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CÂMARA DOS DEPUTADOS
.SUyÁRIO

ATA DA 40~ SESSÃO DA 2~ SESSÃO LEGISLATIVA
DA 49~ LEGISLATURA EM 10 DE ABR]rL DE 1992

I - Abertura da Sessão
11 - Leitura e assinatura da ata da sessáo anterior
III - Leitura do Expediente

OFÍCIOS

N9 233/92 - De S. Ex~ o Senhor Carlos Átila Álvares
da Silva, Presidente do Tribunal de Contas da União, enca
minhando cópia do inteiro teor do Relatório e Voto profe
ridos pelo Senhor Ministro Fernando Gonçalves, relativos
ao Processo n9TC-OOO.134/92-9.

N9 245/92 - De S. Ex~ o Senhor Aristides Junqueira
Alvarenga, Procurador-Geral da República, encaminhan
do cópia de manifestação do Subprocurador-Geral da Re
pública, relativa ao Ofício SGMIP n91.127/91.

N9 168/92 - Do Senhor Deputado Genebaldo Cor
reia, Líder do PMDB, comunicando que a Deputada Zila
Bezerra passa a integrar na qualidade de suplente, a Comis~
são de Seguridade Social e Família.

N9 170/92~ Do Senhor Deputado Genebaldo Cor
reia, Líder do PMDB, comunicando que o Deputado Zaire
Rezende passa a integrar na qualidade dfl suplente, a Co
missão de Educação, Cultura e Desporto ..

N9 171/92 - Do Senhor Deputado Genebaldo Cor
reia, Líder do PMDB, comunicando que o Deputado Gil
van Borges passa a participar na Qualidade de titular, da
Comissão de Minas e Energia.

N9173/92:'-Do Senhor Deputado Genebaldo Correia,
Líder do PMDB, comunicando que o Deputado Alano
de Freitas, passa a integrar na qualidade de titular, a Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação.

N9 174/92-=Do Senhor Deputado Genebaldo Cor
reia, Líder do PMDB, comunicando que o Deputado Ala~o

de Freitas, para a integrar na qualidade de suplente, a
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias.

N9 175/92-Do Senhor Deputado Genebaldo Cor
reia, Líder do PMDB. comunicando que o Deputado Mário
Martins passa a integrar na qualidade de titular, a Comissão
de Defesa Nacional.

N9 176/92 - Do Senhor Deputado Genebaldo Cor
reia, Líder do PMDB, comunicando que o Deputado Os
valdo Melo passa a integrar, na qualidade de suplente,
a Comissão de Relações Exteriores.

N9 93/92-Do Senhor Deputado Eduardo Jorge, Lí
der do PT, indicando os Deputados Tilden Santiago e Chico
Vigilante para integrarem a CPI destinada a continuar as
investigações de irregularidades na cessão do controle acio
nário da NEC do Brasil S/A.

N9 45/92 - Do Senhor Deputado Eduardo Siqueira
Campos, Líder do PDC, indicando os Deputados Jairo
Azi e Eduardo Siqueira Campos, para integrarem a CPI
destinada a continuar as investigações de irregularidades
na cessão do controle acionário da NEC do Brasil S/A.

N9 43/92 - Do Senhor Deputado Vadão Gomes, Pre
sidente da Comissão de Agricultura e Política Rural, solici
tando apensação do PL n9 2.292/91 ao PL n92.137/91.

N9 18/92 - Do Senhor Deputado Gilson Machado,
Presidente da Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, solicitando a apensação, para tramitação conjunta com
as matérias sob exame da Comissão Especial destinada
a Reavaliar os Incentivos Fiscais Regionais, do PL n9
1.175/91.

N9171/92 - Do Senhor Deputado Euler Ribeiro, Pre
sidente da Comissão de Seguridade Social e Fainília, comu
nicando que declarou a prejudicialidade do PL n93.010/89.
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COMUNICAÇÕES

- Do Senhor Deputado Roberto Freire, Presidente
Nacional do PPS, encaminhando o comprovante do registro
do Tribunal Superior Eleitoral, da alteração do nome do
Partido Comunista Brasileiro - PCB, para Partido Popular
Socialista - PPS. .

- Do Senhor Deputado Roberto Freire, indicando
os Deputados João Fagundes e Marcos Lima para integra
rem a Comissão de Minas e Energia.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Proposta de Emenda à Constituição n9 86, de 1991
(Do Senhor Luiz Carlos Santos) - Altera o art. 29 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

Proposta de Fiscalização e Controle n9 38, de 1992
(Do Sr. José Dirceu) - Solicita que a Comissão de Seguri
dade Social e Família requeira ao Tribunal de Contas da
União auditoria contábil, financeira, orçamentária, opera
cional e patrimonial sobre a Secretaria de Habitação, espe
cialmente sobre os programas de construção de casas popu
lares, do Ministério da Ação Social, durante a gestão da
ex-Ministra Margarida Procópio.

PROJETO A IMPRIMIR

Projeto de Lei n9 36-B, de 1991 (Do Sr. Antônio Carlos
Mendes Thame) - Acrescenta dispositivo ao artigo 841
da Consolidação das Leis do Trabalho; tendo pareceres:
da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; e,
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço PÚ
blico, pela aprovação.

PROJETOS APRESENTADOS

Projeto de Lei n9 2.617, de 1992 (Do Sr. Fernando
Freire) - Define morte do tronco encefálico (morte cere
bral) através de critérios clínico-neurológicos, dirimindo
dúvidas em pacientes críticos, em estado de coma, grau
3 na escala do coma de Glasgow, com ventilação mecânica
e potenciais doadores para transplantes de órgãos e tecidos.

Projeto de Lei n92.647, de 1992 (Do Sr. RomelAnísio)
- Permite a realização de jogos de azar por entidades
reconhecidas de utilidade pública federal.

Projeto de Lei n92.694, de 1992 (Da Sr~ Jandira Feghali
e outros 3) - Dá nova redação ao artigo 49 da Lei n9
8.246, de 22 de outubro de 1991, que autoriza o Poder
Executivo a instituir o Serviço Social Autônomo, "Asso
ciação das Pioneiras Sociais" e dá outras providências.

Projeto de Lei Complementar n9 100, de 1992 (Do
Sr. Celso Bernardi) - Altera dispositivos da Lei comple
mentar n962, de 28 de dezembro de 1989, que "estabelece
normas sobre o cálculo, a entrega e o controle das libera
ções dos recursos dos Fundos de Participação" e dá outras
providências.

Projeto de Lei Complementar n9 101, de 1992 (Do
Sr. Luiz Carlos Hauly) - Dispõe sobre a manutenção

do crédito na origem, nos casos de pagamento do imposto
sobre operações relativas à circulação de mercadorias e
sobre prestação de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação nas operações anteriores
às interestaduais com alíquota zero (Constituição Federal,
art.155, § 29, inciso XII, alíneas c e O.

Projeto de Lei Complementar n9 102, de 1992 (Do
Sr. Inocêncio Oliveira) - Cria a Reserva do Fundo de
Participação dos Municípios, destinada à manutenção dos
coeficientes de participação daqueles municípios que tive
ram redução populacional.

Projeto de Decreto Legislativo n9 159, de 1992 (Do
Sr. Giovanni Queiroz) - Dispõe sobre a realização de
plebiscito para a criação do Estado do Carajás, nos termos
do art. 49, inciso XV, da Constituição Federal.

Projeto de Resolução n9 98, de 1992 (Do Sr. Diogo
Nomura) - Altera o art. 39 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

Indicação n9 49, de 1992 (Do Sr. Costa Ferreira) 
Sugere ao Tribunal Superior Eleitoral seja incluída, nas
instituições para as eleições de 1992, permissão para que
se distribua senha aos que, por motivo de confissão religio
sa, não possam exercer o direito de voto durante o dia
de sábado, para que o façam no horário entre dezoito
e dezenove horas.

Indicação n955, de 1992 (Do Sr. Nelson Bornier) =
Sugere ao Poder Executivo a criação de escola técnico-in
dustrial em Belford Roxo, no Estado do Rio de Janeiro.

Recurso em Questão de Ordem n9 6, de 1991 (Do
Sr. José Genoíno) - Requer seja ouvida a Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação sobre a decisão em
questão de ordem do Sr. José Genoíno, proferida na sessão
plenária em 14 de dezembro de 1991, quanto à alegação
de inconstitucionalidade do Projeto de Lei n92.452/91 por
incompetência da Câmara dos Deputados para apreciá-lo.

ERRATA •
(Republica-se em virtude de novo despacho do Sr.

Presidente)
Na ementa, onde se lê:

PROJETO DE LEI N9 1.926, DE 1991

(Do Sr. Pedro Corrêa)

Regulamento o § 49 do art. 37 da Constituição,
punindo a improbidade administrativa.

(Apense-se ao Projeto de Lei n9 5.639, de 1990.)

Leia-se:

PROJETO DE LEI N91.926, DE 1991
(Do Sr. Pedro Corrêa)

Regulamenta o § 49 do art. 37 da Constituição,
punindo a improbidade administrativa.

(Às Com-issões de Trabalho, de Administração
e Serviço Público, e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24, lI).

IV - Pequeno Expediente

PAULO ROMANO - Permanência do Ministro An
tônio Cabrera Mano Filho à frente da Pasta da Agricultura
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e Reforma Agrária. Comercialização da safra agrícola de
1991/1992.

IVO MAINARDI - Permanência do Ministro Antô
nio Cabrera Mano Filho à frente da Pasta da Agricultura
e Reforma Agrária.

MARIA LUIZA FONTENELE (Como Líder) - Po
sicionamento do PSB, contrário à adoção do salário mínimo
regional e à Proposta de Emenda à Constituição n9 56-B,
de 1991.

JAIR BOLSONARO (Como Líder) - Anúncio da
realização de marcha pela dignidade da famnia militar,
em Brasília, Distrito Federal.

GERSON PERES (Como Líder) -- Críticas a noti
ciário do jornal Correio Braziliense relativo a reunião da
bancada do PDS para tratar da participação do partido
no Governo Fernando Collor. •

ALANO DE FREITAS - Recomposição do Gover
no Fernando Collor.

ERALDO TRINDADE (Como Líder) - Diálogo en
tre o Executivo e o Legislativo. Atuaç:ão do Secretário
de Comunicações do Ministério da Infra-Estrutura, Joel
Marciano Rauber.

AUGUSTO CARVALHO - Movimentação reivin
dicatória dos servidores do Congresso Nacional.

AMAURY MÜLLER - Críticas a declarações do
Ministro João Mellão Netto, do Trabalho e da Adminis
tração Federal.

JOÃO FAGUNDES - Transcurso do Dia da Arma
da Engenharia.

GILVAN BORGES - Mensagem sobre a situação
do estado do Amapá enviada pelo orador ao Governador
Annibal Barcellos.

EURIDES BRITO (Como Lider) - Protesto da ora
dora contra o pronunciamento do Deputado Jair Bolsonaro
relativo ao Governador Joaquim Roriz, do Distrito Fe
deral.

DÉRCIO KNOP - Transferência das instalações da
Academia Catarinense de Letras.

VASCO FURLAN - Arrecadação tributária.
CÉLIA MENDES - Entrevista do Ministro José Gol

demberg, da Educação, ao programa "Roda Viva", da
TV Cultura.

OSVALDO MELO - Falecimento do empresário pa
raense Armando Carneiro. Precariedade do Hospital dos
Servidores do Estado do Pará.

NILSON GIBSON - Reajuste das prestações da casa
própria.

PASCOAL NOVAES - Permanê:ncia do Ministro
Antônio Cabrera Mano Filho à frente da Pasta da Agri
cultura e Reforma Agrária. Aquisição pelo Governo Fede
ral da safra agrícola de 1991/1992 do Estado de Rondônia.

ARY KARA - Ameaça de desativação da Superin
tendência da Petrobrás em São Sebastião, Estado de São
Paulo.

v - Grande Exepediente
JONES SANTOS NEVES - Crise moral no País.
RENATO VIANNA (Como Líder) -Apreciação de

propostas de emenda à Constituição.
CHICO VIGILANTE (Como Líder) - Reforma mi

nisterial.
ULDURICO PINTO (Como Líder) - Indicação de

Dom Pedro Casaldáliga para o Prêmio Nobel da Paz de
1992.

AVENIR ROSA - Desenvolvimento da região Ama
zônica.

NEY LOPES (Como Líder) - Suspensão do processo
de pritratização da fábrica de barrilha do Rio Grande do
Norte.

COSTA FERREIRA - Regulamentação dos dispo
sitivos constitucionais referentes ao respeito aos valores
éticos e sociais da pessoa e da família na produção e progra
II!ação das emissoras de rádio e televisão._

ALDO REBELO (Como Líder) - Tentativa õé assas
sinato do sindicalista José Alves de Souza, no assentamento
São Jorge, Estado do Tocantins.

OSMÃNIO PEREIRA - Encaminhamento à Assem
bléia das Nações Unidas de moção. de apoio ao pedido
de manifestação da Corte Internacional de Justiça sobre
a dívida externa dos países latino-americanos.

TUGA ANGERAMI - Diretrizes e programas para
a preservação ambiental do Distrito Federal.

VI -- Comunicações Parlamentares
(Não houve oradores iscritos.)

VII - Encerramento

2 - REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO

Primeira Secretaria - resenha da correspondência ex-
pedida no mês de março do corrente.

3 - COMISSÕES - ATAS DAS COMISSÕES
a) Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação

e Informática, l' reunião ordinária, em 19-4-92.
b) Comissão Especial- PEC n9 55/91, Termo de Reu

nião, em 8-4-92.
4 - DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Seguridade Social e Família, n9 7/92,

em 9-4-92. .
b) Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço

Público, n9 7/92 em 8-4-92, nO 8/92, em 9-4-92.

5 - REDISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Minas e Energia, nO 1192, em 9-4-92.
b) Comissão de Seguridade Social e Família, n9 6/92,

em 9-4-92.

6- MESA
7 - LÍDERES E VICE-LÍDERES
8 - COMISSÕES
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Ata da 4()8 Sessão, em 10 de abril de 1992
Presidência dos Srs.: Nilson Gibson, Adylson Motta,

§ 2° do artigo 18 do Regimento Interno

Abril de 1992

I - ABERTURA DA SESSÃO

(9 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. IVO MAINARDI, servindo como 29 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. ADYLSON MOTTA, servindo como 19 Secretário,
procede à leitura do seguinte

lU - EXPEDIENTE

OFÍCIOS

De Sua Ex~ o Sr. Carlos Átila Álvares da Silva, Presidente
do Tribunal de Contas da União, nos seguintes termos:

Aviso n9 233rrCU

A Sua Excelência, o Senhor
Deputado Federal Ibsen Pinheiro
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Em cumprimento à Decisão Plenária n9 144/92, de 19

de abril corrente, adotada no Processo n9 TC-OOO.134/92-9,
encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do
inteiro teor do Relatório e Voto proferidos pelo Senhor Minis
tro Fernando Gonçalves, bem como da referida decisão.

Comunico-lhe, ainda, em atendimento à solicitação for
mulada mediante o Aviso SGMIP n9 1.229, de 20-12-91, que
tão logo se conclua a Auditoria Operacional na FAE, LBA,
Inan e Conab, ser-Ihe-ão enviadas cópias do respectivo relató
rio e da decisão que vier a ser proferida por este tribunal.

Atenciosamente, Carlos Átila Álvares da Silva, Presiden
te.

Grupo 11
Classe 111
TC - 000.134/92-9
Solicitação, formulada pela Câmara dos Deputados, de

inspeções extraordinárias bimestrais e auditoria operacional
e financeira na LBA, FAE e Inan.

Através do expediente de fls. 1, o Sr. Presidente da Câma
ra dos Deputados, ilustre Deputado Ibsen Pinheiro, enca
minha a esta corte cópia do relatório da Comissão Parlamentar

de inquérito destinada a examinar as causas da fome e a imi
nente ameaça à segurança alimentar no País, para as provi
dências cabíveis, em especial quanto à contida no item 5.2,19
das suas conclusões, cujo teor é o seguinte:

"5.2.19 - Que se solicite ao Egrégio Tribunal
de Contas da União a realização de inspeções extraor
dinárias bimestrais na Fundação Legião Brasileira de
Assistência, na Fundação de Assistência ao Estudante
e no Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição,
compreendêndo, em especial, auditoria operacional e
financeira, avaliando-se os programas de alimentação
quanto à eficiência, eficácia e economicidade desenvol
vidas e citando, se for o caso, dirigentes e ex-dirigentes
para reporem quantias expendidas na aquisição de bens
com prejuízo para os cofres públicos."

Do exame dos autos, a instrução de fls. 61162, emitida
pela Sr~ Diretora da 2~ Divisão da 6' IGCE, considerando
que a Auditoria Operacional determinada em Sessão de
10-12-91, no processo TC-019.973/91-8, destinada a avaliar
os procedimentos adotados pelas entidades envolvidas na com
pra e distribuição de alimentos às populações carentes, atende
à solicitação em exame, propõe que se comunique ao Sr.
Presidente da Câmara dos Deputados que, tão logo se con
cluam os trabalhos da referida auditoria, ser-lhe-ão encami
nhadas cópias do respectivo Relatório e da decisão que vier
a ser proferida por este tribunal. Opina, ainda, a Sr~ Diretora,
pela oportuna juntada dos autos ao Relatório da Inspeção
a ser realizada.

O Sr. Inspetor-Geral, ao põr-se de acordo com a instru
ção, sugere, ante as razões que expõe, que se comunique
também à Presidência da Câmara dos Deputados que, " ...
em virtude das dificuldades com que se defronta esta Corte
para realização de auditorias bimestrais nas mesmas entidades
- como solicitado pela Comissão Parlamentar de Inquérito
sobre a questão da fome -, dado o tempo requerido para
sua execução, será examinada oportunamente, por ocasião
da apreciação do processo da auditoria já determinada pelo
tribunal, a conveniência de ser realizada posteriormente uma
nova auditorialinspeção para verificar o cumprimento do que
vier a ser recomendado".

É o relatório.

