguinte sube
menda:

SUBEMENDA OFERECIDA PELO RELATOR
À EMENDA AGLUTINATIVA

Exm9 Sr. Presidente:
Requeiro, na qualidade de Relator do Projeto de Lei

n9 3.519, que seja submetido ao Plenário a presente sube
menda, à Emenda Aglutinativa, nos seguintes termos:

I - no art. 29, substituir a expressão "durante os quarenta
e cinco dias que antecederam" pelo seguinte: "No período
entre 19 de março de 1993 até... "

11 -no art. 39, caput, após a expressão "Frentes Parla
mentares", introduzir-se a seguinte expressão: "e os partidos
políticos referidos no § 49 do artigo anterior. .. "

Sala das Sessões, 1" de janeiro de 1993. - Deputado
Roberto Magalhães..

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Os Srs. que
a aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em Plenário
foi oferecida e vou submeter a votos a seguinte Emenda Aglu
tinativa ao Projeto de Lei n9 3.519, de 1993, ressalvados os
destaques. ..

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Para representar as diferentes correntes de pen

samento sobre forma e sistema de governo serão organizadas
quatro frentes parlamentares às quais poderão se vincular
entidades representativas da sociedade civil.

§ 19 As frentes .que representam, respectivamente, a
República, a Monarquia, o Presidencialismo e o Parlamen
tarismo, organizadas sob a forma de sociedade civil, devem
ter estatuto e programa definindo as características básicas
da forma e do sistema de governo que cada qual defenderá.

§ 29 As frentes devem registrar-se perante a Mesa Dire
tora do Congresso Nacional, que baixará normas para tal
fim.

§ 39 Em caso de disputa, compete à Mesa Diretora do
Congresso Nacional definir e indicar a frente que representará
a respectiva corrente de pensamento.

§ 49 Da decisão da Mesa Diretora do Congresso Nacio
nal, mediante apoiamento de dez por cento de congressistas,
cabe recurso, sem efeito suspensivo, ao Plenário do Congresso
Nacional.

Art. 29 Durante os quarenta e cinco dias que antece
derem a antevéspera da realização do plebiscito, as emissoras
de rádio reservarão, diariamente, quarenta minutos de sua
programação, de sete às sete horas e quarenta minutos e outros
quarenta minutos de dezoito às dezoito horas e quarenta minu
tos; e as emissoras de televisão reservarão, diariamente, qua
renta minutos de sua programação, entre as treze e tr~ze
horas e quarenta minutos, e outros quarenta minutos, e Itre
vinte e trinta e vinte e uma horas e dez minutos, para diVUlgar,
em rede nacional, a propaganda relativa ao plebiscito.

§ 19 O espaço destinado à propaganda da Monr.rquia,
da República, do Presidencialismo e do Parlamentap,;mo, só
pode ser utilizado pelas frentes nacionais constituída~ na forma
do art. 19 , sendo que, em cada período, cada opç',o disporá
de dez minutos, obedecido o rodízio na ordem fIe apresen
tação.

§ 29 A utilização do espaço e do tempo a que se refere
o caput deste artigo respeitará posições político-partidárias
diferenciadas, na proporção de sua representação parlamentar
na respectiva frente.

§ 39 O tempo destinado à defesa da República será divi
dido em duas partes iguais, acrescidas ao tempo das Frentes
Parlamentarista e Presidencialista, para defesa exclusiva da
República.

§ 49 O Partido Político que, por decisão de seu órgão
diretivo nacional, apoiar qualquer uma das opções objeto da
consulta plebiscitária a que se refere esta lei terá assegurada
a sua participação no horário gratuito no rádio e na televisão
reservado àquela opção na proporção de sua representação
parlamentar, independentemente da sua integração na respec
tiva frente.
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§ 5° Para efeito do cálculo do tempo previsto no pará
grafo anterior levar-se-á em conta onúmero de parlamentares
que se identifique com a opção feita pelo seu Partido em
relação ao total dos parlamentares que apóiem a mesma pro
posta.

§ 60 Os componentes da Frente Parlamentar cujo Par
tido Político se utilizar do tempo previsto. no § 49 deste artigo
não terão direito de reivindicar participação na parcela rema
nescente do tempo destinado à respectiva Frente.

§ 7° A produção, quando solicitada, e as transmissões
e as gerações de imagem e som serão feitas, gratuitamente,
pela Radiobrás, podendo as frentes nacionais, de comum acor
do com as emissoras de rádio ou televisão, dispor, de modo
diverso, do respectivo espaço de tempo, utílízá-Io contínua
ou fracionadamente e, ainda, alterar o horário ou optar por
divulgações regionais.

§ 8° As emissoras de rádio e televisão podem abater
de sua renda bruta, para efeito de Imposto de Renda, como
despesa, o valor correspondente ao espaço.utilizado na campa
nha do plebiscito, nos termos desta lei.

Art. 39 Da dotação do Tribunal Superíor Eleitoral
(TSE), para despesas com a realização do plebiscito de 21
de abril de 1993, dez por cento serão destacados e repassados
às Frentes Parlamentares, em partes iguais, para utilização
na divulgação das questões objeto de consulta plebiscitária
sob a forma e o sistema de governo.

Parágrafo único. O Tribunal Supenor Eleitoral (TSE)
regulamentará, através de resolução, a forma da prestação
de contas, pelas Frentes Parlamentares, dos recursos orçamen
tários de que trata o caput deste artigo~

Art. 4° Está lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Aprovada a
emenda aglutinativa de caráter substitutivo.

A S~ Sandra Cavalcanti - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

A SRA. SANDRA CAVALCANTI (Bloco Parlamentar
- RI. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, como
Vice-Líder do Bloco Parlamentar, peço verificação de vota
ção.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vou acolher
o pedido de verificação de V. Ex', como Vice-Líder do Bloco
Parlamentar.

A SRA. SANDRA CAVALCANTI - Pelo menos isso,
Sr. Presidente.

O Sr. Luís Eduardo - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. LUÍS EDUARDO (Bloco Parlamentar - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, tenho o maior apreço,
carinho e afeto pela nobre Deputada Sandra Cavalcanti. Por
isso peço a S. Ex' que retire seu pedido de verificação. Firma
mos um acordo, em nome da Liderança, e certamente teremos
que cumpri-lo. Portanto, repito, faço um apelo a S. Ex' no
sentido de que retire seu pedido de verificação de votação.

A S~ Sandra Cavalcanti - SI. Presidente, fui publica
mente desautorizada pelo meu Líder, que está votando a favor
de algo absurdo. Quero apenas registrar meu protesto. Devo
dizer que jamais vi isso acontecer aqui, ou seja, votarmos
uma proposição da qual ninguém tomou conhecimento, que
chegou aqui de trambolhão, e com base em matéria que apro
vamos na semana passada e que ainda está aguardando sanção
do Presidente. É um escândalo!

Retiro meu pedido, já que meu Líder faz questão. Depois,
acabo de retirar o resto, na hora em que for necessário.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Retirado o pedi
do de verificação.

A matéria está aprovada.

O Sr. Cunha Bueno - SI. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. CUNHA BUENO (Bloco Parlamentar - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito verificação de
votação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - V. Ex' o faz
em nome próprio?

O SR. CUNHA BUENO - Faço em meu nome e em
nome dos demais Deputados que não se conformam com a
votação. Portanto, peço a V. Ex' que verifique se tenho o
apoiamento do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Se V. Ex' tiver
o apoiamento do Plenário, será atendido. Se V. Ex' tiver
o apoio regimental de trinta dos seus pares, a verificação
será feita. (Pausa.)

Tem apoio regimental.
Será feita a verificação.
Solicito aos Srs. Deputados que ocupem seus lugares nas

bancadas, a fim de fazermos votação nominal, pelo sistema
eletrônico.

(Processo de votação.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Como votam
os Srs. Líderes?

O SR. JOSÉ FORTUNATI (Bloco Parlamentar Demo
crático - RS. Sem revisão do orador.) - O PT vota "sim".

O SR. GENEBALDO CORREIA (Bloco Parlamentar De
mocrático - BA. Sem revisão do orador.) - O PMDB vota
"sim".

O SR. LUIZ PIAUHYLINO (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - O PSB vota "sim".

O SR. EDEN PEDROSO (Bloco Parlamentar Democrá
tico - RS. Sem revisão do orador.) - O PDT vota "sim".

O SR. MORONI TORGAN (Bloco Parlamentar Demo
crático - CE. Sem revisão do orador.) - O PSDB vota
"sim".

O SR. SALATIEL CARVALHO (Bloco Parlamentar
PSTR - PE. Sem revisão do orador.) - O PST vota "sim".

O SR. TONY GEL (Bloco Parlamentar - PE. Sem revi
são do orador.) - O PRN vota "sim".

O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco Parlamentar
. - SP. Sem revisão do orador.) - O PTB vota "não".
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o Sr. Cunha' Bueno - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Cunha Bueno.

O SR. CUNHA BUENO (Bloco Parlamentar - SP. Sem
revisão do orador.) - Solicito aos Deputados que me apoia
ram no pedido de verificação de votação que rejeitem esse
acordo espúrio, no qual a direção nacional dos partidos é
que decide, e não os Parlamentares da Casa. Esse projeto
castra a autonomia dos Deputados, que não poderão escolher
entre parlamentarismo e presidencialismo e ficarão amarrados
à camisa-de-força da direção nacional dos seus partidos. Por
trás disso, há o palanque eleitoral do Sr. Leonel Brizola,
candidato à Presidência da República.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Solicito aos
Srs. Deputados que tomem seus lugares, a fim de ter início
a votação pelo sistema eletrônico.

Os Srs. Deputados que se encontram nas bancadas quei
ram registrar os seus códigos de votação e. selecionar os seus
votos. Acionem simultaneamente o botão preto no painel
e a chave sob a bancada, até que as luzes do posto se apaguem.

(Processo de votação.)

O Sr: José Fortunati - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. JOSÉ FORTUNATI (Bloco Parlamentar Demo
crático - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
lembramos que o PT está votando "sim".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Está encerrada
a votação.

A Mesa esclarece, considerando que o quorum para apre
ciação de matéria constitucional está superado de modo muito
estrito e parcimonioso, que os Srs. Líderes poderão recusar-se
a votar projeto dessa natureza hoje à noite. Isto ocorrendo,
convocarei sessão extraordinária para amanhã, às 10 horas,
para votação do projeto sobre o ajuste fiscal. A Casa também
está convocada para eleger o seu novo Presidente em sessão
a realizar-se a partir das 14 horas de amanhã.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa vai
a proclamar o resultado.

VOTARAM:

SIM
Nilo
Abstençllo
Total

Aprovada a Emenda Aglut!nati':8'. . . .
Fica prejudicada a propostção lOlclal (projeto 4e LeI

n° 3.519/93) e as Emendas de Plenário.

VOTARAM OS SRS. DEPUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida..;. Bloco - Sim;
Avenir Rosa - Bloco - Sim;
Luciano Castro - Bloco - Sim;

Marcelo Luz - B. PSTR - Sim;
Ruben Bento - Bloco - Sim.

AmapA.
Aroldo Goes - B. Democ. - Sim;
Gilvan Borges - B. Democ. - Sim;
Lourival Freitas - B. Democ. - Sim;
Murilo Pinheiro - Bloco - Sim;
Valdenor Guedes - B. PSTR - Sim.

Pará

Alacid Nunes - Bloco - Sim;
carlos Kayath - Bloco - Nlio;
Domingos Juvenil- B. Oemoc. - Sim;
Gerson Peres - Bloco - Nlio;
Hilário Coimbra - Bloco - Não;
Mário Chermont - B. PSTR - Sim;
Nicias Ribeiro - B. Derroc. - Sim;
Osvaldo Melo - Bloco - Não;
Paulo Rocha - B. Derroc. - Sim;
Paulo Titan - B. Democ. - Sim;
Socorro Gomes - B. Democ. - Sim;
Valdir Ganzer - B. DeIroC. - Sim.

Amazonas
Beth Azize - B. Democ. - Sim;
Euler Ribeiro - B. Democ. - Sim;
João Thome - B. Democ. - Sim;
Jos{: Dutra - B. Democ::- Sim;
Pauderney Avelino - Bloco -.Abstenção
Ricardo Moraes - B. Democ. - Sim.

RondOnia
AntOnio Morirroto - Bloco - Não;
Pascoal Novaes - Bloco - Sim;
Raquel Cândido - Blo~ - Sim;
Reditário Cassai - Bloco - Sim:

Acre

Adelaide Neri - B. DeIl1Ç>C. - Sim;
Francisco Diógenes -Bloco"- mo;
João Maia - B. PSTR - Sim;
Mauri Sérgio - B. Democ. - Sim;
Ronivon Santiago - Bloco - Sim;
Zila Bezerra - B. Democ. - Sim;.

Tocantins

~ carvalho - B. Democ. - Sitíl;
Costa Ferreira - B. PSTR - Sim;
~uardo Matias - Bloco - Sim;
~ancisco Coelho - Bloco - NilO;
'ayme Santana - B. Democ. - Sim;
)olo Rodolfo - Bloco - Sim;
J086 Burnett - Bloco - Sim;

,J086 Reinaldo - Bloco - Não;
Mauro Fecury - Bloco ... Sim;

. Nan Souza - B. PSTR - Sim;
Pedro Novais - Bloco - Sim;
RoIcana sarney - Bloco - N!o;
·sarney Filbo - Bloço - Sim.
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Ceará

Aécio de Borba - Bloco - Sim;
Carlos Benevides - B. Democ. - Sim;
Edson Silva - B. Democ. - Sim;
Ernani Viana - B. Democ. - Não;
Etevaldo Nogueira - Bloco - Abstenção
Jackson Pereira - B. Democ. - Nao;
José Linhares - B. Democ. - Sim;
Marco Penaforte - B. Democ. - Abstenção
Mauro Sampaio - B. Democ. - Nao;
Moroni Torgan - B. Democ. - Sim;
Orlando Bezerra - Bloco - Sim;
Pinheiro Landim - B. Democ. - Sim;
Ubiratan Aguiar - B. Democ. - Sim;
Vicente Fialho - Bloco - Sim.

Piauí

Ciro Nogueira - Bloco - Sim;
Felipe Mendes - Bloco - Não;
Jesus Tajra - Bloco - Abstenção;
Joao Henrique - B. Democ. - Sim;
José Luiz Maia - Bloco - Abstenção;
Murilo Rezende - B. Democ. - Sim;
Mussa Deme~ - B. Democ. - Sim;
Paes Landim - Bloco - Sim;
Paulo Silva - B. Democ. - Sim.

Parafba

Efraim Morais - Bloco - Sim;
Ivandro Cunha Lima - B. Democ. - Sim;
José Luiz Clerot - B. Democ. - Sim;
Rivaldo Medeiros - Bloco - Sim;
Vital do Rego - B. Democ. - Sim;
Zuca Moreira - B. Democ. - Sim.

Pernambuco

Fernando Lira- B. Democ. - Sim;
Gustavo Krause - Bloco - Sim;
Inocêncio Oliveira - Bloco Sim;
José Carlos Vasconcellos - Bloco - Sim;
José Múcio Monteiro - Bloco - Sim;
Luiz Piauhylino - B. Democ. - Sim;
Nilson Gibson - B. Democ. - Sim;
Renildo calheiros - BB. Democ. - Sim;
Ricardo Fiúza - Bloco - Sim;
Roberto Franca - B. Democ. - Sim;
Roberto Freire - B. Democ. - Sim;
Roberto Magalhães - Bloco - Sim;
Salatiel Carvalho - B. PSlR - Sim;
Sérgio Guerra - B. Democ. - Sim;
Tony Gel - Bloco - Sim.

Alagoas

Augusto Farias - Bloco - N'ao;
José Thomaz NonO - B. Democ. - Sim;

Djenal Gonçalves - Bloco - Abstençâo;
Jerônimo Reis - Bloco - Sim;
José Teles - Bloco - Sim;
Pedro Valadares - B. PSlR - Sim.

Bahia

Alcides Modesto - B. Democ. - Sim;
Aroldo cedraz - Bloco":" Sim;
Benito Gama - Bloco - Sim;
Beraldo Boaventura - B. Democ. - Sim;
Clóvis Assis - B. Democ. - Sim;
Eraldo Tinoco - Bloco - Não;
Genebaldo Correia - B. Democ. - Sim;
Haroldo Lima - B. Democ. - Sim;
Jabes Ribeiro - B. Democ. - Sim;
Jairo Azi - Bloco - Sim;
Jaques Wagner - B. Democ. - Sim;
João Almeida - B. Democ. - Sim;
Jonival Lucas - Bloco - Sim;
Jorge Khoury - Bloco - Sim;
José Carlos Aleluia - Bloco - Sim;
José Falcão - Bloco - Sim;
Leur Lomanto - Bloco - Sim;
Lufs Eduardo - Bloco - Sim;
Luiz Moreira - Bloco -' Sim;
Luiz Viana Neto - Bloco - Sim;
Manoel Castro - Bloco...,. Sim;
Marcos Medrado - Bloco - Sim;
Nestor Duarte - B. Democ. - Sim;
Pedro Irujó - Bloco - Sim;
Prisco Viana - Bloco - Sim;
Sérgio Brito - Bloco - Sim;
Sérgio Gaudenzi - B. Democ. - Sim;
Waldir Pires - B. Demo,? - Sim.

Minas Gerail

Aécio Neves - B. Democ. - Abstenção;
Agostinho Valente - B. Democ. - Sim;
Annibal Teixeira - Bloco - Não;
Aracely de Paula - Bloco - Não;
Camilo Machado - Bloco - Sim;
Edmar Moreira - Bloco - Sim;'
Elias Murad - B. Democ. - Sim;
Fernando Diniz - B. Democ. - Sim;
Genésio Bernardino - B. Democ. - Sim;
Ibrahim Abi-Ackel - Bloco - Sim;
Irani Barbosa - Bloco - Não;
José Geraldo - B. Democ. - Sim;
José Santana de Vasconcelos - Bloco - Não;
José Ulisses de Oliveira - Bloco - Nao;
Lael Varella - Bloco - Não;
Marcos Lima - B. DemOc. - Sim;
Maurfcio Campos - Bloco - Não;
Nilmário Miranda - B. Democ. - Sim;
Odelmo Leão - Bloco - Não;'
Paulo Heslander - Bloco - Não;
Pedro Tassis - B. Democ. - Sim;
Samir Tann1ís - Bloco - Sim;
Sérgio Miranda - B. Democ. - Sim;
Tarcfsio Delgado - B. Democ. - Sim;
Tilden Santiago - B. Democ. - Sim;
Wagner do Nascimento - Bloco - Não;
Wilson Cunha - Bloco - Sim;
Zaire Rezende - B. Democ. - Sim.

Espfrito Santo

Etevalda Grassi de Menezes - Bloco - Não;
Jones Santos Neves - Bloco - Não;
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Jório de Barros - B. Democ. - Não;
Nilton Baiano - B. Democ. - Sim;
Rita Camata - B. Democ. - Abstenção;
Roberto Valadão - B. Democ. - Sim.

Rio de Janeiro

Aldir Cabral - Bloco - Sim;
Arolde de Oliveira - Bloco - Sim;
Benedita da Silva - B. Democ. - Sim;
Carlos Lupi - B. Democ. - Sim;
Carlos Santana - B. Democ. - Sim;
Cidinha Campos - B. Democ. - Sim;
Ciro Garcia - B. Democ. - Abstenção
Flávio Palmier dà Veiga - Bloco - Abstenção
Jair Bolsonaro - Bloco - Abstenção
José Vicente Brizola - B. Democ. - Sim;
Junot Abi-Ramia - B. Democ. - Sim;
Laprovita Vieira - B. Democ. - Não;
Luiz Salomão - B. Democ. - Sim;
Marino Clinger - B. Democ. - Sim;
Miro Teixeira - B. Democ. - Sim;
Rubem Medina - Bloco - Sim;
Sandra Cavalcanti - Bloco - Não;
Sérgio Arouca - B. Democ. - Sim;
Sérgio Cury - B. Democ. -. Sim;
Sidney de Miguel - B. Democ. - Sim;
Sim;ão Sessim - Bloco - Si~
Vivaldo Barbosa - B. Democ. - Sim;
Vladimir Palmeira - B. Democ.- Sim;
Wanda Reis - s/p - Abstenção.

Silo Paulo

Alberto Haddad - B. PSTR - Sim;
Aldo Rebelo - B. Democ. - Sim;
Alofzio Mercadante - B. Democ. :... Sim;
Armando Pinheiro - Bloco - Sim;
Beta Mansur - B. Democ. - Sim;
Cardoso Alves - Bloco - Não;
Cunha Bueno - Bloco - Não;
Eduardo Jorge -.B. Democ. - Sim;
Ernesto Gradella - S/p - Abstenção
Euclydes Mello - Bloco - Sim;
Fábio Feldmann - B. Democ. - Não;
Gastone Righi - Bloco - Não;
Heitor Franco - Bloco - Sim;
Hélio Bicudo - B. Democ. - Sim;
Jose Abrão - B. Democ. - Sim;
José Aníbal - B. Democ. - Sim;
José Cicote - B. Democ. - Sim;
José Genofno - B. Democ. - Sim;
José Maria Eymael- Bloco - Não;
José Serra - B. Democ. - Sim;
Uberato Caboclo - B. Democ. - Sim;
Luiz Gushiken - B. Democ.·- Sim;
Luiz Máximo - B. Democ..- Abstenção
Marcelino Romano Machado - Bloco - Não;
Marcelo Barbieri - B. DelIDC. - Sim;
Nelson Marquezelli - Bloco - Não;
Tuga Angerami - B. Democ. - Sim;
Vadão Gomes - Bloco - Sim.

Mato Grosso

Itsuo Takayama - Bloco - Sim;
Joao Teixeira - Bloco - Não;

Joaquim Sucena - Bloco - Não;
Jonas Pinheiro - Bloco - Sim;
José Augusto Curvo - Bloco - Sim;
Rodrigues Palma - Bloco - Não;
Wellington Fagundes - Bloco - Não.

Distrito Federal

Augusto Carvalho - B. Democ. - Sim;
Benedito Domingos - B. PSTR - Sim;
Chico Vigilante - B. Democ. - Sim;
Jofran Frejat. - Bloco - Sim;
Maria Laura - B. Democ. - Sim;
Osório Adriano - Bloco - Sim;
Sigmaringa Seixas - B. Democ. - Sim,

Goiás

Antônio Jesus - B. Demo~. - Sim;
Délio Braz - Bloco - Não;
Haly Margon - B. Democ. - Sim;
Lúcia Vânia - B. Democ. - Sim;
Maria Valadão - Bloco - Não;
Mauro Borges - Bloco - Sim;
Mauro Miranda - B. Democ. - Sim;
Paulo Mandarino - Bloco - Sim;
Pedro Abrão - B. PSTR - Sim;
Roberto Balestra - Bloco -' Não;
Ronaldo Caiado - Bloco - Sim;
Wilmar Rocha - Bloco - Sim;
Virmondes Cruvinel - B.. Democ. - Sim;
'li Gomes da Rocha - Bloco '- Sim.

Mato Grosso do Sul

Elfsio Curvo - Bloco - Sim;
George Takimoto - Blot'{) - Não;
José Elias - Bloco - Sim;
Nelson Trad - Bloco - Sim;
Waldir Guerra - Bloco - Não

Paraná

Basflio Villani - Bloco - Sim;
Delcino Tavares - B. PSTR - Sim;
Deni Schwartz - B. Democ. - Sim;
Edi Siliprandi - B. Democ. - Sim;
Élio Dalla-Vecchia - B. Demoé. - Sim;
Ivânio Guerra - Bloco - Nlio;
Luciano Pizzatto - Bloco - Nlio;
Luiz Carlos Hauly - B. PSTR - Sim;
Max Rosenmann - Bloco - Sim;
Munhoz da Rocha - B. Democ - Sim;
Onaireves Moura - Bloco - Não;
Pedro Tonelli - B. Democ. - Sim;
Renato Johnsson - B. PSTR - Sim;
Sêrgio Spada - B. DellIDc. - Sim;
Werner Wanderer - Bloco - Não;
Wilson Moreira - B. DelJ1Qc. - Nao.

Santa Catarina

Ângela Amin - Bloco - Não;
Dejandir Dalpasquale - B. Democ. - Sim;
Dércio Knop - B. Democ. - Sim;
Edson Andrino - B. Democ. - Sim;
Hugo Biehl - Bloco - Abstenção
Jarvis Gaidzinski - Bloco - Não;
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Nelson Morro - Bloco - Sim;
Neuto de Conto - B. Dermc. - Sim;
Ruberval Pilotto - Bloco - Não;
Valdir Colatto - B. Democ. - Sim.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - B. Democ. - Sim;
Adroaldo Streck - B. Democ. - Sim;
Adylson Motta - Bloco - Não;
Aldo Pinto - B. Democ. - Sim;
Amaury Müller - B. Democ. - Sim;
Amo Magarinos - Bloco - Não;
celso Bernardi - Bloco - Não;
Eden Pedroso - B. Democ. - Sim;
Fernando carrion - Bloco - Não;
Fetter Júnior - Bloco - Nãó;
Ibsen Pinheiro - B. Demac. - Abstenção;
Ivo Mainardi - B. DeIOOc. - Sim;
João de Deus Antunes -'Bloco - Sim;
Josê Fortunati - B. Democ. ..: Sim;
Jorge Uequed - B. Derooc. - Sim;
Luís Roberto Ponte - B. Democ. - Sim;
Mendes Ribeiro - B. Democ. - Sim;
Nelson Jobim - B.Democ. - Abstenção;
Nelson Proença - B. DeIOOc. - Sim;
Odacir Klein - B. Democ. - Sim;
Osvaldo Bender - Blocq - Abstenção
Valdomiro lima - B. Democ. - Sim;
Victor Faccioni - Bloco - Não;
Waldomiro Fioravante -'B. Democ. - Sim.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Sobre.a mesa
requerimento de destaque, de cujo teor o Sr. Secretário dará
conhecimento à Casa.

O Sr. José Serra - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem. .

O SR. PRESIDENTE absen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. JOSÉ SERRA (Bloco Parlamentar Democrático
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há uma
certa crença, difusa, de que esta será a última votação, mas
ainda falta o projeto referente ao setor de energia elétrica.
Peço a V. Ex' que reitere aos Srs. Deputados que não se
ausentem do plenário.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Presidência
apela para o Plenário no sentido de que permaneçamos aqui,
porque a Ordem do Dia está em andamento e pode ocorrer
a necessidade de eventual votação nominal.

O Sr. Gastone Righi - Sr.Presidene, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. GASTONE RIGHI (Bloco Parlamentar - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a observação de V..
Ex' merece um, esclarecimento. O Regimento impõe o espaço
de uma hora para nova verificação. Assim, essas metérias
deverão ser apreciadas agora, nesse interregno. I

O Sr. Daniel Silva --"- Sr. Presidente, peço a palavra pela._
ordem.