VOTO

O relatório da CPI, ora encaminhado a este tribunal,
a par de trazer à tona, com abundância de dados estatísticos
e de depoimentos de abalizadas autoridades no assunto, a
gravidade do problema da fome que assola o País, aponta
suas causas e efeitos e, em suas conclusões, faz diversas reco
mendações a serem implementadas no âmbito dos poderes
competentes, com vistas a equacionar a questão e punir os
responsáveis por possíveis abusos ou desvios de recursos desti
nados à alimentação de população carentes, através dos diver
sos programas governamentais destinados a esse fim.

Para aquilatar-se a gravidade do problema, cabe destaque
de alguns dado,s e conclusões consubstanciados no relatório
em comento.
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Decisão n9 144/92 - Plenário

Quanto aos programas governamentais de suplementação
alimentar às populações carentes, assevera a CPI que de todos
os documentos e depoimentos colhidos, deflui-se que a maio
ria dos procedimentos licitatórios visando a aquisição de ali
mentos formulados pela LBA, FAE e Inan, infringem o basilar
princípio da moralidade administrativa, quando não o próprio
princípio maior da legalidade, existindo, além disso, fortes
indícios da existência de cartelização nesse mercado, uma das
modalidades de abuso do poder econômico, constitucional
mente vedado (art. 173, § 49) e reprimido na forma da lei.

Como se vê, os fatos relatados pela CPI são alarmantes
e estão a exigir do Poder Público as devidas e possíveis medidas
corretivas, com urgência. .

É nesse contexto que a CPI da fome no Brasil pleiteia
deste tribunal, através da Presidência da Câmara dos Depu
tados, a realização da auditoria solicitada. Foi mesmo com
esse objetivo que, ao relatar o já mencionado processo
TC-019.973/91-8, relativo a compras de "merenda escolar"
pela FAE, propus, e este Plenário aprovou, a realização da
auditoria operacional nos aludidos programas governamentais
de suplementação alimentar, abrangendo as entidades men
cionadas pela CPI, a qual, também no meu entendimento,
atende à solicitação em exame.

A referida auditoria, conforme estou informado, ainda
não foi iniciada, estando em fase de programação, parecen
do-me, por isso, conveniente que se recomende ao órgão en
carregado da sua execução aprofundado exame dos abusos
e irregularidades porventura levantados, em atendimento à
solicitação da CPI.

No que tange às inspeções bimestrais solicitadas, pare
cem-me impraticáveis, dado o curto espaço de tempo entre
elas, além de outras dificuldades, como ressalta o Sr. Inspe-
tor-Gerai. .

Considerando todo o exposto, voto, acolhendo, em parte,
os pareceres, por que este tribunal adote a decisão que ora
submeto a este E. Plenário.

Sala das Sessões, 19 de abril de 1992. - Fernando Gonçal
ves, Ministro-Relator.

Registra a CPI que mais de 70 milhões de brasileiros
não têm acesso a uma alimentação minimamente suficiente
para suprir suas necessidades nutricionais, apesar da grande
potencialidade de produção de alimentos de que dispõe o
Brasil. Assinala (a CPI) que pesquisas realizadas em 1989
pelo Inan e IBGE revelaram quadro alarmante de desilUtrição
no País, como segue:

a) graus variados de desnutrição em 30,3% das crianças
brasileiras com idade entre O'e 5 anos, ou mais de 5 milhões
de crianças, em números absolutos, sendo que no Nordeste
a desnutrição alcança 56,6% das crianças nessa faixa etária;

b) a mortalidade infantil, em 1989, atingiu 64 de cada
1.000 crianças nascidas vivas, antes de completarem 1 ano
de vida, sendo a desnutrição a causa primária dessas mortes,
por torná-Ias vulneráveis a diversãs doenças;

c) o nanismo, caracterizado pela estatura inferior aos pa
drões internacionais (1,61m para homens e 1,53m para mulhe
res) alcança 25% dos adultos brasileiros.

Estes dados, assevera a CPI, evidenciam que parte dos
brasileiros não tem conseguido atingir seu potencial biológico
em razão da deficiência alimentar, com reflexos negativos
diretos na aprendizagem escolar e no rendimento do trabalho,
e, ainda, que "no Brasil está-se formando uma nova e trágica
sub-raça humana: a etnia da miséria e da fome".

Aponta a CPI como causa primeira e determinante da
fome no Brasil a má distribuição de renda, uma das piores
do mundo, e que tende a se agravar com as sucessivas políticas
recessivas de combate à inflação, haja vista que os Dados
da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios
(PNAD), divulgados em 21 de novembro de 1991 pelo IBGE,
revelam que a faixa privilegiada de 1% da população mais
rica do País, que em 1981 detivera 13% da renda nacional,
alcançou, em 1989, o extremo de 17.8%, havendo ligeiro de
créscimo em 1990, para a casa de 14,6%, mas que, em contra
partida, os 10% mais pobres da população brasileira, deten
tora de 0,9% da renda nacional, em 1981, contou com apenas
0,6% em 1989, e com não mais de 0,8% em 1990.

Outra causa da fome no País, segundo a CPI, foi a crise
que se abateu sobre o setor agrícola nos últimos anos, sendo
a safra agrícola 90/91 a menor dos últimos 5 anos (57,3 milhões
de toneladas de grãos), enquanto para 91/92 está prevista Processo n9 TC 000.134/92-9
uma produção de 65 milhões de toneladas, mas que grande Classe e assunto: In - Solicitação de auditoria opera-
parte dela não constitui alimento humano, mas se destina cional e inspeção extraordinária na FAE (Fundação de Assis
a arraçoamento animal ou a transformação industrial, enquan- tência ao Estudante), na LBA (Fundação Legião Brasileira
to a população continua crescendo e os estoques praticamente de Assistência) e no INAN (Instituto Nacional de Alimentação
inexistem. e Nutrição), formulada, através do Aviso SGMfP n9 1.229,

Destaca a CPI, como causas principais da crise agrícola de 20-12-91, pela Presidência da Câmara dos Deputados, a
no País, os seguintes fatos: descapitalização do setor; falta requerimento da CPI instaurada naquela Casa, para examinar
de financiamentos; preços dos produtos agrícolas deprimidos as caiIsas da fome no Brasil.

. em relação aos industriais, formados em ambientes de oligopó- Interessado: Câmara dos Deputados
lias, que têm subido aceleradamente; forte apropriação de Órgão de origem: Câmara dos Deputados
renda pelo setor responsável pela comerdalização, indicativa Relator: Ministro Fernando Gonçalves
de muitos vícios, inclusive a formação de cartéis de distribui- Repr. do. Ministério Público: não atuou
ção; forte tributação dos produtos agrícolas na forma de Órgão de instrução: 6' IGCE
ICMS, PISfPasep e Fil.1social, observando-se que, enquanto Órgão de deliberação: Plenário
países desenvolvidos da Europa isentam de taxação os alimen- Decisão: O Tribunal Pleno - ante a solicitação de que
tos essenciais (Inglaterra), ou aplicam alíquotas reduzidas, tratam estes autos e considerando que, em Sessão de 10-12-91,
como ocorre na França (5,5%), na Espanha e Holanda (6%) ao deliberar sobre o Processo TC-019.973/9-8, referente a
e na Alemanha (7%), no Brasil, a taxac;ão dos produtos da compras de "merenda escolar" pelaFAE (Fundação de Assis
cesta básica alcança até 29%, conforme se depreende do traba- tência ao Estudante), determinou, já com vistas, inclusive,
lho intitulado "O Peso dos Impostos no Custo da Alimentação: aos trabalhos da CPI em referência, a realização de auditoria
Análise do Problema e Propostas de Redução", de autoria operacional nos programas governamentais destinados a su
de Fernando Rezende (versão preliminar - julho/91). _. plementação alimentar às populações carentes, objetivando
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avaliar, sob a ót~ca da economicidade, eficiência e eficácia
e também da legalidade, os procedimentos adotados nas com
pras e distribuição dos alimentos pelas entidades envolvidas
nos aludidos programas, compreendendo, além da própria
FAE, a LBA (Fundação Legião Brasileira de Assistência),
o INAN (Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição) e
a CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento) - deci
de, à vista das razões expostas pelo Relator: 1) determinar
a inclusão nos objetivos da aludida auditoria a verificação
também de eventuais desvios ou malversação dos recursos
públicos alocados aos referidos programas de suplementação
alimentar às populações carentes; 2) determinar a juntada
destes autos ao mencionado Processo TC-019.973/91-8, pará
cumprimento da presente decisão; e, 3) dar conhecimento
à Presidência da Câmara dos Deputados, do inteiro teor do
relatório, voto e decisão ora proferidos, comunicando-lhe,
ainda, em atendimento à solicitação formulada através do
Aviso n9SGP n91.229, de 20-12-91, que tão logo se conclua
a referida auditoria, ser-lhe-ão enviadas cópias do respectivo
relatório e da decisão que vier a ser proferida por este tribunal.

Data da Sessão: 19-4-92. - Carlos Átila Álvares da Silva,
Presidente - Fernando Gonçalves, Ministro-Relator.

Ata n914/92 - Plenário

De Sua Ex~ o Sr. Aristides Junqueira Alvarenga, Procura
dor-Geral da República, nos seguintes termos:
Ofício PGR/GABIN9 245 Brasília, 2 de abril de 1992
Excelentíssimo Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício n9SGM/P1N91.127, de 20 de dezem

bro de 1991, protocolizado sob o n908100.000172/92-21, enca
minho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia de mani
festação do Subprocurador-Geral da República, Doutor Clau
dio Lemos Fonteles, por mim aprovada.

Atensiosamente, Aristides Junqueira Alvarenga um, Pro
curador-Geral da República.

PROCESSO PGR N9 172/92-21

Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral,
1. Trata-se de relatório encaminhado pela Comissão

Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a impunidade
de traficantes de drogas no País.

2. Em síntese, a Comissão solicita ao Ministério Público
Federal:

a) indiciamento das pessoas relacionadas nas fls. 38/40;
e

b) criação de um setor específico na PGR para atuar
na denúncia dos responsáveis pelo narcotráfico e crime organi
zado (fl. 36).

3. Inexiste nos autos a apresentação de quadro fático,
por mínimo que seja, que permita o indiciamento das pessoas
mencionadas no relatório (fls. 38/40), não se sabendo sequer
se já respondem a inquéritos policiais, e mesmo ações penais.

4. Além do mais dos 6.500 indiciamentos, por certo
não serão todos, no plano da persecução criminal, da atribui
ção do Ministério Público Federal.

5. Mister, mais uma vez, ficasse bem concretizada a
situação fática, a que se aquilatasse o interesse federal, ou
unicamente local, na persecução do evento (Súmula n9522).

6. Quanto li segunda solicitação, já existe setor especí
fico para apreciar as causas criminais em todo o País, inclusive
o tráfico de drogas: a Coordenadoria de Assuntos Criminais
da Procuradoria-Geral da República.

7. Não há, portanto, qualquer providência a ser tomada
no âmbito do MPF.

8. Pelo arquivamento.
Brasília, 17 de março de 1992. -Claudio Lemos Fonteles,

Subprocurador-Geral da República.

Despacho
Pelos fundamentos acima expostos, arquive-se este

expediente, comunicando-se, por ofício, ao eminente
Presidente da Câmara dos Deputados.

21 de março de 1992. - Aristides Junqueira Alva
renga, Procurador-Geral da República.

SGMIP n91127 Brasília, 20 de dezembro de 1991
Excelentíssimo Senhor
Dr. Aristides Junqueira
DD. Procurador-Geral da República
Nesta

Senhor Procurador-Geral,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência cópia

do Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada
a investigar a impunidade de traficantes de drogas no País,
bem como o crescimento do consumo, acompanhado da docu
mentação pertinente, para as providências cabíveis no âmbito
do Ministério Público e, em especial, quando for o caso, das
recomendações contidas nos itens 1 e 2 das páginas 38 e seguin
tes; itens, no que couber, das "Providências Investigatórias";
e item 1 das "Providências Gerais".

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos
de apreço. - Ibsen Pinheiro, Presidente.

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

OF/GÃBII/N9 168 Brasília, 2 de abril de 1992
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a Deputada Zila Be

zerra passa a integrar, na qualidade de Suplente, a Comissão
de Seguridade Social e Família, em vaga existente.

Na oportunidade renova a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração. - Deputado Genebaldo Correia
Líder do PMDB. '

OF/GABII1N9 170 Brasília, 2 de abril de 1992
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado Zaire

Rezende passa a integrar, na qualidade de Suplente, a Comis
são de Educação, Cultura e Desporto, em vaga existente.

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência' protestos
de estima e consideração. - Deputado Genebaldo Correia,
Líder do PMDB.
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OF/GAB/I/W 171/92 Brasília,7 de abril de 1992
Exm9 Sr.
Deputadolbsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado Gilvan

Borges, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro
- PMDB -, passa a participar, na qualidade de Titular,
da Comissão de Minas e Energia, em substituição ao Deputado
Marcos Lima, que passa, na qualidade de Titular, a participar
da Comissão de Trabalho, Administração e de Serviço Públi
co, em vaga existente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração.

Deputado Genebaldo Correia, Líder do PMDB.
OF/GAB/IlN9 173/92 Brasília, 7 de abril de 1992
Exm9 Sr.
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado Alano

de Freitas, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro
- PMDB -, passa a participar, na qualidade de Titular,
da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em
substituição ao Deputado Luiz Soyer.

Na oportunidade, renova a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração. - Deputado Genebaldo Correia,
Líder do PMDB.
OF/GAB/I/N9 174/92 Brasília,7 de abril de 1992
Exm9 Sr.
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado Alano

de Freitas, óo Partido do Movimento Democrático Brasileiro
- PMDB -, passa a participar, na qualidade de Suplente,
da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias, em vaga existente.

Na oportunidàde, renova a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração. - Deputado Genebaldo Correia,
Líder do PMDB.
OF/GAB/IlN9 175 Brasília, 8 de abril de 1992
A Sua Senhoria o senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que

o Deputado Mário Martins passa a integrar, na qualidade
de Titular, a Comissão de Defesa Nacional, em substituição
ao Deputado Hermínio Calvinho, que Ipassa à condição de
Suplente.

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e apreço. - Deputado Genebaldo Correia, Líder
doPMDB.
OF/GAB/I1N9 176 Brasília, 8 de abril de 1992
A Sua Senhoria o Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados

.Nesta

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que

o Deputado Osvaldo Melo, do Partido Democrático Social
- PDS, passa a integrar, na qualidade de Suplente, a Comis
são de Relações Exteriores, em vaga existente.

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e apreço. - Deputado Genebaldo Corrêia, Líder
doPMDB.

Do Sr. Deputado Eduardo Jorge, Líder do PT, nos seguin
tes termos,
Ofício n9 093/92 Brasília, 8 de abril de 1992
Excelentíssimo Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a fim

de indicar os Deputados Tilden Santiago e Chico Vigilante
para integrarem, respectivamente, como titular e suplente,
a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a continuar
as investigações de irregularidades na cessão do controle acio
nário da NEC do Brasil S/A.

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e consideração. - Depu
tado Eduardo Jorge, Líder do PT.

Do Sr~ Deputado Eduardo Siqueira Campos, Líder do
PDC, nos seguintes termos,
Ofício n9 45/92 Brasília, 8 de abril de 1992
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGMIP n9 0453, de 26 de março

próximo passado, indico a Vossa Excelência os Deputados
Jairo Azi (titular) e Eduardo Siqueira Campos (suplente),
para integrarem a Comissão Parlamentar de Inquérito desti
nada a "continuar as investigações de irregularidades na cêssão
do controle acionário da NEC do Brasil S/A, bem como o
envolvimento e ação direta do Ministério das Comunicações
e da Telebrás nos fatos".

Na opor~unidade renovo a Vossa Excelência os meus
protestos de estima e consideração. - Deputado Eduardo
Siqueira Campos, Líder do PDC.

D()Sr. Deputado Vadão Gomes, Presidente da Comissão
de Agricultura e Política Rural, nos seguintes termos,
Ofício n9 43/92 Brasília, 8 de abril de 1992
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência autorizar a apensação do Pro

jeto de Lei n9 2.292/91 - do Sr. Nelson Marquezelli - que
"cria o Fundo de Apoio e Expansão Rural, destinado a finan
ciar atividades agropecuárias e correlatas, com recursos do
Orçamento Geral da União". o Projeto de Lei n9 2.137/91
- do Sr. Rubens Bueno e outros 35 - que "cria o Fundo
de Apoio à Agricultura e dá outras providências", por trata
rem de matérias correlatas.

Atensiosamente. - Deputado Vadão Gomes, Presidente.

Defiro. Apense.se o PL n9 2.292/91 ao PL n9

2.137/91.
Em 10 de março de 1992. - Ibsen Pinheiro, Presidente.
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Do Sr, Deputa~o Gilson Machado, ,Presidente da Comis
são de Economia; Índústria e Comércio, nos seguintes termos,
Ofício n9 18/92 Brasília, 19 de abril de 1992
Exm9 Sr.
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 142 do Regimento Interno da Câmara

dos Deputados, requeiro a V. Ex~ a apensação, para trami
tação conjunta com as matérias sob exame da Comissão Espe
cial destinada a Reavaliar os Incentivos Fiscais Regionais,
do Projeto de Lei n9 1.175/91, do Sr..Ronaldo Perim, que
"acrescenta parágrafo ao Decreto-Lei n9 4.352, de 19 de junho
de 1942, que cria a Companhia do Vale do Rio Doce", distri
buído a esta Comissão, por se tratar de assunto correlato.

Atenciosamente, Deputado Gilson Machado, Presidente.