O SR. PRESIDENTE (lbBen Pinh~ir_o) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. DANIEL SILVA (Bloco Parlamentar - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar meu
voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa vai
determinar a reabertura do painel.

O SR. PkESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em votaç~o

o requerimento de destaque, de cujo teor o Sr. Secretáno
dará conhecimento à Casa.

É lido o seguinte requerimento.
"Sr. Presidente, solicito destaque para o § 19 do

art. 19 do Projeto n9 3.519/93."

Assina o Deputado Cunha Bueno.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Pedido de desta
que do Deputado Cunha Bueno para o § 19 do art. 19 da
emenda aglutinativa.

O Sr. Cunha Bueno - Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nobre Depu
tado Cunha Bueno, a matéria não padece de discussão. V.
Ex' tem a palavra como autor.

O SR. CUNHA BUENO (Bloco Parlamentar - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, como autor, gostaria
simplesm~nte de condenar esse processo que acabou de ser
realizado e através do qual estamos sendo massacrados.

Como já não se pode mais pedir verificação de presença,
quero poupar a Casa dessa discussão e até dessa votação,
que só poderá ser simbólica.

Portanto, quero protestar veementemente contra.a postu
ra do Líder do PMDB, que atuou com deselegância nesta
tarde e nesses dias. Como Presidente da Frente Parlamentar
Monárquica não fui, em nenhum instante, chamado para com
por a mesa de negociações. Pego totalmente de surpresa,
pelas costas, retiro o pedido de destaque para evitar o dissabor
de fazer que os meus companheiros permaneçam por mais
tempo nessa votação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Retirado o des
taque.

Requerimento de destaque do Sr. Deputado Cunha Bue
no. A Mesa indaga se S. Ex' mantém o destaque relativo
ao art. 29

O SR. CUNHA BUENO (Bloco Parlamentar - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, pelas mesmas razões
já expostas, também retiro o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Retirado o des
taque.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Requerimento
de destaque do Sr. Deputado Gerson Peres.

O SR. GERSON PERES (Bloco Parlamentar - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, também retiro o meu
destaque, lamentando profundamente o fato de que os presi
dencialistas, em um golpe magistral e bem dado, sem a vigilân
cia dos parlamentaristas, surrupiaram mais alguns minutos
da televisão para fazer o seu proselitismo.

Portanto, em hbmenagem ao Deputado Genebaldo Cor
reia, retiro meu destaque.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Há sobre a
mesa e vou submeter a votos a seguinte Redação Final.
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PROJETO DE LEI N~ 3.519-B, DE 1993

Estabelece normas complementares para a realiza
ção do plebiscito que definirá a forma e o sistema de
governo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Para representar as diferentes correntes de pen

samento sobre forma e sistema de governo serão organizadas
quatro frentes parlamentares às quais poderão se vincular
entidades representativas da sociedade civil.

§ 19 As frentes que representam, respectivamente, a
República, a Monarquia, o Presidencialismo e o Parlamen
tarismo, organizadas sob a forma de sociedade civil, devem
ter estatuto e programa definindo as características básicas
da forma e do sistema de governo que cada qual defenderá.

§ 29 As frentes devem registrar-se perante a Mesa Dire
tora do Congresso Nacional, que baixará normas para tal
fim.

§ 39 Em caso de disputa, compete à Mesa Diretora do
Congresso Nacional definir e indicar a frente que representará
a respectiva corrente de pensamento.

§ 49 Da decisão da Mesa Diretora do Congresso Nacio
nal, mediante apoiamento de dez por cento de congressistas,
cabe recursos, sem efeito suspensivo, ao Plenário do Con
gresso Nacional.

Art. 29 No período compreendido entre 19 de março
de 1993 até a antevéspera da realização do plebiscito, as emis
soras de rádio reservarão, diariamente, quarenta minutos de
sua programação, de sete às sete horas e quarenta minutos
e outros quarenta minutos de dezoito às dezoito horas e qua
renta minutos; e as emissoras de televisão reservarão, diaria
mente, quarenta minutos de sua programação, entre as treze
e treze horas e quarenta minutos, e outros quarenta minutos,
entre vinte e trinta e vinte e uma horas e dez minutos, para
divulgar, em rede nacional, a propaganda relativa ao ple
biscito.

§ 19 O espaço destinado à propaganda da Monarquia,
da República, do Presidencialismo e. do Parlamentarismo, só
pode ser utilizado pelas frentes nacionais constituídas na forma
do artigo anterior, sendo que, em cada período, cada opção
disporá de dez minutos, obedecido o rodízio na ordem de
apresentação.

§ 29 A utilização do espaço e do tempo a que se refere
o caput deste artigo respeitará posições político-partidárias
diferenciadas, na proporção de sua representação parlamentar
na respectiva frente.

§ 39 O tempo destinado à defe~a da República será divi
dido em duas partes iguais, acresci<;ias ao tempo lias Frentes
Parlamentarista e Presidencialista, para defesa exclusiva da
República.

§ 49 O Partido Político que, por decisão de seu órgão
diretivo nacional, apoiar qualquer uma das opções objeto da
consulta plebiscitária a que se refere esta lei terá assegurada
a sua participação no horário gratuito no rádio e na televisão
reservado àquela opção na proporção de sua representação
parlamentar, independentemente da sua integração na respec
tiva frente.

§ 59. Para efeito do cálc.ulo do tempo previsto no pará
grafo anterior levar-se-á em conta o número de parlamentares
que se identifique com a ~pção feita pelo seu Partido em
relação ao total dos parlamentares que apóiem a mesma pro
posta.

§ 69 Os componen~es da Frente Parlamentar cujo Par
tido Político se utilizar do tcmpo previsto no § 49deste artigo
não terão direito de reivindicar participação na parcela rema
nescente do tempo destinado à respectiva frente.

§ 79 A produção, quando solicitada, e as transmissões
e as gerações de imagem e som serão feitas, gratuitamente,
pela Radiobrás, podendo as frentes nacionais, de comum acor
do com as emissoras de rádio ou televisão, dispor, de modo
diverso, do respectivo espaço de tempo, utilizá-lo contínua
ou fracionadamente e, ainda, alterar o horário ou optar por
divulgações regionais. .

§ 89 As emissoras de rádio e televisão podem abater
de sua renda bruta, para efeito de Imposto de Renda, ..:omo
despesa, o valor correspondente ao espaço utilizado na campa
nha do plebiscito, nos termos desta lei.

Art. 39 Da dotação do Tribunal Superior Eleitoral 
TSE, para despesas com a realização do plebiscito de 21 de
abril de 1993, dez por cento serão destacados e repassados
às Frentes Parlamentares e aos Partidos Políticos referidos
no § 49 do artigo anterior, em partes iguais. para utilização
na divulgação das questões objeto de consulta plebiscitária
sobre a forma e o sistema de governo.

Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral - TSE
regulamentará, através de resolução, a forma da prestação
de contas, pelas Frentes Parlamentares, dos recursos orçamen
tários de que trata o caput deste artigo.

Art. 49 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 19de fevereiro de 1993. - Nilson Gib

son, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Os Senhores
que a aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Vai ao Senado Federal.

O Sr. Cunha Bueno - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro)- Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. CUNHA BUENO (Bloco Parlamentar - SP, Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro o meu voto
contrário. Gostaria também de recorrer à Comissão de Consti
tuição e Justiça e de. Redação das votações de hoje e da
tramitação desse projeto, que considero anti-regimental e in
constitucional.

Portanto, peço deferimento a V. Ex~ da consulta à Comis
são de COIlstituição e Justiça e de Redação da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa recebe
o recurso de V. Ex~ e o encaminha à Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, sem efeito suspensivo. .

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) 

-2-
PROJETO DE LEI N9 3.497-B, DE 1993

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n9
3.497-A, de 1993, que "dispõe sobre a fixação dos níveis
das tarifas para o serviço público de energia elétrica,
extingue o regime de remuneração garantida, e dá ou
tras providências", tendo parecer, do Relator desig
nado pela Mesa, em substituição à Comissão de Minas
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e Energia, pela aprovação, com substitutivo (Relator:
SI. Marcelo Barbieri), pendente de pareceres das Co
missões de Finança e Tributação; de Constituição e
Justiça e de Redação; e, de Economia, Indústria e
Comércio (audiência).

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Para oferecer
parecer ao projeto em substituição à Comissão de Economia,
Indústria e Comércio, concedo a palavra ao Sr. Deputado
José Carlos Aleluia.

O Sr. Cunha Bueno - SI. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. CUNHA BUENO (Bloco Parlamentar - SP. Sem
revisão do orador.) - SI. Presidente, peço a suspensão da
sessão, porque o assunto que será discutido agora, a reforma
fiscal, parece-me de somenos importância. O que interessava
o Líder do PMDB para poder cumprir o acordo com o Sr.
Leonel Brizola já foi votado. A Casa já se esvaziou.

Portanto, peço ao Deputado José Carlos Aleluia que,
por amor-próprio, deixe de dar o seu parecer hoje, porque
não há mais quorum, já que o assunto que interessava à Lide
rança do PMDB, beneficiar o Sr. Leonel Brizola com dez
minutos na televisão, já foi votado.

Por isso, sugiro a S. Ex" um Deputado eficiente e brilhan
te, que, por amor-próprio, não faça esse papel na tribuna:
dar um parecer com o plenário vazio.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Para oferecer
parecer ao projeto em substituição à Comissão de Economia
tem a palavra o Deputado José Carlos Aleluia.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (Bloco Parlamentar
- BA. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
D~putados, esta Casa recebeu do Poder Executivo um projeto
cUJa ementa pode tranparecer uma simples alteração no siste
ma tarifário do setor elétrico brasileiro.

Diz a ementa que o projeto "dispõe sobre a fixação dos
níveis das tarifas para o serviço público de energia elétrica,
extingue o regime de remuneração garantida e dá outras provi
dências."

Esse projeto, no meu entendimento, tem profundidade,
mas trata de maneira superficial de uma questão tão complexa
como a desorganização completa por que passa hoje esse setor.
Em princípio, o projeto propõe a desequalização tarifária e
transfere, pelo menos pretende transferir, para as empresas
distribuidoras e supridoras de energia elétrica a iniciativa de
propor suas tarifas, sem disporem mais da chamada remune
ração mínima garantida. Desequaliza as tarifas e dá liberdade
para que as empresas proponham suas próprias tarifas.

Este, eu poderia dizer, é um mérito do projeto, na medida
em que podemos, embora isso não esteja muito claro, passar
do chamado regime pelo custo de serviço, que era um estímulo
à ineficiência, para o chamado regime pelo preço da energia
elétrica produzida ou energia elétrica distribuída.

Esssas são intenções do projeto que, no meu entendi
mento, não estão muito bem atendidas na redação objeto
de acordo. Mas temos de reconhecer que esse projeto tem
o mérito de não deixar a fixação das tarifas na mão do Poder
Executivo, que tem demonstrado indisposição para corrigir
as tarifas dos serviços públicos de energia elétrica em particular
e dos outros serviços em geral.

Se permanecêssemos na situação em que estamos nos
últimos meses, não só a Eletrobrás continuaria em condição
pré-falimentar com suas empresas supridoras federais, como
também as empresas estaduais caminhariam rapidamente para
essa situação.

Há nesse projeto uma intenção de transferir o ônus polí
tico de propor a tarifa para as empresas estaduais de eletrici
dade. Isso foi objeto de acordo. As empresas estão dispostas,
pelo 9ue pude entender, a propor essas tarifas.

E necessário que a sociedade saiba que, neste momento,
as tarifas estão com preços irreais e que o projeto prevê a
possiblidade de que através de entendimentos entre a empresa
estadual - mas privada em alguns casos - e o poder conce
dente federal seja estabelecido um regime de progressão tarifá
ria que permita, ao longo de certo tempo, repor os valores
reais da tarifa e começar a trabalhar com base nos custos.

É necessário que se diga que o regime de remuneração
garantida, que esta lei pretende extinguir, gerou a chamada
Conta de Resultados a Compensar, hoje estimada em 22 bi
lhões de dólares. Repito: 22 bilhões de dólares. O projeto,
em sua redação original, pretendia puramente penalizar as
empresas que pagaram, sem oferecer a elas nenhum tipo de
compensação.

Por outro lado, a redação original era puramente um
prêmio, um incentivo e um louvor aos inadimplentes, em
geral os Estados mais ricos, que usaram os recursos tanto
das reservas a serem transferidas quanto os da energia compra
da, vendida, recebida e não paga, para aumentar a inadim
plência do setor. O projeto, da maneira que foi concebido
inicialmente, dava o tratamento de papel de ouro à Conta
de Resultados a Compensar das empresas inadimplentes e
tratamento de dinheiro podre, a chamada moeda podre, para
a Conta de Resultados a Compensar das empresas que, muitas
vezes com sacrifício dos Estados em que elas atuam e dos
consumidores por ela servidos, fizeram esforços e mantiveram
em dia seus pagamentos.

Portanto, este projeto pretende fazer um encontro de
contas da ordem de 22 bilhões de dólares. O Estado mais
rico da Federação, São Paulo, sozinho, poderá fazer um en
contro de contas de ordem de 5,5 bilhões de dólares.

Ora, Srs. Deputados, é necessário que a sociedade saiba
que muitos de nós entendem que tem de haver uma mudança
na proporcionalidade da representação dos Estados nesta Ca
sa. Mas a demonstração que o Estado de São Paulo dá, ao
fazer um esforço bem-sucedido que resultará na aprovação
deste projeto, deixa aqueles que admitem a revisão da propor
cionalidade preocupados, pois no futuro o Estado de São
Paulo e os Estados mais ricos terão uuma representação ainda
maior, o que poderá gerar contas maiores do que 22 bilhões

. de dólares.

Amanhã aprovaremos uma reforma fiscal que cria um
imposto ao qual a sociedade faz uma série de restrições. Sabe
mos que este imposto pretende arrecadar aproximadamente
5 bilhões de dólares por ano. Esta conta que estamos pagando
hoje, com este projeto, apenas para o Estado de São Paulo
transfere mais do que um ano de IPMF às custas dos Estados
mais pobres da Federação.

Este projeto reconhece que foi feita uma política equivo
cada de tarifas e que, graças a isso, os contribuintes deste
País pagarão a energia mais cara que se pode pensar, isto
é, uma parte por causa das tarifas e outra parte pelo endivida
mento do Governo Federal e dos Estados.
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Encaramos o projeto como fato consumado; a força dos
que o apóiam é muito grande. Procuramos fazer um trabalho
apresentando, em princípio, um substitutivo para ser discu
tido. O que pretendia nosso substitutivo? Iniciar uma revisão
do setor institucional de energia elétrica, a partir dessa pro
posta. Vimos que não havia possibilidade política de ser ela
aprovado; por isso resolvemos negociar, e da negociação sur
giu o projeto que será apresentado pelo colega Deputado
Marcelo Barbieri, fruto do esforço conjunto de S. Ex" das
Lideranças e do competente Presidente da Eletrobrás, que
herdou esse sistema de caos, e que, de maneira obstinada,
pretende recuperar de alguma forma esse setor.

Antes de encerrar meu relato, que é favorável, com gran
des restrições, à aprovação do Projeto substitutivo negociado,
de autoria do Deputado Marcelo Barbieri, gostaria de mencio
nar compromissos assumidos pelo Governo Federal através
do seu Líder nesta Casa. O primeiro é o de que não serão
vetados itens desse projeto, particular~nteaqueles que pre
tendem dar algum valor às contas de ~.;das empresas que
corretamente pagaram seus débitos e que felizmente, de algu
ma forma, serão compensadas.

O Presidene da Eletrobrás assumiu alguns compromissos
com as empresas de distribuição das Regiões Norte e Nordeste
no sentido de refinanciar os empréstimos feitos a essas empre
sas entidades internacionais e pela própria Eletrobrás.

Quero dizer também que há um Gompromisso do Governo
Federal, por intermédio do seu Líder, para que no prazo
máximo de 180 dias envie a esta Casa um projeto que de
fato proponha a revisão institucional do setor, a fim de que
se ponha ordem na casa e se possibilitem novos investimentos,
não só investimentos públicos federal e estaduais, mas sobre
tudo investimentos particulares.

Há avanços no projeto negociado, mas recomendo sua
aprovação com muitas ressalvas, com ressalvas sobretudo da
queles que pagaram. (Palmas.)

O Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
secundando a palavra do Relator, gostaria de dizer que esses
compromissos foram acordados pelo Presidente da Eletrobrás
e pela Liderança do Governo e outros Líderes, numa reunião
que se realizou durante toda a tarde de hoje.

O Sr. Antônio Morimoto - Sr. Presidente, peço a p~lavra

pela ordem. '
O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V:. Ex~

a palavra.
O SR. ANTÔNIO MORIMOTO (Bloco Parlamentar 

RO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Ex' conce
deu a palavra ao Relator, Deputado Marcelo Barbieri, cujo
parecer não foi publicado. Portanto, isso impede de apreciar
mos a matéria nesta sessão.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Deputado An
tônio Morimoto, a Mesa dispõe da publicação do parecer
do Deputado Marcelo Barbieri. O relatório está sobre a mesa,
publicado em avulso.

O SR. ANTÔNIO MORIMOTO - O parecer foi modifi
cado na reunião de Líderes, mas esta modificação não foi

.publicada. Ninguém tem conhecimento disso.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Há sobre a
mesa e vão à publicação as seguintes

EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO PL N9
3.497/93

- N9 1-

O § 39 do art. 19 do Projeto de Lei n9 3.497, de 1993,
passa a ter a seguinte redação:

"Art. 19 .
§ 39 No custo do serviço mencionado no pará

grafo anterior serão obrigatoriamente incluídos os valo
res relativos aos preços da energia elétrica comprada
aos concessionários supridores, inclusive o transporte
da energia gerada pela Itaipu Binacional e os relativos
às quotas anuais da Reserva Global de Reversão 
RGR - e ao rateio do custo com a iluminação pública
das cidades e de combustíveis fósseis."

O art. 99, que dá nova redação ao art. 4\' e seus parágrafos
da Lei n95.655, de 20 de maio de 1971, com a redação dada
pelo Decreto-Lei n9 2.432, de 17 de maio de 1988, passam
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 49 Serão computados no custo de serviço
das empresas concessionárias, supridoras e supridas,
quotas anuais da reversão, com a finalidade de prover
recursos para reversão, com encampação, expansão e
melhoria dos serviços públicos de energia elétrica, in
clusive para cobertura parcial de custos com a obrigato
riedade de assumência da responsabilidade pela ilumi
nação pública das cidades, que passa a seus cargos,
por força desta lei."

Justificação

Com a grave crise que tem afetado as finanças públicas
municipais, não só tem levado os municípios a inadimplência
com suas obrigações financeiras junto às concessionárias, co
mo também tem exaurido os seus minguados recursos finan
ceiros e orçamentários com a manutenção e expansão dos
serviços de iluminação pública das áreas urbanas das sedes,
distritos e vilas das mais de 5.000 cidades brasileiras, torna-se
necessária tal medida com o viso de aliviar os municípios
dessa obrigação, principalmente pela cristalina e inquestio
nável inconstitucionalidade da taxa de iluminação pública.

A decisão é justa, legal e constitucional, além de consti
tuir-se um instrumento de distribuição de renda, uma vez
que paga mais quem consome mais, liberando recursos para
as políticas sociais e desenvolvimentistas, principalmente no
apoio à criança, ao adolescente, ao idoso, ao pobre e ao
carente, como também à educação, à saúde, à segurança públi
ca, a habitação e ao desporto, lazer e à urbanidade e urba
nismo.

Outro aspecto relevante é que uma boa política de ilumi
nação pública tem reflexo diverso ao próprio conforto das
cidades, como por exemplo a própria segurança pública e
a segurança de quem trabalha ou estuda à noite e até mesmo
no espairecer das pessoas laboriosas, pelas vias públicas, no
convívio social, através de visitações, as atividades dos templos'
religiosos em horários noturnos e até mesmo as situações de
energia e o transporte coleIivo noturno, além de tantos outros
aspectos relevantes.

Por outro lado as concessionárias, quase todas com exces
so de pessoal em seus quadros de pessoal dos serviços auxilia-
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res, poderão redistribuir melhor o pessoal já existente, com
racional utilização de suas estruturas e equipamentos.

Assim sendo elas não terão custos extras a não ser a
incumbência das tarefas de mister, cujos serviços terão os
seus custos incorporados ao custo tarifário, sem afetar os lucros
previstos em lei. e compatibilizando e adequando melhor as
políticas urbanas de iluminação pública.

Com estas e muitas outras considerações espero receber
de meus insignes pares apoio para aprovação da matéria como
posta, numa homenagem justa e necessária aos sofridos muni
cípios brasileiros, que se beneficiarão sobremaneira, bem as
sim os seus municípios que honrosamente representamos pelo
voto popular. - Antonio Faleiros - Vlamidir Palmeira 
José Serra - Eden Pedroso.

- N9 2-

Art. 19 As cláusulas contratuais e termos tarifários res
pectivos de geradores para distribuidoras de energia elétrica,
e dessas para concessionários e usuários, serão definidas por
um Conselho Federal de Energia, e, em cada Estado, por
um Conselho Estadual.

§ 19 Os Conselhos de Energia reunir-se-ão ordinaria
mente a cada período pré-fixado, e extraordinariamente quan
do convocados pelo Presidente ou por um terço dos membros.

§ 2° O Presidente do Conselho é eleito a cada dois anos,
quando da la reunião, convocada pelo representante do Pro
con à instância estadual equivalente.

§ 3° O Conselho Federal de Energia compõe-se de re
presentantes dos Ministérios de Minas e Energia, do Planeja
mento, das Confederações da Indústria, do Comércio e da
Agricultura, do Procon e das diretorias geradoras, distribui
doras e concessionárias de âmbito nacional e estadual.

§ 4° Os Conselhos Estaduais de Energia compõem-se
de membros indicados pelo Governador para representar as
Secretarias de Governo equivalentes às atividades de geração
e suprimento energético; e de Planejamento; de membros
das entidades estaduais das classes de usuários e represen
tantes paritários às classes consumidoras para as geradoras,
distribuidoras e concessionárias.

§ 5° Os integrantes dos Conselhos não serão remune
rados, exceto como integrantes dos respectivos órgãos repre
sentados; não terão assento permanente no Conselho por mais
de dois anos, e não podem estar vinculados a outras organi
zações que possam eventualmente aproveitar-se de sua posi
ção privilegiada.

Justificação

O Governo propõe a iniciativa do projeto em que reor
dena o sistema de fornecimento e distribuição de energia elétri
ca de holding governamentais e outras geradoras para as distri
buidoras estatais, e destas para o público. Há subsídios embu
tidos nessas transações e prejuízo generalizado para o público
com o descontrole dos processos de endividamento interse
torial do governo.

Entretanto, é indispensável que os contratos a que vão
se submeter as concessionárias e geradoras, bem como seu
tratamento para com o público seja controlado. Esse controle
será feito de preferência e com mais acerto por um Conselho'
Deliberativo composto dos interessados, à guisa de um condo
mínio em que os interesses de todos e cada grupo seja devida
mente debatido e acertado. Ademais, os custos de energia
elétrica repassado às indústrias, produtores rurais, e presta
dores de serviços acabam sendo embutidos nos custos e preços
finais dos respectivos produtos e serviços. Quem avalia tais

custos e repasses? Tal sistemática participativa, nos Estados
Unidos, é consagrada e institucionalizada a nível estatal. Al
guém desatrelado do Poder Público deve fiscalizar o desem
penho das concessionárias estaduais, visando coibir o aumento
tarifário única e exclusivamente para cobrir ineficiências admi
nistrativas.

A sociedade brasileira está se organizando e o governo
deve mirar-se nos seus moldes de organização participativa
de modo que o interesse público seja percebido com mais
precisão da parte de representantes envolvidos nos problemas
da sociedade.

É da própria essência da democracia, principalmente nos
moldes participativos que pretendemos seja a nossa Emenda,
que as soluções partam dos interessados e não de intermediário
onipotente na direção de empresas, em condições pouco trans
parentes para o povo.

É nossa justificativa. - Victor Faccioni - Germano Ri
gotto.

- N9 3

Inclua-se o seguinte artigo:
"Serão computados no custo de serviços das empresas

concessionárias supridoras e distribuidoras, Quotas Anuais
de Complementação Financeira, QCF, com a finalidade de
prover recursos para o equilíbrio econômico-financeiro das
concessionárias de serviços público". de energia elétrica situa
das em regiões pioneiras da Amazônia Legal.

§ 19 A Quota Anual de Complementação Financeira
- QCF - é fixada em caráter temporário num prazo máximo
de 3 (três) exercícios, podendo ser renovada uma única vez,
por mais 3 (três) exercícios a critério do DNAEE.

§ 29 A Quota Anual de Complementação Financeira
- QCF - a ser fixada pelo Poder Concedente corresponde
ao produto de até 0,5% (meio por cento) incidente sobre
o investimento do concessionário, composto pelos saldos pro
rata tempore, nos exercícios de competência, do Ativo Intan
gível, bem como deduzindo-se a depreciação acumulada, as
doações e subvenções para investimentos e obrigações espe
ciais - reversão, amortização, contribuição do consumidor
e participação da União.

§ 39 Os concessionários de serviços de energia elétrica
depositarão suas Quotas Anuais de Complementação Finan
ceira - QCF -, em duodécimos, até o último dia útil de
cada mês, em agência do Banco do Brasil S.A., na conta
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS para
a formação da Reserva de Complementação Financeira 
RCF.

§ 49 A Conta Reserva de Complementação Financeira
- RCF - proverá recursos para a garantia do equilíbrio
econômico-financeiro das concessionárias dos serviços públi
cos de energia elétrica localizadas na Amazônia Legal, sendo
movimentada pela Eletrobrás sob expressa determinação do
DNAEE.

§ 59 Não farão jus ao recebimento das Quotas de RCF
as concessionárias de servioçs públicos de energia elétrica,
situadas na Amazônia Legal, que tenham 75% do seu mercado
atendido com energia elétrica de origem hidráulica."

Justificação

O atendimento de energia elétrica dos consumidores dos
Estados situados na Amazônia Legal é feito em sua maioria
atra~ésde unidades geradoras diesel distribuídas pelas diversas
localidades de seu interior.
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Trata-se de um atendimento pioneiro, com baixa densi
dade de carga, com custos elevados de equipamentos e mate
riais, dificuldades de mão-de-obra e transporte devido a gran
des distâncias.

Assim, a desequalização tarifaria, prevista no projeto de
lei, tem reflexos sumamente elevados na definição dos novos
níveis de tarifa de fornecimento.

Embora esteja prevista no projeto de lei, a criação da
Conta de Consumo de Combustíveis - CCC - de âmbito
nacional, o preço médio do kW/h a ser vendido poderá chegar
ainda a mais do dobro do que ocorre atualmente.