Defiro. Apense-se o PL n9 2.292/91 ao PL n9

2.137/91.
Em 10 de março de 1992. - Ibsen Pinheiro, Presi

dente.
Do Sr. Deputado Euler Ribeiro, Presidente da Comissão

de Seguridade Social e Família, nos seguintes termos,
Ofíciá n9 171/92-P Brasília, 2 de abril de 1992
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do artigo

164, Inciso I, do Regimento interno, e com base no parecer
apresentado pela Assessoria Legislativa desta Casa (cópia ane
xa), declarei, em reunião de 19-4-92, a prejudicialidade do
Projeto de Lei n9 3.010/89, do Sr. Uldurico Pinto, que "dispõe
sobre a participação dos aposentados na administração da
Previdência Social, e determina outras providências (artigo
89, inciso VII, da Constituição)".

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração. - Deputado Euler Ribeiro, Presi
dente.

ESTUDO

Origem: Comissão de Seguridade Social e Família.
Assunto: análise de prejudicialidade do PL n9 3010/89.

Baseado no art. 163 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, é de nosso entendimento que o Projeto de
Lei n9 3.010/89, de autoria do ilustre Deputado Uldurico Pinto,
encontra-se prejudicado. Isto porque o objeto da preposição,
qual seja, a regulamentação da participação dos aposentados
na administração da Previdência Social já encontra-se discipli
nado na Lei n9 8.213, de 24 de julho de 1991.

Por meio desse diploma legal foi instituído o Conselho
Nacional de Previdência Social (CNPS), órgão superior de
deliberação colegiada, composto por 4 representantes do Go
verno Federal e 7 da sociedade civil, dentre estes, 2 represen
tantes dos aposentados e/ou pensionistas, 2 dos trabalhadores
em atividade e 3 dos empregadores (art. 39). Também ficou
determinado que os representantes dos aposentados seriam
indicados'pelas confederações nacionais.

Dessa forma, com a nova Lei de Benefícios, os aposen
tados e pensionistas poderão, através do CNPS, participar
mais efetivamente na tomada de decisões sobre as políticas
a serem aplicadas na esfera da Previdência Social.

É o nossO entendimento. .
Assessoria Legislativa, 24 de março de 1992. - Regma

ViUela Malvar, Assessora Legislativa.

COMUNICAÇÃO

Do Sr. Deputado Roberto Freire, Presidente Nacional do
PPS, nos seguintes termos,

Brasília, 7 de abril de 1992
Exm9 Sr.
Deputado. Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Cooforme Ofício SGMIP n9 0533, de 31 de março, enca

minho a Vossa Excelência o comprovante do registro do Tribu
nal Superior Eleitoral, da alteração do nome do Partido Comu
nista Brasileiro - P8B para Partido Popular Socialista 
PPS, para que sejam tomadas as providências necessárias per
tinentes a esta Casa.

Receba meus protestos de elevada estima e consideração.
Atensiosamente. - Deputados Roberto Freire, Presiden

te Nacional do Partido Popular Socialista.

Ao Secretário-Geral da Mesa e ao Diretor-Geral
para as providências pertinente.!> e comunicações de pra
xe.

Em 10 de março de 1992. - Ibsen Pinheiro, Presi
dente.

A requerimento de pessoa interessada (Protocolo n9

2.584/92), que revendo os assentamentos da Secretaria a seu
cargo, deles verifiquei constar o Processo n9 12.481- Classe
1~ - Distrito Federal (Brasília), Protocolo n9 2.015/92 e distri
buído ao Exm9 Sr. Ministro Vilas Boas, de pedido de anotação
de nome e sigla do Partido Popular Socialista - PPS, em
substituição ao Partido Comunista Brasileiro -, PCB. Certi
fica ainda, que o mencionado processo foi levado a julgamento
na sessão 'ordinária do dia 19 (dezenove) de março de 1992
(mil novecentos e noventa e dois), resultando na Resolução
n9 17.930 com a seguinte decisão: "por unanimidade, o Tribu
nal deferiu o pedido". O referido é verdade e dou fé, reportan
do-me ao que consta nesta Secretaria. Subsecretaria Judiciá
ria, 20 (vinte) de março de 1992 (mil novecentos e noventa
e dois). Eu, Supervisora, lavrei a presente certidão, que vai
assinada por mim, Diretor da Subsecretaria Judiciária. Visto,
Diretor da Secretaria de Coordenação Eleitoral. Diretor-Ge
ral do Tribunal Superior Eleitoral, subscrevo e assino. 
Pedro de MeDo Figueiredo, Diretor-Geral do Tribunal Supe
rior Eleitoral.

Do Sr. Deputado Róberto Freire, nos seguintes termos,
Brasília, 9 de abril de 1992

Exm9 Sr.
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Na qualidade de Líder do Partido Popular Socialista

(PPS), indicamos para exercerem, respectivamente, na Comis
são de Minas .e En_~r~i~J as funções de Titular e Suplente,
os Deputados, João Fagundes e Marcos Lima, na vaga desti
nada ao nosso Partido.

Na oportunidade, reiteramos nossos protestos de elevada
consideração.

Atenciosamente. - Roberto Freire, Líder do PPS.
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(Ã COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO li JUSTIÇA li DE REDAÇÃO - ART.2D2)

Altera o artigo 29 do Ato das Disposições Constitucionais

Transi tórias.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N!! 86, DE 1992

(Do Sr. Luiz Carlos Santos)

39 - ELIAS MURAD

40 - OSWALDO STECCA

41 - MAURíLIO FERREIRA LIMA

42 - JOSÉ DUTRA

43 - WILSON CAMPOS

44 - ÉLIO DALLA-VECCHIA

45 - WALTER NORY

46 - JACKSON PEREIRA

47 - MANOEL CASTRO

48 - JOSÉ MARIA EYMAEL

49 - JESUS TAJRA
50 - JOSÉ EGYDIO

51 - VITAL DO RtGO

52 - IBRAHIM ABI-ACKEL
53 - SAIO FERREIRA

54 - KOYU IHA

55 - OSVALDO REIS

56 - JOSÉ LINHARES

57 - JORGE KHOURY

58 - DOMINGOS JUVENIL

59 - AVENIR ROSA

60 - CELSO BERNARDI

61 - PINHEIRO LANDIM

62 - JOXO TOTA

63 - J6RI0 DE BARROS

64 - FRANCISCO RODRIGUES

65 - ÁTILA LINS

,66 - NELSON JOBIM

67 - ZILA BEZERRA

68 - ALUízIO ALVES

69 - MAURíCIO'CAMPOS

70 - FELIPE NtRI"

71 - JOSÉ AUGUSTO CURVO
72 -, JOXO DE DEUS ANTUNES
73 - RODRIGUES PALMA

74 - JOSÉ LOURENÇO
75 -'JOSÉ LUIZ CLEROT

76 - WERNER WANDERER
115 - MÂRÍO DE OLIVEIRA

116 - IBERt FERREIRA

117 - RUBERVAL PILOTTO

118 - EURIDES BRITO

119 - JARVIS GAIDZINSKI

120 - MANOEL MOREIRA

121 - LUIZ SOYER

122 - LAIRE ROSADO
123 - AUGUSTINHO FREITAS

124 - REDITÁRIO CASSOL

125 - RENATO VIANNA

126 - WILMAR PERES

127 - IVO MAINARDI
128 - MÁRIO MARTINS

129 - AÉCIO DE BORBA
130 - PEDRO NOVAIS
131 - NELSON BORNIER

132 - FÁBIO RAUNHEITTI

133 - VALDENOR GUEDES

134 - JOXO FAUSTINO

135 - RENATO JOHNSSON

136 - Jost THOMAZ NONO

137 - VALDEMAR COSTA

138 - RAMALHO LEITE

139 - Jost TELES

140 - LUCIANO- PIZATTO

141 - ONAIREVES MOURA

142 - LUIZ TADEU LEITE

143 - EVERALDO DE OLIVEIRA

144 - Jollo ALMEIDA

145 - ROBERTO VALADXO

Dl - LUIZ CARLOS SANTOS

02 - GEORGE TAKIMOTO

03 - NELSON TRAD

04 - B.SÁ

05 - OS6RIO ADRIANO

06 - GILVAM BORGES

07 - JOXO HENRIQUE

08 - ARACELY DE PAULA

09 - FERNANDO DINIZ

10 - NEUTO DE CONTO
11 - Jost REINALDO

12 - FELIPE MENDES

13 - NILTON BAIANO

14 - CARLOS SCARPELINI

15 - LUIZ CARLOS HAULY

16 - MAURO SAMPAIO

17 - IVANDRO CUNHA LIMA

18 - AVELINO COSTA

19 - HILÁRIO COIMBRA

20 - EDUARDO MOREIRA

21 - EDEN PEDROSO

22 - JONAS PINHEIRO

23 - OLAVO CALHEIROS

24 - ARIOSTO HOLANDA

25 - Jost MOURA
26 - Jost LUIZ MAIA

27 - ROMEL ANíSIO

28 - CL6vIS ASSIS

29 - HENRIQUE EDUARDO ALVES

30 - LUIZ PONTES

31 - Jost ELIAS
32 - CARDOSO ALVES

33 - ALOíZIO SANTOS

34 - IVÂNIO GUERRA
35 - NELSON MARQUEZELLI

36 - Jost ULISSES DE OLIVEIRA
37 - SAULO COELHO

38 - JURANOYR PAIXXO

77 - MARIA VALADXO

78 - CESAR MAIA

79 - NEY LOPES

80 JUNOT ABI-RAMIA

81 - PAULO PORTUGAL

82 - TELMO KIRST

83 - ADROALDO STRECK

84 - GONZAGA MOTA
85 - JOst CARLOS VASCONCELLOS

86 - VIRMONDES CRUVINEL

87 - PEDRO CORRtA
88 - JOSÉ MENDONÇA BEZERRA

89 - ALBERTO HADDAD

90 - TERESA JUCÁ

91 - JOXO PAULO
92 - CLEONÂNCIO FONS!CA

93 - CIRO NOGUEIRA

94 - RUBEN BENTO

95 - CtSAR BANDEIRA
96 - ALCESTE ALMEIDA

97 - RUBENS BUENO

98 - ÁLVARO RIBEIRO
99 - Jost SANTANA DE VASCONCELOS

100 - Jost GERALDO
101 MÁRIO CHERMONT

102 - ROBERTO JEFFERSON

103 - TONY GEL
104 - MAVIAEL CAVALCANTI

105 - GENtSIO BERNARDINO

106 - UBIRATAN AGUIAR

107 - ERALDO TRINDADE

No dia 7 de sete.bro de 1!l!lJ o
eleitorado clefinirá, por ...io de r~

ferendo, a '~rma (rep~blica ou mo 
narquia con"titucional) e o siste..a
de governo (parla.entaris.o ou pr~

sidencialisllo) que deve.. vigorar no

PaIs. ~

JUSTIFICACllo

U.a das discurslles que te. surgido no capItulo 'da
definiçllo da for..a e do sist9a de Governo é que diz respeito li
for.a de consulta popular. O que deverá ser sub.etido li apreci~

çllo do povo: apenas a consulta sobre se " desejo popular é pela

república Ou monarquia, ou, ainda, pelo presidencialis.o ou parl~

JrIentBrisMo ou, entno,a ele deve submeter !;e UJIl projeto de repúbl!

ca, u. projeto de parla.entaris.o, u.. pro;jeto presidencialis.o ?

A inclinaçllo geral é pela idéia de que o consultado

deve saber qual é o parla~entarismo ou qual presidencialis.o que

será i.plantado. Portanto, u. projeto intt!iro ao qual o povo dirá

si. ou nllo. Ora, plebiscito é consulta prévia e referendo é co~

sulta posterior. Um é para saber se pode fazer; outro é para s~

ber se o que foi feito pode ganhar eficácia plena. O que se ~r é

sub.eter li, consulta um projeto pronto. Esta é a tendência predo.!

nante no Congresso Nacional. Tanto que muItos estftq sustentando

que o plebiscito previsto no art. 2g do ADCT te.. a significaçllo

de referendo. Evidentemente, nllo te•• Para obviar qualquer dúvida

i.plle-se deixar claro o Texto constitucional. Até porque, o ideal

é levar li consulta o parla.entaris.o ou o presidencialis.o que se

deseja.

_ As ..esas da CA.ara dos Deputados e do 'Senado Federal pro..ulgall

a seguinte ellenda ao texto constitucional.

Artigo único - O artigo 2g cio ato das disposiçlles
constitucion••is transitórias passa

a vigorar COI. a seguinte redaçllo:

Dai, a oportunidade desta Emenda li Constituiçllo que

torna claro, paupável, aquilo que todos pensa..os:o povo SÓ pode

decidir sobre algo que .conheça.

Se aprovada esta Emenda modificativa. fica aberto o

ca.inho para proposta de Emendas constitucionais que defina. O
siste.a de Governo que se quer. as quais só ganharllo eficácia e

portanto, vigorarllo depois da concordância (referendo) popular.

Es<:lareço que a hipótese de antecipaçllo do plebisc!

to por meio de E.e'Ma nllo interfere com "sto proposiçllo. O que n~

la i.porta é a substituiÇllo do plebiscitCI pelo referendo.
SU9metemos o projeto ao~ nossos pares.
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sentico ver! ficou-se ul'!la- prática de st:p!'l'es~lmação

l<il

o O

JUSTIFICAÇAO

Oiante das informaçOes do Secretário da Habitação que e~

plicita~ irregularidades flagrantes na aplicaç§o dos recursos públicos
faz-se necessário que o Tribunal de Contas da UniAo realize uma audit~

ria profunda e abrangente na política 910b}1 de construção de casas'

populares desenvolvida pelo Minist~rio ~e· Açlio Social a rim .de apurar

irregularidades como a mencion.~~ acIma.

o~ ac:rdo C:lm decla:açOes do .tual Sp.clftc1rlo i:? l1t.tJit~

ç'o, E.ao. Sr. Iv~ ~ende~ de Lima, pUblIcadas na jmpr~ns~ no ~!9 10 d~

.arço. a ex-MinJstrb MarçlirJda Prc;:ópio autorizou R cor:strlJçàl ce cu-'
sas populares a preço J6.S~ mais el~vados em reJ3~ao aos valn~~~ ~dota

dos pela Secretaria de l-faoitaçAo. -

No e),e:clcl0 de 199C e 1991. o Ministério ::,ü •• ".J.~ \:~:::t~ ,

b'sicn de .construç~o ci vil a 550 U?F's (unidade Padr~o de r i M1,ciEu.ento
Entretanta. os cálculos 00 Minjs:~rio em 92 indicam serem n'~~~s~rl~

apenas 350 UPFs çara ,cons::ulr u:::a casa popular 129 m;'; cem rr:!'~ragem •

sAinclusive. superior'às dir"ensOe~ e!tabelecidas pelo Minj"~"rio ""s
anos anteriores.

Neste

146 - EULER RIBEIRO

147 - JONI VARISCO

148 - JUTAHY JUNIOR

149 - zt GOMES DA ROCHA

150 - MATHEUS IENSEN

151 - FRANCISCO DIÓGENES

152 - ORLANDO PACHECO
162 - JAIR BOLSONARO

163 - ARNO MAGARINOS

164 - MURILO PINHEIRO

165 - GETÚLIO NEIVA

166 - ARNALDO FARIA DE

167 - NILSON GIBSON

168 - VALTER PEREIRA
169 _ TI DEI DE LIMA de preços para a ccnstruçlo de mil~ares de casas populares.
170 _ ROBERTO ROLLEMBERG distorç~o provocou a reduç;o de ate,dimento a 18 mil f.mília~ oor ano'

em hce dos recursos do rGTScoloca::los 11 disposiçilo do Ministério para
os programas de constru'ção de casas populares.

O Sr. Secretário Ivo ~endes informou a respeito de uma

outra irregularidade cometida pela ~estio anterior com relação ao con
dicionamento de vincular o repasse dos recursos dos convênios h com

pras dos matériais de fornecedores cadastrados previamente pelo Minis
tlrio. -CONSTITUIÇÃO

.aEPiJJLICIl FEIlEUI'IVA DO~
uea

LEGISLACAo CITADA. ANEXADA PELA COORDENACAo

DAS COMISSOES PERMANENTES

ATO DAS DISPOSIÇÓES
CONsmOCIONAlS TRANSITÓRIAS

108 - PAULO HESLANDER

109 - PA~COAL NOVAES

110 - FAUSTO ROCHA

111 - JORGE TADEU MUDALEN

112 - MARCELO BARBIERI

113 - PAULO RAMOS

114 - PEDRO VALADARES

153 - JERONIMO REIS

154 - WAGNER DO NASCIMENTO

155 - EDSON SILVA

156 - AROLDO GÓES

157 - PAULO MARINHO

158 - MARCELINO ROMANDO MACHADO

159 - LIBERATO CABOCLO

160 - WILSON MULLER

161 - ROBERTO FRANCA

Art. 1. O Presidente da República. o Presidente do Supremo
Tribunal Federal e os membros do Congresso Nací?""l Presll!
rão o compromisso de manter. defender e cumpnr a Consti
tuição. no ato e na data de suo promulgação.

Art. ~ No dia 7 de setembro de 1993 o eleitorado defini"'.
através de plebiscito. a forma (república ou m.onarquiac~
cional) e o sistema de.governo (porlamentansmo ou presIden
cialismo) que devem VIgOOlr no Pais.

§ 1. Será assegurado gl1lluidode no livred~~ des
sas formas e sistemas. através dos meios de comlll1lCllÇao de
massa cessionários de serviço público.

§ 2. O Tribuno! Superior Eleitoral. promulgada ~ Consti
tuição. expedirá as normas regulamentadoras deste artigo.

LEGISLACAO CITADA, ANEXAOA PELA COORDENACAO

DAS COMrSSOE5 PERMANENTES

Sala das SessOes. 11 de março de 1992.

~7:14
Deputado JpSE DIRCEU PT/S~

... ................
Título IV

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CONSTITUIÇÃO
ltEPÚBL!CIL FEDERlU'IVA DO BlUlSIL

1988

CO~~TROJ.r.flSCALT7.AÇi\o E
~9 38, DE 19'J2
(Da Sr. Jose Dircl!ll)

Solicita que li Comissão de Seguridade Social e Famí..

lia requeira ao Triounal de Contas da União "udito
ria csmtâbil, financeira; orçamentária, operacional
e patrimonial sobre a. Secretari::l de Habitação, c:.:pc

cialnaente sobre 05 programas de construção de casa:;

populares, do MiniStério da Ação Social, durante a

aestão da ex-Ministra Maraarida Procópio.

... .... .. .. .. .... ~ ... " 'lo ..

Capítulo I
DO PODER LEGISlATIVO

SeçãoU
OU Atribuições do Congresso Nadonal

... - - ..

(PUBLIQUE-SE)

Senhor Presidente,

Com fundamento nos artigos 50, § 20.71. 11 e I dn ::on1
tituiç~o rederal e artigo 60, inciso Il do Regimento InlclflO d. C.pla"

dos Deputados, seja solicitado ao Tribunal de Contas da Un;I!~. rec;".:r!
.ento.de audItoria ccntábl1,-financelra, orçamentária, opaln=10n~1 e
patrimonial sobre a Secretaria de Habitiç~o. especialmente os.nrogrnma!
de consttuçaó de casas populares, do Minist~r io d.) Açao Soci~l. dur,anta

a oesUo da ex-Ministra Matoarida Procópio.

AR. 50. ACámara dos Deputados ou o Senado Federal, bem
como qualquer de suas Comissões. poderão convocar Ministro
de Estado para prestar. pessoalmente. informações sobre assun
to previamente determinado. importando crime de responsa
bilidade a ausência sem justificação adequada.

§ }' Os Ministros de Estado poderão comparecer ao Se
nado Federal, à Câmara dos Deputados. ou a qualquer de suas
Comissões, por sua iniciativa e mediante entendimentos com

. a Mesa respectiva. para expor assunto de relevãncia de seu
Ministério.

§ 2" As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informação
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aos Ministros de Estado. importando cóme de responsabilidadi!
a recusa. ou o não-atendimento no prazo de trinta dias. bem
como a prestação de informações falsas. -

PROJETO DE LEI ~Q 36-3. DE 1991
IDo Sr. Anto!,io Carlos I~endes Thame)

Seção IX
Da RscaJização ContábD,
Fmanceira e Orçamentária

Art. 71. O ~;n~l; ~e~~. ~ cargo do Congr;~-N~~i~~.·
será exercido com o aUXIlio do Tóbunal de Contas da União.
ao qual compete: "

I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presi
dente da República. mediante parecer prévio que deverá ser
elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento:"

11 - julgar as contas dos administradores e demais res
ponsáveis por dinheiros. bens e valores públicos da adminis
tração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades
instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas
daqueles que derem causa a perda. extravil) ou outra irregula
ridade de que resulte prejuízo ao erário público;

..... - .. .. ..... .. .... ............. _ .... __ ---_ ... -
RESOLOÇÁO N° 17. DE il989

Aprov/J o RegImento Intemo
de C~m/J'iJ dos Depul6dos..

Títuio V
DA APRECIAÇÃO DAS PROPOSIÇOES

- ...... .. - ...... -

Acrescenta dispositivos ao artigo 841 da Consolidação
das Iois do Trabalho; tendo pareceres: da 'Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação; pel~ constituion!,

lidade. juridicídade e técnica legislativa; e, da Co

missão de Trabalho. de Administração e Serviço Públi:
co, pela aprovação.

(PROJETO DE LEI N9 36, DE 1991. A QUE SE REFEREM OS p~

RECERES)

o Congresso NaCl0nal decreta~

Arto 1~ O arto 841 da Con30lidação das Leis do

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n~ 5.452, de Ir de Inaio de

19431 passa a vigorar acrescldo dos seguintes parágrafos, nUnI,!.

rados como i§ 3S!, 41' e 5~:

"Art. 841. • ••••••••••••••••••

§ 32 O reclamado poderá afer!:.
cer, no prazo de 5 (cinco) dias, em
petição escrita, dirigida à Junta

,de Concil iação e Julgamento, contrst!,
Ç~OI exceção e reconvenç.io.

§ 4' CORl a conte.stação O recla'
mOldo ofer@cerá o rol de testelllunhas -;
caso não pretenda apresentá-las inde
pendentement~ d@ notificação.

S S! A contestação deverá vir
acompanhada da especif1cação das pro
vas que o reclam~do pretende produzir
e dos doculftpntos que lnstrulrào o pr~

cesso. "

.:.. .. " ...

R~.i.rnto Or· acordo COM a .1;n~a -h- do inciso I do ~rtigo 13S' do
Int€rno da CâMara dos D~putAdDS, encaMinho a VOSSR

CAPÍTULO 11
Do Recebimento e da Distribuição das Proposições

Art. 2!? Esta lei entra ~m vlgor na data de sua

Art. 3~ Revogam-se as disposições elft contr.i.rio.

JUSTIP'ICAÇAo

o presente proJeto de lroi pretende., preencher

algumas lacunas existentl!s no art. 841 da Consolidação das Leis

da Trabalha quel integrante do Capítulo lU (005 Dissídios I!!.

dividuais) do Título X (Do ProceSSO JudiciÁrio do Trabalho) ,cu!

da da reclamação trabalhista. Com efeito. em sua vigente reda

çio, o art. 841 dlspõe,apenas, sobre o recebill\ento da reclama

tória pelo escrivio ou diretor de secretllL"ial a rell'lessa, pelo

lleSJllO, da segunda via da petição aO reclalllado, notificando-c p.!.

ra o comparecilflento à audiência de julgalllento ,b4"m assim Ilobre a

forlla da notificação, que será feita erll registro postal com

franquia, por edital, caso o reclamado nio seJa encontrado.

COIlO .!If! vé, o referido artigo não tratou de 1Ii!.

téria que parece de fundamêntal illiportÃncia, qual, seJa o

ofereci~ento, pel? recl.u1.ado, no prazo de cinco dias, em pet!

çio escrita, de cont~lStação, exceção e reconvenção.' berA como do

arrolallento, pelo llIeSIlO, de t.est.!nunhas, e da Juntada à conte!.

tação das provas qlJ@ pretend@r produzir e dos doculllentos que

instruirão o processo.

publ icação •

Iras fi la • .:? l{ d~ urço d~ 1992Orle lo nl! JCO/92-'

Art. 138. As proposições serão numeradas de acordo com as se-
guintes normas:

1-terão. numeração por legislatura. em sélies específicas:
a) as propostas de emenda à Constituição;
b) os projetos de lei ordinária;
c) os projetos de lei complementar;
d) os projetos de decreto legislativo. com indicação da Casa de

origem;
e) os projetos de resolução;
Q os requerimentos; .

g) as indicações;
~) as propos~s ~e ~scalização ~ controle;

IKcclincia D Rr~utri.rnto do OcputMdo JOS~ DIRCEU. _ur solicita ao
Tribunal de Conta .. d~ Unlião alJd i to'" lil contábiL rino\nct:iril..
orç._Ent'ria. opcr~cion~l c pil.trl~oni~l sob~r ~ 5ccrttarl~ dE
H.blt~cio, rsp~cjal.~ntE os pro9ra.a~ dE constru~io dE casas
po,ulart'" do Hinist.crlQ da Acãlo SacI"'). du~.ntC' a lC'sti\c da 1'>'
Hinlt.tra Mõ\r,arlda P~occipio. , ..... ~'J.. SEja nuaerado COMO PROPOSTA DE
FISCALIZACÃO E CONTROLE. .

são estas, pois. as razões que Justificam a

presentação deste prOJeto de lei.

Sala das Sessões. em 17 de~ de 19S1.

~Lo •
Deputado ANTOMIO CA~OS RENDES 'l'HAK&

AO enseJo. rrno~o a Vo.sa Excelência protestos de esti.a t

consld~ração.

______t--~..
D~putado EULER RIBEIRO \

Pr... ldcntlt

A Sua E:xc«l'nc ia o S..nhor
D~putado IBSEN PINHEIRO
DD. 'residente da Câ.ara dos Deputados
N C s t a

LEGISLACÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENACÃO
DAS COMISSOES PERMANENTES

DECRETO-LEI N. 5.452 - DE 1.· DE.MAIO DE 1943

Aprova a Consolidaçao das Leis do Trabalho
, ; .
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TITULO X Nao roram apresentadas emendas •.

O Projeto se enquadra nos te rOlos do art.. 32, lU,

DO PROCESSO JUDICIÁRIO DO TRABALHO

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0-

CAPiTULO 111

DOS DISslDIOS INDIVIDUAIS

•••• do Regimento Interno, Quanto aos requIsitos a11 descritos.

Está, IssJm, em condiçOes de transitar pela douta c~

OIiulo de Trabalho, de Admlflistraçao e Serviço Público.

t o ~.recer, ~~.

Slll da Comissao. em 09 de maio d~ 1991 •

, .

SECA0 I

Da Forma de Reclamaçlo e da Notificaçllo

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

~ FARECER DA COHISSAo

COHISSXO DE CONSTlTUIÇXO, E JUSTIÇA E DE REOAÇXO

§ 2 ~ O reclamante será notificado no ato da apresen
tação da reclamação ou na forma do parágrafo anterior.

1991

so. t.rmos dO art. 119. caput. I , do P~qimento

Interno d. Câmara do. Deputado."e do item 111 do Ato da H.sa

ftO 177/89, O Sr. :>re.idente determinou a abertura -. divulga
ção n. Ordem do Dia das Comissões - de prazo para anresentaçã~

de ....nd••• a partir de 06 / 09 /91 , por 04 _ ••••õe•• E.aota

do"o prazo, não forlL;' recebidas eoendas ao·projeto. '-

COKISSXO DE T~ALHO. DE AOHINISTRArAo E SERVlrO FOELICO

'l'I:RIIO DE RECEBIllENTO DE !M!:lIDA5

'IIOJETO DE LEI NO 36-A/91

A Comi••ão de Constituição'e Justiça e de Redação. em

reuniio ordinÁria realizad~ hoje, opinou unanimemente pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Pr2
jeto de L.i nd 36/91. no. termos do parecer do relator.

E~tiv~ram pr~5entes os Senhores Deputados:

João Natal - Presidente, Roberto Magalhães, Jurandyt"
Paixio • Edev.i.ldo Alvea da Silva ,....'Vice-President.s, Benedito

de Figuei~.do, Cleto Falcão, j(;;é Burnett, Messias Góis, Paes
Landim, José Dutra, José Luiz Clerot, José Thomaz Nonê, Luiz
C.rlos Santos, Luiz Soyer, Hendes Ribeiro, Nelson"Jobim, Nl1

~n Cibson, Beth Azize, Eden Pedroso,. Francisco Evangelista,
Adylson ~otta, Gerson Peres, Oscar Travassos, Onvaldo Melo,

Slqurlnq6 S~iX"s, Nelson Trad, Rodriguus P~lmõl, JI~lio Bicudu,

30•• Dirceu, Luiz Gushiken, Eduardo Braga, Luiz Piauhylino,
len.dito Domingos, Jesus Tajra,Ney Lopes, Antônio de Jesus,

Ary JCar. José, Luiz Tadeu teite, João d. Deu. Antunes, Moron.L:
'l'Organ • Pedro ToneUi.

Art. 841.

~..,

J~I<~.t,.; ......:.

COMISSAO DE CON5TI,UIÇAO E cU5rrçA E DE REDAÇAo

FROJETO DE LEI NI 3&/91
110. termo. do art. 119. ~. I. do a.g;'-

mento Interno da Cimara dos Deputados e do item III do Ato da

He.a n l 177/89. o Sr. Presidente d.terminou a abertura - • di

wlgaçio na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para .pr....
••ntação de emendas, a partir de 09/ 041.91 , por 5 'Is.õea.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sal. da Cominão. em lS d. abril de 1991

~
HILOA DE SENA CORREA Io'tEDERHECI:ER

s.cJ;'.tá~::.:.

Recebida e protocolada a reclamação,
o escrivão ou chefe de secretaria. den

tro de 48 horas. remeterá a segunda via da petição. ou
do termo. ao reclamado. notificando-o. ao mesmo tem
po. para comparecer â audiência de julgamento. que se·

"rã a primeira desimpedida, depois.de cinco dias. "

S 1 ~ A notificação será feita em registro postal com
franquia. Se o reclamado criar embaraços ao seu recebi
mento, ou não for encontrado, far-se-á a notificação
por edital. inserto no jornal oficial ou no que publicar o
expediente forense, ou, na falta, afixado na sede da
Junta ou Juízo.

o Projeto de Lei nO 36, de 1991, qe autoria do nobre

Oeputado AntOnio Carlps Mendes Thame, acr~s""nt~ três parágraros

ao artlQO.841, da CLT <Decreto-lei n2 -S~S21 de 12 de maio de

19.~J~, instituindo prazo pard o oferecimento de contestaça~ e~

eeçlt e reconvenç~o pelo re~larnado e, bem assim, I oferta d~ r:e,!

tell'unhas e a eSD!ciflcaçao de provas e documentos pari iI lnstr~

Çao do processo.

la1. da Comissão set.mbro de 1991.
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RELATORIo

--,
I ;;O!" .-<:/2 "<9

cOlllssAo DO TRABALHO. DE AllIIINISTRACAo E: SERViÇO POBLlCo

Dianta do exposto, o no••a voto' pila aprouaçlo

do pr••anta Projeta _de Lei nQ 36, di 19511, di· autoria do ilus.

tra O,pL:tada Antonio Carloa ".ndal Th~~lf~··

Sala da Co.. i ..lo. r,( da claz...bro da 1991.

Parágrafo únIco - Os especialistas de que t.rata o
caput deste artigo não poOerAo, de nenhuma forma, estar envolvi
dos com a doação ou recepção de órgãos a serem eventualmente trans
pJantados, -

,Art. 20 - ~ considerada lesão cerebral primária ou
secundária severa aquela que é geralmente acom;Janhada dé eleva
ç~o incontrolável da pressão intracraniana (PIC), nAo apepas os
traumatismos crânio-encefálicos (TCE) graves, nals também as he
morragias cerebrais espo~táneas. as oclusões dg5 grandes arté
rias cerebraIs, as anó~ias cerebrais prolongadas, as h\drocera
lias ohstrutlvas agudas e, mais~r~r~mcnte, os tumores cerebraIs.

. Art. ,O - ~ indispensável Que as condições seguintes
se,lam excluídas do dlagróstico de morte cerehral: intoxlcaçAo e·
xógcna, bloqueio n~uromuscular, hipotermia pri~ária. estado de
choque circulatório, assim como o coma endócrino ou metaból.lco.

Art. 4V ... O e_ame c 1 tn i co-neuro lóg ico de que fall1
O Art. 1 deverá considerar: nIvel de consciênria,' rc'lcJfo'S do
tronco encefálico, pupilas, provas labiríntlcas e respIração (tas:.
te de apnéia). .

qulsltos para o diagnóstico de morte do tronco encefálico foram
verificados, por dois módicos diferentes (neurocirurgIões. neuro
logistas ali intensivistas) com experiência sobre o assunto e que
sejam especialistas reconhecldos pelas sociedades de especioli
zaç~o méoicas respectivas, riliadas à Associação. Médica Brasilei
ri.

Parágrafo quarto - Com relaçAo às provas 'labirínti
cas ou provas calóricas labirínticas elas deverAo mostrar a au
s!ncIa de qualquer resposta de movimentaçAo ocular l irrigaçAo
de 20 ml de soro risiológico gelaOo em cada ouvido, caracteri
zando. claramente, uma arreflexia lahiríntica. Esse exame esU
prejudicado em casos de perda sanguínea ou liquórica pelos ou
vidos, ou ruptura da membrana timpânicI.

Parágrafo primeiro ... Com relaç:io ao nível de conscl
'nel., o paclen~~ deverâ estar em coma profundo, correspondendo
lO 9rau 'r na escala de coma de Clasgow , ou seja, com ausência
de qualquer. resposta ocular, ver~al ou motora, mesmo aos estImu
los dolorosos mais Intensos e repetidos, convenícnt~mcnte apli
cados, incluinoo a área de inervação do nervo trigêmeo (V par cra-
neano>. .

Parágrafo segundo - Com relaç§o aos rene"os devérá
haver aus!ncla de Qualquer resposta reflexa de integraçAo no
tronco encefálico (re'lexos corneanos, conJuntival, óculo-cefa
lógiro. faríngeo, traquBal) pode~do, eventualmente, persistir
reflexo de integraç~o ..edul.ar.

Parágraro terceiro - Com relaç§o às pupilas deverá
haver aus!ncia completa de roto-reaç§o pupnar, embora elas p:lS
saIO estar discretamente anisocóricas ou nAo completamente dila
tadas.

VOTO DO RELATORII •

t~ ~t-~ ...., c
oap) ado CARLOS ALBE Tõ"êAIiPíS"f{\

'\ - Rolato"

Coa a acr'lcifPlo dI trls pllráqrafoa ao art. e41 •
da CLT, pretendI o nobrl lutor dIsta prclpceiçio, Oeputado Anta

nio C.tl~a Mendas lhama aimplH'icar o tl'lmite da Rlclama;.;

Trabalhista no JuIzo da Primeira In.tlne! ••

Entendi, com razlo, o combativo parlamentar QUI

o texto original nlo aborda, com clar.zu. 3 atitude qUI dlUI

tar D Rlclamado frlnta • Reclamação que lha' proposta, no 1_
x.releio de lIagrado direito di defl!sa.

Propa•• Intlo, c .crisc~mo dos parigrafoa 3g. 4a
• 50 lO art. B41, atrevia dOI quais r.culta ~ orarecimento, na

prazo da 5 dia!, da rl.posta do R8~18madot quanto juntaria lo
go o rol di aUla testemunhal, apresentando Da documentos que

co.provlm as allgaçael da dlr.sa ...apllc:lrlcando outras prova.

qUI prltlnda produzir.
A propooalçic, como !lI vil t.m a rinalidada d.

a;ilizar a tramitaçia do processo trabalhista, 11, tamb'nt ~Dr

1110, ••rlc. acolhida.

ser
nI

SS

" COMi .."io d« Tnlbaiho. LJ .. ';uMinl~tr~ç:ão' e Se,..vi~o
Pública. c~ rcuni~o ordin~ri. r~~li~~d~ hoJr, AP"~VO~. ~n.niMrM~ntt. u
Projeta de lei nS2 36-A/91. nos t~,.."'o~ ~Q pI.r'ECCr ao nc.lato,..