Assim, é necessário criar outros mecanismos, mesmo em
caráter temporário, que permita uma complementação de re
cursos financeiros a empresas situadas na Amazônia Legal,
a critério e sob a fiscalização do DNAEE.

A medida que essas medidas forem se adaptando à nova
realidade tarifária do País e que seus sistemas passam a ser
atendidos por energia elétrica de origem hidráulica, essa com
plementação financeira será reduzida ou totalmente elimi
nada.

Tratando-se de uma área pioneira, a medida ora proposta,
isto é, a adoção de Quota Anual de Complementação Finan
ceira - QCF - para formação da Reserva de Complemen
tação Financeira - RCF - é de vital importância para as
empresas concessionárias do serviço público de energia elétri
ca localizadas na Amazônia Legal, pois do contrário elas não
terão condições de operação em nível técnico e econômico
financeiro satisfatório para propiciar o desenvolvimento dessa
região já tão defasada das demais do País - Reditário Cassol
(PTR) - Salatiel Carvalho (PTR) - Jones Santos Neves (PL) ,
- Paes Landim (Bloco).

- N~4-

Inclua-se no art. 1~ do projeto o seguinte parágrafo:

"§ 4~ A remuneração do concessionário distri
buidor, a ser computada no preço final cobrado ao
consumidor de serviços de energia elétrica, ficará, no
máximo, em 12% (doze por cento) acima da tarifa
paga ao concessionário supridor."

Justificação

O parágrafo cuja inclusão ora propomos destina-se a fixar
uma margem de remuneração para o investimento do conces
sionário distribuidor. Protegendo o consumidor final e estimu
lando a busca de maior eficiência por parte das referidas em
presas concessionárias.

Sala das Sessões, Jones Neves - Eden Pedroso - Luís
Eduardo - Aldo Rebelo.

- N~5-

Acrescente-se ao § 3~ do art. 7~ do Substitutivo após a
expressão "dezembro de 1992", a expressão "e vincendos
até 30 de junho de 1993".

Justificação

Para não premiar a ineficiência e inadimplência, pretendo
dar aos credores o direito de usar seus créditos.

Sala das Sessões, 1~ de fevereiro de 1993. - Adylson.
Motta - Victor Faccioni.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Marcelo Barbieri, Relator designado
em substituição à Comissão de Minas e Energia.

o SR. MARCELO BARBIERI (Bloco Parlamentar De
mocrático - SP. Para emitir p,arecer.) - Sr. Presidente, como
V. Ex' acabou de dizer, o relatório, a análise das emendas
e o projeto substitutivo foram publicados em avulsos. Durante
esse período recebemos várias emendas, várias sugestões, vá
rias propostas dos demais relatores, Deputados Manoel Castro
e José Carlos Aleluia, e hoje ficamos o dia inteiro em negocia
ções para tentarmos atender aos reclamos de vários Deputados
com diversos pontos de vista.

Nesse sentido, Sr. Presidente, estamos trazendo uma su
bemenda substitutiva com o intuito de atender aquelas reivin
dicações que ainda não haviam sido contempladas no nosso
substitutivo. Portanto, estamos apresentando uma subemenda
que contempla não diria 100%, mas 99% de todos os reclamos,
principalmente dos Estados que precisam de uma política tari
fária mais justa, e também dos consumidores que apresen
taram, através de emendas de Deputados, várias sugestões.

Assim, Sr. Presidente, as pequenas modificações realiza
das no nosso substitutivo foram no sentido do atendimento
das reivindicações das empresas e dos Deputados que repre
sentam seus Estados, que queriam ver algumas modificações
no substitutivo. Razão por que pergunto a V. Ex' me autoriza
a fazer a leitura dessa emenda substitutiva para que o Plenário
possa ser esclarecido sobre as pequenas modificações em nosso
substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Eminente De
putado Marcelo Barbieri, a Presidência indago se V. Ex' está
concluindo por uma emenda substitutiva ao parecer anterior.

O ~R. MARCELO BARBIERI - Exatamente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Indaga também
de V. Ex' se é aquela que se encontra sobre a mesa, com
um total de sete páginas.

O SR. MARCELO BARBIERI - Sim.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nobre Depu
tado, a Mesa se inclina pela publicação desse substitutivo,
considerando a extensão e a necessidade de que possa °Plená
rio lê-lo. Não estou inovando, mas sempre tenho tido esse
cuidado quando a matéria, mesmo acordada, envolve modifi
cações substanciais. A Presidência se inclina pela publicação,
o que dispensaria a leitura, e colocaria a matéria na pauta
da sessão de amanhã, adotando também a proposição do De
putado Antônib Morimoto, que a formulou no momento em
que o Presidente não tinha conhecimento ainda de uma altera
ção tão profunda no texto anterior.

O SR. MARCELO BARBIERI - Veja bem, Sr. Presi
dente, as modificações que fizemos no substitutivo foram no
sentido de atender à proposta do Deputado José Carlos Ale
luia e da fusão das propostas dos Deputados Victor Faccioni
e Eden Pedroso, do PDS e PDT, respectivamente, do Rio
Grande do Sul, e do Deputado Luiz Salomão, do PDT do
Rio de Janeiro. São propostas surgidas no dia de hoje e que
foram acopladas a outras indicações para se conseguir compor
um acordo de Lideranças para aprovação do projeto. Mas
acho que o encaminhamento que V. Ex' pretende dar é correto
e o apóio nesse se~tido.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Peço a V. Ex'
que conclua seu relatório, dando parecer sobre as emendas

- de plenário, e que encaminhe o substitutivo à Mesa para publi
cação.
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o SR. MARCELO BARBlERI - Sr. Presidente, exata
mente considerando as emendas de plenário - que tivemos
oportunidade de analisar, todas elas, no dia de hoje - é
que concluímos pela apresentação dessa subemenda substitu
tiva. Tive acesso a todas as emendas de plenário hoje. anali
sei-as e levei-as à reunião dos Líderes para se compor essa
subemenda substitutiva que apresentei neste momento ao Ple
nário.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Mas V. Ex'
encaminhou uma 3ubemenda substitutiva. Suponho que V.
Ex'. no parecer às emendas de plenário. já as contemplou.
O parecer é pela rejeição das emendas?

O SR. MARCELO BARBIERI - Pela rejeição das emen
das na forma da subemenda substitutiva. Mas o nosso parecer
é contrário a todas as emendas de plenário.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Deputado José
Carlos Aleluia, V. Ex' não ofereceu parecer às emendas de
plenário. Por gentileza. queira fazê-lo.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (Bloco Parlamentar
- BA. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, nosso parecer
é pela rejeição das emendas de plenário. exceto da Emenda
n" L que foi acolhida parcialmente pelo Deputado Marcelo
Barbieri.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Deputado, se
foí acolhida c consta do substitutivo, V. Ex' dá parecer contrá
rio às emendas não acolhidas pelo Relator?

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presidente, dou
parecer contrário às emendas. mas ressalto que a Emenda
n" 1 foi aprovada parcialmente pelo Deputado Marcelo Bar
bien.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - V. Ex' entende
prejudicada a Emenda nu I?

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Entendo acatada
parcialmente pelo parecer do Deputado Marcelo Barbieri.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Circunstancial
mente. entào. estão prejudicadas. e o parecer de V. Ex' é
contrário a todas as emendas de plenário.

O SR. MARCELO BARBIERI - Sr. Presidente. não
sei se me fiz daro. As emendas apresentadas em plenário
foram contempladas na subemenda substitutiva. Por isso. dei
parecer contrário a essas emendas. Não digo que as neguei.
mas que as aproveitei na subemenda substitutiva.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - V. Ex' as consi
dera por prejudicadas por tê-las aproveitado.

O parecer é contrário.
O Sr. José Luiz Maia - Sr. Presidente. peço a palavra

pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. JOSÉ LUIZ MAIA. (Bloco Parlamentar - PI.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de fazer
um apelo a V. Ex" e ao Relator no sentido de que fizessem
distribuir pelo menos às Lideranças uma cópia dessa sube
menda substitutiva.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vamos publicar
o substitutivo.

O SR. JOSÉ LUIZ MAIA - Sim. vão publicá-lo, mas
vamos recebê-lo na hora da votação. Gostaria de lê-lo antes.

Faço um apelo no sentido de colaborarem conosco, pois
não custa mandar uma cópia para as Lideranças. Do contrário,
vou ter de pedir verificação de quorum, porque não vou votar
a matéria sem conhecimento de seu conteúdo.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Deputado José
Luiz Maia, vou encaminhar a V. Ex' uma cópia, como a
todos os Líderes.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Para oferecer
parecer ao Projeto e às Emendas de Plenário, em substituição
à Comissão de Finanças e Tributação, concedo a palavra ao
Sr. Deputado Manoel Castro.

O SR. MANOEL CASTRO (Bloco Parlamentar - BA.
Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, registro minha discor
dância integral com as observações feitas pelo Deputado José
Carlos Aleluia.

Quero dizer também que participamos intensamente da
discussão do projeto. Hoje à tarde foi convocada uma reunião
especificamente com essa finalidade, na qual concordamos
todos - eu mesmo, na condição de Relator substituto da
Comissão de Finanças e Tributação - com a emenda substi
tutiva.

Entendo. igualmente que as emendas de plenário devam
ser rejeitadas, na medida em que parte delas foi contemplada,
e as que não o foram estão efetivamente prejudicadas.

Portanto, esse é o nosso parecer.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Para oferecer
parecer ao Projeto e às Emendas de Plenário, em substituição
à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, tem a
palavra o Sr. Deputado Jesus Tajra.

O SR. JESUS TAJRA (Bloco Parlamentar - PI. Para
emitir parecer.) - Sr. Presidente, depois dos brilhantes deba
tes e das considerações feitas pelos Relatores que me antece
deram. devo dizer que cabe à Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação apenas apreciar o aspecto constitucional
e jurídico do projeto e, agora, também da subemenda substi
tutiva apresentada pelo Deputado Marcelo Barbieri. Conside
rando apenas esse aspecto, devo dizer que o projeto, como
a subemenda, preenche os requisitos de constitucionalidade
e juridicidade.

Por isso, opinamos favoravelmente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Deputado Jesus
Tajra, solicito a V. Ex' que dê parecer sobre as emendas
de plenário.

O SR. JESUS TAJRA - Sr. Presidente, as emendas de
plenário apresentadas, pelo aspecto de constitucionalidade
e juridicidade, preenchem também os requisitos.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Encerrada a
discussão.

A matéria sai 'da pauta para publicação da Subemenda
Substitutiva e volta à Ordem do Dia da sessão extraordinária
de amanhã, a realizar-se às 10 horas.

- N9 3-

PROJETO DE LEI N9 3.514, de 1993

(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n9

3.514, de 1993, que "submete a delibiberação do Con
gresso Nacional o texto do Projeto de Lei que especifica
os critérios para reposicionamento de servidores públi
cos federais civis e militares, e dá outras providências".



Fevereiro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Terça-feira 2 2549

Pendente de pareceres das Comissões de Trabalho,
de Administração e Serviço Público; de Finanças e Tri
butações; e de Constituição e Justiça e de Redação.

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco Democrático - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é evidente que
não há quorum para o exame da matéria constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Há requeri
mento sobre a mesa.

Convido o Deputado Jair Bolsonaro a apresentar mais
um serviço a esta Casa como Secretário ad hoc dos nossos
trabalhos.

É lido o seguinte requerimento:

"Sr. Presidente, requeiro a V. S' adiantamento,
por duas sessões, da discussão do Projeto de Lei nU
3.514/93. Sala das sessões, 1° de fevereiro de 1993."

. Assinam: Deputada Maria Laura, do PT, e Deputado
Edson Silva, do PDT.

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco Parlamentar Demo
crático - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
a Liderança do Governo também concorda, com o adianta
mento.

. O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em votação
o requerimento.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

Aprovado.•
O SR. ANTONIO MORIMOTO (Bloco Parlamentar 

RO. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, eu tinha reque
rido destaque para duas emendas ao projeto cuja discussão
V. Ex' acabou de encerrar. Pergunto a V. Ex': encerrada
a discussão, retirado o referido projeto de lei da pauta de
hoje para ser incluído na de amanhã, o meu destaque continua
valendo? '

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - SI. V. Ex' o
encaminhou tempestivamente, está preservado o destaque de
V. Ex'

O SR. ANTÔNIO MORIMOTO - Ele está sobre a mesa.
O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Se está sobre

a mesa, está mantido o destaque.

O SR. ANTÔNIO MORIMOTO - Muito obrigado.

VI - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Não havendo
quorum para apreciação de matéria constitucional e nada mais

.havendo a tratar, vou encerrar a Sessão.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) 

COMPARECEM MAIS OS SRS:.

PARA'

JOSE DICXD

N.AN SOUZA
PEDRO NOVAIS
RDSEANA SARNEY
SARNEY FILHO

AECIO DE BORBA
ANIONIO rDS SANrOS
CARlOS BENEVIDES
CARIDS VIRGILIO
EDSON SILVA
ERNANI VIANA
GONZAGA MJrA
JACKSON PEREIRA
JOSE LINHARES
LUIZ GIRA0
LUIZ PONI'ES
MARC'0 PENAFDRTE
MARIA LUIZA FONrENELE
MAURO SAMPAIO
MJRONI 'IDRGAN
ORLANOO BEZERRA
PINHEIRO LANDIM
SERGIO MACHADO
UBIRATAN AGUIAR
VICENl'E FIALHO

PIAUI

B. SA
CIRO NCGUEIRA
JESUS TAJRA
JOAO HENRIQUE
JOSE LUIZ MAIA

HURIID REZENDE
MUSSA DEMES
PAES LANDIM
PAUID SILVA

HIO GRANDE 00 IDRl'E

FLAVIO RCCHA
IBERE FERREIRA
JQ110 t"AUSTnK)
NB;Y lOPES

B.. PSTR
BLOCO
BIDCO
BLOCO

BIDCO
BLOCO
B.Df<'~

BIOCO
B.DEM~

B.Dm-re
B.DmJj)C
B.DEMJC
B.DEMJC
B.D~

B.DEMJC
B.DEMJC
B.DEMOC
B.DEM'X:
B.DEMJC
BICCO
B.DEr-~

B.DEHX
B.DID-iJC
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BLOCO
~O

BLOCO
B.DEIvD'.::
BLOCO

B.DEMJC
BIOCO
BI.OCO
B.DEMJC

JcmD ROOOI.ro
JOSE BURNE:l"'l'
JOSE REINALOO

BlJXX)

BLOCO
BLOCO

ADAU'ID PEREIRA
EFRAIM IDRAIS
LOCIA BRAGA
VITAL 00 REGO

BLOCO
BLCCO
B.DEM::C
B.DEMOC



2550 Terça-feira 2 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Fevereiro de 1993

Deixam de' comparecer os Senhores: PARAIBA

JOOE MARANHAO B.DErDC
RORAIMA

JULIO CABRAL B~PS'l"'R • PERNAMBlX:.'O

ALVARO RIBEIRO B.DF.M)C
AMAPA GILSON MACHAOO BLOCO

JOSE M:>URA BIOCO
ERALOO TRINDADE BIlXX)

MAURILIO FERREIRA LIMA B.DEM::lC
SERGIO BARCELIDS BIDCO MIGUEL ARRAES B.DEMX:

PARA'
ALAOOAS

GIOVANNI QUEIROZ B.D~
ME.NIXJNCA NNIO B• .cEMX

AMAZOOAS ROBERro TORRES BJ1XX)

.ATIIA LINS BAHIA

RONOONIA JAIRO CARNEIRO BIfr.O
JOAO CARI.DS BACEIAR BIOCO

B.PSTR RIBEIRO TAVARES BIOCOCARIOS CAMURCA
UBALOO DANrAS B.DEM:~EDlSOO FIDELIS BI.JXD

.ACRE

CELIA MENDES MINAS GERAIS

AIDISIO VASCONCE:I:Jl3 B.DEM:C
'IOCANrINS

ALVARO PEREIRA B.Dm:C
ARMANOO COSTA B.DEMX::DERVAL DE PAIVA B.DEMJC
Gm'ULIO NEIVA BIJX:oHAGABUS ARAUJO B.~
JOAO PAUIO B.DEMJC
JOOE ALOO BWCO

MARANHAO IEOPOrro BESSONE B.PSTR
MARIO DE OLIVEIRA B.PSTR

HAROLDO SABOIA B.DEM:C OSMANIO PEREIRA B.DEM:lC
JOSE CARTJlS SAOOIA B.D~ PAUID D:E:IBAOO B.D~

RICARDO MURAD BIDX> RAUL BELEM BIDCO
J.O.ffiL ANISIO BI.íXX)

RONALOO PERIM B.DW.DC
CEARA SAUIO COELHO B.DEMJC

SERGIO FERRARA B.DEMJC
ARIOSID HOIANDA B.~ SERGIO NAYA B.DEMX

VITroRIO MEDIOLI B.~

RIO GRANDE 00 NORI'E ESPIRI'IO SANro

ALUIZIO ALVES B.DFM.:C ARMANOO VIOLA B.DEMX
FERNl\NOO FHEIRE BIJ:XX) HELVECIO CASTEU.D B.DE:M:X':
HENRIQUE EDUIHlUfJ .P.LVBS B.,Dill"JJC !EZrO SM:'HLER B.DEMX:
LAIRE RDSAOO B.D~ ROSE DE FREITAS B.DEMJC



Fevereiro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Terça-feira 2 2551

ORDE~4 DO DIA

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Encerro a ses
são, convocando outra, extraordinária, para amanhã, terça
feira, dia 2, às 10 horas, com a seguinte

URG.@.NCJA
(Art. 155 do Regimento lntCl'llU)

Votação

1 PROJETO Dl' LEI
. . N° 3.497, de 1993

((Do Poder Executivo)
Votaçlío, em turno úníco, do Projeto de Leí na 3.497-A,

de 1993, que "dispOe sobre a fixaçlío dQs níveis das tanfa" pa·
ra o serviço público de energia elétrica, extingue o regime
de remuneraçlío garantida, e dá outras providências", tendo
pareceres dos Relatores designados pela Mesa, em substituí
ç:1o hs Comissõcs: de Minas e Energia, pela aprovação, com
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MAURICI MARIANO
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substituivo (Relator: Sr. Marcelo Barbieri); de Economia, In
dústria e. Comércio, pela aprovaçao (Relator: Sr. José Carlos
Aleluia); de Finanças e Tributação, pela adequação financei
ra e orgarncntária e, no mérito, pela aprovação (Relator: Sr.
Manoel Castro); e de C-Onstituiçao e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Pareceres às emendas de Plenário: dos Relatores designados
pela Mesa em substituição às ComissC'>es: de Minas e Energia,
pela aprovação, na forma de subemenda substitutiva (Rela
tor: Sr. Marcelo Barbieri); de Economia, Indústria e Comêr-

rio, pela aprovação, com adoção da subemenda oferecida pe·
I~) Relator designado em substituição à Comissão de Minas
c Energia; de Finanças e Tributação, pela adequação finan·
ceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação, com ado
ção da subemenda oferecida pelo Relator designado em subs
tituição à Comissao de Minas e Energia; e de Constituição
e Justiça e de Redação, pela cocnstitucionalidade, juridicida.
de e técnica legislativa, com adoção da subemenda ofereci
da pelo Relator designado em substituição à Comissllo de
Minas e Energia. (Relator: Sr. Jesus Tajra.)

RITO ESPECIAL
Votação

2 PROPOSTA DE EMENDA À CONS11TUIÇÃO
NO 48-D, DE 1991
(Do Sr. Luiz Carlos Hauly)

Continuação da Votação, em segundo turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição nO 48-C, de 1991, que alte
ra dispositivos da Constituição Federal (Sistema Tributário
Nacional); tendo parecer da Comissão Especial, pela aprova
ção. (Relator: Sr. Benito Gama)

I - AVISOS
COMISSÓES PARLAMENTARES DE lNQUÉRITO

(RleD, art. 37, in fine)

I. ('..omissão Parlamentar de Inquérito destinada a in
vestigar possíveis irregularidades no processo de privatização
da VI\SP.

1.1. Despacho do Presidente no Relat()río: "I'uhliquc-.
se. Em 24-12-92".

2. Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a con
tinuar as investigações de irregularidades na cessão do con·
trole acionário da NEC do Brasil S/A, bem como o envolvi
mento e ação direta do Ministério das ComunicaçOes e da
Telebrás nos fatos.

2.1. Despacho do Presidente no Relatório: "Publique
se. Em 29-1-93".

2.2. Proposição apresentada:
2.2.1. Indicação n° 189, de 1993, que "sugere a manifes

taçIío da Comissl'io de Ciência e Tecnologia, C..omunicaçl'io e
Informática acerca da conveniência e oportunidade de elabo
r~çl'io de nova legislação de telecomunicações". Despacho:
"A Comiss1\o de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática. Publique-se. Em 29-1-93".
II RECURSOS

PROPOSIÇÓES APRECIADAS PELAS COMISSÓES
(Arl. 132, § 2,° do RI - prazo de 5 sessOes)

Projeto de Lei n° 1.396-B, de 1991 - Exclui a Empre
sa Brasileira de AeroJ.1áutiea S/A - EMBRAER, da Abran-

gência da Lei nO 8.031, .de 12 de abril de 1990, que criou o
Programa Nacional de Deseslatização.

Prazo: 1° dia: 2-2-93
Último dia. 8-2·9::\
Proposições sujeitas a arquivamento, nos \l:rmos do ar

tigo 133 do Regimento Inlerno. Prazo para recurso artigo
n2, § 2° (5 sessões) de:
Projeto de Lei
NU 462191 (COSTA FERRI~IRA)- Institui IimitaçCcs ao con-

trato de mandato e dá outras providências.
Prazo: 10 dia: 2-2-93
Último dia: 8-2-93
N° 729/91 (lJIOGO NOMlJRA) - Dispõe sobre o prazo de

validade das procurações, nos mandatos extrajudi
ciais, e dá outras providências.

Prazo: 10 dia: 2-2-93
Último dia: 8-2-93
N° 2.656/92 WIiVAJ.DO MELO) - Dá nova redação ao pará

grll'fo único do artigo 225 e artigo 283 da Lei n°
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Proces
so Civil.

Prazo: 10 dia: 2-2-93
Último dia: 8-2-93
N° 3.142/92 (JOÃO FAOUNDES) - Cria a carteira de identi

dade sacerdotal.
Prazo: 10 dia: 2-2-93
Último dia: 8-2-93

.Proposiçôcs sujeitas a arquivamento, nos termos do ar
tigo 58, § 40 do RI. Prazo para recurso artigo 58, § 2° (5 ses·
sões) de:
Projeto de Lei
N° 3.832/89 (GANDI JAMIL) - Dispôc sobre a identificação

criminal - Código de Processo Penal.
Prazo: 10 dia: 2-2-93
Último dia: 8-2-93
N° 4.708/90 (J osí~ SANTANA DE VASCONCELOS) - Re

gulamenta o processo de execução das penas nos
crimes de cárcere privado e de exlOrslíO mediante
sequestro, previsto nos artigos 148 e 159 do Códi
go Penal.

Prazo: l° dia: 2-2-93
Último dia: 8-2-93
N° 1.809/91 (ARNALDO FARIA DE SÁ) - Introduz altera

çÓCs na Lei nO 8.197, de 27 de junho de 1991, asscgu
'rando o direito de preferência aos credores de obri
gaçao de natureza alimentícia, na forma que menciona.

Prazo: 10 dia: 2-2-93
Último dia: 8-2-93

Proposiçl'>cs sujeitas a arquivamento, nos termos do ar
tigo 164, § 10 do RI. Prazo para recurso artigo 164, § 2!' (5
sessl'>cs) de:
Projeto de Lei
N° 5.022/90 (HAROLDO LIMA) - Que "dá nova rcdaçao

ao artigo 165 da Consolidaçl1o das Leis do Trabalho".
Prazo: 1° dia: 2-2-93
Último dia: 8-2-93
N° 280/91 (AMAURY MÜLLER) - que "regulamenla o pará

grafo 50 do artigo 40 da Constituição Federal, ele·
vando o valor da pensão devida aos dependentes
dos funcionários públicos".

Prazo: 10 dia: 2-2-93
Último dia: 8-2-93
N° 544/91 (JOS(~ SANTANA DE VASCONCELOS) - que

"displ'>c sobre a prestaçâo de serviços públicos sob



Fevereiro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Terça-feira 2 2553

o regime de conccsstlo ou permiss::\o, prevista no
artigo 175 da Constituiçno Federal".

Prazo: 10 dia: 2-2-93
Último dia: 8-2-93
N0 1.938/91 (MAVIAEL CAVAL~ANTI),- Disp1'Jc sob~e ~

eleiçt\o do Presidente e Vlcc-Presldente da Rcpuhll
ca no caso da vacância dos dois cargos, regulamen
.ta~do o artigo 81, parágrafo 10, da Constituição Fe·
deral.

Prazo: 10 dia: 2-2-93
Último dia: 8-2-93
N0 2.811/92 (ÉDEM PEDROSO) - Modifica dispositivos do

Código de Processo Civil - Lei n° 5.869, de ! 1 de
janeiro de 1973.

Prazo: 10 dia: 2-2-93
Último dia: 8-2-93
N0 2.972/92 (JACKSON PEREIRA) - Que "dispõe sobre a

isençno do pagamento de encargos so~i~is ~bre a
importância distribufda a lftulo de partlclpaçao nos
lucros".

Prazo: 10 dia: 2-2-93
Último dia: 8-2-93

N0 3.090/92 (GERMANO RIGOTTO) - Determina a aplica
ção de correção monetária sobre cobrança. de t~l u
los apontados em cart6rio e dá outras provldênclUs.

Prazo: 10 dia: 2-2-93
Último dia: 8-2-93

N0 3.197/92 (VICTOR FACCIONI) - Determina a aplicàçno
da correçno monetária sobre cobrança, dc ~ftulos
apontados em cartório, e dá outras providências.

Prazo: 1° dia: 2-2-93
Último dia: 8-2-93

Projeto de Resolução
N° 13/91 (JARES RABELO) - Institui a semana parlamen

tar no Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, de 21 de setembro de 1989.

Prazo: 1° dia: 2-2-93
Último dia: 8-2-93
N° 20/91 (FETmR J(]NIOR) - Dá nova rcdaçno ao inciso

li do artigo 66 e aos artigos 82, 84 e 85 do Regimen
to Interno da Câmara dos Deputados.

Prazo: 1° dia: 2-2-93
Último dia: 8-2-93

RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCRITOS
NO GRANDE EXPEDIENTE - FEVEREIRO - 1993

ATOS DO PRESIDENTE

(Encerra-se a Sessão às 22 horas e 27 minutos.)

Ernesto Gradella
Maurici Mariano
Edison Andrino

Ronaldo Caiado
Adroaldo Streck

18 5"-feira 18:10 José Falcão
______... __...... _._IR:1') ._!~ilI9()..r?!I_ntas'-- _
1<) b"-Ccira 10:00 Valdir Colatto

10:25
10:50
11:15
11:40
12:05
12:30
12:55
13:20

24 43 -feira 18:10
18:35

26 6"·feira 10:00
10:25
10:50
11 :15
11:40
12:05
12:30
12:55
13:20

25 5"·feira 18:10
18:35

o Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19, item I, alínea b, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, resolve, nos termos
do art. 40, inciso 111, alínea a, da Constituição da República
Federativa do Brasil, combinado com os arts. 186, item 111,
alínea a, e 189 da Lei n98.112, de 11 de dezembro de 1990,
conceder aposentadoria a Abeguar Machado Massera, ocu·
pante de cargo da carreira Especialista em Atividades de
Apoio Legislativo, Nível IV, PL-lO, Padrão 45, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, com as vantagens
previstas no art. 67 da Lei n98.112, citada, no art. 25, item
IH, § 29, da Resolução n9 30, de 13 de novembro de 1990,
combinado com o art. 25 da Resolução n921, de 4 de novembro
de 1992; no art. '», § 19, da Resolução n9 1, de 7 de março
de 1980, combinado com o parágrafo único do art. 39 do
Ato da Mesa 11" 47, de 7 de outubro de 1992, convalidado
pelo art. 62 da Resolução n921, de 4 de novembro de 1992;
nos arts. 12 e 55 da mencionada Resolução n9 21; e no art.
165, item VIII, da Resolução n9 67, de 9 de maio de 1962,
alterado pelo art. 59 da Resolução n925, de 7 de dezembro
de 1989, e combinado com o art. 59 da Resolução n9 38, de
24 de outubro de 1983.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9205, de 28 de junho de 1990, resolve dispensar
a pedido, de acordo com o art. 35, parágrafo único, inciso
I da Lei n98.112, de 11 de dezembro de 1990, Abeguar Macha-

Lourival Freitas
Paulo Rocha
Gerson Peres
José Carlos Aleluia

Nome
Jorge Khoury
Liberato cacboclo
Clóvis Assis
Armando Pinheiro

18:10
18:35

Hora

18:10
18:35

15:00
15:25
15:50
16:15
16:40
17:05
17:30
17:55
18:20

4B-feira

2"-feira
Dia

17

Data

16

15
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do Massera, ocupante de cargo da carreira Especialista em
Atividades de Apoio Legislativo, Nível IV, Padrão 45, ponto
n9 1488, da função comissionada de Chefe de Gabinete do
Presidente, FC-9, do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados.

Câmara dos Deputados, 19 defevereiro de 1993. -Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19 , item I, alínea a, do Ato
da Mesa n" 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 69 da Lei
n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma dos arts. 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112, Aldemir
Pacheco Lopes para exercer cargo da carreira Especialjsta
em Atividades de Apoio Legislativo, Nível lI, PL-4, Padrão
22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, trans
formado pela Resolução n9 21, de 4 de novembro de 1992,
em vaga decorrente da exoneração de AneCláudia de Oliveira
Cavalcanti, conforme Ato da Mesa de 18 de maio de 1989,
publicado no Diário do Congresso Nacional do dia 19 subse
qüente.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 69 da Lei
n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma dos arts. 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112, Sebastião
Barbosa da Silva para exercer cargo da carreira Especialista
em Atividades de Apoio Legislativo, Nível lI, PL-4, Padrão
22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, trans
formado pela Resolução n9 7, de 29 de agosto de 1989, combi
nado com a Resolução n9 21, de 4 de novembro de 1992.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados..

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o ~rt. 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 69 da Lei
n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma dos arts. 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112, Alberto
Valéria Souza para exercer cargo da carre' ra Especialista em
Atividades de Apoio Legislativo, Nível lI, PL-4, Padrão 22,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, transfor
madopela Resolução n07, de 29 de agosto de 1989, combinado
com a Resolução n9 21, de 4 de novembro de 1992.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 1° item I, alínea a, do Ato
da Mesa n" 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 69 da Lei
n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma dos arts. 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112, Sérgio
Luiz Rosa para exercer cargo da Carreira Especialista em
Atividades de Apoio Legislativo, Nível lI, PL-4, Padrão 22,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, transfor
mado pela Resolução n9 7, de 29 de agosto de 1989, combinado
com a Resolução n9 21, de 4 de novembro de 1992.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 19 , item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 69 da Lei

n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma dos arts. 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112, Edilson
Holanda Silva para exercer cargo da carreira Especialista em
Atividades de Apoio Legislativo, Nível lI, PL-4, Padrão 22,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, transfor
mado pela Resolução n9 7, de 29 de agosto de 1989, combinado
com a Resolução n9 21, de 4 de novembro de 1992.

Câmara dos Deputados, 19 defevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 1", item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o ,mo 6° da Lei
n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resol . nomear, na
fo~ma dos arts. 9', item I, e 10 da citada Lei n° 8.112, Raul
Mtguel Moraes para exercer cargo da carreira Especialista
em Atividades de Apoio Legislativo, Nível 11, PL-4, Padrão
22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, trans
formado pela Resolução n9 7, de 29 de agosto de 1989, combi
nado com a Resolução n9 21, de 4 de novembro de 1992.

Câmara dos Deputados, I' defevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

. O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. I', item I, alínea a, do Ato
da Mesa n' 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 6° da Lei
n' 8.112,. de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma dós arts. 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112, Roberto
César de Oliveira para exercer cargo da carreira Especialista
em Atividades de Apoio Legislativo, Nível lI, PL-4, Padrão
22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, tran
sormado pela Resolução n9 7, de 29 de agosto de 1989, combi
nado com a Resolução n9 21, de 4 de novembro de 1992.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos .Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. I', item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 69 da Lei
n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma dos arts. 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112, Heron
Carley Dias Custódio para exercer cargo da carreira Especia
lista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível lI, PL-4, Pa
drão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
transformado pela Resolução n9 21, de 4 de novembro de
1992, em vaga decorrente da inclusão em outro cargo de Anto
nio Carvalho da Silva, conforme Ato da Mesa n9 88, publicado
no Diário do Congresso Nacional de 28 de junho de 1986.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19 , item I, e 10 da citada
Lei n9 8.112, Silvana Ramalho Henriques para exercer cargo
da carreira Especialista em Atividades de Apoio Legislativo,
Nível lI, PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, transformado pela Resolução n9 21, de 4 de
novembro de 1992, em vaga decorrente da exoneração de
Ildê Ramos Rodrigues Theodoro, conforme Ato da Mesa de
29 de maio de 1985, publicado no Diário do Congresso Nacional
do dia 19 do mês subseqüente.

Câmara dos Deputados, em 19 de fevereiro de 1993. 
Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Depu
tados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri- .
buições que lhe confere o artigo 19, item I, alínea a, do Ato
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da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 69 da
Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112,
Raimundo Juarez Neto para exercer cargo da carreira Especia
lista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível 11, PI-4, Pa
drão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
transformado pela Resolução n9 21, de 4 de novembro de
1992, em vaga decorrente da exoneração da Gabla Maria
Atem Martins, conforme Ato da Mesa de 20 de junho de
1985, publicado no Diário do Congresso Nacional de 26 de
junho de 1985.

Câmara dos Deputados, em 19 de fevereiro de 1993. 
Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Depu
tados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n° 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 69 da
Lej n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112,
Último de Carvalho Pessoa para exercer cargo da carreira
Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível 11,
PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados, transformado pela Resolução n9 21, de 4 de novem
bro de 1992, em vaga decorrente da ascensão funcional no
Boletim Administrativo n9 239, de 1985.

Câmara dos Deputados, em 19 de fevereiro de 1993. 
Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Depu
tados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 69 da
Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112,
Valdivino Tolentino Filho para exercer cargo da carreira Espe
cialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível 11, PL-4,
Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
transformado pela Resolução n° 21, de 4 de novembro de
1992, em vaga decorrente da ascensão funcional de José Eustá
quio Ferreira, conforme Portaria n9 669, publicada no boletim
Administrativo n9 239, de 1985.

Câmara dos Deputados, Ibsen Pinheiro, Presidente da
Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 69 da
Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 99 , item I, e 10 da citada Lei n9 8.112,
Joana D'arc Braga Guimarães para exercer cargo da carreira
Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível 11,
PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados, transformado pela Resolução n9 21, de 4 de novem
bro de 1992, em vaga decorrente da ascensão funcional de
Antônia de Maria de Lacerda, conforme Portaria n9 669, publi
cada no Boletim Administrativo n9 239, de 1985.

Câmara dos Deputados, em 19 de fevereiro de 1993. 
Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Depu
tados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19 , item I, alínea a, do
Ato da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigB
69 da Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112,
Rubens Gomes Carneiro Filho para exercer cargo da carreira

Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível 11,
PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados, transformado pela Resolução n9 21, de 4 de novem
bro de 1992, em vaga decorrente da ascensão funcional de
Jaira de Vasconselos Mafra, conforme Portaria n9 413, publi
cada no Boletim Administrativo n9 242, de 1986.

Câmara dos Deputados, em 19 de fevereiro de 1993. 
Deputado. Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Depu
tados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19 , item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 69 da
Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112,
Aparecida de Moura Andrade para exercer cargo da carreira
Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível 11,
PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados, transformado pela Resolução n9 21, de 4 de novem
bro de 1992, em vaga decorrente da ascensão funcional de
Paulo José de Oliveira Evangelista, conforme Portaria n9 413'
publicada no Boletim Administrativo n9 242, de 1986.

Câmara dos Deputados, em 19 de fevereiro de 1993. 
Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Depu
tados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19 , item I, alínea a, do At~

da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 69 da
Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112,
Clotilde de Jesus Vasco para exercer cargo da carreira Especia
lista em Atividades de Apoio Legi.lativo, Nível lI, PL-4, Pa
drão 22, do Quadro Permanente ctB Câmara dos Deputados,
transformado pela Resolução n9 ~1, de 4 de novembro de
1992, em vaga decorrente da ascensão funcional de Maria
Norma Medeiros, conforme Portaria n9 465, publicada no Bo
letim Administrativo n9 239, de 1987.

Câmara dos Deputados, em 19 de fevereiro de 1993. 
Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Depu
tados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 69 da
Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112,
A1essandro Ronald de Oliveira . xercer cargo da carreira
Especialista em Atividade~ . ivo, Nível 11,
PL-4, Padrão 22, do Quadro p: .. C:imara dos De-
putados, transformando pela R o 1'1' 21, de 4 de novem-
bro de 1992, em vaga decorrente da exoneração de Cristina
Couto de Oliveira e Silva, conforme Ato da Mesa de 14 de
dezembro de 1989, publicado no Diário do Congresso Nacional
do dia 15 subseqüente.

Câmara dos Deputados, em 19 de fevereiro de 1993. 
Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente da Cãmara dos Depu
tados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de 'u e o artigo 69 da

e nomear,
. n9 8.112,

o da carreira o

. , Nível lI,
amara dos De-
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putados, transformado pela Resolução n9 21, de 4 de novem
bro de 1992, em vaga decorrente da exoneração João Carme
lino dos Santos Filho, conforme Ato da Mesa de 14 de feve
reiro de 1990, publicado no Diário do Congresso Nacional
de 17 de fevereiro de 1990.

Câmara dos Deputados, em 19 de fevereiro de 1993. 
Deputaáo Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Depu
tados.

O Presidene da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19 , item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 69 da
Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112,
Rosane Mendonça Prado para exercer cargo da carreira Espe
cialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível lI, PL-4,
Padrão 22, do Quadro Permanete da Camara dos Deputados,
transformado pela Resolução n9 21, de 4 de novembro de
1992, em vaga decorrente da exoneração de Pedro Paulo B~r

nardes Lobato, conforme Ato da Mesa de 14 de fevereiro
de 1990, publicado no Diário do Congresso Nacional de 17
de fevereiro de 1990.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 60 da
Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 99, item I, e 10 da citada Lei nQ 8.112,
José Geraldo Pereira Baião para exercer cargo da carreira
Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível 11,
PL-4, Padrão 22, de Quadro Permanente da Câmara dos De
putados, transformado pela Resolução nO 21, de 4 de novem
bro de 1992, em vaga decorrrente da exoneração de Cristina
Lúcia Côbo Arrais Arrais Hodon, conforme Ato da Mesa
de 26 de junho de 1990, publicado no Diário do Congresso
Nacional do dia 27 subseqüente.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 69 da
Lei 8.112, de 11 dezembro de 1990, resolve nomear, na forma
dos artigos 99, item I, e 10 da citada Lei nO ~.112, R~g~res

da Silva Marques para exercer cargo da carreIra espeCialista
em Atividades de apoio Legislativo, Nível lI, PL-4, Padrão
22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, trans
formado pela Resolução n9 21, de 4 de novembro de 1992,
em vaga decorrente da exoneração de Nasser Saleh Abdel
Qader, conforme Ato da Mesa de 26 de junho de 19~0, publi
cado no Diário do Congresso Nacional de 28 de Junho de
1990.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. -Depu
tado Ibsen Pin~eiro, Presidene da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19 , item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 69 da
Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 9°, item I, e 10 da citada Lei nO 8.112,
Hilton Silva Balieiro para exercer cargo da carreira especialista
em Atividades de Apoio Legislativo, Nível li, PL-4, Padrão
22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, trans
formado pela Relolução nO 21, de 4 de novembro de 1992,
em vaga decorrente da exoneração de José Elaeres Marques

Teixeira, conforme Ato do Presidente de 26 de dezembro
de 1990, publicado no Diário Oficial de 16 de janeiro de
1991.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidene da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 69 da
Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 99 , item I, e 10 da citada Lei n9 8.112,
Avelino Oton de lima para exercer cargo da carreira Especia
lista em Atividades de Apoio legislativo, Nível lI, PL-4, Pa
drão 22, do Quadro permanente da Câmara dos Deputados
, transformado pela Resolução n9 21, de 4 de novembro de
1992, em vaga decorrente da exoneração de Solange de Cássia
Liberal Amador, conforme Ato do Presidente de 26 de dezem
bro de 1990, publicado no Diário Oficial de 16 de janeiro
de 1991.

Câmara dos Deputados, 10 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidene da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buiçõs que lhe confere o artigo 19 , item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 69 da
Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 9°, item I, e 10 da citada Lei nO 8.112,
Maria Gorette da Silva Pessoa para exercer cargo da carreira
Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível lI,
PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanete da Câmara dos Depu
tados, transformado pela Resolução nO 21, de 4 novembro
de 1992, em vaga decorrente da exoneração de Rodrigo Olym
pio Gadelha do Trindade, conforme Ato do Presidente de
5 de junho de 1991, publicado no Diário do Congresso Nacional
de 7 de junho de 1991.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19 , item I, alínea a, do Ato
da Mesa n? 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 69 da
Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma dos artigos 99, item I, e 10 da citada Lei nO 8.112,
Ricardo Gueiros Bemardes Dias para exercer cargo da carrei
ra Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível
I, PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, transformado pela Resolução n9 21, de 4 de no
vembro de 1992, em vaga decorrente da exoneração de Joa
quim de Freitas, comforme Ato do Presidente de 27 de setem
bro de 1991, publicado no Diário do Congresso Nacional do
dia 2 do mês subseqüente.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa nã 205, de 28 de jnho de 1990, e o artigo 69 da
Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 90, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112,
Rosa Helena de Souza para exercer cargo da carreira Especia
lista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível lI, PL-4, Pa
drão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
transformado pela Resolução nO 21, de 4 de novembro de
1992, em vata decorrente de posse em outro cargo de Leine
Oliveira Daltrozo Munhoz, em 19 de dezembro de 1991, de
acordo com o artigo 33, item VIII, da Lei nO 8.112, de 1990.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. -Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidene da Câmara dos Deputados.
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O Presidene da Câmara dos Deputados, no uso das atr .
buições que lhe confere o artigo 1~, item I, alínea a, no Ato
da Mesa n~ 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6~ da
Lei n~ 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 9~, item I, e 10 da citada Lei n~ 8.112,
Marlene Cezar Teixeira para exercer cargo da carreira especia
lista em Atividades de Apio Legislativo, Nível 11, PL-4, Padrão
22, do Quadro Permanente da Câmra dos Deputdados, trans
formado pela Resolução n~ 21, de 4 de novembro de 1992,
em vaga decorrente da aposentadoria de Israel Barreto Gomes
de Silva, conforme Ato do Presidente de 9 de janeiro de
1992, publicado no Diário Oficial de 17 de janeiro de 1992.

Câmara dos Deputados, 1~ de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atru
buições que lhe confere o artigo 1~, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n~ 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6~ da
Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma dos artigos 9~ item I; e 10 da citada Lei n~ 8.112,
José Arimatéia de Oliveira Júnior para exercer cargo da carrei
ra Especialista em Atividades de Apio Legislativo, Nível lI,
PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados, transformado pela Resolução n~ 21, de 4 de novem
bro de 1992, em vaga decorrente da exoneração de Maria
Tereza de Sousa, conforme Ato do Presidente de 6 de abril
de 1992, publicado no Diário Oficial de 10 de abril de 1992.

Câmara dos Deputados, l~de fevereiro de 1993. -Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara do~ Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no usó das atri
buições que lhe confere o art. 1~, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n~ 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 6~ da Lei
n~ 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma dos arts. 9~, item I, e 10 da citada Lei n~ 8.112, HELVIS
DUARTE para exercer cargo da carreira Especializada em
Atividades de Apoio Legislativo, Nível lI, PL-4, Padrão 22,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, transfor
mado pela Resolução n~ 21, de 4 de novembro de 1992, em
vaga decorrente da exoneração de James Eduardo da Cruz
de Moraes Oliveira, conforme Ato do Presidente de 23 de
junho de 1992, publicado no Diário Oficial do dia 1~ do mês
subseqüente. .

Câmara dos Deputados, em 1~ de fevereiro de 1993. 
Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Depu
tados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 1~, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n~ 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 6~ da Lei
n~ 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma dos arts. 9~, item I, e 10 da citada Lei n~ 8.112, JOSÉ
RECARDO TEIXEIRA ALVES para exercer cargo da car
reira Especializada em Atividades de Apoio Legislativo, Nível
11 PL-4 Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos
D~putacÍos, transformado pela Resolução n~ 21, de 4 de no
vembro de 1992, em vaga decorrente da ascensão funcional
de Kátia de Carvalho, conforme Portaria n~ 670, publicada
no Boletim Administrativo n~ 239, de 1985.

Câmara dos Deputados, 1~ de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 1~, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n~ 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 6~ da Lei
n~ 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na

forma dos arts. 9~, item I, e 10 da citada Lei n~ 8.112, ARNAL
DO RODRIGUES FERREIRA JÚNIOR para exercer cargo
da carreira Especialista em Atividades de Apoio Legislativo,
Nível 11, PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, transformado pela Resolução n~ 21, de 4 de
novembro de 1992, em vaga decorrente da ascensão funcional
de Neusa Maria Bernardes Teixeira, conforme Portaria n~

670, publicada no Boletim Administrativo n~ 239, de 1985.
Câmara dos Deputados, 1~ de fevereiro de 199~. - Depu

tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 1~, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n~ 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 60 da Lei
n~ 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma dos arts. 9~, item I, e 10 da citada Lei n~ 8.112, CRIS
TIANO FERRI SOARES DE FARIA para exercer cargo
da carreira Especialista em Atividades de Apoio Legislativo,
Nível 11, PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, transformado pela Resolução n~ 21, de 4 de
novembro de 1992, em vaga decorrente da ascensão funcional
de Olinta Pereira Teixeira, conforme Portaria n~ 670, publi
cada no Boletim Administrativo n~ 239, de 1985.

Câmara dos Deputados, 1~ de fevereiro de 1993. - Depu,
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, nõ uso das atri
buições que lhe confere o art. 1~, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n~ 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 6~ da Lei
na 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma dos arts. 9~, item I, e 10 da citada Lei n~ 8.112, ANTÓ
NIO PEDRO DA SILVA FILHO para exercer cargo da car
reira Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível
11, PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, transformado pela Resolução n~ 21, de 4 de no
vembro de 1992, em vaga decorrente da ascensão funcional
de Andréia Maura Versiani de Miranda, conforme Portaria
n~ 670, publicada no Boletim Administrativo n~ 239, de 1985.

Câmara dos Deputados, 1~ de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 1~, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n~ 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 6~ da Lei
n~ 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma dos arts. 9~, item I, e 10 da citada Lei n~ 8.112, CLÁU
DIA REGINA VERAS VIRIATO para exercer cargo da
carreira Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Ní
vel 11, PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, transformado pela Resolução n~ 21, de 4 de
novembro de 1992, em vaga decorrente da ascensão funcional
de Cleunice dos Santos Silva, conforme Portaria n9 670, publi
cada no Boletim Administrativo n~ 239, de 1985.

Câmara dos Deputados, 1~ de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 1~, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n~ 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 6~ da Lei.
n~ 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma dos arts. ~, item I, e 10 da citada Lei n~ 8.112, HELAI
NE MARIE GOMES DA SOUZA para exercer cargo da
carreira Especializada em Atividades qe Apoio Legislativo,
Nível lI, PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, transformado pela Resolução n~ 21, de 4 de

. novembro de 1992, em vagadecorrente da ascenção funcional
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de Afrísio de Souza Vieira Lima Filho, conforme Portaria
no 670, publicada no Boletim Administrativo n° 239, de 1985.

Câmara dos Deputados, 10de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atrI
buições que lhe confere o art. 1°, item I, alínea a, do Ato
da Mesa no 20S, de 28 de junho de 1990, e o art. 6o da Lei
no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
formados arts. 99, item I, e 10da citada Lei n9 8.112, LILIANE
DE CASTRO COUTINHO para exercer cargo da carreira
Especializada em Atividades de Apoio Legislativo, Nível 11,
PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados, transformado pela Resolução n9 21, de 4 de novem
bro de 1992, em vaga decorrente da ascenção funcional de
Jacy Augusto de Carvalho, conforme Portaria no 670, publi
cada no Boletim Administrativo no 239, de 1985.

Câmara dos Deputados, 10 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 19 , item I, alínea a, do Ato
da Mesa no 20S, de 28 de junho de 1990, e o art. 6oda Lei
no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma dos arts. 90, item I, e 10 da citada Lei no 8.112, MARCO
ANTÓNIO SILVA VIEIRA para exercer o cargo da carreira
Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível lI,
PL·4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados, transformado pela Resolução n9 21, de 4 de novem
bro de 1992, em vaga decorrente da ascensão funcional de
Lana Vilar de Alencar Araripe, conforme Portaria no 670,
publicada no Boletim Administrativo n9 239, de E'8S.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 1°, item I, alínea a, do Ato
da Mesa no 20S, de 28 de junho de 1990, e o art. 60 da Lei
n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma dos arts. 99, item I, e 10 da citada Lei no 8.112, MAR
COS PALHARES COUTO para exercer cargo da carreira
Especializada em Atividades de Apoio Legislativo, Nível lI,
PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados, transformado pela Resolução no 21, de 4 de novem
bro de 1992, em vaga decorrente da ascensão funcional de
Daniel Antônio Silvestre, conforme Portaria no 670, publicada
no Boletim Administrativo no 239, de 1985.

Câmara dos Deputados, 10 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato
da Mesa 20S, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei
n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma dos artigos 99, it~m I, e 10 da citada Lei n° 8.112 Rosana
Cristina da Cunha para exercer cargo da carreira Especialista
em Atividades de Apoio Legislativo, Nível 11, PL-4, Padrão
22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, trans
formado pela Resolução no 21, de 4 de novembro de 1992,
em vaga decorrente da ascensão funcional de Eliane Cassas
do Amaral Travassos Vidigal, conforme Portaria no 670, publi
cado no Boletim Administrativo no 239, de 1985.

Câmara dos Deputados, 1° de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro,Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe. confere o artigo 1°,. item I,. alínea a, do Ato.

da Mesa no 20S, de 28 de junho de Il,llJU, e o artigo 6° da
Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 9°, item I, e 10 da citada Lei n° 8.112,
Luciana Rezende Barreto da Rocha para exercer cargo da
carreira Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Ní
vel lI, PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanene da Câmara
dos Deputados, transformado pela Resolução no 21, de 4 de
novembro de 1992, em vaga decorrente da ascensão funcional
de Lívia Abreu Carvalho, conforme Portaria no 670, publicada
no boletim Administrativo n9 239, de 1985.

Câmara dos Deputados, 1° de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa no 20S, de 28 de junho de 1990, e o artigo 60 da
Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 9°, item I, e 10 da citada Lei no 8.112,
Erondina Gomes de Sousa para exercer cargo da carreira
Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível 11,
PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados, transformado pela Resolução no 21, de 4 de novem
bro de 1992, em vaga decorrente da ascensão funcional de
Marcos César Santos de Vasconcelos, conforme Portaria no
670, publicada no Boletim Administrativo no 239, de 1985.

Câmara dos D«putados, 1ode fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n° 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 60 da
Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 9°, item I, e 10 da citada Lei no 8.112,
Edineide Fernandes de Araújo para exercer cargo da carreira
Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível lI,
PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados, transformado pela Resolução n° 21, de 4 novembro
de 1992, em vaga decorrente da ascensão funcional de José
Umberto de Almeida, conforme Portaria no 670, publicada
no Boletim Administrativo no 239, de 1985.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa no 20S, de 28 de junho de 1990, e o artigo 60 da
Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 9°, item I, e 10 da citada Lei no 8.112,
Deroci da Silva e Silva para exercer cargo da carreira Especia
lista em Atividades de Apoio legislativo, Nível lI, PL-4, Pa
drão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
transformado pela Resolução no 21, de 4 de novembro de
1992, em vaga decorrente da ascensão funcional de Ana Rita
Santos Botão, conforme Portaria no 670, publicada no Boletim
Administrativo no 239, de 1985.

Câmara dos Deputados, 1° de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo to, item I, alínea a, do Ato
da Mesa no 20S, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da
Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 9°, item I, e 10 da citada Lei no 8.112,
Jurandir Guedes de Carvalho para exercer cargo da carreira
Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível lI,
PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados, transformado pela Resolução no 21, de 4 de novem-
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bro de 1992, em vaga decorrente da ascensão funcional de
Idê Idalina Parra Maria, conforme Portaria n9 670, publicada
no Boletim Administrativo n9 239, de 1985.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993'. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da
Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 9°, item I, e 10 da citada Lei nO 8.112,
Tarcísio Manoel da Rocha para exercer cargo da carreira Espe
cialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível 11, PL-4,
Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
transformado pela Resolução n° 21, de 4 de novembro de
1992, em vaga decorrente da ascensão funcional de Pedro
Ivan Pellegrini, conforme Portaria nO 670, publicada no Bole
tim Administrativo nO 239, de 1985.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, 110 uso das atri
buições que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 60 da
Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 99 , item I, e 10 da citada Lei n9 8.112,
Cláudia BragaTomelin para exercer cargo da carreira Especia
lista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível, 11, PL-4 Pa
drão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
transformado pela Resolução n9 21, de 4 de Novembro de'
1992, em vaga decorrente da ascensão funcional de Eremita
Maria Santana, conforme Portaria n° 670, publicada no Bole
tim Administrativo n° 239, de 1985.