Est iVCr'.a p,.. .."cntc-s 05 SC9l.1.in'tes .. 'lnho,.. ..s DItPutados:
A••ur'Y HI111 ..,.. - Presídente. i:.l,..lo5 ;'li;u:rto C-"MPi3ca. ,jôlbIr5.aiátli~,? ~

'-.ir'1: itc:z:rndlt - Vicc-r:,.csicJtmtL.:. ;'I"JiJ":ll OIl::'Oi.(." ;:,u'-lr:'lo ê.UOllr.'r"I, Ildcl.:« LiMa, 9craido SOilv~ntIJ"'., Ma",,,, i..~IJ"'''~, ralJ~o ?lil'l" ..?ilUl~ r;:oc~ ••
Hauro Sa.mpaio •.";"ir Solsonar"o. liendE~ ootCll\O. HIJ9 IJ .. ta t..oitrvalho. A.do
Icbcl0 ~ Njl~on Gibson.

a.1a da Co_iss;o. ~N i, de d~z2Mbro ó« i.i91

PROJETO DE LEI :'1;0 2.617, DI: 1992
ADa Sr. fema.!WD Freire)

Define ~orte do tronco encefálico (morte cerebral) através
d! criteri~5.clinico.. ncurolõgícos, dirimindo dúvidas em pa
'lentes crIticas, em estado cE coma, grau 3 na escala de cõ
aa de Glasgow. com ventilação mecânica e poten~iais doado~
res para transplantes de óra,ãos e tecidos.

(AS CO:.lISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAI>lfLIA; E lIE CONSTITUI
~ JUSTlCA E DE REDACAO(ART.S4) - ART.Z4, rI) -

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 10 - O diagnóstico ~e morte do tronco encefáli
co ("morte cerebral") poderá ser firmaoo em pacientes portadores
de lesA0 cerebral primária ou secundária severa nos Quais os re-

Parágraro quinto - Com relaçAo l respiraçlio é neces
s'rlc que se determine a ausência de movimentos respirat6rios.es
ponUneos (apnéia). Dever-se-á proceder as seguintes manobras
(teste de apnéia): a. manter o paciente com o respirador com
oxigênio a 100" por um per iodo de dez minutos (rase de pré-oxi
genaçAo); b. deixar o paciente sem o respirador, porém com exi

-gênio a seis litros por minuto através de um catéter na traquéia,
observando-se a presença de eventuai s mov lmentos respi rat6r los t

por um período de 10 minutos; c. recolocar Imediatamente o pa_
ciente l'ID respirador caso haja sinal de qualquer movimento res
piratório durant.e a fase anterior (apnéla não confirmada) J ou
após os dez minutos se n§o houver resPi:~ção (apnéia confirmada).

Parágrafo sexto - A gasométria arterial poderá
felta, Com a finalidade de comprovar a elevaç§o da pCO, em
veis capazes de estlmular o tronco encefálico (maior do que
.... Hg).· . .

Parágraro sétimo - Deverá ser criado um protocolo p.
drlo contendo as pré-eondições e os test.es de ausência de runçAo

do tronco encerálico com Identirlcaç§o e registro do paciente, e
dos Olédicos especialistas responsáveis pelos eXJmes reailzados,·
cotw o horário da real izaçao dos testes e resoec~lvas assinaturas.
Este protocolo deverá ser arquivado no prontuário hospitalar do
paciente para os efeitos legais.

Art. SO - Para o diagnóstlco de morte do tronco en
cet'llco por crltc!rlo5 excluslvar.:ente cl!nlcos, os exames dever:lo
ser iniciados após, no Olr"imo, seis horas do inicio do diagnósti
CO do coma ( grau) na escala de coma de Clasgcw). Esses exames
deverao s~r repetidos por três vezes, com intervalos mínimos de
seis horas entre as avaliações, havendo, sempre, o atendimento
das especificações descritas no Art. 4.

Art. 60 - Nos casos em que a parada cordIoca foi a
causa do coma, o diagnóstico nAo poderá ser firmado até vinte
a quatro horas do restabelec imento da c i rculação (ressusc i taç§o).

Art. 70 • Nos casos de recém-nasc Idos ou crianças COII
idade inferior a dois anos, os sinais e sintomas de morte do
tronco encefálico devem estar presentes por, pelo menos, vinte
a quatro horas.

JustHicaçlo

Na década ,.'tual é inadmissível a aus!ncia de uma po_
lítica explícita de saúde no Brasll, Que valorize a vida,. di.!!
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nidade e I individualidade do cidad~o. A~ modernas técnicas em
equipamentos médico-hospltalares trazem quest3es, éticas de gra"
de importãncia. Ao rado disso, é preciso le~~rar que. infeli!
lIente, esses recursos terapêuticos ainda não- são de fácil aces
so ...aioria da popuiaç~o brasileira.

Os progressos da ciência médica t necessaria~ente. pre·
cisam aUngir todos os brasileiros. Embutida numa política de
saúde ampla e moderna deve estar presente o ~nfrentam~:mto das
noves questões (dlicas, morais, iurídicas. d~anto16gicas) tra
Zidas pelo desenvolvimento tecnoi6gico na área de saúde. N~o
deve estar excluída dessa política as respor.s'anilidaces e de
veres de cada um dos seus agentes: médicos, enfermeiros e au
xiliares.

O avanço tecno16glco na área médica que po~sibilita

condiçOes efet'vas de sobrevivência por meios artificiais tem
propIciado, de um lado, a perpetuaç~o da ,Y-ida em pacientes em
estado OIegetativo e irr.versíve1. Essa nova realidade tecno16
giCA da segunda metade do século XX tem colocado em lfeque os
próprios conceitos e diagnósticos de morte. trazendo novos de
51fios para médicos, juristas e legisladores. O conceito atual
de morte universalmente acei to é o de morte do tronca encefá
lico ("marte cerehral"), que consiste na perda completa de to
das as f'unçOes cerebrais, mantendo a circulação no restante do
organismo. através de aparelhos. Os pacientes -nessa c?ndlçl(O

510 mecanicamente ventilados, utlla vez Que n:lio apresentam rt!s
pl uçlo espontllnea.

Nel'll sempre uma r:'Iova realidade técnico-clentIflca é
leolftpanhada, ele forma imediata, por mudanças conceituais rápi
das rora 110 ambiente E!'speciallzado e, muitas vezes, Isso ocor
re dentro dele pr6prio. Um exemplo típico nessa dlreç~o ocorre
coa O concelto de morte na área médica.

Antes dos avanços tecno16gicos atuais o conceito de
.crte estava associado à cessaÇao dos movimentos respiratórios
e • parada da atividade cardíaca. os progressos cientHicos ' e
tecnológicos .tuai~ tornaram esse conceito pouco segur.o e ina
dequado devido, entre outros fatores, a po..Ibllidade de ventl
laçlo artl flclal e a alimentaç~o parenteral prolongada que con
rerium uma nova dimens~o 110 problema da morte.

A inadl!lluaç~o do conceito antlgo frente às novas pos-
sibilidades de manutenç~o das atlvidades de funcionamento do
organismo eram prev lamente. inexistentes.

Essa nova realidade, ao potencializar 'as chances de
vldl, rede fine o conceito de morte. Não se está necessariamente
aorta quando nlo se respira espontaneamente.

O avanço que hoje se atinge nesse campo é o de, pri
.eira, associar o conceito de morte à ltmorte cerebral", e, se

-gundo, identificar os c.!térios para a verificaç~o da "mortece
rebral". ou seja, da morte do tronco f:ncefállco, respansável pela
.Inutenç~o das funçOes vitais, que devem estar definitivamente
abolidas para que se diagnostique a morte do indIvíduo. Usa-se
aqui com mais freqüência o termo "morte cerebral" - e n~o o de
aorte do tronco encefállco -.por ser uma express§o de largo uso
por especialistas e leigos.

F'1nal1zando, este Projeto visa:

1) Contribuir para diminuir a má informaç~o e exploraç~o por
parte dos médicos, enfermeIros, advogados, meios de comunica
çlo e do público em geral com relaç~o ao conceito e diagn6sti
co de "MOrte cerebral" em pacientes potenciais doadores de 6r
glos para transplanles.
2) ContribuIr para a preservaç~o da dignidade do paciente, evi
tando um prolongamento desnecessár lo da vida orgânica, na au
sencia. de vida no cére~ro.

}) Evitar sorrImentos desnecessários de familiares de pacientes
co"' "~orte cerebral", através de um diagnóstico crecoce e pre
ciso, evitando .desgastes emocionais e gastos ec~nõmicos par,. a
rlmUIa e a sociedade •

• ) ,Proteger os pacientes em estado crítico, com critérios nor:
lIativos precisos e seguros na coneei tuaç~o de morte t o Que en
volve a adoção do conceito atual, unIversalmente aceito, de nor_
te do tronco encefállco ("morte cerebral").

5) Proteger o dire'.to à vida dos pacientes, necessitados de 6r
glos transplantados para Que possam continuar exercendo ativi
dades condizentes com a sua conalç~o de cldad~o apto ao traba
lho e produç~o.

6) Orerecer apoio legal aos médicos especlaUstas envoividos no
dlagnéstico de "morte" cerebral".
7) Resguardar eticamente o trabalho das equipes envolvidas co,"
transpiantes de 6rg~os e tecidos.
e) Estimul.r os Conselhos ,ederal'e RegIonais de Medicina, os
Conselhos de Ética dos Hospitais públicos e privados e outras
inst!tuiçOes a norft'atizarem critérios bem derlnidos no diagnós
tico de morte do tronco encefálico ("morte cerebral").

') Utilizar o conhecimento existente na literatura .,ur.dial no
tOClnte à "morte cerebral" adaptando-o à realidade da socieda
de br.aslle!.ra.

Sala das .5essOes, 1]7 ~e ,u/llt.fV ge 1992.

Deputado FERNANOO FRE1íIi

PROJETO DE LEI ~º 2.t.í-17, DE 1992
(Do Sr. ROln.1 Ani..in)

'erMite a realização de jogos de azar por entidade. rec2

nhecidos de~utilid.de pública federa!.
/"

("PENSE-SE AO PROJETO DE LEI N' 1.403. DE 19911.

O CONGRESSO NACIONAL dec~eta:

Art •. 10 ! permitida a realização de sorteIos de pr~

.ioa, por.rifa. ou pela rnod~lidade de jogo dR~ominada bingo,

desde que p:omovida por entidades reconhecidas como'd~ utili
dade pübl1ca federal.

< Parágrafo único - Na hipótese do caput não ocorre a

contravenç'ão ••tabelecida no Art. 50 do Decreto-Lei nQ· 3688 •

de 3 de outubro de 1941.

Art. 20 As entidades promotoras desses eventos deve

rão comprovar, sempre que solici~adas pelo Poder Público, a I

destinação exclusiva dos recursos obtidos nesses sorteioG aos
aeua fina de reconhecida utilidade pública.

Art. 30 Havendo desvio da destinação especifica, os

r ••ponsáveis estarão sujeitos à pena correspondente ã contra

venção estabelecida no Art. SO-do Decreto-Lei nO 3688, de ·3

da outubro de 1941.

Art. 40 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
caçio.

Ar~. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.

,JUSTIPlCAçAo

Aa entidades de reconhecid~ uti~idad7 pública frequen

temente se veem às voltas. com a necessidade imperiosa ~e arreca

dar fundos para a consecucio de !;:eus objetivos, na maioria das •

vezes filantrópicos, educacionais ou culturais:' Tal"necessi

dade fomenta a prátiCA de jogos de azar, como as rifas e binqos,

prática essa que de há muito é tolerada pela sociedade e nenhuma

mazela acarreta. Impõe-se, pois, que o or4enamento jurídico se
adeque i realidade social, deixando de estabelecer pena pela co,!l

t.ravençâo quand.o se trat~rem dos casos que este projeto espeeif.!,

ca.
Para aalvaquardar a lisura das opera~ões realizadas ao

abriqo destas disposições, O Projeto previne a situação em que ~

por qualquer tipo de f 73ude, haja desvio das verbas ilrrecadadas,

impedindo a utilização para fins escusos.Nesse caso, restabelece

esta proposição a pena r'7lativa ã contravenção de jogo de azar.

Por estar de acordo com a realidade nacional e 05 inte-

resse. da sociedade, conclamamos nossos Ilustres Pares a aprova 

rem este projeto.

1992.

DECRETO-LEI ~.' ~Ui88 --:. DE 3 DE: .ot"Tt"EM DE lilH

L~i dlU CO'ltraven~õel Penaú

O Presidente da República, usando 'das alribui
cões que lhe comere o artigo 180 da Constitui.;ão,
decreta:, ' .

.._.-.- .... _-_._~. __ ._--._--_..-..-.----_ ... -.~ .. _..
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D.'S CONTRAVENÇÕES RBLATIVAS A ,poL!CIA
DE COSn.;~ES

Art. 50. Estabelecer ou explorar ,~ogo de .azar
em lugar público ou ace55ivel ao público. mediante
o pagamento de entrada ou sem ele:

Pena - prisão simples. de três mes~s a um ano,
e mulla. de dois a quinze contos de réis. ~tende~
do-se os efeitos da condenacão à perda 00s move!!
e objetos de decoração do local.

§ 1.0 A' pena é aumentada 'de um tereo,~se exislt>
entre os empregados ou participa do jogo pessoa
menor dl dezoito anos. '

§ 2.° Incorre na pena de multa, de duzentos
'mil réis a dois conws de réis, quem é encontrado a
participar do jogo, como ponleiro ou apostador.,

§ 3.° Consideram-se jogos de azar:
a) o jogo em que CI ganho e a perda dependem

exclusiva ou principalmente da sorte;
b) as apostas sobre eorri~a de eav~los fora de

hipódromo ou de local onde sejam a~toI'izadas;

c) as apostas sobre qualquer outr" competição
esportiva.

§ 4.0 Equiparam-se, para os efeitos penais. a
Jugar acessivel ao pl1blico:

a) a caSa particular em que se realizam. ~ogo~
de azar quando deles habitualmente partiCIpam
pessoas 'que não sejam da fa~flia_de que~ a oeu~a;

. b) o hotel ou casa de babltaçao coletIva. a cUJOS
hóspedes e moradores se proporciona jogo de azar;

c) a sede ou dependência de sociedade ou asso
ciação, em que se realiza jogo de azar;

d) oestabeJecimenlo de5t~n~do, à eJrploraçã,? de
jogo de azar, ainda que se diSSimule esse dest,In.::l.

PROJETO DE LEI V 2.69J , DE 1992
(Da Sr.. Jar.di,,-a ;~l;-'Ja1i ~ :JU:rns 2)

Dá nova redaÇão ào artigo ~Q da Lei nQ J.2~6, de 22 de outu

bro de 1991, que autoriza o Poder Executivo" instituir o
Serviço Social Autônomo, "Associação das Pie>neiras Soci&1s"
• di outras providências.

lAs COMISSÕES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E: SERVIÇO PUBLI

CO; E DE CONSTIrUIÇ/ÍO E: JUSTIÇA E Df: IlEOACÃO (ART.5~1 - AR"..

2~. UI

o Congresso NacIonal Oecreta:

Art. la - O "caput" do art. 4a da Lei na 8.246, de 22 de
outubro de 1991, passa a vigel co'" • seguinte redaçAo:

"Art. 40 - P, Secretaria de AE.

Minis traçA0 Federal promoverá a re
dístribulçAo dos servidores da Fun_,
daçAo das Pioneir... Sociais, obser
vado o intere~s,; ela Administração

Federal e do servldor.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua PUblic~-

Arto 30 • Revogam-se as disposiçOes em "o~trário.

dos lleIa entidade para desenioenhar funçOes imllortantes ~a adml ni!

traçA0 e nos hospitais da fundaçAo, encontra"'.se neste Momento '!
cuidos pela AdlOlnlstraçJo Federal.

A Lei na 8.246 de 22 de outubro de 1991, sansionada pe
lo Presidente Collor, preve em seu art. .0, a redistribuiçAo pel;
Secretaria de AdlOinistraçAo Federal dos servidores esUvêls, nlo

considerando 05 servidores contratados, que soma'" cerca de 900
lnovecentosí funcionários.

o Min1st~rio da Sàúde, com necessidade de preencher la
cunas em Seus diversos 6rgãos, requisitou cerca d~ 30ll dos servI
dores da Fundaçlo, considerados ..lo de obra especializada da, mal;
alta qualidade, sell ainda poder contar com 05 mesmos.

Este projeto visá garantir ... redistrlbuiçAo dos servid~

res da e~tinta Fundaç~o das Pioneiras Sociais, garantindo 05 "'e!
1105 como servidores públicos, e 'tender aos Interesses da pr6pria
Adllin1straç~o Federal. •

AlI10riza o Poder Executivo • insI'lUlr o
Sc~ Social Aur6nomo ·A5sociaç~o cra..
PionC.11IS Sociais" e dA outras pmvidencias.

...•..•.............•.............•.••.....•......•

An.4"· A Secrel,1'Í:t da Admini'lr~Fedeml prnft.r-:rf • rcdi..:,ibuiçio ele.
arrvidnrC' ul:ivei\ da Funda,Ju ~\ Pioae,r:.. 5.xial\ "'_ ICIP.'O' du a'a. 37 ~ ui .... ll.J 11"
de 11 de de7rrnbt.ul.. IWIl.

••••••••'. • • • • • • • • • • • • • • •• -, , •• c

PROJETO DE LEI CO~":PLDmXTAR

~q 103, DE 1992
(Do Sr. CelsD Bemanti)

Altera diepositivo. da Lei Complementar nt 62, de~

dezembro d.1989, que· -estabelece normas sobre o cÁlculo,

• entrega e o controle da.s liberações doa recur~oa dos
Fundo. de Participação· e dá Qutrla providências ..

IAPEliSE-SE AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NI 88, DE 1991).