Câmara dos Deputados, 1° de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 69 da
Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 9°, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112,
Márcio Luiz Weyrich para exercer cargo da carreira Especia
lista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível 11, PL-4, Pa
drão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
transformado pela Resolução n9 21, de 4 de novembro de
1992, em vaga decorrente da ascensão funcional de Jucimar
Luz Gomes, conforme Portaria no 670, publicada no Boletim
Administrativo n9 239, de 1985.

Câmara dos deputados, 1° de fevereiro de 1993. -Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o aritgo 19 , item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da
Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 90, item I, e 10 da citada Lei nO 8.112,
Clison Jean de S'Ouza para exercer cargo da carreira Especia
lista e, Atividades de Apoio Legislativo, Nível 11, PL-4, Padrão
22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, trans
formados pela Resolução nO 21, de 4 de novembro de 1992,'
em vaga decorrene da ascensão funcional de Etsúko Kajioka
Nardon, conforme Portaria nO 670, publicada no Boletim Ad
ministrativo n° 239, de 1985.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri·
buições que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do At'

da Mesa n9 205, de 28 de· junho de 1990, e o artigo 6° da
Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 99 , item I, e 10 da citada Lei n9 8.112,
Cristina Moura Macedo para exercer cargo da carreira Espe
cialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível 11, PL-4,
Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
transformado pela Resolução nO 21, de 4 de novembro de
1992, em vaga decorrente da ascensão funcional de Sueli Apa
recida Navarro Garcia, conforme Portaria nO 670, publicada
no Boletim Administrativo n9 239, de 1985.

Câmara dos Deputados, 1ode fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, dé 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da
Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 9°, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112,
Paulo Sérgio Novais de Macedo para exercer cargo da carreira
Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível 11,
PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados, transformado pela Resolução nO 21, de 4 de novem
bro de 1992, em vaga 'decorrente da ascensão funcional de
Ana Gualterina de Alencar Araripe Carneiro, conforme Por
taria n9 670, publicada no Boletim Administrativo n9 239,
de 1985.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe cOÍlÍere o artigo 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa no 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6o da
Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112,
Gabla Maria Atem Martins para exercer cargo da carreira
Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível lI,
PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados, transformado pela Resolução n9 21, de 4 de novem
bro de 1992, em vaga decorrente da ascensão funcional de
Ruth de Oliveira Lopes, conforme Portaria n9 674, publicada
no Boletim Administrativo no 240, de 1985.

Câmara dos Deputados, 10 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 10, item I, alínea a, do Ato
da Mesa no 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da
,Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112,
AIcione Vieira Ângelo para exercer cargo da carreira Especia
lista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível lI, PL-4, Pa
drão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
transformado pela Resolução n9 21, de 4 de novembro de
1992, em vaga decorrente da ascensão funcional de Silvio
Souza da Silva, conforme Portaria n9 674, publicada no Bole
tim Administrativo n9 240, de 1985.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 69 da
Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112,
Katia Regina Carmona para exercer cargo da carreira Especia
lista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível 11, PL-4, Pa
drão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos beputados,
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transformado pela Resolução n" 21, de 4 de novembro de
1992, em vaga decorrente da ascensão funcional de Cassiana
Josanne Manes Garcia, conforme Portaria n" 674, publicada
no Boletim Administrativo n" 240, de 1985.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo J9, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n" 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6" da
Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 9", item I, e 10 da citada Lei n9 8.112,
Edna Gomes Nogueira para exercer cargo da carreira Especia
lista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível 11, PL-4, Pa
drão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
transformado pela Resolução n9 21, de 4 de novembro de
1992, em vaga decorrente da ascensão funcional de Gláucia
Aparecida Pimentel Ulho Ferreira, conforme Portaria n° 674,
publicada no Boletim Administrativo n9 240, de 1985.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Cãmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19 , item I, alínea a, do Ato
da Mesa no 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6" da
Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 9", item I, e 10 da citada Lei n" 8.112,
Maria Terezinha Donati para exercer cargo da carreira Espe
cialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível lI, PL-4,
Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
transformado pela Resolução n" 21, de 4 de novembro de
1992, em vaga decorrente da ascensão funcional de Maria
Waléria Moreira Borges, conforme Portaria no 674, publicada
no Boletim Administrativo no 240, de 1985.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados:

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da
Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112,
Washington Carlos Maciel da Silva para exercer cargo da
carreira Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Ní
vel n, PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara
rIm Deputados, transformado pela Resolução n" 21, de 4 de
novembro de 1992, em vaga decorrente da ascensão funcional
de Márcia Maria de Arruda, conforme Portaria no 674, publi
cada no Boletim Administrativo no 240, de 1985.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. -Depu
tado Ihsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato
da Mesa no 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da
Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 9", item I, e 10 da citada Lei n" 8.112,
Heverson de Santana Gonçalves para exercer cargo da carreira
Esrpcialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível lI,
PL· - 'drão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos De
putaóv.>, transformado pela Resoluçã '1°21, de 4 de novem
bro de 1992, em v. ga deco;n:nte da "censão funcional de
José Pereira Neto, confonee Portaria no 674, publicada no
Boletim Administra~~"() n" 240, de 1013:;.

Câmara dos Deputados, 1" t1e fevereiro de 1993. -Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 69 da
Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 9", item I, e 10 da citada Lei n9 8.112,
Heriberto BrasileIro Ceolin para exercer cargo da carreira
Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível 11,
PL-4, Padrão 22, do Quadro .Permanente da Câmara dos De
putados, transformado pela Resolução n9 21, de 4 de novem
bro de 1992, em vaga decorrente da ascensão funcional de
Ana Elisa Nogueira Oliveira, conforme Portana n" 674, publi
cada no Boletim Administrativo n9 240, de 1985.

Câmara do Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Cãmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo I", item I, alínea a, do Ato
da Mesa no 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6" da
Lei n9 &.112, de 11 de dezembro de 1990, e o artigo 6" da
Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112,
Felício Natal Palasse para exercer cargo da carreira Especia
lista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível lI, PL-4, Pa
drão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
transformado pela Resolução no 21, de 4 de novembro de
1992, em vaga decorrente da ascensão funcional de Leila Forte
Burached, conforme Portaria n9 674, publicada no Boletim
Administrativo no 240, de 1985.

Câmara dos Deputados, I" de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo I", item I, alínea a, do Ato
da Mesa no 205, de 28 de junho de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 99, item I, e 10 da citada Lei no 8.112,
Paulo Vicente Pereira Couto para exercer cargo da carreira
Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível lI,
PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados, transformado pela Resolução n" 21, de 4 de novem
bro de 1992, em vaga decorrente da ascensão funcional de
Sara Lúcia Fonseca Oliveira, conforme Portaria n" 674, pulica
da no Boletim Administrativo n" 240, de 1985.

Câmara dos Deputados, 1" defevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19 , item I, alínea a, do Ato
da Mesa no 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 69 da
Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 9°, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112,De
nise Araújo Basílio para exercer cargo da carreira Especialista
em Atividades de Apoio Legislativo, Nível lI, PL-4, Padrão
22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, trans
formado pela Resolução no 21, de 4 de novembro de 1992,
em vaga decorrente da ascensão funcional de Comélia Jéssica
Moreira Manes, conforme Portaria n" 674, publicada no Bole
tim Administrativo n9 240, de 1985.

Câmara dos Deputados, I" de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 69 da
Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 9°, item I, e 10 da citada Lei no 8.112,
Alexandre Silva Thé Gomes para exercer cargo da carreira
Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível lI,
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PL-4 Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos Depu
tados, transformado pela Resolução n9 21, de 4 de novembro
de 1992, em vaga decorrente da ascensão funcional de Maria
das Graças Pinheiro da Silva, conforme Portaria n9 674, publi
cada no Boletim Administrativo n9 240, de 1985.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro,Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 69 da
Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112,
Marcos Antônio Reis para exercer cargo da carreira Especia
lista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível 11, PL-4, Pa
drão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
transformado pela Resolução n9 21, de 4 de novembro de
1992, em vaga decorrente da ascensão funcional de Francisca
Helena Nogueira de Sá, conforme Portaria n9 414, publicada
no Boletim Administrativo n9 242, de 1986.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos 'Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 69 da
Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112,
Adriana Coelho Vessugue para exercer cargo da carreira Es
pecialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível 11, PL-4,
Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
transformado pela Resolução n9 21, de 4 de novembro de
1992, em vaga decorrente da ascenção funcional de Maria
fie Fátima Mendes Ribeiro, conforme Portaria n9 464, publi
cada no Boletim Administrativo n9 239, de 1987.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 69 da
Lei n9 8.112, de 11 de dezembro·de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112,
Alexandre Augusto Castro Varella para exercer cargo da Car
reira Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível
11, PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, transformado pela Resolução n9 21, de 4 de no
vembro de 1992, em vaga decorrente da ascensão funcional
de Murilo Sérgio da Silva Neto, conforme n9 464, publicada
no Boletim Administrativo n° 239, de 1987.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 69 da
Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112,
Márcia Martins para exercer cargo da carreira Especialista
em Atividades de Apoio Legislativo, Nível 11, PL-4, Padrão
22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, trans
formado pela Resolução n9 21, de 4 d~ novembro ~e 19?2,
em vaga decorrente da ascensão funCional de Mana Alice
Podestá Navarro Mamede, conforme Portaria n9 464, publi
cada no BoletiIh Administrativo n9 239, de 1987.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pioheiro Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19 , item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 69 da
Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigo,s 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112,
Rubens Foizer Filho pára exercer cargo da carreira Especia
lista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível 11, PL-4, Pa
drão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
transformado pela Resolução n9 21, de 4 de novembro de
1992, em vaga decorrente da ascensão funcional de Marúcia
Lima Bentes, conforme Portaria n9 464, publicada no Boletim
Administrativo n9 239, de 1987.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205,- de 28 de junho de 1990, e o artigo 69 da
Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112,
Lenira Araújo Pinto Teixeira para exercer cargo da carreira
Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível 11,
PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados, transformado pela Resolução n9 21, de 4 de novem
bro de 1992, em vaga decorrente da ascensão funcional de
Iracema Cândida Coelho Marques, conforme Portaria n9 464,
publicada no Boletim Administrativo n9 239, de 1987.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atti
buições que lhe confere o artigo 19, item T, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 69 da
Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112,
João Marcos Ferreira Cantarino para exercer cargo da carreira
Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível 11,
PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados, transformado pela Resolução n9 21, de 4 de novem
bro de 1992, em vaga decorrente da ascensão funcional de
José Rodrigues Ferreira, conforme Portaria n9 464, publicada
no Boletim Administrativo n9 239, de 1987.

Câmara dos Deputados, em 19 de fevereiro de 1993. 
Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Depu
tados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19 , item I, alínea a, do Ato
da mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 69 da
Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112,
Otto Fernandes da Silva para exercer cargo da carreira Espe
cialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível lI, PL-4,
Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
transformado pela Resolução n9 21, de 4 de novembro de
1992, em vaga decorrente da ascensão funcional de Maria
do Socorro Diniz da Cruz, conforme Portaria n9 464, publicada
no Boletim Administrativo n9 239, de 1987.

Câmara dos Deputados, em 19 de fevereiro de 1993. 
Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Depu
tados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 69 da
Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 99 , item I, e 10 da citada Lei n9 8.112,
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Maria do Socorro da Silva Viana para exercer cargo da Car
reira Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível
lI, PL-4, Padrão 22, do Quadro Pemiànente da Câmara dos
Deputados, transformado pela Resolução n" 21, de 4 de no
vembro de 1992, em vaga decorrente da ascensão funcional
de Maria de Fátima Bastos Bessa Valim, conforme Portaria
n" 464, publicada no Boletim Administratiyo n" 239, de 1987.

Câmara dos Deputados, 1" de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados;

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere. o artigo 19" item,l, e 10 da citada
Lei n" 8.112, Eleazar Araújo da Silva.para exercer cargo. da
carreira Especialistaem Atividadesde Apoio Legislativo, Nível
lI, PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente .da Câmara dos
Deputados, transformado pela Resolução n" 21, de 4 de no
vembro de 1992, em vagadecorrente da asçensão funcional
de Eder Luiz dos Santos de Jesus, co.nfqnl).e Portaria n9 468,
p'ublicada no Boletim Administrativo n9 ,239, de 1987.

Câmara dos Deputados, 10 de fevereiro de 1993. -Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo I", item I, alínea a, do Ato
da Mesa no 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6" da
Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1911O, resolve nomear, .
na forma dos artigos 9", item I, alínea "a~' do Ato da Mesa
no 205, de 28 de junho de 1990, RESOLVE nomear, na forma
dos artigos 9°, e 10 da citada Lei n" 8.112, Gilberto Pereira
de Almeida para exercer cargo da carreira Especialista em
Atividades de Apoio Legislativo, Nível lI, PL-4, Padrão 22,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, transfor
mado pela Resolução n" 21, de 4 de novembro de 1992, em
vaga decorrente da ascensão funcional de Raimunda Silva
Pereira, conforme Portaria no 468, publicada no Boletim Ad
ministrativo no 239, de 1987.

Câmara dos Deputados, 1° de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso da atri
buições que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 60 da
Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 9", item I, e 10 da citada lei n" 8.112,
Cláudia Andréia Prunk Braga para exercer cargo da carreira
Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível II,
PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados, transformado pela Resolução n" 21, de 4 de novem
bro de 1992, em vaga decorrente da ascensão funcional de
TercI1ia Maria M. Xavier, conforme Portaria n" 468, publicada
no Boletim Administrativo no 239, de 1987.

Câmara dos Deputados, 1° de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 69 da
Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 9°, item I, e 10 da citada Lei no 8.112,
Symone Maria Machado Bonfim para exercer cargo da carrei
ra Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível
lI, PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, transformado pela Resolução n9 21, de 4 de no
vembro de 1992, em vaga decorrente da ascensão funcional
de Cecília Rodrigues Torres, conforme Portaria no 468, publi
cada no Boletim Administrativo no 239, de 1987.

Câmara dos Deputados, 10de fevereiro de 1993. -Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato
da Mesa no 205; de 28 de junho 'de 1990, e o artigo 6° da
Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 9°, item I, e 10 da citada Lei no 8.112,
Breno Silva Correa para exercer cargo da carreira Especialista
em Atividades de Apoio Legislativo, Nível II, PL-4, Padrão
22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, trans
formado pela Resolução no 21, de 4 de novembro de 1992,
em vaga decorrente da ascensão funcional de André de Borba
Amaro, conforme Portaria no 468, publicada no Boletim Ad
ministrativo no 239, de 1987.

Câmara dos Deputados, 1° de fevereiro de 1993. -Depu
tado Ibsen Pinheiro,Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri-
, buições que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato

da Mesa n" 205, de 28 de Junho de 1990, e o artigo 60 da
Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 9°, item I, e 10 da citada Lei n" 8.112,
Fernando Maia Leão par exercer cargo da carreira Especialista
em Atividades de Apoio Legislativo, Nível II, PL-4, Padrão
22, do Quadro Permanente da Câmara dosDeputados, trans
formado pela Resolução n° 21, de 4 'de novembro de 1992,
em vaga decorrente da ascensão funcional de Mary Terezinha
Jorge Maluf, conforme Portaria no 468, publicada no Boletim
Administrativo n9 239, de 1987.

Câmara dos Deputados, I" de fevereiro de 1993. -Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 1";item I, alínea a, do Ato
da Mesa n° 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da
Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 9°, item I, e 10 da citada Lei no 8.112,
Evelino de Carvalho Alminta para exercer cargo da carreira
Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível 11,
PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados, transformado pela Resolução no 21, de 4 de novem
bro de 1992, em vaga decorrente da ascensão funcional de
Jeferson Augusto de Figueiredo, conforme portaria no 468,
publicada no Boletim Administrativo no 239, de 1987.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 10, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n° 205, de 28 de junho de 1990, e o arti. 6" da
Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos arts. 9°, item I, e 10 da citada Lei n° 8.112,
TAMAR JUNQUEIRA para exercer cargo de carreira Expe
cialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível lI, PL-4,
Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
transformado pela Resolução no 21, de 4 de novembro de
1992, em vaga decorrente da ascensão funcional de Marli
Mustefaga Guaraciaba, conforme Portaria no 468, publicada
no Boletim Administrativo no 239, de 1987.

Câmara dos Deputados, 1odefevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições ~ue lhe confere o art. 1°, ítem I, alínea a, do Ato
da Mesa no 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 6° da Lei
no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma dos arts. 9°, item I, e 10 da citada Lei no 8.112, ELE-
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NICE ALVES LEITE para exercer cargo de carreira Especia
lista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível lI, PL-4, Pa
drão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
transformado pela Resolução n9 21, de 4 de novembro de
1992, em vaga decorrente da ascensão funcional de Victória,
Maria Pereira Mello, conforme Portaria n9 468, publicada
no Boletim Administrativo n9 239, de 1987.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 20S, de 28 de junho de 1990, e o art. 69 da Lei
n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma dos arts. 99 , item I, e 10 da citada Lei n9 8.112, LÚCIA
PEDROSO DE MORAES CERQUEIRA para exercer cargo
da carreira Especialista em Atividades de Apoio Legislativo,
Nível 11, PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, transformado pela Resolução n9 21, de 4 de
novembro de 1992, em vaga decorrente da ascensão funcional
de Rosenilda Moura da Silva, conforme Portaria n9 468, publi
cada no Boletim Administrativo n9 239, de 1987.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deput.ados.

O Presidente da Câmara dos Dep~tados, no üso das atri
buições que lhe confere o art. 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 20S, de 28 de junho de 1990, e o art. 69 da Lei
n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma dos arts. 99 , item I, e 10 da citada Lei n9 8.112, ADSAN
JACQUELINE VIANA STEMLER para exercer cargo de
carreira Especialista em Atividades.de Apoio Legislativo, Ní
vel 11, PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, transformado pela Resolução n9 21, de 4 de
novembro de 1992, em vaga decorrente da ascensão funcional.

.de Gentil Sbardelotto, conforme Portaria n9 468, publicada
no Boletim Administrativo n9 239, de 1987.

. Câmara dos Deputados, 19 defevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 20S, de 28 de junho de 1990, e o art. 69 da' Lei
n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,na
forma dos arts. 99 , item I, e 10 da citada Lei n9 8.112, ANNA
CHRISTINA DE ANDRADE COELI:IO para exercer cargo
da carreira Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, .
Nível lI, PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, transformado pela Resolução n9 21, de 4 de .
novembro de 1992, em vaga decorrente da exoneraçãO de
Luciana de Araújo Vieira, conforme Ato do Presidente de
19 de agosto de 1992, publicado no Diário Oficial de 25 de
agosto de 1992.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados. .

. ? Presidente da Câmara dos Deputados, no uso,das atri~
bUlçoes que lhe confere o art. 19 , item I, alínea a, do Ato.
da Mesa n9 205" de 28 de junho de 1990 e o art. 69 da Lei

.n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ;esolve nomear, ~a:'
forma d~s arts. 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8:112, ALAN
ESTEVAO para exercer cargo da carreira Especialista em
Atividades de Apoio Legislativo, Nível rI, PLr4, Padrão 22;
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, trimsfor
mado pela Resolução n9 21, de 4 de novembro de 1992 em

, ' , .

vaga decorrente da posse em outro cargo de Ricardo Soares
de Almeida, conforme Ato do Presidente de 12 de novembro
de 1992, publicado no Diário do Congresso Nacional do dia.
13 subseqüente.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 20S, de 28 de junho de 1990, e o art. 69 da Lei
n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma dos arts. 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112, FÁBIO
GOMES FERREIRA para exercer cargo da carreira Especia
lista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível 11, PL-4, Pa
drão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
transformado pela Resolução n9 21, de 4 de novembro de
1992, em vaga decorrente da exoneração de José Arnaldo
Frota de Albuquerque, conforme Ato do Presidente de 8
de dezembro de 1992, publicado no Diário do Congresso Nacio
nal do dia 9 subseqüente.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 19 , item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 20S, de 28 de junho de 1990, e o art. 69 da Lei
n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma dos arts. 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112, ELIZA
BARRETO FONSECA DE ANDRADE SILVA para exer
cer cargo da carreira Especialista em Atividades de Apoio
Legislativo, Nível lI, PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, transformado pela Resolução n9

21, de 4 de novembro de 1992, em vaga decorrente da progres
são de Célia Morgado Vaz, conforme Portaria n9 412, publi
cada no Suplemento do Boletim Administrativo n9 9S, de
1991.
. Çâmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu

tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Pres~dente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 20S, de 28 de junho de 1990, e o art. 69 da Lei
n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma dos arts. 99 , item I, e 10 da citada Lei n9 8.112, JOVE
UNA DE ASSIS OLIVEIRA para exercer cargo da carreira
Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível lI,
PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados, transformado pela Resolução n9 21, de 4 de novem
bro de 1992, em vaga decorrente da progressão de José Aure
liano Filho, conforme Portaria n9 412, publicada no Suple
mento do Boletim Administrativo n9 95, de 1991.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 20S, de 28 de junho de 199O,e o art. 69 da Lei
n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma dos arts. 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112, CARLOS
ANDRÉ FRANÇA LAQUINTINIE para exercer cargo da
carreira Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Ní
vel lI, PL~4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, transformado pela Resolução n9 21, de 4 de
novembro de 1992, em vaga decorrente da progressão de Lídia
Maria Ribeiro Covre, conforme Portaria n9 412, publicada
no Suplemento do Boletim Administrativo n9 95, de 1991..
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Câmara dos Deputados, 1° de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados. no uso das atri
buições que lhe confere o art. IC', item L alínea a, do Ato
da Mesa n" 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 6Q da Lei
n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma dos arts. 9", item I, e 10 da citada Lei n" 8.112, VALÉ
RIA BIANCHINI SILVEIRA para exercer cargo da carreira
Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível lI,
PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados, transformado pela Resolução n° 21, de 4 de novem
bro de 1992, em vaga decorrente da aposentadoria de Solange
Castello Branco dos Santos, conforme Ato do Presidente de
11 de dezembro de 1990, publicado no Diário do Congresso
Nacional do dia 1° de fevereiro de 1991.

Câmara dos Deputados, 1\' de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 1'\ item L alínea a, do Ato
da Mesa n° 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 6° da Lei
n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma dos arts. 9", item I, e 10 da citada Lei n"8.112, HELENA
LÚCIA DA SILVA para exercer cargo da carreira Especia
lista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível lI, PL-4, Pa
drão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
transformado pela Resolução n" 21, de 4 de novembro de
1992, em vaga decorrente da aposentadoria de Laura Antônia
Perrella Parisi, conforme Ato do Presidente de 18 de março
de 1991, publicado no Diário do Congresso Nacional de 20
de março de 1991.

Câmara dos Deputados, l° de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. I", item 1, alínea a, do Ato
da Mesa n" 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 6" da Lei
nQ 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma dos arts. 9", item I, e 10 da citada Lei nQ 8.112, LUÍS
CARLOS CARNEIRO MATOS para exercer cargo da carrei
ra Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível
lI, PL·4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, transformado pela Resolução nQ 21, de 4 de no
vembro de 1992, em vaga decorrente da aposentadoria de
Iole Lazzarini, conforme Ato do Presidente de 26 de março
de 1991, publicado no Diário do Congresso Nacional do dia
27 subseqüente.

Câmara dos Deputados, 1Q de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 1°, item r, alínea a, do Ato
da Mesa n'! 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 6Q da Lei
n') 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma dos arts. 9°, item I, e 10 da citada Lei n" 8.112, MARIA
DA GRAÇA LOBO DE ALMEIDA para exercer cargo da
carreira Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Ní
vel lI, PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, transformado pela Resolução n" 21, de 4 de
novembro de 1992, em vaga decorrente da aposentadoria de
Gladys Cerveira de Sena, conforme Ato do Presidente de
2 de abril de 1991, publicado no Diário do Congresso Nacional
do dia 3 subseqüente.

Câmara dos Deputados, 1Q de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Cãmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 1°, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n° 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 69 da Lei
n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma dos arts. 9°, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112, KELVIA
FROTA DE ALBUQUERQUE para exercer cargo da carrei
ra Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível
lI, PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, transformado pela Resolução n9 21, de 4 de no
vembro de 1992, em vaga decorrente da aposentadoria de
Alcides de Souza Barreto, conforme Ato do Presidente de
3 de abril de 1991, publicado no Diário do Congresso Nacional
do dia 4 subseqüente.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. -Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. V, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n" 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 69 da Lei
n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma dos arts. 99 , item I, e 10 da citada Lei n9 8.112, LUCIE
NE PEREIRA RODRIGUES para exercer cargo da carreira
Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível lI,
PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados, transformado pela Resolução nQ 21, de 4 de novem
bro de 1992, em vaga decorrente da aposentadoria de Tasso
Casimira Costa Jacobina, conforme Ato do Presidente de
4 de abril de 1991, publicado no Diário do Congresso Nacional
do dia 5 subseqüente.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu- .
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 19, item I, alínea a, do, Ato
da Mesa nQ 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 69 da Lei
n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma dos arts. 9Q, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112, SíLVIA
MARIA DE SOUTO para exercer cargo da carreira Especia
lista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível 11, PL-4, Pa
drão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
transformado pela Resolução nQ 21, de 4 de novembro de
1992, em vaga decorrente da aposentadoria de Léa Martins
de Faria, conforme Ato do Presidente de 8 de abril ,de 1991,
publicado no Diário do Congresso Nacional do dia 9 subse
qüente.

Câmara dos Deputados, 1Q de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 19 , item I, alínea a, do Ato
da Mesa nQ 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 69 da Lei
n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma dos arts. 9Q

, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112, VALE
RIA APARECIDA OLINTO PESSOA para exercer cargo
da carreira Especialista em Atividades de Apoio Legislativo,
Nível lI, PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, transformado pela Resolução n9 21, de 4 de
novembro de 1992, em vaga decorrente da aposentadoria de
Magda Rouéde Bernardes, conforme Ato do Presidente de
11 de abril de 1991, publicado no Diário do CongreSBO Nado'"
do dia 12 subseqüente.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.
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o Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 69 da Lei
n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma dOs arts. 9°, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112, AYRES
DE ALMEIDA SILVA FILHO para exercer cargo da carreira
Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível lI,
PL-4, Padráo 22, do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados, transformado pela Resolução n9 21, de 4 de novem
bro de 1992, em vaga decorrente da aposentadoria de Vicente
de Paula Nascimento, conforme Ato do Presidente de 29 de
abril de 1991, publicado no Diário do Congresso Nacional
do dia 30 subseqüente.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 6° da Lei
n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma dos arts. 99 , item I, e 10 da citada Lei n9 8.112, MARIA
DE FÁTIMA CAMPOS para exercer cargo da carreira Espe
cialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível lI, PL-4,
Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
transformado pela Resolução n9 21, de 4 de novembro de
1992, em vaga decorrente da aposentadoria de Antônio Lírio
Farneze, conforme Ato do Presidente de 8 de maio de 1991,
publicado no Diário do Congresso Nacional do dia 9 subse
qüente.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 18 de junho de 1990, e o artigo 69 da
Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 9°, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112,
Elaine Ribeiro Machado para exercer cargo da carreira Espe
cialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível lI, PL-4,
Padrão 22. do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
transformado pela Resolução n9 21, de 4 de novembro de
1992, em vaga decorrente da aposentadoria de Sebastião Ma
riano de Oliveira, conforme Ato do Presidente de 7 de maio
de 1991, publicado no Diário do Congresso Nacional de 14
de maio de 1991.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19 , item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de junho de 1990, e o artigo 69 da Lei n9

8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na forma
dos artigos 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112, Rogério
Levy Boquady para exercer cargo da carreira Especialista
em Atividades de Apoio Legislativo, Nível lI, PL-4, Padrão
22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, trans
formado pela Resolução n9 21, de 4 de novembro de 1992,
em vaga decorrente da aposentadoria de Luiz Carlos Gomes
Mendes, conforme Ato do Presidente de 9 de maio de 1991,
publicado no Diário do Congresso Nacional de 14 de maio
de 1991.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen PinheIro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19 , item I, alínea a, do Ato

da Mesan9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 69 da
Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112,
Luciene de Barros Silva para exercer cargo da carreira Espe
cialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível lI, PL-4,
Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
transformado pela Resolução n9 21, de 4 de novembro de
1992, em vaga decorrente da aposentadoria de Lília Fernandes
Innecco, conforme Ato do Presidente de 7 de maio de 1991,
publicado no Diário do Congresso Nacional de 14 de maio
de 1991.

Câmara dos Deputados, 19 fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 69 da
Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112,
LuCileni Souto Correa para exercer cargo da carreira Especia
lista em Atividades de Apoio Legislativo, Nivel lI, PL-4, Pa
drão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
transformado pela Resolução n9 21, de 4 de novembro de
1992, em vaga decorrente da aposentadoria de Paulo Augusto
Soares Bandeira, conforme Ato do Presidente de 14 de maio
de 1991, publicado no Diário do Congresso Nacional do dia
15 subseqüente.

Câmara do Congresso, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 69 da
Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 99 , item I, e 10 da citada Lei n9 8.112,
Gilson Alves Pacheco para exercer cargo da carreira Especia
lista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível lI, PLA, Pa
drão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
transformado pela Resolução n9 21, de 4 de novembro de
1992, em vaga decorrente da aposentadoria de Hildeu Batista,
conforme Ato do Presidente de 20 de maio de 1991, publicado
no Diário do Congresso Nacional do dia 21 subseqüente.

Câmara dos Deputados, 1° de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 69 da
Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112, .
Wdeson Pereira de Souza para exercer cargo da carreira Espe
cialista em Atividades do Apoio Legislativo, Nível lI, PL-4,
Padrão 22. do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
transformado pela Resolução n9 21, de 4 de novembro de
1992, em vaga decorrente da aposentadoria de Helena do
Prado Soares de Carvalho, conforme Ato do Presidente de
27 de maio de 1991, publicado no Diário do Congresso Nacional
do dia 28 subseqüente. .

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. -Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19, item I, alínea a, do Ato
da .Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 69 da
Lel n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
n~ forma dos artigos 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112,
SImone Machado de Mendonçapara exercer cargo da carrei!'a



2566 Terça-feira 2 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Fevereiro de 1993

Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível 11,
PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados, transformado pela Resolução n9 21. de 4 de novem
bro de 1992, em vaga decorrente da aposentadoria de Helena
Lima de Souza, conforme Ato do Presidente de 5 de junho
de 1991, publicado no Diário do Congresso Nacional de 7
de junho de 1991. .

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmera dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19, item I, alínea a,do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 69 da
Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112,
José Augusto Pinto para exercer cargo da carreira Especialista
em Atividade de Apoio Legislativo, Nível 11, PL-4, Padrão
22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, trans
formado pela Resolução n9 21, de 4 de novembro de 1992,
em vaga decorrente da aposentadoria de Myrthes Hooper
Silva, conforme Ato do Presidente de 5 de junho de 1991,
Diário do Congresso Nacional de 7 de junho de 1991.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. -Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 69 da
Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112,
Tânia Beatriz Hormann para exercer cargo da carreira Espe
cialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível lI, PL-4,
Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
transformado pela Resolução n9 21, de 4 de novembro de
1992, em vaga decorrente da aposentadoria de Pérsio Camargo
Nascimento, conforme Ato do Presidente de 5 de junho de
1991, publicado no Diário do Congresso Nacional de 7 de
junho de 1991.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 69 da
Lei n9 8.112, de 11 de dezembro d 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 99, atem I, e 10 da citada Lei n9 8.112,
Renan Vargas Guimarães para exercer cargo da carreira Espe
cialista em Atividade de Apoio Legislativo, Nível lI, PL-4,
Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
transformados pela Resolução n9 21, de 4 de novembro de
1992, em vaga decorrente da aposentadoria de Eduardo Pra
do, conforme Ato do Presidente de 12 de junho de 1991,
publicado no Diário do Congresso Nacional do dia 13 subse
qüente.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19 , item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 69 da
Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112,
Márcio da Silva Alexandre para exercer cargo da carreira
Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível lI,
PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados, transformado pela Resolução n9 21, de 4 de novem-

bro de 1992, em vaga decorrente da aposentadoria de Lincoln
Geraldo Carvalho, conforme Ato do Presidente de 12 de junho
de 1991, publicado no Diário do Congresso Nacional do dia
13 subseqüente.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 69 da
Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112,
Denise de Fátima Abreu de Macedo para exercer cargo da
carreira Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Ní
vel lI, PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, transformado pela Resolução n9 21, de 4 de
novembro de 1992, em vaga decorrente da aposentadoria de
Francisco Antônio Pereira da Silva, conforme Ato do Presi
dente de 17 de junho de 1991, publicado no Diário do Con·
gresso Nacional do dia 18 subseqüente.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 69 da
Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112,
Denise Miranda de Siqueira Lima para exercer cargo da carrei
ra Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível
n, PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos
Depuatdos, transformado pela Resolução n9 21, de 4 de no
vembro de 1992, em vaga decorrente da aposentadoria de
Joaquim Moreira de Figueiredo e Faro, conforme Ato do
Presidente de 20 de junho de 1985, publicado no Diário do
Congresso Nacional de 26 de junho de 1985.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri·
buições que lhe confere o artigo 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 69 da
Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 99 , item I, e 10 da citada Lei n9 8.112,
Luiza Alves de Lima para exercer cargo da carreira Especia
lista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível lI, PL-4, Pa
drão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
transformado pela Resolução n9 21, de 4 de novembro de
1992, em vaga decorrente da aposentadoria de José Fernandes
da Silva, conforme Ato do Presidente de 4 de dezembro de
1985, publicado no Diário do Congresso Nacional de 6 de
dezembro de 1985.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 69 da
Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112,
Erivan da Silva Raposo para exercer cargo da carreira Especia
lista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível lI, PL-4, Pa
drão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
transformado pela Resolução n9 21, de 4 de novembro de
1992, em vaga decorrente da aposentadoria de Fernando Boa-
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ni Paulucci, conforme Ato do-Presidente de 11 de dezembro
de 1990, publicado no Diário Oficial de 7 de fevereiro de
1991.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. -Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n" 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 69 da
Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112,
Saulo Augusto Pereira para exercer cargo da carreira Especia
lista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível lI, PL-4, Pa
drão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
transformado pela Resolução n9 21, de 4 de novembro de
1992, em vaga decorrente da aposentadoria de Eden Peçanha
de Souza, conforme Ato do Presidente de 11 de dezembro
de 1990, publicado no Diário do Congresso Nacional de 20
de fevereiro de 1991.

Câmara dos Deputados, 1° de fevereiro de 1993. -Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19 , item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 69 da
Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112,
Magda Catarina Alves de Vasconcelos para exercer cargo
da carreira Especialista em Atividades de Apoio Legislativo,
Nível 11, PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, transformado pela Resolução n9 21, de 4 de
novembro de 1992, em vaga decorrente da aposentadoria de
José de Assis Rezende, conforme Ato do Presidente de 26
de fevereiro de 1991, publicado no Diário do Congresso Nacio
nal do dia 27 subseqüente.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19 , item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 69 da
Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112,
Olinda Silva Aguiar Rocha para exercer cargo da carreira
Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível 11,
PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados, transformado pela Resolução n9 21, de 4 de novem
bro de 1992, em vaga decorrente da aposentadoria de Rafael
Alves Bezerra, conforme Ato do Presidente de 12 de março
de 1991, publicado no Diário do Congresso Nacional do dia
13 subseqüente.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19, item I, alínea a*003 a,
do Ato da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo
69 da Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 99 , item I, e 10 da citada Lei n9 8.112,
Cláudio Ribeiro Paes para exercer cargo da carreira Especia
lista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível 11, PL-4, Pa
drão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
transformado pela Resolução n9 21, de 4 de novembro de
1992, em vaga decorrente da aposentadoria de Gilberto Go
mes da Silva, conforme Ato do Presidente de 11 de dezembro

de 1990, publicado no Diário do Congresso Nacional de 15
de março de 1991.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. -Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19 , item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 69 da
Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 99 , item I, e 10 da citada Lei n° 8.112,
José Maria de ameias para exercer cargo da carreira Especia
lista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível 11, PL-4, Pa
drão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
transformado pela Resolução n9 21, de 4 de novembro de
1992, em vaga decorrente do falecimento de Eurípedes Aqui
no Rezende, conforme publicação no Boletim Administrativo
n9 105, de 1991.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 19 , item I, alínea a, do Ato
da Mesa n" 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 69 da Lei
nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma dos arts. 9°, item I, e 10 da citada Lei nO 8.112, ELIZA
BETH PAES DOS SANTOS, para exercer cargo da carreira
Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível 11,
PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados, transformando pela Resolução n9 21, de 4 de novem
bro de 1992, em vaga decorrente da aposentadoria de Cícero
Emídio da Costa, conforme Ato do Presidente de 19 de julho
de 1991, publicado no Diário Oficial de 11 de julho de 1991.

Câmara dos Deputados, 1° de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 1°, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 69 da Lei
n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma dos arts. 99 , item I, e 10 da citada Lei n9 8.112, ONÉLIA
NEREIDA DE ALARCON para exercer cargo da carreira
Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível 11,
PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados, transformado pela Resolução n9 21, de 4 de novem
bro de 1992, em vaga decorrente da aposentadoria de Altair
Ribeiro Dutra, conforme Ato da Mesa de 19 de junho de
1989, publicado noDiário do Congresso Nacional do dia 20
subseqüente.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. I", item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 6° da Lei
n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma dos arts. 99, item I, e 10 da citada Lei n" 8.112, SILVIA
FERNANDA ARAÚJO DOS SANTOS para exercer cargo
da carreira Especialista em Atividades de Apoio Legislativo,
Nível 11, PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, transformado pela Resolução n" 21, de 4 de
novembro de 1992, em vaga decorrente da aposentadoria de
Antônio Rodolpho Assenço, conforme Ato da Mesa de 14
de agosto de 1989, publicado no Diário do Congresso Nacional
do dia 15 subseqüente.
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Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 19 , item I, alínea a, do
Ato da Mesa n9 205, de 28 de junho de, 1990, e o art. 69

da Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos arts. 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112,
IVETE LEMOS ANDRADE DE PAULA para exercer cargo
da carreira Especialista em Atividades de Apoio Legislativo,
Nível 11, PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, transformado pela Resolução n9 21, de' 4. de
novembro de 1992, em vaga decorrente do falecimento de
Roso Cesário de Carvalho, conforme publicação no Boletim
Administrativo n9 143, de 1989.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 19 , item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990 e o art. 69 da Lei
n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear; na
forma dos arts. 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112, ELITA
HENRIQUE DE SOUSA para exercer cargo da carreira Es
pecialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível 1I,PL-4,
Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
transformado pela Resolução n9 21, de 4 de novembro de
1992, em vaga decorrente da aposentadoria de João Felix
de Mendonça Filho, conforme Ato da Mesa de 18 de agosto
de 1989, publicado no Diário do Congresso Nacional de 22
de agosto de 1989.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 19 , item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de' junho de 1990, e o artigo 69 da
Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos arts. 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112,
EGLACIR FÁTIMA DE SENA FREIRE para exercer cargo
da carreira Especialista em Atividades de Apoio Legislativo,
Nível 11, PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, transformado pela Resolução n9 21, de 4 de
novembro de 1992, em vaga decorrente da aposentadoria de
Antônio Nunes Logrado, conforme Ato do Presidente de 5
de setembro de 1989, publicado no Diário do Congresso Nacio
nal do dia 6 subseqüente.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 69 da Lei
n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma dos arts. 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112, HELOI
SA HELENA SOARES ABADIA para exercer cargo da
carreira Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Ní
vel 11, PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, transformado pela Resolução n9 21, de 4 de
novembro de 1992, em vaga decorrente da aposentadoria de
Luiz Carlos Rocha, conforme Ato da Mesa de 5 de setembro
de 1989, publicado no Diário do Congresso Nacional do dia
6 subseqüente.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 19 , item I, alínea a, do Ato

da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 69 da Lei
n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma dos arts. 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112, JOÃO
MARCOS COUTINHO OLIVEIRA para exercer cargo da
carreira Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Ní
vel 11, PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, transformado pela Resolução n9 21, de 4 de
novembro de 1992, em vaga decorrente da aposentadoria de
Tarciso da Silva Marques, conforme Ato da Mesa de 8 de
novembro de 1989, publicado no Diário do Congresso Nacional
do dia 9 subseqüente.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. -Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 19 , item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 69 da Lei
n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma dos arts. 99 , item I, e 10 da citada Lei n9 8.112, IRAM
DE JESUS ALVES VIEGAS para exercer cargo da carreira
Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível lI,
PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados, transformado pela Resolução n9 21, de 4 de novem
bro de 1992, em vaga decorrente da aposentadoria de José
Rômulo Cordeiro, conforme Ato da Mesa de 9 de novembro
de 1989, publicado no Diário do Congresso Nacional do dia
10 subseqüente.

Câmara dos Deputados, 1° de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 19, item I, alínea a, do Ato I

da Mesa n° 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 69 da Lei
n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma dos arts. 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112, DENISE
TEIXEIRA para exercer cargo da carreira Especialista em
Atividades de Apoio Legislativo, Nível lI, PL-4, Padrão 22,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, transfor
mado pela Resolução n9 21, de 4 de novembro de 1992, em
vaga decorrente da aposentadoria de Heitor Marte, conforme
Ato da Mesa de 14 de dezembro de 1989, publicado no Diário
do Congresso Nacional do dia 15 subseqüente.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 19 , item I, alínea a, do Ato
da Mesa n° 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 69 da Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma dos arts. 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112, JULIA
NA WERNECK DE SOUZA para exercer cargo da carreira
Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível lI,
PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados, transformado pela Resolução n9 21, de 4 de novem
bro de 1992, em vaga decorrente da aposentadoria de Carlos
Gonçalves de Faria, conforme Ato da Mesa de 11 de janeiro
de 1990, publicado no Diário Oficial de 17 de janeiro de 1990.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 19 , item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 69 da Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma dos arts. 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112, LÚCIA
CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO para exercer cargo da
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carreira Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Ní
vel 11, PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, transformado pela Resolução n~ 21, de 4 de
novembro de 1992, em vaga decorrente da aposentadoria de
Oton Queiroz Mendes, conforme Ato da Mesa de 11 de janei
ro de 1990, publicado no Diário Oficial de 17 de janeiro de'
1990.

Câmara dos Deputados, 1~ de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 1~, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n~ 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 6~ da Lei
n~ 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma dos arts. 9~, item I, e 10 da citada Lei n~ 8.112, JOSMAR
MARTINS RODRIGUES para exercer cargo da carreira Es
pecialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível lI, PL-4,
Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
transformado pela Resolução n~ 21, de 4 de novembro de
1992, em vaga decorrente da aposentadoria de Álvaro Cortá
zio, conforme Ato da Mesa de 19 de fevereiro de 1990, publi
cado no Diário do Congresso Nacional de 21 de fevereiro de
1990.

Câmara dos Deputados, 1~ de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro" Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe tonfere o art. 1~, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n~ 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 6~ da Lei
n~ 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma dos arts. ~,item I, e 10 da citada Lei n~ 8.112, NÁDIA
LÚCIA NEVES DO NASCIMENTO para exercer cargo da
carreira Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Ní
vel 11, PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, transformado pela Resolução n~ 21, de 4 de
novembro de 1992, em vaga decorrente da aposentadoria de
Isaltino Martins Ferreira, conforme ato da Mesa de 7 de março
de 1990, publicado no Diário do Congresso Nacional do dia
8 subseqüente.

Câmara dos Deputados, 1~ de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 1~, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n~ 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 6~ da Lei
n~ 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma dos arts. 99 , item I, e 10 da citada Lei n~ 8.112, LÍSIA
FREITAS CARVALHO para exercer cargo da carreira Espe
cialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível 11, PL-4,
Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
transformado pela 'Resolução n~ 21, de 4 de novembro de
1992, em vaga decorrente da aposenta40ria de Sebastião Lucas
Gonçalves da Silva, conforme Ato da Mesa de 12 de março
de 1990, publicado no Diário do Congresso Nacional do dia
13 subseqüente.

Câmara dos Deputados, 1~ de fevereiro de 1993. - Depu
'tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
'buições que lhe confere o art. 1~, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n~ 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 69 da Lei
n~ 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma dos arts. 9~, item I, e 10 da citada Lei n~ 8.112, INÁCIA
MARIA DE LIMA para exercer cargo da carreira Especialista
em Atividades de Apoio Legislativo, Nível 11, PL-4, Padrão
22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, trans-

formado pela Resolução n~ 21, de 4 de novembro de 1992,
em vaga decorrente da aposentadoria de Osvaldo Nunes'dos
Santos, conforme Ato da Mesa de 28 de março de 1990, publi-
cado no Diário Oficial de 5 de abril de 1990. '

Câmara dos Deputados, 1~ de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 1~, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n~ 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 69 da Lei
n~ 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma dds arts. 9~, item I, e 10 da citada Lei n~ 8.112, EDNA
MAR RAMOS HELCIAS para exercer cargo da carreira Es
pecialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível 11, pL-4,
Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
transformado pela Resolução n~ 21, de 4 de novembro de
1992, em vaga decorrente da aposentadoria de Jorge Vitório
Amador, conforme Ato da Mesa de 6 de abril de 1990, publi
cado no Diário Oficial de 12 de abril de 1990.

Câmara dos Deputados, 1~ de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro; Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 1~, item I, alínea a,'do Ato
da Mes'a n~ 205, de 28 de junho de 1990,e o art. 6~ da Lei
n~ 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma dos arts. 9~, item I, e 10 da citada Lei n~ 8.112, IVANIL
DA GOMES DE MAGALHÃES para exercer cargo da car
reira Especialista em Atividades de apoio Legislativo, Nível
II,PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, transformado pela Resolução n~ 21, de 4 de no
vembro de 1992, em vaga decorrente da demissão de Roberto
de Oliveira Costa, conforme Ato da mesa de 27 de abril de
1990, publicado no Diário do Congresso Nacional do dia 28
subseqüente.

Câmara dos Deputados, 1~ de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 1~, item, I, alínea a, do Ato
da Mesa n~ 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 69 da. Lei
n~ 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma dos arts. ~, item I, e 10 da citada Lei n~ 8.112, LEDA
AGUIAR NASCIMENTO para exercer cargo da carreira Es
pecialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível 11, PL-4,
Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
transformado pela Resolução n~ 21, de 4 de novembro de
1992, em vaga decorrente da aposentadoria de Ivo Lopes
de Toledo, conforme Ato do Presidente de 29 de junho de
1990, publicado no Diário Oficial de 9 de julho de 1990.

Câmara dos Deputados, 1~ de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 1~, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n~ 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 69 da Lei
n~ 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma dos arts. 9~, item I, e 10 da citada Lei n~ 8.112, MARLY
VARANDAS DE FIGUEIREDO para exercer' cargo da car
reira Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível
11, PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, transformado pela Resolução n~ 21, de 4 de no
vembro de 1992, em vaga decorrente da aposentadoria de
Nelson da Silva, conforme Ato do Presidente de 2 de julho
de 1990, publicado no Diário Oficial de 17 de julho de 1990.

Câmara dos Deputados, 1~ de fevereiro de 1993. - Depu- '
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.
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O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 10, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n~ 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 6~ da Lei
n~ 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma dos arts. 9~, item I, e 10 da citada Lei n~ 8.112, AN
DREA ALMEIDA MOTTA para exercer cargo da carreira
Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível 11,
PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados, transformado pela Resolução n~ 21, de 4 de novem
bro de 1992, em vaga decorrente do falecimento de José Lindo
mar Martins Gomes, conforme publicação do Boletim Admi·
nistrativo n~ 135, de 1990. '

Câmara dos Deputados, 1~ de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 1~, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n~ 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 6~ da Lei
n~ 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma dos arts. ~, item I, e 10 da citada Lei n~ 8.112, LUIZ
HENRIQUE NETO para exercer cargo da carreira Especia
lista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível lI, PL-4, Pa
drão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
transformado pela Resolução n~ 21, de 4 de novembro de
1992, em vaga decorrente da aposentadoria de Eliberto Au
gusto dos Santos, conforme Ato do Presidente, de 3 de agosto
de 1990, publicado no Diário Oficial, de 13 de agosto de
1990.

Câmara dos Deputados, l~defevereirode 1993. -Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 1~, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n~ 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 6~ da Lei
n~ 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma dos arts. 9~, ~tem I, e 10 da citada Lei n~ 8.112, KÁTIA
DA CONSOLAÇAO DOS SANTOS para exercer cargo da
carreira Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Ní
vel lI, PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, transformado pela Resolução n~ 21, de 4 de
novembro de 1992, em vaga decorrente da aposentadoria de
Valmásio Nunes Aragão, conforme Ato do Presidente, de
14 de setembro de 1990, publicado no Diário Oficial, de 24
de setembro de 1990.

Câmara dos Deputados, 1~ de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

. O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
bUIções que lhe confere o art. 1~, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n~ 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 6~ da Lei
n~ 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma dos arts. 9~, item I, e 10 da citada Lei n~ 8.112, SOLAN
GE BRITO LIRA DE FREITAS para exercer cargo da carrei
ra Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível
lI, PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, transformado pela Resolução n~ 21, de 4 de no
vembro de 1992, em vaga decorrente da aposentadoria de
Ivan Ferreira de Menezes, conforme Ato do Presidente, de
4 de outubro de 1990, publicado no Diário Oficial, de 15
de outubro de 1990.

Câmara dos Deputados, 1~ de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 1~, item I, alínea a, do Ato

da Mesa n~ 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 60 da
Lei n~ 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 9~, item I, e 10 da citada Lei na 8.112,
PAULO LIMA COSTA para exercer cargo da carreira Expe
cialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível 11, PL·4,
Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
transformado pela Resolução na 21, de 4 de novembro de
1992, em vaga decorrente da aposentadoria de Valfrido Vieira
dos Santos, conforme Ato do Presidente, de 16 de outubro
de 1990, publicado no Diário Oficial, de 22 de outubro de
1990.

Câmara dos Deputados, 1~ de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 1~, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n~ 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6~ da
Lei n~ 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos ~, item I, e 10 da citada Lei n~ 8.112,
PERCíLIA CLÁUDIA ALVES DA SILVA para exercer
cargo da carreira Especialista em Atividades de Apoio Legisla
tivo, Nível 11, PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, transformado pela Resolução n~ 21,
de 4 de novembro de 1992, em vaga decorrente da aposen
tadoria de Paulo Alves Moreira Réga, conforme Ato do Presi
dente, de 22 de novembro de 1990, publicado no Diário Oficial,
de 29 de novembro de 1990.

Câmara dos Deputados, 1~ de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 1~, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n~ 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 60 da
Lei n~ 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 9~, item I, e 10 da citada Lei n~ 8.112,
NOÊMIA MARIA ALVES GOMES para exercer cargo da
carreira Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Ní
vel 11, PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, transformado pela Resolução n~ 21, de 4 de
novembro de 1992, em vaga decorrente da aposentadoria de
Aparecido Squipano, conforme Ato do Presidente, publicado
no Diário do Congresso Nacional, do dia 11 de dezembro
de 1990.

Câmara dos Deputados, 1~ de fevereiro de 1993. -Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 1~, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n~ 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6~ da
Lei n~ 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos~, item I, e 10 da citada Lei n~ 8.112,
FRANCISCO DE ASSIS DINIZ para exercer cargo da carrei
ra Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível
lI, PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, transformado pela Resolução nQ 21, de 4 de no
vembro de 1992, em vaga decorrente da aposentadoria de
João Cosmo de Lira, conforme Ato do Presidente, publicado
no Diário do Congresso Nacional, do dia 11 de dezembro
de 1990.