O CONGRESSO NACIONAL d.cr~ta:

JUS T I f..l C" A ç 11 O Art.l' - O p.rágrafo 20 do .rtigo 20 da Lei na 62 d. 28 d. duo,!!!
Os servidores da FundaçAo dás Pioneiras SocIais contrata- bro do 1989, p....a a ter a ••guinte redeçlo:
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1991.

12' ~ Qg crltirLol da ["leio ao rundo d. Pltliclpa;lo dOI Eatl

do., do Outrlto r.dar.l • dOI t'lunlc!plol I vlQorlt .., a p'rtl~ .dl 1993 •

••rla tlaldol •• 111 "plcificl, cc~ o••• nos a.d~s ofLciail do C.nao d.

'1 •••ndo 01 Iluall co.rlct.nt•• lndl\lld~'l. m.nt~do. at' tinal do ano'

•• 1192.
llrt..2. _ O ..~Igo J',. parigr.ro únlCO d. L.l nD 62,d. ZI d. d.-·

•••bro di 1989, p••••• t.r • "9uinta rldaçSo:
Art." • Flc••••nlldol, ~t'·o final do ••• releio da 1992. 01 .

'uIl. crlt'rlal di dl.trlbuiçllo •• ralaç5" .ntr. o atuI'1 nú",.ra da hab!

tlnt••• Indlca dl'r.torno do rundo d. P.rtlcl~'ÇJ~ do& MunLc!Pio.~rp".

'.r'~r.to Onico _ A lel •• tabllae.rS· 05 ctl~'rlo. da rataio do

' ....do d. ParUc1paçlo do. "Unlclpio.- rpl'l ~ •• vl~o..r." a partir d. li
13. ~o. ti ••• no. dado. or~ci.i. do Canto da 91 ••nt.rague. Ia Tribunal'

•• Contaa d~ Unllo - TCU.'

:lU5TJrlCIlTI VA

r.ltvl aa :r:.~i'~D di tabela da coerici.nt •• do ro~, lomante • oartlr d.

19~3, ••ntanQo-.a o••tu.i. crit'rl01 • Indica••ti O rin.l d. 1992.'

Como ati o MoMent~ nlo há natleia.' da

Que o Cll.eut.lvo t.1"'" rlfllll,tido ao ConQr.... o qu.l~u.r projet.o COM rata

tlnel. aO'ls'unto '.~l'tindo como praCljanta ~. constitucionalidade,
Quanto J apr•••ntaçlJ e inLciat.1v., Q práQrio projeto Que deu arl~•• a

LeI Co~pl.~.nt.r"de nG••r, 62, • Que .~p.r~ a aprovaçlo da gr•••nte Pro

j.t~ d. Lei, QU. jul~o d. ju.tlç. par. ox ~unicl.io••••did. d. bo. 7
••n.o a r.clo';••lid.~. par. adnt.lnlatraça•• l!lunici~.ia.

~::·::.J:;;ll~~..
.."...fi/lA..;"

ta~AJtlf. a - JlI: • DiC m:zDDl1lO DI: U.

&lttW«r _ .,s"., o aBcuIo, 11 mmp , o~
-1lbmIfiia dos r«IInDS dos fllll40s d# PlllticiPllf4o.

.44oum.~

Art. 1.' o. _ do 1'uDdo de l'artldfaçlo doe~ e do J)Iatrito

.-nJ - I'P.E .rio diItr1bulca da MllUInte fonDll:

J - ~ (oitenta. dDco por cento) laUIIIc2adeII da PadaraçIo~
du Jt.aiIlM .arte. Nozdesta,. CentroOelte:

JJ ....: 15'1\ (quinze por caDto) la trIIIdades da l'adençIo~ das ...
~~ • Suck::ta. .

• I.' OI c:oeflclmtes Ind1Yicluals de putlcipeç!o doa Este&. • do DIlItrito
hdonl DO~ ele I'arUclJ'llção dos :Es1~C!M • do D'..:tr:Ilo hderal - Pn a
....... apUcadoa até o aerdclo de 1t~l, tnclt:=:le. ~ oe CllC$tanteJI do .&:>ao
1lDIco, que , parte IDte.....ta data Ld CompWnentar.

12.' OI erltl!noe &a rateJo do 1'uDdo da Partlc:I~ doe~ • do
llIItnto JI'ackraI, a Yi;oran= a partir de li::2,~ tiDl:ioa em lei cpacI1lc8,
com bue Da apuzaçilo do c:enao da 1c::l,

':1.' Até que ajam deflmdos os c:rIlédos • que .. mere o puj!~o Nlte
rior.~ em ft:or oe coefic:iontes es~bclecid:ls IleSte Ld Co::::;lementer.

Art.:I.' lScam IIWIlldoc, atl o eurc!c1o da JS31. lDelu::l'lll, CllI atuais c:rIt!lrto.
di~ doa reeunoa do 7urldo de l'artici~ doe L"uIUclplOll - n-r.r.

Parqrafo m.1co. A Jd eatabelecen oa c:rIléno. de nlelo do Fundo ele J'uU.
c:Ip&çio doe I&uniclploe - PFlI, a ftioranm a partir da ~ co:I1 bue Da
ÇIIreçio do Calso ela~

• a_.a a a a a a a aa ••• a a • ..

tal .uriciante pa-
co_o Ira d. •• .s

.·.xi91r~qu•••ta-

ta ta ano d. atraio nlo
u'" trab.lho da bem "Ivll,
pala lua importlncia 1St'

ta'" bas ... n~s ·í~rort:laçO.~ do !BGC, qUI en

tr.gar' .ti junho d. 1992 a. 'dado. of1ciais do C.neo da 91.0 Tribunal

di Contln di Uni.o anuncia para ju~hO de 1992 • rlvislo' da t.abela da I
coeficil.,t•• do rPM. ,conlidlrando-s., .r.tivarnentta, • populaçlo apura·

da •• cada ~unlclpiQ.

o trabalho r.alizado pilo

lho pró.imo.-

Ao cantririo do .sparado,o da••nvolv1.an
to do CansQ da 1991, .roi .arcado por crltipa$, d.sde, o gerenci••anto !.
tI • '.lta d. r.curao•• O. resultadas já public.1dol (1-%11"1. crascar ••

crltlca•• I' dúvida•••ultal colocaR! o Canso/9l lob suspeita.

O próprio Pre~ide~te, d.missianirio do li
o Canlo/91, Sr~ Augusto.. da Almeida Cuilftarlas, di ••• I

San.da, dia 12/03/92. o x.9uinta:
_ • Houve talha!, mas isso nlo iri .retar

IBGE. cujo resultado servirá .ti o mls de j~

la ll.r.ntir • a••cuçlo da

p.r:., para u.' tarar. qUI

j. pr6d". d. parrelçlo.

GE. que pruidlu

.1. dapol",.nto no

A 1,.,1 Co.pl....nt..r nl 62,. r.zia l',r.r,1"
ela ao Canlo da': 1990. cuja r •• llzl'C1o Ist..vi I)rl"ist.. para 15••. ano, H~
lulndo ulla tradlçlo dlcanal qUI 'I repetiu dlSdl 1940. Ocorre. qUI a
Canao nlo .1 i •• l1zou .m 1990, .á ocorrendo IM 1991. ou .aja • co. U.

anD dI ·atr••o.
Portanto, à dI botl ••nSQ qUI oa Irl1tol I

, ,ravhto. p.ra vigor...... parHr da 1992, aajim pa',targad.a par. 1993,

• r1. da •• r ••ntido o intervalo di dai. ano, entra I r ••llzaçlo I OI

.falt.•••

II L.l Co.pl••ant.r na 62 ~. 21 d. d••a.

h ••e 1989, ..tab.hc.u nor..... crrt'rlo. p••• o cilculo••nt..g. e
cDntrol. dOI r.curao. do rundo d. Particlpaçlo do! [atada., D1atrlto ,.

"aral • ftul"llclploa, rl.ando, ainda. oec••• idada da nO vI tIl. partir e

co. b... n••puraçlo do Can.a d. 1990, cuja••ralto. vigorarh•• parti.

ti. 1lI92.

dI!! mércadorias e naos prestações de serviços 'de transporte 9 de

PROJETO DE LEI COMPLD-IE~TAR

N[! 101, DE 1992
IDo Sr. Luiz Carlos HauJy}

Dispõe sobre a manutenção do crédito na origem, nos casos
de paiamenta do imposto sobre operac;ões relativas ã. cire!!.
l.ção de mercadorias e sobre prestação de serviços de tran!
porte interestadual e intermunicipal e de comunicação nas
operações anteriores às interestiLduais com aliquot~ zero
(Cons.tituição Federal, artigo 155, parágrafo 29, inciso

XII. alíneas ~ e D.
(AS COMISSOES DE FINANÇAS'E TRIBUTAÇÃO; E DE CONSTITUIÇÃO E

. JUSTICA E DE REDAC~O(ART.S4).

A pa•• tval Iplicaçlo d. nov..9_ coefici.ent••

do 'Pll, • p.rtir da julho da 1992, trari di.. lnul'!.~o 'dó '••calt. para I
~.1. d. 1500 .unlcl~ia. br•• l1.lro ••

s •• dlacút'lr o at;aso •• credibiLidade'

do t.n.o/91~ • apl1ceçlo d. novoI coerlcilntlls, nQ"últ,l!1o eno d.s ...

tual• • dtdn1~tt.ç'a., • • ., ••io ao, ."..releio rinanceiro, criari _'rio. I
~robl.~., 101 ~u"iclplos. j' qUI no Orç.~.ntof92, a recIlta da fPft

rol grevista .~ v.l~f.s do coeficiente .n~.rior.

. Por outro lado. • nio aplicaçlo I" 92 ••

tranarerinela parI 92 da rlv1sle doI co.ficientes do rp" , "lo r.pr.-~

••nta perdi di recursol prlvistos plrl n.nht.lfl MunicIpio. pai. •• o~

prejudlc.dos nlo pr.vir.1II esta queda no orç .....nto. OI poaatvals blnaU
c.1ldoa t~mb'"' n~a prlvira!!!: ••tl IcrisclllOa

Acr••ca. aind", relembrar qUI,•••iatir

.udença itl coeficiant.e •• julho da 92, o lusftlui deverá ,.r r.vi••do J'

... ~~~.1.0.d~.'3~•• ~~~~.q~~nci~ d. ln.t.laçio d. n~vo' .unlclpio'.
~;.,~~·~Ti~,,~,;.;;k"t.., p.l.a' iiza''''.A~.lc,._·e.ua'.'..~,."~.allrtcl!.,

..lo da camara dOI O.~utado•• Proj.to d. l.i, que vi•••lt~r.r a La! Co!.

pl•••ntal' nO 62. obj.tivanda ap11car o. rasultad:u& do Cansc/91. para .-

Q Congresso Nacional decreta:

Art a 12 Nas operações' relativas circulaçio
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comunicação, interastaduais ou entra Estados e o Distrito rl-
der~l, o ~ridito do imposto provisto no art. 155, I, ~, da

Conatituição rederal, relativo a operaçõlul anteriorea, aerá

Título VI

DA TRIBarAÇÃO E DO ORÇAMENTO
................ ~ ~ "

Inantido no estabelecimento remetente.

Art. 2Q A eficácia .. çiHta ,Lei fica condicionada

à promulgação de qesolução do Senado Federal, estabelecendo,

Capítulo I
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL

...... ~ ~ ~ ~ ~ .

t. zaro nas Qp.r~ções e prc~taçõ.a .. Que SI rerere o artigo ar!.

terior.

A presente propoaiçio é complellantar ao •• tab.!

llcimento da etiquota lero nas operaçfles da circulaçio d. mar-

cadoríls I n05 prestac;fles dI serviços, interl!stadulis, aujel

t .. ao icl'ls. ~I

Prlvl o projeto. n,s.la C••UI. • lIanutlnçlo.

no 'Itab.l.cimento remlt.nte, do crédito reJlativD ia oper,!

Art. 30 Rllvogl",-se .5 diapoaiçõe's e ..

Seção IV
Dos Impostos dos Estados e

do Distrito Federal

.. & ~ ••• " •• "".""" •• ".""."""",.""." .

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir:
I - impostos sobre: .
a) transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens

ou direitos; .

b) operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermu
nicipal e de comunicação. ainda que as operações e as presta-
ções seInIciem no exterior; .

C'Ontrll-

22, I'V,da Constituição federal, alíqu.!!

JUSTIflCAÇAO

rio.

com b8se no art. 155,

çl)•• ant.riores, a rim d. que nia o perca CI"!! • adoçio ~o r!,.

g1"'. d. cobranca do ICMS no destino~

A tributação no destino, Il!Lía, • um mlcani.!,

§ 2° O imposto previsto no inciso I, b. atenderá ao se
guínte:
............................................................................................... ~.

"'Q suava e .ficisnte de transrerAncia ~e rendas das regiões

!tiL. incipiente ~

de i"polto?

fftail5 dl!senvolvidl!ls pere os Estados consumidlJres. da acon,g,

IV - resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presi
dente da República ou de um terço dos Senadores, aprovada
pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as alíquo
tas aplicáveis às operações e prestações. interestaduais e de
exportação;

PROJETO DE LEI CO~1PLEMBjTAR

N!I 102, DE 1992
(DD Sr. Inocêncio Oliveira)

...................................................................................................
c) disciplinar o regime de compensação do imposto;

f) prever casos de manutenção de crédito, relativamente
à remessa para outro Estado e exportação para o exterior. de
selVÍços e de mercadorias;

. ~ ~ - ~ ~ .
XII - cabe à lei complementar:

............................ ~ __ _..,. , ~

destattibutaçio no da8t.ino, a 1111 decorrente di uptou,ação

dutos do Sul e do Sudeste, se pod8rio import.ar aimilar~. da

Arg.ntina, desonerados de impcsto, pagando UII'I frete marItitno

muito inferior ao frete rodoviário? Por que São Pauli" co~pr!.

ri trigo produzido no Paraná, SII,'" aer~indo":5a do tranaporta

lIlart'til'llo • custo insignificlnte, poderá rer.:l!!bi-lo descnerado

Sando cp.pillmentar à lntroduçlo do regi.1 de

operações intRrll'staduaia i uma necessidade Jlmpostergivll, a.a.

Além disBo •• rixaçio da all[quot. zero na.

·t. a implantação do Mercosul. pois, sem. tal medida. DS prod.!::!.

tas brasileiros nio podii:ri'io ccncorrer com OIS similares arge.!!'

t1nos~ Por Ql.l~ os Estados do f.orte e Nordest. compraria pr,g,

projeto terá .sua .ricácia condicionada i prumulgação de R8~.2

luçlD do Senado federal Que , nos termos do t)rt~ 155, §20,IU,

di Constituição rederal , estabeleça alíqlO:Jtn zoro nas opar!,

ç~e. interestaduais sujeitas à incidencia di) lCfltS~

Com listas razões, flsperarr:J5 o apoio dos ma.!!!,

Cria a Rue..'a do F~rido de Participação dos ~Iunicípios.

destina"da ã manutenção dos coeficientu de participação
dlque1as Ilunicípios ~ue tiveram redução populacional.

(AS COMISSOES DE VIAÇ"O E TRANSPORTES. DESENVOLVIMENTO U!
BANO E INTERIOR; DE FINANÇAS E TRIBt;TACÃO õ· E DE CONSTITUI
cll.O E JUSTIÇA E DE REDAÇ,\O(ART.S4)

bros da CaBa para a apro\,/aç30 do projeto 8lfl t.l.~

sala daI S.i"ll.a. ~m~sd março de

"~
Dlputado UI ~CARlllS HAUl Y

1992. o CONGRESSO NACIONAl. dEcrEta.

Art. tg Fica ct"iada lo Res~rva do Fundo dR

IIarticipação dos. Hunicípios CUJa populaçio se tEnha r~duzido,

de acordo COM os dados do censo de 1991.

Parágraf'o ún ico. Os reCIJrsos constantes dessa

Att. 22 A Rtstl'"Y" refErida no artiSlO anterior

será constituída por ~,G (cinco por CEnto) do total dos

recur~o'S do Fundo de Part í c I pa;:io do,; Mlln i c ip i 0$ •

cotric ientes. de

1991 .E da~uEIE5

• L f 6 I S L. "'7 iíl2.-.ibI:"d.Q.1

.C~NSTITunÇAO
REPUBLICA FEDERATIVA I)() BRASIL

1988
...................... ~ ~

Reserva serão dtst Inados ia cobertura da dif.rencra

.nU"c o rrSlJ 1 t ~do d~ ap 1 i c~çi'o dos

,.rticipaç:ão antrrlorC's ao ccn~s.o... d~

dKcorr ..ntcs dos novos dados popÍJlilcionl\is •

...nor
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Art. 042 05 e:vcntuailí ~aldo~ na Re$cl"vl. ..crio

rl'dilot,.lbu{dos dE acordo COM o crit~rlo populacionaol.

Art. 5Q Esta 1ri COII1Ph:ME'ntiU'· entra I:M vigor

na data d~ $ya pyblic~,Ho.

Art. 390 SI' a RC'~&'rv.. crlad~ por rsta 1.1

cOMPlcllrntar .r"csultar inSllflcicntc- Pikr .. a cobr:rtura das

dif'C'I"r:n, .. i Mencion~di\s no panigra'o único do ê'rtigo ilnt .."io,.,

f'ar-st-a Ull r".-tclo dos rECIJrsos proPol'cional à di"C'rE'n~~ dE
cada HIJnici,io.

JUSTIFICAÇÃO

o plebiscito será realizado,
ser elJlanclpados e de~memlJrados

çlO deste Decreto Legislativo. plebiscito nos Municípios de Pacajã
Tucuruí, Rondon do Pará, Don Elizeu, Jacundá. ltupiranga, Bom Jesus'
do Tocantins, Marabá, São João do Araguaia, Parauapebas, Curionópo
115, Brejo Grande do Araguaia, São Ceraldo do Araguaia, ~§o Félix do

Xlngú. Tucum~, Xlnguara, Ourilãndia da Norte, Rio Maria, Redenç~or

Santa MarIa da~ Barreiras, Conceição do Araguaia, Santana do AraguaI~

Cumarú ~o Norte, São Domingos do AraguaIa, Pau D'arco, Eldorado do C!

rajás, Agua Azul do Norte, Goianésia do Pará e Palestina do Parã, so

bre a criação do Estado do Carajás; a parllr do desmemuramento destes

MunIcípIos do Estado do Pará.
Parãgra fo único

ta.bém, nos Municlpios que venham a
dos Munlclplos referIdos no caput.

6!!Art.
contrário.

A publicação dos re:~ultados do CEnso dI' 1991

COM ccrtlrza provocar.. grandes ftl1ldanças no atlJal a-SquEMa de

di st r i bu i c::ia do!:. rCC1Jrt,os do Fundo de Põ.\rt i c i P1\C;:So dos

Hunicíplos. Pr-óvavelnltnte nlt'nhUlI1 Município mantenha

lnaltl'r ...do o pf:rc:entlJ~.l dI' ~'Ja população ~In rrlaç:i\o ao total

do País. Dado qu~ o critrrio populaç~o i drterMinant~ ,ara a
dj~triblJfçio dI' rrcursos do FPH, É dt !ir ~5pl!'r~r, port.nto,

~U. fedos os cotflcir:ntrs de participação sofraM bru.cas
Mod i f i c:ac;S'~s.

.A grilndr maior i-a des!ii\s nlodificaçõEs, no

rnta.nt~~ind·e a sEr desfavol"";Ávt'l aos. Municípios interioranos ...

p,.incipalMrnt .. aos de- 1111:'00" po,..tr~ IJJn;\ vr.:: que .. cr-ise por- que

passa. o País trM . intensificado c~da VEZ Mais o MoviMcnt~

Migratório ,ara as grandr~ c:idadr~. A~si., o rt5ultado do

cen~o a.penas IIlost,.. qlJ~ QllêHif!' todos 05 HlJnicípios bra,.ilriros

ti_ PErdido pOPlJlaçâo para i\S capitais. Es~as, porrM, não

'MEnos drpendentes dos ~E'cur50s do FPH, já que dispõe de arande

potencial dE arrrcadJ,çio dE' rEcursos; próprios. Os Hunlc:{pios

PEQIJrnOS, por OIJtro lll.do, dependelll qlJi\sr q'J~ EHCllJ'Siv;allentc

das transf'E'rinc i as f'E'dcr;a i s const i tuc i Dna i 5 e/ou vollJnt~r i as.

"cr.dita.o~. de~'Sc .odo. que a a'llcação

Indl~c,.h,inada do. novo~ çoe'icientcs- de pilrtJchtill;âo tr'ar. o
cao•• Municipilildade brasileira, ,~lo que' apresenta_os a

~r"sC'ntE' prOPoSita., COM o objct ívo de garilnt ir, PC'lo .cno~. a

.anute-nçio dos índicrs Já prat ic __ dO$~ SEM ,reJudicar o dirC'ito

de cll:vaç:i\o dos cocf'icicntE5 daqlJrlc5 Hu'nici,io5, bastantr

raros, qlJC t iVc:raM aUMEnto de popul ... iio.

Por estarnlO<;O C:trto'.:i dr rt'.'prc!ôentar o prns&\llumto

da Maioria da.s adlllinistn";ÔE5 rnIJnlcipa;!; é qUI: 1:5Pcra..MOS

contar COMO apoio dot nobres Colcgas para a aprovaçio do

,resentc ProJeto de Lei COMPlementar.

Art. 20 - O lribunal Superior EleItoral cxpedir4'
inslruçOes ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará para oruan1zar, re!

lizar, apurar, fIscalizar e proclamar o resultado do plctoiscito.

Art. 30 - No prazo de 02 ( dois) ml'SCS contados'
da p/oclamação'do resultado do plebiscito, se favorú'vcl à cdaçao do
do Estado do Carajãs, a Assembléia Legislativa do Estado d~ Pará pr~

cederá ao questionamento dos s.cus ml'rnbro~ sobre a medida, partIcipa!!

do o resultado em 03 ( três) dias úteis., ao Congresso Nacional, p!

ra fIns do § 30 do artIgo 18 combinado com O inciso VI, do artIgo 4~

.m. da Constituição Federal.

Parágrafo único - Não efetuada a deliberaçlo pe
la Assetnbléia Legislativa ou feita a comunicação. nos prazos estabe

lecidos, o Congresso Nacional considerará atendida a exigencia cons
titucIonal.

Art. 40 - Este Decreto Legislativo entra em vI _
gor na data de sua.publicaç§o.

Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrárln

JUSnfICAçAO

A presente propos içüo tem sua razão de ser no di
reito inalienável do cidadi'io d(' exercer sua cidadania em mecaniSMOS'

da democracia direta, consoante lhe reconhece a Constituição rederal

de 1988, nos s~guintes termos :
• Art. 14. A soberania popular será exercida pe

lo sufrágio universal e pelo volo direto e secr~

to, com valor igual para lodos, e. nos ter~os da
lei, mediante :

I - plebiscito;

Il - referendo;
III - iniciativa popular; "

Sala das SC!;SÕI!S, ..'t!J.~ Março dc 199:!.
• Art. 18, § 30. Os Estados podell Incorporar-se·
entre si, subdividir-se ou desllellbrar-se para se

."eXAre_ I outros. ou (ormare_ novos Estados· ou

Territórios Federais, lIediante aprovaçao da popu
laÇa0 diretamente interessada, através de plebls

~, e do Congresso Nac ional, por leI co.plemen

tar •• ( GRIFAMOS l.

PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO
NQ 159, DE 1992

(Do Sr. Giovanni Queiroz)

• Art. 49. " da co.petêncIa exclusiva da Congres
so Nacional:

Dispõe sobre a realização de l1ebiscito par. a criação do
Estado do Carajãs, nos termos do artigo 49, inciso XV, da
Constituição Federal.

xv - autorizar referendo e convocar plebiscIto;".

O CONGRESSO NACIONAL DECRETA

(A COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA n ón REIJAÇ1\O)
A título de llustraç§o, transcrevo o voto vence 

dor prolatado pelo Deputado José Genoino, no que tange ao recurso iE
t;;posto pelo Deputado Israel Pinheiro Filho sugerindo a sustaçlo do

trAmite do Projeto de Decreto Legislativo nO 27188, que cuIda do pl~

blscito para a criação do Estado do Trlllngulo :
Art. 1" - O TrIbunal Regional Eleitoral do Pará ' Pelo não provimento do recurso, porque não está '

reoUzará no prazo de 06 ( seIs l meses, a contar da data da publica- em aprecIaç§o o Ilérlto, objeto do plebiscito
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çllo.

pois ae posiciono contrariamente 11 criaçlo do Es
t~do do' lriàngulo. O que está em exame é o direi
to de consulta Plebiscitária às populações inte 
ressadas. Condicionar isto à regulamentaçlo dessa

consulta pode signi ficar unia postergaçlo desse d!

r"elto constitucional.
Aléa do lIais, O §~. do art. lB da Constituiçào r~

deral, que trata da êonsult:a plebiscitária para a
criaç~o de novos Estados, não .expr'essa necessida-

, de de iei reguladora. ".

O próprio plebiscito espelha a prática de",ocráti

ca, porquanto traz em si o pressuposto da contradiçao, vale dizer, a

exisUncia de opiniões contrárias quanto à cOlweni!ncia e interesse;
na ror.açlD de u.a nova unidade federada.

Co.pete,pols, a nós, representantes do povo na do!
aocracla representaúva, viabilizar a perfeit.a integraçlo desse sis
te.a coa o da democracia direta, na qual o pO'iO atua através do pn.~

biscito, do referendu" e da iniciativa legishtiva.

O fato de receberllos o lIa".dato popular nlo ex 
clui o povo da participaçlo política nacional.

Mas os senhores podem per!~untar : O que é o novo

Estado do Carajás ? Pois bem,
_ sua área é de 279.936 Km', o que representa
aproxilladamente 12,8 vezes Q Estado de Sergipe.

9,6 vezes o Estado de Alagoas ou, ainda, 5,2 ve

zes a Paraiba;
_ será o l1R Estado ell exlenslo territorial;
_ t~rá populaçào de aproximadamente 1.246.621 h!
bIt"ntes (.dados preliminares fornecidos pelo
IBGE ), O que o colocará em 22R lugar ell número'

de habitantes;
_ em área e população, po·rtanto, equIvale-se' ao

Estado do Tocantins, seu vizinho;
_ possui uma produção crescente na área agrope 

cuária, sendo o rebanho ele ótima linhagem e SUP!
rior a 02 ( dois ) milhll"s de cabeças;
_ o 'comércio é ativo e próspero, suprindo a POP!!
laç~o CODl os gêneros necf:~ssários;

_ seu subsolo é farto de minerais nobres , a

exemplo do ouro, manganês e ferro, o Que torna o

novo Estado um dos atais promissores, haja vista'

. o grande Projeto é~~ajás;
_ industria madeireira c"nsistente. já possuindo
na regUo ..ais de 10 ( dez ) IIIlhões de árvoreS"

planeadas; e

_ serviços diversos, COfrlel :

• hidrelétrIca ell Tucuru!. que garante o dese!l
volvi.coto célere de tod" regilo do novo Estado;

• 5bte.a de água ell 31)" ( tr.int.. por cento )'

da regllo;
sistella telefônico n"s 29 lIuniclpios;

• 'bancos públicos e pri" ..dos ell 90" ( noventa
por cento ) das unidades rnunicipais;

• linha ãerea, diária; que atende a 09 dos ref!
rIdos Ilunicípios, além, e'ilidenteMente. de outros'

serviços ..
Por tudo isso, tenho certeza que esta Casa nlo

cercear' os dIreitos, ne. frustará as expectativas e os anseios do

povo daquela regilo.

Conto, 85S1ll, cOIl.a aprovaçlo da presente propos!

Oeputado Giovanni Queiroz.
( POT/PA )

-CONSTiTunçãO
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TítuloU

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

.................................................
Capítulo IV

DOS DIREITOS POúTICOS

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio uni
versal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos.
e, nos termos da lei, mediante:

i - plebiscito;
11 - feferendo;
111 - iniciativa popular.

..........,~ .
TítUlo m

DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

Capitulo I
DA ORGANIZAÇÃO POÚYICO-ADMlNISTRATlVA

Art. 1~. A orga~ização político-administrativa da República
FederatiVa do Bra~i1,c~mpreendea União, os Estados, o Distrito
Feder~f 7_,!s Mumclplos, todos autônomos, nos termos desta
Constitulçao.

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

§ 3' Os Estados podem incorporar-se entre si subdivi.
dir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ~u forma.
rem novos ~sta~os ou Teni~órios Federais, mediante'aprovaçilo
da populaçao dlre~mente mt~ressada, através de plebiscito, e
do Congresso NaCional, por leI complementar.

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

TítuloW

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

Capítulo I
DO PODER LEGISLATIVO

SeçioO
OuAtrfbuJç6es do Congreno JYadonaJ

ArL 49. É da competência exclusiva do Congressô Nacional:

....................................................,........
xv - autorizar referendo e convocar plebiscito;
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PRO!ETO DE R~So!XÇÃO \º 98, DE 1992

(Do Sr. Dinl,'D ~ormtral

Título 11
DOS ÓRGÃOS DA CÂMARA

Altera o artigo 39 do Regbiento Interno da câmara dos D~

putados.

(PUBLIQUE-SE. DECORRIDO O PRAZO PREVISTO NO PAAAGRAFO PRIME!

RO DO ARTIGO Z16 DO RI, ENCAHINHE-SE ). CO)iISSAo DE CONSTWI

CXO E JUSTlCA E DE REDACÃO E AMESA)

A clHARA DDS DEPUTADOS resolve'

Art. i2 O CAPUT e o f 42 do art. 39 do RegiMento
Interno da CiMara dos Deputados passa. ~ vigorar COM a seguinte

...edaçãol:

CAPtr(JLO rv
Da Comissões

Seçlto rv
Da Presidênckl das Comissões

Art. 39. As Comissões terão um Presidente e três Vice-Presidentes,
eleitos por seus pares, com mandato até 15 de fevereiro do ano subse
qüente à posse. vedada a reeleição.

-Art.• 39. As Co.issões teria UM Presidente I:

três Vice-presidentes. eleitas por SEIJS pares p.,.a
Mandato de dois an05, vEdad~ a rCElci~ão.

§ 4'•. ' Presidirá a reunião o,último Presidente da Comissão. se ree
leito Deputado ou se continuar no exercicio do mandato. e. na sua
flllta. o Deputado mais idoso, dentre os de maior número de legislaturas.

,-taISUÇ:AO CITADA. ANEXADA I'ELA COO/lDENAC~CI
"AI COMIISDES I'E/lMANENTLS

Art. 2Q Estil r:lEsolu~ão cntr. eM vigor a part Ir da

terceira .c.silo l~gi5Iat-fv;"oda prcst:'nte l«gtslatur:a.

Retll.1t::lro a VO$s;a L:cElinc:ia. na f"orflla do art.

11~, o I, do Regir.lcnto Interno. :..€Ja encaMinhada ao EgrÉgio

Tr iblJn~l SI.1:::tF:I"IOr (leitora) ind ICoilÇ.:ãO no ':iEnt ido de qU~ aqUEla

Corte ....0 L.u::.r ;:'15 In~tr'lc;ô~~!:t pc."é( as Elt'i~ões de 1992. tendo

em vista rEcaí!" o .pIrito. ~·5te lona, en. ,'Jraodia de sábado, IU~

a'l( ao;; ....ab •. t i~ltl~. por ft:I'"~'1 de <;.la confl~~i;o fr:liglos... tJE"vt:ot.\

ab~ter-se de QIJidclI.u:t atl .... idad€: ...t~ o r:Jôr do sol, inclua, na

parti. refrrente iH.' cnccrl"'aFllcnto da voti'cãr.> .. pre.... i st-. no õJ.rt.

153 do CÓd-190 Elltltúl ~.. 1, a perfllissâo .para qlJ~ seji'M

distribuid.5 st:'nl'as àQ~.telr5 ~'Je, por .nati ....o de crença

r'EliyioSil não poss<:\~, c::crCEf", fJlJriilnt€' o dia. 5eu dírtdto de

voto, pilril. 41JC l' f'",r;al'tl 1'\0 horiolrio cntr~ dE::oito € d ...zenovr

Por "'fon;a do d 'SJl05to. tiO art. 16 da

Conf.tltlJ.j~ãLI, qlJC iltPór. Ulllil~ de uni ilno P.lf"õ1 dS lf:ís qüe:

lIIod;ilcarc:t'u o OroCf:!..r.O elEitor.l. riSo possí ....f:l Clue se

rlt"snlvit; por Yt. ltgls}atlvil., ã clIJes:.tâo d .. p~rticipaçtio no

p]~ito de uni contln9Ent~ lGo 5i9nlfl~atlvo do f:leito~ado.

Dt';SSE modo, f"C5ta-no~ apelar' para a

srnsibilidadc jlJridlc~ e ~atrlótica dos clIltinrmtes nleAlbros do

ColE'ltdeo Tríb l.Jn.l SI.L;I(;r' lor Eli:itorMl. 'i\ Tln, de que, no

discIP1.n.mcntCl das cleicOli$, conci',€'nl o t~:-:lo legal COM D

ide,,} dtê. plena parflcIPôll;Z\O pol itlCll. dos ~ldi\di(os.

.Salôl de Ses.sões. CI!I .,J de \.....\.~ 1.:-0 de 1992.

--=r-'"'k.-cA:'~"
"õ'i;í,Y.tiliCOSTA FERREIRA

conosc.iêhc.,&'olo.

Srnhor Pr~sidEntf:,

INDICAÇÃO ~g 49, DE 1992
(Do Sr. Cl!Sta ferreira)

(PUBLIQUE-SE e ENCAMINHE-SE)

Sugere ao Tribunal Superior Eleitoral seja lnclulda, ndS

instruções pau as eleições de 1992, permissão para que
18 distribua senha aos que, por motivo de confissão rel,!

giosa, não possa:n exercer o direito de voto durante o

dia de "ihado, para que o façam no horário entre dezoito'
• dezenove horas.

Oor..,5.

'A'!:> ~t'~;II".50 t:.lcl,Dl.s d~ 3· d€ olJtubro ~c:rão

rC'.. II;:"da~ ,,:111 urh ~~~bi\rJr.o~ dlf, qlJe O~ (1dventl'!..tu!f do SétUllQ Din

€" os .JlJdl:us•.C'M Vlrtl.tdc de ~1.J~t. torrn" ... s rcl'9'O!la~, ~~o

obr I SI ""do!' i\ 91J.-r dar.. wb~t .:.ndo-Lt' dt; 41Jia 1q1.Jcr êt.t I v I d ..dc. Delose

&lodo, e50tlli~-S.(,: que: .... IS dE' 1jr.1·lllllh~o dE' c1f:ltOf"CS bril\$llf.:'f"05

dI: I>:.ar:;:o dI: cu""".r ir !>r.'J.d Irclto-dever dE' vati,r, qlJe const ttui

o I:y.f:f"cicio IháxiCIIO de sua cldi'dan.a. ~ilra nSo violcntarl:~ 5IJ.iI\5

,"tr~,.ío.

JlJSTlFICAt:!O

Art. 32 RCYDga.-s~ as disposições em

RESOLUÇÃO N° 17. DE 1989
Aprova o Regimento Interno
da tlmara dos Deputltdos.-- -- - -

S 42 EnqUilnto não realizada i\ elriç:ão dI!' que'
trata Este artigo, dirigirá 05 tr~b~lho5 da COMissio
O últiMO PresidEnte 1:, na sua falta, o Deputado aais
jd~so. dentre o dI: maior nÓ.Era dI: legislaturas.-

"travÉs do projeto dE • f:sohll.ão IlPre-sr:ntado. te.os

c. Yísta dar ..aior continuidade- c cf'icicncla. aos

trabalhos. dCSrnYDlvido~ p('l.~ COMissões Pc" ..~ncntr:s d~ Casa. o nio

ptr.itindo Ma.s. Int"r""lJp,iio de illJilS rEuniõc~ pcla sh.plr:~ Mudança

d« 5cssio lr:llslativa ou pelo exct'ssivo at~aso na elf:';i~ de Sf:~S
'rcsidr:ntcs.