Câmara dos Deputados, 1~ de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 1Q

, item I, alínea a, do,
Ato da Mesa n~ 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo
6Q da Lei n~ 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
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na forma dos artigos 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112,
YOSHIKO YOSHIMOTO para exercer cargo da carreira Es
pecialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível 11, PL-4,
Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
transformado pela Resolução n9 21, de 4 de novembro de
1992, em vaga decorrente da aposentadoria de João da Silva
Neto, conforme Ato do Presidente, publicado no Diário do
Congresso Nacional, do dia 11 de dezembro de 1990.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. -Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 69 da
Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112,
LUCIANE RODRIGUES DE PAIVA FERREIRA para
exercer cargo da carreira Especialista em Atividades de Apoio
Legislativo, Nível 11, PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, transformado pela Resolução n9

21, de 4 de novembro de 1992, em vaga decorrente da aposen
tadoria de Orlando Reis, conforme Ato do Presidente, publi
cado no Diário do Congresso Nacional, do dia 11 de dezembro
de 1990.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. -Depu
tado Ibse!l Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no úso das atri
buições que lhe confere o artigo 19 , item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 69 da
Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112,
AMIR VIEIRA SOBRINHO para exercer cargo da carreira
Especialista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível 11,
PL-4, Padrão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados, transformado pela Resolução n9 21, de 4 de novem
bro de 1992, em vaga decorrente da aposentadorià de Vando
Nazário de Oliveira, conforme Ato do Presidente publicado
no Diário do Congresso Nacional do dia 11 de dezembro de
1990.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. -Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 69 da
Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma dos artigos 99, item I, e 10 da citada Lei n9 8.112,
PATRÍCIA CAMPOS para exercer cargo da carreira Especia
lista em Atividades de Apoio Legislativo, Nível 11, PL-4, Pa
drão 22, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
transformado pela Resolução n9 21, de 4 de novembro de
1992, em vaga decorrente da aposentadoria de Benedito Ro
drigues da Silva, conforme Ato do Presidente de 11 de dezem
bro de 1990, publicado no Diário do Congresso Nacional de
19 de fevereiro de 1991.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19 , item I, alínea a do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, observado o disposto
no artigo 38 da Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
resolve designar ARIOVALDO SJ\BINO DA SILVA, Nível
lI, Padrão 30, ponto n9 4736, e ANIVIA SOARES CARDO
SO, Nível lII, Padrão 45, ponto n9 4129, ocupantes de cargos
da carreira Especialista em Atividades de Apoio Legislativo,.

para substituírem, sucessivamente, o Chefe da Seção de Mobi
lidade Funcional, FC-OS, da Coordenação de Legislação de
Pessoal Estatutário, do Departamento de Pessoal, em seus
impedim~ntos eventuais, a partir de 4 de janeiro do corrente
ano.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, observado o disposto
no artjgo. ~8 da Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
resolve designar Luis RODRIGO DE MEDEIROS GUI
MARÃES, ocupante de cargo da carreira Especialista em
Atividades de Apoio Legislativo, Nível lU, Padrão 42, ponto
n9 5137,19 substituto do Diretor da Coordenação de Adminis
tração Financeira, FC~07, do Departamento de Finanças e
de Controle Interno, em seus impedimentos eventuais, no
período de 28 de dezembro de 1992 a 17 de janeiro do corrente
ano.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confei'é o artigo V, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, observado o disposto
no artigo 38 da Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
resolve designar SILVIO DE SOUZA SILVA, ocupante de
cargo da carreira Especialista em Atividades de Apoio Legisla
tivo, Nível 11, Padrão 30, ponto n9 4701, 19 substituto do
Chefe da Seção Administrativa, FC-OS, da Coordenação de
Seleção e Treinamento, da Diretoria-Geral, em seus impedi
mentos eventuais, a partir de 6 de janeiro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. -Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19 , item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, observado o disposto
no artigo 38 da Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
resolve designar YOKO MATSURA FERNANDES, ocu
pante de cargo da carreira Especialista em Atividades de
Apoio Legislativo, Nível I1I, Padrão 45, ponto n9 1700, P
substituta do Chefe do Serviço de Revisãoe Resenha, FC-OS,
da Coordenação de Revisão e Redação de Debates, do Depar
tamento de Taquigrafia, Revisão e Redação, em seus impedi
mentos eventuais, a partir de 7 de janeiro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 19 de fevereiro de 1993. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

DIVERSOS
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER
LEGISLATIVO FEDERAL E DO TRmUNAL

DE CONTAS DA UNIÃO

EDITAL
O presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Legis

lativo Federal e do Tribunal de Contas da União - Sindilegis,
no uso da competência que lhe delega o art. 69 do Regulamento
Eleitoral, e tendo em vista o disposto no art. 89, letra c e
art. 33, letra a do Estatuto da Entidade, convoca Assembléia
Geral Ordinária a realizar-se dia 4 de março de 1993, a partir
das 9 horas e 30 minutos, em primeira convocação, com a
presença da maioria absoluta dos associados, e às 10 horas,
em segunda convocação, com qualquer número, no auditório
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Petrônio Portela, no Senado Federal, destinada à eleição da
Diretoria, do Conselho Fiscal e das Comissões Sindicais do
Sindicato no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, no
Tribunal de Contas da União, no Centro Gráfico do Senado
Federal, no Centro de Informática e Processamento de Dados
do Senado Federal. Haverá mesas receptoras de votos no
local da Assembléia, na Câmara dos Deputados, no Tribunal
de Contas da União - TCU, no Centro Gráfico do Senado
Federal- CEGRAF, no Centro de Informática e Processa
mento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, nas
Inspetorias Regionais de Controle Externo do Tribunal de
Contas da União, nos Estados: Amazonas, Pará Maranhão,
Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco,
Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Mi
nas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande
do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás e na Repre
sentação do Senado Federal - Rio de Janeiro. O encerra
mento da Votação se dará às 18 horas, exceto no CEGRAF
que irá até às 21 horas e 30 minutos. O prazo para registro
de chapas vai de 2 a 16 de fevereiro de 1993, na Secretaria
do Sindicato, no horário de 8 às 12 horas e de 14 às 18 horas.
Na hipótese da falta de registro de pelo menos uma chapa,
áplica-se o que preceitua o art. 10 do Regulamento Eleitoral,

caso haja empate entre as duas chapas mais votadas aplicar
se-á o disposto no art. 24 do mesmo Regulamento.

Brasília, 19de fevereiro de 1993. - Mauro Dantas, Presi
dente.

COMISSÕES
REDISTRIBUIÇÃO DE PROJETO

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

REDISTRIBUIÇÃO N9 7/92

O Senhor Presidente da Comissão de Relações Exterio
res, Deputado PAUDERNEY AVELINO, redistribuiu, nesta
data, a seguinte matéria:

Ao Senhor Deputado JORGE UEQUED
Projeto de Lei n9 4.583/90 - que "altera e acrescenta

disposições à Lei n9 6.815, de 19 de agosto de 1980, alterada
pela Lei n9 6.964, de 9 de dezembro de 1981, que define
a situação jurídica do estrangeiro no Brasil e dá outras provi
dências". - Autor Senado Federal.

Sala da Comissão, 9 de dezembro de 1992. - Andréa
Maura Versiani de Miranda, Secretária.
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José Cicote Valdir Ganzer
PTB

PTB
Cardoso Alves Roberto Jefferson

Hilârio CoimbraEdison Fidelis Roberto Torres Aldir Cabral

PDC
PDC

Francisco Coelho Jair Bolsonaro
Nan Souza (PST)

PL
PL Wellington Fagundes

Getúlio Neiva José Augusto Curvo PTR
1 vaga

Mário Chermont
PTR PSB

Mário Chermont 1 vaga U1durico Pinto

PSB PV

Miguel Arraes Sidney de Miguel

PST Suplentes

Luiz Carlos Bauly Bloco

pedoB Amo Magarinos Tadashi Kuriki
Fátima Pelaes Sarney Filho

Rcnildo Calheiros Paulo Octávio ~ Gomes da Rocha

Secretário: Luiz Henrique Cascelli dl? Azevedo. Pedro Corrêa 1 vaga

Ramal: 6922 a 6925 Ricardo Murad

Reuniões: 311g, 411g e 511g feiras, às 10:00. Plenàrio, sala 1. . PMDB

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, Luiz Soyer 6 vagas
MEIO AMBIENTE E MINORIAS PDT

Presidente: Dep. Tuga Angerami (PSDB~SP) José Vicente Brizola Paula Portugal
1° Vice-Presidente: Dep. Marco Penaforte (pSDB-CE) Laerte Bastos
ZO Vice-Presidente: Dep. Marilu Guimarães '(Bloco-MS)
3° Vice-Presidente: Dep. Sidney de Miguel (PV-RJ)



PDS
Célia Mendes Teresa Jucá PTB
Gerson Peres

PSDB
Raquel Cândido 1 vaga

Adroaldo Streck Elia" Murad PDC

1 vaga Roberto Balestra 1 vaga
PT PL

Benedita da Silva José Fortunati Jarvis Gaidzinski Jones Santos Neves
PTB PTR

Raquel Cândido Wilson Cunha Alberto Haddad
PDC PSB

Avcnir Rosa 1 vaga
PL PST

Diogo Nomura Mauro Borges (PDC)
PTR Suplentes

Benedito Domingos Bloco
PSB Adauto Pereira Orlando Bezerra

Álvaro Ribeiro 1-Dgelo Magalhães Renato Johnsson

PV
Atila Lins Vadlio Gomes
José Moura Waldir Guerra

1 vaga Manoel castro 1 vaga

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida PMDB
Ramal: 6930/6931 Alufzio Alves Pedro Abrão
Reunião: 4"8 feiras, 9:30. Sala 113 (Bloco cL."l..'> Lideranças) Luís Roberto Ponte 4 vagas

COMISSÃO DE ECONOMIA, PDT
INDÚSTRIA E COMÉRCIO Luiz Girão Paulo Ramos

Presidente: Dep. Gilson Machado (Bloco-PE) 1 vaga
1U Vice-Presidente: Dep. Osório Adriano (Bloco-DF) PDS
2:" Vice-Presidente: Der. Jaques Wagner (PT-BA) Basfiio Villani Franciséo Diógenes3° Vic~·-Presi<.lente: Dep. Alberto Haddad (PTR-SP) Fábio Meirelles

Titulares PSDB
Bloco José Serra Saulo Coelho

Antonio Holanda Maviael cavalcanti 1 vaga
Úzio Ferreira Osório Adriano PT
Gilson Machado Roscana Sarney Luiz Gushiken Paulo Delgado
José' Carlos Aleluia Rubem Medina
José MÚl:Ío Monteiro Wagner do Nascimento

1 vaga
PTB

PMDB Felix Mendonça Nelson Marquezelli
Felipe Neri José Belato
Gonzaga Mota José Geraldo PDC
João Almeida Lúcia Vânia Pauderney Avelino Paulo Mandarino

2 vagas PL
PDT Álvaro Valle Nelson Bornier

Márcia Cibilis Viana Miro Teixeira PTR
Marino Clinger 1 vaga

PDS PSB
Fetter Júnior Victor Faccioni Ariosto Holanda
Pedro Pavâo PST

PSDB Pedro Valadares
Ernani Viana Vittorio Medioli Secretário: Jussara Maria Goulart Brasil de Araujo
Sérgio Machado Ramal: 7024 a 7fY26

PT Reunião: 4llg feiras, 10:00. Plenário, sala 209. (Bloco das

Jaques Wagner Vladimir Palmeira Lideranças)

José Fortunati



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, PDT
CULTURA E DESPORTO Carrion Junior Vital do Rego

1 vaga
PDS

Presidente: Dep. Celso Bernardi (pDS - RS) Fernando Carrion Telmo Kirst

lU Vice-Presidente: Dep. Maria Valadão (PDS - GO) 1 vaga

2° Vice-Presidente: Dep. Adelaide Nt:ri .(PMDB - AC) PSDB
3° Vice-Presidente: Dep. Costa Ferreira (I'TR - MA) Ernani Viana Rose de Freitas

1 vaga
Titulares PT

Bloco Hélio Bicudo Maria Laura
Antônio Barbara Ricardo Heráclio Lourival Freitas
C-amilo Machado Ronivon Santiago

PTBEuclydes MeBo Sandra Cavalcanti
Orlando Pacheco 2 vagas Nelson Trad Onaireves Moura

PMDB PDC

Adelaide Neri João Henrique Jairo Azi

Aécio de Borba (PDS) Renildo ·Calheiros (PC do B) PL
Hermínio Calvinho Ubiratan Aguiar Jarvis Gaidzinski

1 vaga PTR
PDT 1 vaga

Carlos Lupi Lúcia Braga PSB
Eduardo Mascarenhas 1 vaga

PDS PST
Ângela Amin Maria Valadão Nan Souza
Celso Bernardi

Secretária: Ronaldo Alves da Silva
PSDB Ramal: 6903/690SnOlOI7013

Artur da Távola Osmânio Pereira Reunião 4"8 feiras, 10:00. Plenário, sala IS.
Flávio Aros

COMISSÃO DE FINANÇAS
PT

Florestan Fernandes Paulo Delgado
ETRffiUTAÇÃO

1 vaga Presidente: Dep. Francisco Dornelles (Bloco-RJ)
PTB 10 Vice-Presidente: Dep. Manoel Castro (Bloco - BA)

Fábio Raunheiti 1 vaga '}fJ Vice-Presidente: Dep. Basflio VilIani (pDS - PR)
PDC 30 Vice-Presidente: vago

José Linhares (PSDB) Titulares
PL Bloco

Álvaro Valle Benito Gama Júlio Cabral
PTR César Souza Luiz Dantas

C-Osta Ferreira
Flávio Palmier da Veiga Manoel Castro
Francisco Dornelles Mussa Demes

PSB José Falcão Ricardo Fiuza
Maria Luiza Fontenele PMDB

PST Germano Rigotto Manoel Moreira

João Teixeira (PL) João Carlos Bacelar Sergio Naya
Luís Roberto Ponte Wilson Campos

Suplentes 2 vagas

Bloco PDT
Benedito de Figueiredo Marilu Guimarães Carrion Júnior Sérgio Gaudenzi
Cleonâncio Fonseca Murilo Pinheiro Élio Dalla-Vecchia
Edmar Moreira Paulo Lima PDS
JoSé Mendonça Bezerra Paulo Romano Basílio VilIani José Lourenço
Luiz Dantas Delfim Neto

PMDB PSDB
Derval de Paiva Zaire Rezende Jackson Pereira José Serra
José Luiz Clerot 4 vagas 1 vaga



PT
Alofzio Mercadante José Dirceu COMISSÃO DE MINAS E ENERGIAGeddeJ Vieira Lima (I)MDB)

PTB Presidente: vago
Félix Mendonça Matheus Iensen 10 Vice-Presidente: Dep. Marcelo Barbieri (PMDB-SP)

PDC
20 Vice-Presidente: Dep. Avenir Rosa (PDC-RR)

Paulo Mandarino Pedro Novais
30Vice-Presidente: Dep. José Ulisses de Oliveira (pRS-MG)

PL Titulares
Flávio Rocha Nelon Bornier

PTR Bloco
C-arlos Camurça Abelardo Lupion José Santana de Vasconcelos

Aracely de Paula Murilo Pinheiro
PSB Aroldo Cedraz Ruben Bento

Sérgio Guerra Elísio Curvo Sérgio Barcellos
PST

Luiz Carlos HauJy PMDB
Suplentes Gilvan Borges Olavo Calheiros

Bloco Marcos Lima Pedro Tassis

Augusto Farias Jerônimo Reis Marcelo Barbiere 1 vaga

ejeto Falcão José Carlos Vasconcellos PDT

f:zio Ferreira Roberto Magalhães Francisco Evangelista Paulo Ramos

Fernando Freire (PDS) Simão Sessim 1 vagas

George Takimoto Tourinho Dantas PDS

PMDB
Carlos Azambuja Ruberval Pilotto

Gonzaga Mata Nelson Jobim PSDB
Hélio Rosas Pinheiro Landim Adroaldo Streck Oswaldo Stecca
Ivandro Cunha Lima Zuca Moreira
Lúcia Vânia 1 vaga PT

PDT Agostinho Valente Alcides Modesto
Junot Abi-Ramia Miro Teixeira
Valdomiro Lima PTB

PDS Alceste Almeida Sérgio Britto (pDC)
João Tota Roberto Campos
Osvaldo Melo PDC

PSDB
Rose de Freitas Wilson Moreira Avenir Rosa
Sérgio Machado

PL
PT Getúlio Neiva

Lafre Rosado (PMDB) Vladimir Palmeira
Paulo Bernardo PTR

PTB Marcelo Luz Pascoal Novais
Anibal Teixeira Paulo Heslander

PDC PRS
José Maria Eymael José Ulisses de Oliveira

PL PPS

Jol:io Teixl~ira 1 vaga
JoEio Fagundes (pMDB)

PTR
Suplentes

Marcelo Luz Bloco

PSB Alacid Nunes Maviael Cavalcanti
Jonas Pinheiro Otto Cunha

Luiz Piauhy1ino Jos6 Carlos Aleluia Vicente Fialho
PST José Reinaldo Werner Wanderer

1 vaga PMDB
Secretária: Maria Linda Magalhães Aloisio Vasconcellos Jorge Tadeu Mudalen
Ramal: 6959/696(1/69/!,l} Herminio Calvinho Mauro Miranda
Reunião: 4"s feiras, 10:00 Plenário 5. 1 vaga Nicias Ribeiro



PDT
Í1lio Dalla-Vecchia Wilson Müller PDS
M:írcia Cibilis Viana.

Djenal Gonçalves José Teles
PDS PSDB

Aécio Neves Jorge Uequed
José Diogo Victor Faccioni Jayme Sanatana

PSDB PT

Mauro Sampaio Munhoz da Rocha Benedita da Silva Luiz Gushiken

PT PTB

Adão Preito Ricardo Moraes
Annibal Teixeira Cardoso Alves

PTB PDCFrancisco Rodrigues Hilârio Coimbra
Francisco Coelho Pauderney Avelino

PDC PLteomar Quintanilha
Diogo Nomura

PL PTRValdemar Costa

PTR 1 vaga
Nobel Moura Valdenor Guedes PSB

PRS Miguel Arraes

José Aldo PCdoB
1 vaga

PPS Suplentes

Carlos Nélsbn (PMDB) Bloco

Secretária: Maria Eunice Torres Vila'! Bôas AntÔnio dos Santos Orlando Pacheco
Ramal: 6tJ44/61.J46 Benedito Gama Paes Landim
Reunião: 4"8 feiras, 10:00. Plenário, sala 21. Fausto Rocha Roseana Sarney

Jesus Tajra Tony 061

COMISSÃO DE RELAÇóES PMDB
EXTERIORES Geddel Vieira Lima Osvaldo Melo

p9Presidente: Dep. Pauderney Avelino (pDC-AM)
Murilo Rezende 'Virmondes Cruvinel

3 vagas
l° VicewPresidente: Dep. Diogo Nomura (PL-SP)

PDT2° Vicewpresidente: Dep. Francisco Coelho (pDC-MA Amaury MUller Vivaldo Barbosa
3° Vice.Presidente: vago Sérgio Cury

Titulares
PDS

Adylson Motta José Lourenço
Bloco PSDB

AntÔllio Uerto Ney Lopes Jono Faustino Moroni Torgan
Cleto Falcão Osvaldo Coelho 1 vaga
Leur Lomanto PaulO Octávio PT
Nelson Morro S~rney Filho Irma Passoni Tilden Santiago

PMDB PTB

Alorsio Vasconcelos Luiz Viana Neto Alceste Almeida 1 vaga

Ary Kara Neife Jabur PDC
Luiz Henrique Nestor Duarte Pedro' Novais 1 vaga

1 vaga, PL

PDT Jones Santos Neves
Haroldo Sabóia Sérgio Cury PTR
MendonÇa Neto- Salatiel Carvalho

- """".....,~"'~_'U;'>.=-=c==~ "O-"","~,,",' --:..-~~,. "":-~ ., •• ,. ==-.-. o~-"""-~"~,,"""""-="7~'"



PSB
Uldurico Pinto

PC do B

Suplentes
Bloco

Aldo Rabelo

Secretária: Andréia Maura Versiani de Miranda
Ramal: 6')93 a 6996
Reuniéies: 3"8, 4"8 e 5" feiras, 10:00. Plenárià, sala 2

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Ciro Nogueira
Iberê Ferreira
Ivan Burity
Jairo Carneiro

João Maia
Pinga Fogo de Oliveira

Ricardo Heráclio
Vitório Malta

1 vaga·

PMDB

Presidente: Dep. Euler Ribeiro (pMDB-AM)
1° Vice-Presidente: Dep. Jorge Tadeu Mudalen (PSDB - CE
2° Vice-Presidente: Dep. Elias Murad (PSDB - MA)
3° Vice-Presidente: Dep. Renato Johnsson (Bloco-PR)

Titulares
Cidinha Campos Marino Clinger
Lúcia Braga

PDS
Ângela Amin Osvaldo Bender

J6rio de Barros (pMDB)
PSDB

Jorge Uequed Marco Penaforte
José Linhares

PT
Chico Vigilante Luci Choinacki

PTB
Fábio Raunheitti Luiz Moreira

Everaldo de Oliveira
Fátima Pelaes
Heitor Franco
lvãnio Guerra
José Egydio

Armando Costa
Euler Ribeiro
Jorge Tadeu Mudalen
Maurfiio Ferreira Lima

Clóvis Assis
Liberato Cabloco

C'..élia Mendes

Bloco

PMDB

PDT

PDS

PSDB

Nelson Proença
Rita Camata

Paulo Duarte
Pedro Corrêa

Renato Johnsson
Rivaldo Medeiros

Nilton Baiano
Sérgio Arouca (PCB)

Valter Pereira
2 vagas

~aulo Portugal Avelino Costa

B. Sá
João Rodolfo

1 vaga. Uldurico Pinto

Virmonde$ Cruvinel
Zila Bezerra

3 vagas
PDT

PDC

PL

PTR

PSB

PST

Geraldo Alckmin Filho Carlos Scarpelini

Secretária: Maria Inês de Bessa Lins

Ramal: 7018 a 7021
João Paulo Reunião: 4:lg feiras, 10:00. Plenário, sala 9.

COMISSÃO DE TRABALHO,
Roberto Jefferson DE ADMINISTRAÇÃO E

SERVIÇO púBuco
1 vaga Presidente: Dep. Carlos Aberto Campista (pDT-RJ)

1° Vice-Presidente: Dep. Amaury Müller (PDT-RS)
20 Vice-Presidente: Dep. Délio Braz (Bloco-GO)
3° Vice-Presidente: Dep. José Carlos Sabóia (PSB-MA)

Titulares
Bloco

Antônio Faleiros
Elias Murad

Eduardo Jorge

Joaquim Sucena

Eduardo Matias

José Augusto Curvo

Salatiel Carvalho

Delcino Tavares

PT

PTB

PDC

PL

PTR

PSB

PST

1 vaga Aldo Rebelo (pC do B)
Délio Braz
Edmar Moreira
Humberto Souto

José Burnett
Luis Eduardo

Zé Gomes da Rocha
1 vaga



PMDB PL
Chico Vigilante (PT) Mauriei Mariano
Mauri SC'rgio Zaire Rezende Irani Barbosa

3 vagas PTR
PDT

Amaury MUlter Carlos Alberto Campista Wanda Reis (Bloco)
13cralúo Boaventura PSB

PDS
Hugo Biehl Maria Laura (PT) Maria Luiza Fontenelle
João de Deus Antunes PRS

PSDB
Edmundo Galdino Mauro Sampaio

José U1fsses de Oliveira

Jabcs Ribeiro Secretário: Antonio Lufs de Souza Santana
PT Ramal: 6887/699017004{lOO7

Paulo Paim Paulo Rocha Reunião: 3"8, 4"8 e S8S feiras, 10:00. Plenário, sala 11.

PTB COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTE,

Caldas Rodrigues Edison Fidélis DESENVOLVIMENTq URBANO
PDC E INTERIOR

Jair Bolsonaro
PL Presidente: Dep. Paulo de Almeida (pTBIRJ)

1 vaga 10 Vice-Presidente: Dep. Onaireves Moura (PTBIPR)
PTR Z' Vice-Presidente: Dep. Nicias Ribeiro (pMDBIPA)

Mário de Oliveira 30 Vice-Presidente: Dep. Augusto carvalho (pCBIDF)

PSB

José Carlos Sabóia Titulares
PRS Bloco

Rose de Freitas (PSDB)
Suplentes

A1acid Nunes JOsé Moura
Bloco Augusto Farias Jósé Reinaldo

Eraldo Trindade
César Bandeira Lael Varella

Messias Góis Efraim Morais Pedro !rujo
Euclydes Mello Mussa Demes Ivan Burity Romel Anísio
Flávio Derzi Sérgio Barcellos Jairo carneiro Simâo Sessim
Júlio Cabral 1 vaga

PMDB PMDB

Augusto Carvalho (PPS) Nilson Gibson Carlos Benevides Mauro Miranda
Jaqucs Wagner (1''1') 4 vagas carlos Nelson Mário Martins

PDT Fernando Diniz Murilo Rezende

Haroldo Sabóia Sérgio Gaudenzi José Maranhão Nicias Ribeiro

Paulo Ramos LaCre Rosado Paulo Titan

PDS PDT

C.arlos Santana (PT) Pedro Pavão Francisco, Rodrigues(pTB) Valdomiro lima
Paulo Mourão Junot Abi-Ramia 1 vaga

PSDB
Jayme Santana Sigmaringa Seixas PDS
Tuga Angerami

PT Daniel Silva Francisco Diógenes
Edésio Passos Erqesto Gradella Fernando carrion Telmo Kirst

PTB
Joaquim Sucena 1 vaga PSDB

PDC
Eduardo Matias Luiz Pontes Saulo COelho

Munhoz da Rocha 1 vaga



PT
Carlos Santana
Ernesto Gradella

PTB
Antonio Morimoto
Onaireves Moura

PDC
Nilmário Miranda Jonival Lucas Sérgio Brito

Ricardo Moraes PL

Maurício C-ampos 1 vaga

Paulo de Almeida
PTR

Alberto Haddad Carlos Camurça
PSB

PDC
Jairo Azi

PL
José Felinto (pS1)

PTR

Marcos Medrado

1 vaga

José Carlos Sabóia
PST

Francisco Silva
PCdoB

1 vaga

PPS

Augusto Carvalho

Suplentes
Bloco

PC do B
Leopoldo Bessone (PMDB)

PPS

Osvaldo Reis

Roberto Franca

Carlos Scarpelini

PSB

PST

1 vaga Roberto Freire

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha

Ramal: 6973 a 6976

Reunião: 4"8 feiras, 10:00. Plenário, sala 14.

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

Presidente: José Augusto Curvo .cPL - M1)
10 Vice-Presidente: Dep. Nelson Bornier (PLIRJ)
').O Vice-Presidente: Dep. Aldir Cabral (pTB - RJ)
30 Vice-Presidente: Dep. Álvaro Ribeiro (PSB.- PE)

Antonio Barbara José Múcio Titulares
Araccly de Paula José Santana de Vasconcellos Bloco
Carlos Roberto Massa Os6rio Adriano Abelardo Lupion Odelmo Leão
Elfsio Curvo Ronaldo Caiado Alacid Nunes Orlando Bezerra
Jorge Khoury Sandra Cavalcanti Átila Lins Paes Landim
José Egydio 1 vaga Edmar Moreira Roberto Magalhães

PMDB
PMDB Antônio de Jesus Marcelo Barbieri

Eliel Rodrigues Mauri Sérgio Etevalda Grassi de Menezes Mário Martins
Etevalda Orassi de Mcnesses Nilton Baiano João Fagundes Maurílio Ferreira Lima

6 vagas
PDT

PDT Maurício Campos (FI.) Wilson Müller
Beth Azize Dércio Knop Paulo Ramos
Belo Mansur Mendonça Neto

PDS PDS

Carlos Virgllio Maria Valadão Carlos Virgflio Fernando Carrion
João Rodolfo Prisco Viana Fábio Meirelles

PSDB PSDB

Álvaro Pereira Ubaldo Dantas Moroni Torgan Rose de Freitas

Koyu Iha Vit6rio Medioli PT

PT Hélio Bicudo José Dirceu

PTB
Eduardo Jorge Paulo Paim

Aldir Cabral Francisco RodriguesJosé Cicole Paulo Rocha

PTB PDC

Augustinho Freitas Mendes Botelho Mauro Borges

Carlos Kayath



PL COMISSÃO ESPECIAL CONsTITUfDA, NOS

José Augusto Curvo Nelson Bornier
TERMOS DO ART. 34, INCISO n, DO

REGIMENTO INTERNO, PARA APRECIAR

PTR E DAR PARECER SOBRE TODOS OS PROffiTO
EM TRÂMITE NA CASA, RELATIVOS À

Valdcnor Guedes REGULAMENTA~ODO ART. 192

PSB
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL_

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Álvaro Ribeiro

Suplentes Presidente: Deputado Benito Gama·
Vice-Presidente: Deputado José Lourenço

Bloco
Relator: vago

Arolde de Oliveira Luciano Pizzatto
Titulares Suplentes

Evaldo Gonçalves Raul Bel~m BLOCO PARLAMENTAR
Heitor Franco 3 vagas

PMDB
Benito Gama Basilio Villani
Elísio Curvo Daniel Silva

Cid Carvalho Ivo Mainardi :ézio Ferreira Gilson Machado

Euler Ribeiro Luiz Henrique
Francisco Dornelles Paes Landim

Hermínio Calvinho Pinheiro l.andim José Mticio Monteiro Roberto Magalhães

PDT PMDB

Carrion Júnior 1 Vaga Germano Rigoto Dejandir Dalpasquale
Giovanni Queiroz Jos~ Dutra Etevalda Menezes

José Luiz Clerot vago
PDS LuIS Roberto Ponte Odacir Klein

Carlos Azambuja Telmo Kirst PDT
Osvaldo Bender

PSDB
Beraldo Boaventura Márcia Cibilis Viana
Carrion Jtinior Valdomiro lima

Paulo Silva (PL) 1 vaga PDS

PT Joaé Lourenço Fetter Jtinior

José Genoíno Paulo Delgado Marcelino Romano Machado Roberto Campos

PTB PSDB

Annibal Teixeira Fábio Raunheitti Jacuon Pereira vago
José Serra vago

PDC
PTB

Jair Bolsonaro

PL
Gastone Righi Rodrigues Palma

A"clíno Costa Ribeiro Tavares
PT

PTR José Fortunatti Pau,lo Bernardo

Salaticl Carvalho PDC

PSB Paulá Mandarino Pauderney Avelino

Roberto Franca PL

Secretária: Marci Bernardes Ferreira Ricardo Izar Jones Santos Neves

Ramal: 6<>98nOOII7002/6999nOOO Mesa dela



BLOCO PARLAMENTAR

Serviço de Comissões Especiais
J.ocal: Anexo II - Sala 10 - Mezanino
Ramais: 7066/7067/7052 .
Secrclário: Silvio Sousa da Silva

Suplentes

Heitor Franco
Lael Varella

Orlando Pacheco
Sinião .sessim

PMDB

vago
Mauri Sérgio

Nilson Gibson
Vago

PDT

Clóvis Assis
Mendonça Neto

PDS

José Lourenço"
Telmo Kirst.

PSDB

vago

PTB

Carlos Kayath

PT

Paulo Delgado

PDC

Leomar Quintanilha

Presidente: Deputado José Thomaz Nonõ
10 Vice-Presidente: Deputado Osmânio Pereira
~elator: Depu~ado Maluly Netto

Felipe Neri
João Henrique
José Thomaz Nonô
Luiz Henrique

Titulares

Miro Teixeira
Sérgio Gaudenzi

BLOCO PARLAMENTAR

Ângelo Magalhães
Flávio Derzi
Mllluly. Netto
RP~LAnfsio

Pedro Novais

PL

João Teixeira vago

Serviço de Comissões Especiais: Anexo TI - Sala 10 - Me
·zanino.
Secretário: José Maria Aguiar de castro
Ramais: 7066(7067(1052

Srr.:v1ço de ComissOes Especiais:
Anexo TI - Sala 10 - Mezanino
Secretário: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Ramais: 7066 e 7067

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N0~DE 1991, 'QUE "INSTITUI O
SISTEMA DE ELEI O DISTRITAL MISTA NOS

MUNIClPIOS MAIS D CEM MIL ELEITORES"

Suplentes

Clóvis Assis
Paulo Ramos Adylson Motta

Prisco Viana

José Dirceu

FUivio Rocha

vago

Jaques Wagner

Vitt6rio Medioli Cardoso Alves
Paulo Silva.

JOsé Maria Eymael

Francisco Di6genes .
José Teles Osmânio Pereira

César Bandeira '
Paes Landim
Elfsio Curvo

José Santana de Vasconcellos
Wagner do Nascimento

vago
João Almeida

José Luiz Clerot
vago

PT

PL

PDS

PDT

PDC

PTB

PSDB

PMDB

Ibrahim Abi-Ackel
Roberto Campos

Marcelo Barbieri
Nelson Jobim
Nelson Proença

Roberto Balestra

Gilson Machado
José Carlos Aleluia
José Carlos Vasconcelos
Ney Lopes
Otto Cunha

Carrion Júnior
Liberato C..aboclo

Cardoso Alves

vago
vago

Valdemar Costa

COMISSÃO ESPECIAL PARA PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N° 824, DE 1991..l.QUE

"REGULA DIREITOS E OBRIGAÇuES
RElATIVOS À PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PREVISTO NA MENSAGEM N° 192/91' ,
DO PODER EXECUTIVO

Presidente: (Vago)
10 Vice-Presidenle: vago
z:' Vice-Presidente: vago
Relator: Ney Lopes

Titulares

vago



Serviço de C.omis.'lOcs R<;peciais: Anexo II - Sala 10 - Mezanino
Secretário: Silvio Avelino da Silva .
Ramais: 7067 e 7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇAO N° 56, DE 1991, QPE "ALTERA
DISPOSITIVOS DA CONSJTfUIÇAO FEDERAL

(DESREGULAMENTAÇAO DA ECONOMIA)

Presidente: Deputado Maurllio Ferreira Lima
1° Vice-Presidente: Deputado Fãbio Meirelles
').O Vice-Presidente: vago
3° Vice-Presidente: Deputado Vladimir Palmeira
Relator: Deputado Ney Lopes

Serviço de ComissOes Especiais: Anexo 11 - Sala 10 - Me
zanino.
Secretário: Luiz César Lima Costa
Ramais: 7066 e 7067

COMIssAo ESPECIAL PARA APRECIAR E DAR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI N° 2.057,

DE 1991, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DAS
SOCIEDADES INDíGENAS"

Presidente: Deputado Domingos Juvenil
1° Vice-Presidente: Deputado João Fagundes
Z!" Vice-Presidente: Deputado Lourival Freitas
Relatora: Deputada Teresa Jucã

Titulares

BLOCO PARLAMENTAR

Suplentes Titulares

BLOCOPARIAMENTAR

Suplentes

Paes Landim Evaldo Gonçalves Elísio Curvo Alacid NunesRenato Johnsson Flávio Derzi Luciano Pizzato Átila LinsNey Lopes Nelson Morro Ruben Bento George Takimotovago Wagner Nascimento Sêrgio Barcellos Heitor Franco
PMDB Tadashi Kuriki Tony Gel

vago vago PMDB

Maurl1io Ferreira Lima Bermfnio calvinho Domingos Juvenil Armando Costa
Nelson Proença Luiz Soyer João Fagundes Euler Ribeiro
WaHer Nory Tidei de Lima Valter Pereira Hermfnio calvinho

Zaire Rezende Mauri Sêrgio
PDT PDT

Márcia CibiIis Viana Aroldo Góes Beth Azize Aroldo Góes
Valdomiro Lima Beth Azize Sidney de Miguel (PV) Haroldo sabóia

PDS PDS

Fábio MeirelIes carlos Azambuja Maria Valadão Ângela Amin

Roberto Campos Marcelino Romano Machado vago Célia Mendes

PSDB
PSDB Fábio Feldmann Edmundo Galdino

Adroardo Streck Vitt6rio MedioU Tuga Angerami Osmânio Pereira

PTB
PTB

Francisco Rodrigues Alceste Almeida
Cardoso Alves Paulo Heslander PT

PT Lourival Freitas Ricardo Marias
PDC

Vladimir Palmeira Paulo Bernardo Avenir Rosa Pauderney Avelino
PL

PDC
Josê Augusto Curvovago

José Maria Eymael Roberto Balestra PSB
Jost Carlos Sabóia Uldurico Pinto

PL

Jarvi.'l Gaidzinski Ribeiro Tavares
Serviço de ComiSsCíes Especiais: Anexo II - Sala 10 - Me-
sanino.
Secretário: EdU Calheiros Bispo
Ramal: 7069



PDT

Miro Teixeira Wilson Müller
vago Vital do Rego 1 vaga
vago

PSDB

Geraldo A1ckimin Filho Álvaro Pereira
Aroldo Góes Aécio Neves Sérgio Machado

PDS
Moroni Torgan Adylson Motta Vitório Malta

Prisco Viana 1 vaga

PTB
Daniel Silva Cardoso Alves Carlos Kayath

Rodrigues Palma Gastone Righi

Alcides Modesto PT

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUmrrO
COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR

CRIMES DE "PISTOLAGEM NA:S REGIÓES
CENTRO-OESTE E NORTE, ESPECIALMENTE

NA CHAMADA ÁREA DO "BICO DO PAPAGAIO"

Requerimento nO 09/91 Prazo: W/11/92 a 19/03/93

Presidente: Deputado Freire J6nior
1° Vice-Presidente: Deputado Roberto Torres
2f> Vice-Presidente: Deputado Laerte Bastos
Relator: Deputado Edmundo Galdino

Titulares Suplentes

Bloco Parlamentar

BLOCO PARLAMENTAR

Suplentes

João Henrique
Luiz Henrique

Pinheiro Landim
Valter Pereira

Virmondes Cruvinel
1 vaga

Antonio Holanda
Átila Lins

Evaldo Gonçalves
Wagner do Nascimento

Jesus Tajra
José Burmett

José Lourenço

Armando Costa
Cid Carvalbo
João Almeida
Nelson Jobim
Nicias Ribeiro
Tidei de Lima

Titulares

PMDB

José Carlos Vasconcellos
José Santana de Vasconcellos
Ney Lopes
Raul Belém
Roberto Magalhães
Ronivon Santiago
Sandra Cavalcanti

Elísio Curvo
Murilo Pinheiro

Rubem Bento

César Bandeira
Freire Júnior
George Takimoto

PMDB

Cid Carvalho
Ubiratan Aguiar

PDT

Laertc Bastos

PSDB

Edmundo Galdino

PDS

Paulo Mourão

PT

Valdir Ganzer

Presidente: Deputado Roberto Magalhães
1° Vice-Presidente: Deputado Cardoso Alves
2f> Vice-Presidente: Deputado Prisco Viana
3° Vice-Presidente: Deputado Geraldo Alckmin Filho
Relator: Deputado Joao Almeida

COMISSÃO ESPECIAL PARA APRECIAR E DAR
PARECER SOBRE TODAS AS PROPOSIÇÓES, EM

TRÂMITE NESTA CASA, REFERENTES Ã
LEGISLAÇÃO ELEITORAL E PARTIDÁRIA,

ESPECIFICAMENTE AS QUE DISPÓEM SOBRE
INELEGIBILIDADE, LEI ORGÂNICA DOS PARTIDOS

POLíTICOS, CÓDIGO ELEITORÁL E SISTEMA
ELEITORAL

PTB

Robcrto Torres

Reuniões:
Local: Anexo TI, Plenário nO
Secretário: Mário Coutinho - 318-7060

Augustinho Freitas

Edésio Passos Hélio Bicudo
José Dirceu Paulo Bernardo

PDC

José Maria Eymael Francisco Coelho

PL

Álvaro Valle Valdemar Costa

PTR

Benedito Domingos Mário Chermont

PSB

Roberto França Luiz Piaubylino

PST
Pedro Valadares Nan Souza

PCdoB

Haroldo Lima Renildo Calheiros

Serviços de ComissOCs Especiais
Anexo n - Sala 10 - Mezanino
secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Ramais: 7066n067n052



Aécio Neves

JDão Henrique
Jurandyr Paixão
Luiz Soyer

Currion J(ll1ior
Valdorniro Limà

José Diogo
Prisco Viana

Suplentes
BLOCO pARLAMENTAR

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA Á FISCALIZAR
E CONTROLAR DIRETAMENTE, E/OU POR

INTERMÉDIO DO TRIBUNAL DECONTAS':OA
UNIÃO, OS ATOS DO PODER EXECUTIVO

FEDERAL, DE SUA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
E INDIRETA, INCLuíDAS AS FUNDAç(>ES

E SOCIEDADES INSTrruIDAs
E MANTIDAS PELO PODER púBuco FEDERAL

Coordenador: Deputado Waldir Pires

Titulares

Alacid Nunes Délio Braz
Freire Júnior Jairo C..arneiro
Jesus Tajra . jbsé Btirnett
Maurício C-alixto TonyuGeI

PMDB

Armando Costa João Fagundçs
Gilvan Borges JoâoNt:lta1
Hermfnio Calvinho '@lavo Galh~II'Oíl'
Ivo Mainardi Roberto RollemMr1:\"

PDT

Carlos Lupi .Sérgio Gaudenzi
Carrion Juniar Waldir ·Pires .

PSDB

Flávio Aros Moroni Torgan
PDS

João de Deus Antunes José Diogo
PT

José Fortunati Paulo Bernardo
PTB

Felix Mendonça Luiz Moreira
PL

Javis Gaidzinski Wollington Fagundes
PDC

Francisco C.oelho Marcos Medrado

Serviços de Comissões Especiais
Anexo II - Sala 10 Mezanino
Ramais 7066(1067(1052
Secretário: Héris Medeiros Joffily

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSl1TUIÇÃO N° 39, DE 1989, QUE
"ACRESCENTA PARÁGRAFO AO ART. 14,

ALTERA OS ff 5°, 6° E "'JO DO MESMO
ARTIGO E MODIFICA O ART. 82,

TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL"
Presidente: Deputado Renato Vianna
1° Vice-Presidente: Deputado João Hentique
'l:' Vice-Presidente: Deputado João MagaIliãçs Teixeira
3° Vice-Presidente: Deputado Carrion Júnior
Relator: Deputado Maurício Campos

Titulares Suplentes
BLOCO PARLAMENTAR

'Zk, Gomes da Rocha Leur Loma,nto
Osvaldo Coelho Sérgio Barcellos
Pedro Valadares Paulo Octávio
Antonio Veno 1 vaga

Edésio Passos

Onaireves Moura

Sannr Tannus

Maurício Campos Welinton'Fagundes
Serviços. de Comissoos Especiais
Anexo II - Sala 10 - Mezanino
Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira .
Ramais 7067, 7066

COMISSÃO ESPECIAL PARA DAR PARECER
SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 17, DE 1991, QUE "DISPÓE
SOBRE O SISTEMA TRIBUTÁRÍO NACIONAL"

Presidente: Deputado Osório Adriano
1° Vice-Presidente: Deputado Sérgio Gaudenzi
1f> Vice-Presidente: Deputado Jacuon Pereira
30 Vice-Presidente: Deputado João Henrique
Relator: Deputado Lura Roberto POlite

Titulares Suplentea ,
BLOCO PARLAMENTAR

Mussa Demes Everaldo de Oliveira
Osório Adriano José Burnett
Renato Johnsson Lael Varella
Waldir Guerra Orlando Bezerra

PMDB
Armando Costa Joni Varisco
Joâo Henrique José Belato
Luis Roberto Ponte José Maranhão
Walter Nory 1 vaga

PDT
Sérgio Gaudenzi Aldo Pinto
Valdomiro Lima Carlos Lupi

PSDB
Jackson Pereira 1 vaga

PDS
Roberto campos Francisco Diógenes

PT
Alofzio Mercadante Paulo Bernardo

PTB
Rodrigues Palma Annfbal Teixeira

PL
Flávio Rocha Jones Santos Neves

PDC
Pedro Novais Puaderney Avelino

PTR
Marcelo Luz Carlos camurça



Serviços de ComissOCs Especiais
Anexo n Sala 10 Mezanino
Secretáriã: Antonio-Fernando Borges Manzan
Ramais 7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINÁDA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 46, DE 1991, QUE "INTRODUZ.
MODIFICAÇÓES NA ESTRUTURA POUCIAL

Presidente: Deputado João Fagundes .
1° Vice-Presidente: Deputado Wilson MUlIer
2" Vice-Presidente: Deputado Moroni Torgan
3° Vice-Presidente: Deputado Aldir Cabral

Relator: Deputado: Deputado Aiacid Nunes
Titulares Suplentes

BLOCO PARLAMENTAR
Alacid Nunes AntOnio Dos Santos
Paulo Heslander Arolde de Oliveira
Roberto Magalhães Euclydes Mello
José nurnett Evaldo Gonçalves

Herrnfnio Calvinho
Jono Fagundcs
Marcelo Barbieri
MaurJlio Ferreira Uma

PMDB
AÍltOnio de Jesus

Ivo Mainardi
Mário Martins

Pinheiro Landim

PDT
Paulo Ramoa Laerte Bastos
Wilson MOller 1 vaga

PDS
Daniel Silva· José Teles

PSDB
Moram Torgan Elias Murad

PT
Ed&io PaUOl 1 vaga

PTB
AIdir cabral Antonio Holanda

PDC
Jair Bolsanaro Roberto .Balestra

PL
Joio Teixeira Robson Tuma

PTR
Pedro Abrlo Júlio Cabral

~rviço de ComiIlOes Especiais
Anexo II - Sala 10 - Mezanino
SecretAria: Anam6lia R. C. de Araújo
Ramais 7066(7067/70'52
AIteraÇlo: 4-11-1992



, ."

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL

PREÇO DE ASSINATURA

(Inclusas as despesas de correio via terrestre)

SEÇÃO I (Câmara dos Deputados)

SEÇÃO fi (Senado Federal)

Seção de Remessas Postais _ 311-3728

Seção de Cobrança _ 311-3803

Os pedidos devem ser acompanhados de cheque pagável
em Brasília, Nota de Empenho ou Ordem de Pagamento pela
Caixa Econômica Federal- Agência 1386 - PAB-CEGRAF, con
ta corrente nO 920001-2 e/ou pelo Banco do Brasil _ Agência
0452-9 _ CENTRAL, conta corrente nO 55560204/4, a favor do

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL

Praça dos Três Poderes - Brasília - DF
CEP: 70160-900

Maiores informações pelos Telefones (061) 311-3738 e 311-3728
na :"' upervisã~ .J~ Assjnaturas e Distribuição de Publicações _
Coordenaçãt) de Atendl..n.ento ao Usuário.



CÓDIGO DE PROTEÇÃO E
DEFESA DO CONSUMIDOR

- Lei na 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Dispõe sobre a
proteção do consumidor e dá outras providências

- Dispositivos vetados e razões dos vetos
- Legislação correlata
- índice temático

Lançamento
Cr$ 800,00

À venda na Subsecretaria de Bdiç6es
.TeCDk:as - senado Federal, Anexo I, 2'}!J

andar - Praça dos Três Poderes, CEP 70160
~ Brasflia, DF - Telefones 311-3578 e
311-3579.

08 pedidos a serem atendidos através da Ecr deverão ser acresci10s de SO% (cínq'llenta por cento)
de seu valor para a cobertwa das respectivas despesas p<l9tai9 e acompanhados de cheque nominal 11 Sub
secretaria de EdiçOes Técnk:as do senado Federal ou de vale postal remetido 11 Agencia ECf do senado
CGA 47fY17S.



REVISrA pE INFORMAÇÃO
LEGISLATIVA N° 110

(abril a junho de 1991)
F,stá circulando o nO 110 da Revista de Iniormaçao Legislativa, peri6dico trimestral de pesquisa jurfdica, edi

tada pela Suhsecretaria de P.diç6es Técnicas do Senado Federal.
F-!lte ntímero com 398 páginas, contém 8s!leguintes matérias:

Assinatura para 1991 (nO 109 a 112).

COLABORAÇÃO
A primeira Con~tituição Rcpub.licana do Btasil -
Alcides de Mendonça Lima : : .
Tarefa dos partidOs -polfticos no processo deinte
gração da América Latina - André Franco Montoro
Os aetos legislativos no Dircito Constitucional Por-
tuguês - Jorge Miranda .....•......•...: ..
Konrad Hesse: Uma nova crença na Constituição
- Inocêncio Mártires Coelho ..
Os Direitos Humànos como limitações ao .poder
constituinte - Leomar Barros Amorim de Sousa
..........................~,; .
Revi~ão con~titucional - GeraIdo Atallba .......•.......
Direito Constitucional Brasileiro (Reflexões sobre
aspectos elementares) - Sebastião Bapti"ta Affonso
Mandado de injunção - Marcelo Duarte .
As Medidas Provisórias no Si~temaJurfdico-Consti
tucional Brasileiro - Fran Figueiredo .....•.................
Aspectos do Regime Constitucional da Desapropria-
ção - Vitor Rolf-Laubé ; ..
A hõerdade de expressão e a propaganda eleitoral
ilícita - Geraldo Brindciro .
Questões e direitos relativos à mulher nas Con~ti

tuições do Brasil e de Minas Gerais - Anamaria
Vaz de Assis Medina .
Fundações privadas instituídas pelo Poder Público
- Adilson Abreu Dallari .

Cr$ 4.500,00
Auditoria e avaliação da execução - Rosinethe
Monteiro Soares .
Soberania do Poder Judiciário - AntÔnio de Pádua
Ribeiro •...•......•...........................•.............••..•................
O Poder Normativo da Justiça do Trabalho - Paulo
Emflio Ribeiro de Vilhena ; ..
A Escola Judicial- Sálvio de Figueiredo Teixeira

Da constitucionalidade do bloqueio de valores -
Adriano Perácio de Paula .
O Programa Brasileiro de Privatização de Empre
sas Estatais - Marcos Juruena VilIela Souto .........•
Tratamento jurfdico dispenSado no Brasil ao capi
tal estrangeiro - Werter R. Faria ...........•••.........•••...
Agricultura e inflação sob o capitalismo periférico
- Mauro Márcio Oliveira ..
A pau e pedra: notas sobre o vandalismo - José
Arthur Rios ..•••..•.••••••••...••••••••••.....•••••.•.•.....•.•.••.•••.•••..•
Dois momentos decisivos na vida de Rui Barbosa
- Rubem Nogueira ..

PESQUISA - Direito Comparado

Lei inglesa de proteção ao consumidor, 1961 .

Lei inglesa de segurança do consumidor, 1978 .

Emenda à lei inglesa de segurança do consumidor,
1986 .

Obras publicadas pela Subsecretaria de Edições
Técnicas .

À venda na Subsecretaria de Edições T&:nicas - Senado Federal, Anexo I, 220 andar - Praça dos Três
Poderes, CEP 70160 - Brasflia, DF - Telefones: 311-3578 e 311-3579
Os pedidOs deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edições Técnicas do Se
nado Federal ou de vale postal remetido à Agência ECf Senado Federal - CGA 470775.



REVISTA DE INFORMAÇÃO
LEGISLATIVA N° 107

(Julho a setembro de 1990)

Está circulando o nO 107 da Revista de Informação Legislativa, periódico trimestral de pesquisa jurídica edita
do pela Subsecretaria de EdiçOes ncnicas do Senado Federal.

COLABORAÇÃO

Medidas provisórias - Raul Machado Horta
Os serviços de telecomunicaçOes na Constituição Brasi

leira de 1988.- Gaspar Vianna
A Constituição de 1988 e o sistema financeiro nacional

- Arnaldo Wald
A autonomia universitária e seus limites jurídicos - Giu

seppi da Costa
A aposentadoria dos servidores na Constituição de 1988

- Palhares Moreira Reis
Direito urban$tico e limitaçOes administrativas urbanísti

cas - Diogo de Figueiredo Moreira Neto
Controle parlamentar da administração - Odete Medauar
ObservaçOes sobre os Tribunais Regionais Federais 

Adhemar Ferreira Maciel
O recurso especial e o Supremo Tribunal de Justiça 

Sálvio de Figueiredo Teixeira
Tribunal de Contas e Poder Judiciário -Jarbas MaranbSo
Jurisdição e competencia: nota sobre o sentido hist6ri

co-polftico da distinção - Nelson Saldanha

A atuação dos Procuradores da República no atual con
texto de competencia jurisdicional federal em tema
de combate a entorpecentes - Vitor Fernandes Gon
çalves

À Venda na Subsecretaria
de EdiçOes Técnicas - Senado
Federal - Anexo I, 2'1? andar
- Praça dos Tres Poderes. CEP
70160-900 Brasf1ia. DF. Telefo
nes 311-3578 e 311-3579.

Conceito de "underselling ("dumping") dentro do Ante
projeto da nova Lei Antitruste - Mário Roberto
Villanova Nogueira

Os direitos de autor e os que lhes são conexos sobre
obras intelectuais criadas ou interpretadas sob o re
gime de prestação de serviços - José carlos Costa
Netto

Bem de fam11ia - Zeno Veloso
Fundamentos da arbitragem no Direito brasileiro e estran

geiro -Jorge Barrientos Parra
"Lobbies" e grupos de pressão como agentes de informa

ção para o Poder Legislativo - Yamil e Souza Dutra
Desequilfbrios regionais no atendimento às derpandas

de educação - Edivaldo M. Boaventura
A biblioteca legislativa e seus objetivos - Eduardo Jpsé

Wense Dias
Recepci6n de la sociedad unipersonal de responsabílidad

limitada en el Proyecto de Unificación Civil y C0
merciai en Argentina. Protecci6n de los acreedores
- Dr. Daniel E. Moeremans

La influencia de la Jurisprudencia dei Tribunal Europeo
de los Derechos Humanos en la Jurillprudencia dçl
Tribunal Constitucional Espaftol - MtO/Jio Ma Lo
ça Navarrete

PUBLICAÇÓES
Obras publicadas pela Subsecretaria de EdiçOes Técnicas

.PREÇO DO EXEMPLAR

Cr$ 1.000,00

Os pedidos a serem atendidos através da ECT deverão ser acrescidos de 50% (cinqüenta por cento) de seu
valor para a cobertura das respectivas despesas postais e acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edi
ções ncnicas do Senado Federal ou de vale postal remetido à Agencia ECT do Senado - CGA 470775.



Centro Grlillco do Senado Federal
Caixa Postal 07/1203

BrasOia- DF

IEDIÇÃO DE HOJE: 2m-PÁGINAS l.