Oe _cordo' C.OM o proposto; o Mandato par. a

'residincía daqlJcl~~ órgfios técnicos passa a 5t:'r. ~.. sintonia co~ o

da Mesa Dlrl:'tor•• dI:' dOIS anos, pC'r.ôlnl:c~ndo o Presidente no

exercício do carlO ati a elelçio de seu sucessor. Dcsta -fora••

ev'ta-se o ~Ut te. acontecido a cada inicio de st:'ssSO lClislativa,

"'-l.ndo COMissõcs ·aciral.s· paraI is•• SõcuS trabalhos ati que se

eleja a nova PresidÊnc ia, prejudici\ndo t! COMPrOMetendo a

rt5ular idi\de do prOC~S50 l~liI islat ivo COMO uM todo.

Tlve,os alnd~ o cujd~~o dE introduzir a cláusula de

Yi9inclil relativa à prÓXiMia 5tssão le-gislativõl (1993), COM o 'h. de

faz«r coincidir a clr:icão dos Presidentes ~ Vice-Presidt:nte5 das

Coltissõr:$ co. il príprla d~5ignac50 de St!US MC'Mbros titulares R

suplentes. o que ocorre- no inicio dil pr·i.«lra r: da trrce-ír11 sessões

l ..,islat ivas dE' cada legislatura. conf'orair dispõe.. os arts. 2S ..

stJuintcs do RegiMento Interno da C~sõl.

Est..s os Il'lot ivos por qUI: contaM05 COM o endosso de

nossos t1u5trr:s Parr:s para ., aprovaç~o do I'f"ojtto tM apreço.
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LEGISLACAO CITADA, ANEXADA P!LA COORDENACAO
. DAS COMI SSOES PERMANENTES

(tt
CONSTITUIÇão
llEPÚllLJCA FEDERMIVA DO W\SIL

W8Il

titulo_

c.pítulo IV
DOS DIREITOS POúTICOS

AIt. I&. A lei que .rar o~ e1e1tor,1I 16 entrar6 em
vigor um ano após IU/I promUlgllÇ6O.

RESOUJÇÃO N~ 17. DE 1989
Aprova o Regimento Interna'
da Câmara dos Deputados.

Art. 113. IlIdicaç:ão é a proposição atrav.hi
da qual o Deputados

- - - - - - -,- -
I - sug~r~ a outro Pod~r a adoçio dE provi

dfncl8. a rEalização de nto administrativo ou d~.

.Est~O. ou o ~nvlo dE proJEto sobrE a MatÉria de
sua Iniciativa Exclusiva;

It aprazada a hora para o encerramento da vOlaçio, às clczesscte horas
em ponto, quando o presidente rará a entrega das senhas aos eleitores
presentCl, eonvidando-os, depois em voz aJta, a entregar os tltulos • mesa,
para que sejam admitidos a votar. Os títulos sctio de iínediato devolvidos.
podendo ler retidos quando houver dúvidas ou impugnaçlles sobre • ideu
!idade do eleitor.

I~DICAÇÃO \'1 j3, DE 1992
(Do Sr. ~el<lln /l'lrnierj

SUllere ao Poder Execu~ivo a criação de escol. récnica f!
deral em Japeri, no ES1:ado dó Rio de Janeiro.

(PUBLIQUE-SE. ENC"...uNHE-SE)

Indico ao Poder 'Executivo, através do MinisUrio

da Educaçlio, a crlaçlo de uma Escola Técnica Federal e.. Jap.!

ri, no Estado do Rio de Janeiro.

A Escola Técnica, em questlo, prepararia técn!

cos do n!~el "édio, para as indústrias locais.

.3USTIFICAl;1l0

Diversos países do primeiro mundo adotaram o si!,

te,". de formar técnicos de nível ... médlo em grande escala. Assim

aeonteceu na anliga,A.le«r;íriha Ocidental, Estados' Unidos e Can!

di.

Esta experi!ncla é que pretendeMs incrementar

no Brasil, especialmente no Estado do Rio de Janeiro.

O objetivo primordial de nossa indicaçllo é pr!

p.rar ..Io-de-obra especializada a nivel de 20 ·grau. Dessa for

•• daríamos ao. nossos jovens a oportunidade d'e obter um dipl~

.a de curso profissionalizante.

Japer! te" hoje uma população de cerca de 110.000

habitantes e se constitui nu", grande pólo industrial.
No•••tarls d. móveis, plrtemaria, indústria a1!.

IIllnt!cl•• qU!lhico, sebr·wssalm-•• inúmeras indústrias, qUI ju,!

tiricant. pllnamlntl • inltalaçio di uma Eacol. Técnica Fedlral

no local.

Canv'ln rlssaltar a presença .Ift Japeri. dJ, Indú.!.

5Ulere ao Poder E~ecutiYo a criação de escola técnico.. indu5
tria) em Belford Roxo, no Bstado do Rio de Janeiro. -

LEI N. 4.737, DE '15 DE J~HO
DE 1965

Inslilui o e6dico E/~iloral.

TITULO IV

DA VOTAÇÃO

Capllulo V

DO ENCERRAMENTO DA VOTAÇAO

A rI. 153. Às 17 (dezessete) horas. o presidente fará en· .
'regar as senhas a lodos os ,leitores pre$cn,rCS e, em seguida,

OI cOnvidDr6, ~m VOz DltD, DIIItrel'lr II m_ uu& Illu/OS, ptJra.
9'" NjIlm Ddmilido. D votDr.

PDrdCrD!O Ilnico. A votDçiio cônlinuar6 '"' ordem IIUmé

ricG dDs senhDs e o título ser6 devolvido /lO ,/ritor. loco 9u~

IIIIhiz VOIDdo.

trla fIIlelnica Pltlada, maior indústria daqUlla localidade

que contribue em grande escala p a os caft'e. Municipal••

L1iJ •

JXDICAÇt\O X~ 55, DE '1992
(Do Sr. Xfl~D:; B:JrnJer)

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

•
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Indico lO Poder Execut1vo, através do Ministério

da Educaçlo, I crilçlo de uma Escol, Tecnico-Industrill em Bel

'ord Rox.o, no Estado do Rio de Janeiro.

A Escola Técnico-Industrial, em QuesUo, prep!.

rarfa técnicos do nível m/dia. para as industrias locais.

JUS T I F I C A ç A O

Diversos países do primeiro mundo adotaram o si!

tema de ~ormar técnicos de nível médio em grande escala, Assim

'aconteceu na antiga Alemanha Ocidental, EStados Unidos e Can!

dá.

Esta experiéncia é Que p.retendemos incrementar

no Brasil, especialmente no~Estado do Rio de Janeiro.

O Objetivo primor~ial de nossa 'indicação é pr!

parar .Io-de-obra especializada a nível de 28' grau. Dessa' 'O!

'a daríamos' Ias nossos jovens a oportunidade de obter um d1

ploma de curso orofissionalizante.

BeHord Roxo tem hoje uma populaçlo de cercl de

"0.000 habitantes e se constitui num grande pólo industrial. .

Nos setores de móveis, perfuuria', indústria 111

aent1Cll e Químico, sobressaem-se inúmeras indústrias, Que Ju,!

tU1c.", plenamentt a 1nstalaçlo de uma Escola Técnico-Indu.!

td.i no 10cIl.

Convélo ressaltar a presença em Belford Roxo da

QuímiCI Bayer, maior indústria daquela localidade e Que contr1

bue em grande escala os cofres municipais.

em . 02/04/92

RECURSO EM QUESTÃO DE ORDE~
Nº '6, DE 1991

(Do Sr. José Genoíno)

Requer seja ouvida a Comissão de Cons
tituição e Justiça e de RedaÇão sobre a de
cisão em questão de ordem do Sr. José Ge
noíno, proferida na sessãó plenária em 14 de
dezembro de 1991, quanto à .a1egaçiio de -in
constitucionalidade do. Projeto de Lei n.o
2.452/91 por incompetência da Câmara dos
Deputados para apreciá-lo.

<A Comissão de Constituição e Justiça é
de lWdação - art. 95, parágrafo 8.°)

.ttell<lttente: mputaao JOS'e Génomo.
Recorrida: Presidência da Câmara dos Depu

tados.

Assuilto:)?.<~c~sãodl'l.qllestão ,d~, ()!~eni do. Depu
tado José Genoíno, quanto â alégaçRo de incons
titucionalidade, por incompetência da Câmara dos
Deputados para apreciá-lo, do Projeto de Lei n.O
'2.452/91, que "estabelece diretrizes para que a União
possa- realizar a consolidação ore. O .réeSc~onamen
to 'de dividas das Administ~ Direta é' In
direta dos Estados; do Distr,l.\o red~rll.1.a. õos. MW;Ú
c~I>i()S,: e ,dá. o.utras J;lÍ'ovidêIié,i,a!i", .profeJ;ída rn~, Seg
sao plenaria de 14 de. dezembro de -1991, cónforme
notas· taquigráficas em anexó. .

»espacho da hesidêrtcia

. ·Ehcaininl1.e..,se à.. CÇlmissão .~e Oonstitu~ção e
.Justlç~ !;l, ~e ,tted:âçAo, nos termos do art. 95, § 8.0,
dó ~J~gi~~ntQ: Inter~~. .

Brasília, 20 de janeiro de 1992..~ Ibsen Pinheiro,
·Presidente.

v - Ordem do Dia
O SR. JOSÉ GENOfNO - Sr. Presidente, solicito. V.

Ex', 'nos termos regimentais, o prazo para Comunicação.de
Uderança, pelo PT.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. EX'
• palavra.

O SR. JOSÉ GENOfNO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr'1 e Srs. Deputados, comunicamos
l Casa na sessão de terça-feira que, em relação ao aumento
de ~lários dos Deputádos, a nossa bancáda não recditbecia
o aumento acima de 62% e o questionava junto ao Supremo
Tribunal Federal. A parte questionada junto ao Supremo seria
depositada em juízo. Fomos viabilizar o depósito em juízo;
diante da impossibilidade de fazê-lo, quero ler para os colegas
e.para a Casa o seguinte requerimento de autoria da bancada
do PT, entregue ontem, às 20h, à Presidência da Casa:

Senhor Presidente,
Os Deputados Federais, abaixo signatários, tendo

em vista a Resolução n9 16, de 1991, e considerando
a Ação Direta de inconstitucionalidade, ADIN 653,
ora em exame por parte do E.STF, requerem a V.
Ex' que encaminhe junto aos órgãos competentes a
autorização para que o depósito em conta corrente
da verba de representação seja tão-somente com acrés
cimo de 62%, para que o valor excedente, ora objeto
de pedido de medida liminar, fique suspenso até poste
rior decisão.

O presente reqyerimento terá validade, assim en
tendida a limitação ao percentual de 62% sobre a verba
de representação, até o pronunciamento do Pleno do
STF,~\,itando-se,com isso, pagamentos superiores ao
determinado pelo Decreto Legislativo e em obediência
aos parâmetros enfocados pela Ação Direta de Incons
titucionalidade impetrada pelo Partido dos Trabalha
dores.

Assim sendo, solicitam a V. Ex' que faça o devido
registro do ora requerido, para que fique a ressalva
ora feita, implicando, ademais, este gesto como de ab
soluta inconformidade com o art. 29, § 29, da Resolução
n9 16, de 1991._

Este requerimento da bancada do Partido dos Trabalha
dores tem a assinatura de 32 Srs. Deputados. O trigésimo
terceiro Parlamentar a assinar, Deputado Edésio Passos,.está
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O SR. JOSÉ GENOíNO - Sim, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa acolhe

o recurso. A matéria vai à Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação para parecer e voltará oportunamente ao Ple
nário.

enviando a V. &t, à Mesa, um telegrama em que adere ao Gostaria de saber-o motivo do não recebimento deste
requerimenta. Assim o fez pelo fato de se encontrarem viagcJI} requerimento.
representando a nossa bancada na reunião do Mercosul, fora O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nobre Depu
do País. Portanto, exis~em 33 Deputados ~a banca~a que tado, V. Ex. tem nas mãos o despacho do Presidente. Posso
su~revem esse requenmento, que peço seja transcnto nOS repeti-lo para conhecimento do Plenário.
An8lS da amara dos Deputados.. .... .. .

Sr. Presidente, finalmente, queremos deixar claro à Casa . Encamm~ad~ a ~aténa como ~roJeto de Le!,
que a nossa luta no Supremo Tribunal Federal ~ pela anula~o o ~ufzo da con.stltuclOnabdade é da Coml~são de Constl-
desse aumento. Somos favoráveis a um aumento de saláno tUlção e Justiça e de Redação e a deliberação ~ do
para que o Deputado possa exercer a sua funçio. Não estamOS Plenário."
aqui legislando para livrar a cara do PT, pensando apenas Não cabe ao Presidente decidir a matéria.
nos 35 Deputados do PT; estamos pensando no Parlamen!o,. O SR. MARCELlNO ROMANO MACHADO - Mas a
na sua responsabilidade e no seu papel diante da grave cnse Comissão de Constituição e Justiça e de Redação seqúer se
que o Pa!s. atravessa. . manifestou sobre o projeto, recém-chegado a esta Casa e

Por ISSO, estamos lutando para que o Supremo Tnbunal que está submetido a um requerimento de urgência urgen
Federal decida favoravelmente esse nclSso pleito. (Palmas.) tfssima.

O Sr. Marcelino Romano MacbEldo - Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Dá V. Ex' mais
peço a palavra pela ordem. uma razão para o indeferimento. Se a Comissão de Consti·

O SR. PRtSIDENTE (Ibsen Pinheiro) - V. Ex' está tuiçAo e Justiça e de Redaçio não se manifestou,.como pode
com a palavra. faU·lo O Presidente?

O SR. MAJiCELINO ROMANO MACHADO (PDS - O SR. MARCELINO ROMANO MACHADO - Só gosta-
SP Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, encaminhei ria de saber de V. Ex' se esse requerimento seria aceito,
a ir Ex' dois requerimentos. Um, baseado no art. 167 do se porventura for aceita a urgência por ocasião da discussão
Regimento Interno. solicita o desmembramento do requeri- do projeto.
mento de urgência urgentíssima para C)S P!ojetos n".2.452191, O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Se for aceita
2 155191 2.156-A191 , 2.159-A191 e o IProJeto de Lei Comple- ê' C . ã 'd C .. J: d R d li
• '. 91191 d aneira que esses requerimentos sejam a urg naa, a omlss ~ e. ons.tltulção e ustlça.e e. e aç o

mentar n , .ed~'d I' ada dará o parecer a constltuclonahdade e o Plenáno deliberará.
votados de forma 10 IVI ua IZ . Nã b P'd t d 'd' t é .O SR. PRESIIJEN'J$ (Ibsen Pinheiro) - A mat6ria est' o ca e ao resl en e ea Ir e~ a mat na.

'd'd bre Deputado. O Sr. Josi Genoíno - Sr. PreSidente, peço a palavra
deCI I a, no para uma questão de ordem. .

O SR. MARCELlNO ROMANO MACHADO - E V. O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
Ex' não acolheu. Gostaria de saber de V. Ex' o motivo do a palavra.

•não recolhimento, pois foi um requerimento subscrito pelos O SR. JOSÉ GENOíNO (PT _ SP. Sem revisão do ora-
Líderes do PDS, PSDB e do PT. ) P'd 1ft • â· d t- d d

. OSR.PKESIDENTE(lbsenPinheiro)-Decidiquestão dor. -Sr. resl ente,petAlmport nCla. a.quesao eor.em
de ordem exatamente no mesmo sentido. Não cabe à Mesa queformuloaV:Ex',oquepoderáconstltuu-senumadeclsão
proceder ao desdobramento, mas ao Plenário, mediante a de gran~e magmtu~e nest~ Casa, prefiro fazê-Ia lendo o texto
votação de destaques. Havendo destaque, a matéria só terá do segulDte requenmento.
apreciação destacada por deliberação do Plenário. Não cabe "Requeiro a V. Ex', nos termos do art. 137, §
i Mesa substitJJir a vontade do Plenário. I', inciso 11, alínea b, do Regimento Interno da Câmara

. - - dos Deputados, a devolução ao autor do Projeto de
O SR. MARCELlNO ROMANO MACHADO - Sim. Lei n'2.452191,porser esta proposiçio manifestamente

É justamente dentro desse crit6rio que estamos pedindo que inconstitucional.
OS requerimentos de urgência sejam votados de forma indivi- O art.163, inciso 11, da Constituição FederaL."
dualizada. V. Ex' aceitou um ouiro requerimento no mesmo
sentido. É isso que gostaria de saber. O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Desculpe-me

interrompé-Io, Deputado José Genoíno, mas a Mesa acabou
O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nobre Depu- de decidir essa mesma questão de ordem.

tado, a Mesa decidiu questão de ordem admitindo destaques
para a matéria, e o Plenário decidirá soberanamente. O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, solicito a V.

OSR.MARCELINOROMANOMACHADO- Sr.Presi- Ex' que anexe às Atas da Mesa a questão de ordem que
estou encaminhando ·por escrito e que a mesma seja objeto

dente, gOstaria de levantar uma outra questão de ordem, por- de recurso à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.
que foi encaminhado outro requerimento a V. Ex' solicitando
que seja retirado de pauta o primeiro pedido de urgência O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - V. Ex' recorre
urgentíssima para o projeto de lei que cuida da rolagem da da decisão?
dfvida dos Estados e dos Municípios. O fizemos exatamente
porque entendemos, baseados no art. 52 da Constituição e
seus incisos VI, VII, VIII e IX, que e~sa é matéria de compe
tência privativa do Senado. Esse requerimento voltou às mi
nhas mãos sob a alegação de V. Ex' de que não poderia

. recebê-lo.
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oSr. Genebaldo Correia - Sr. Presidente,peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro)'- Tem V. E:X'
• palavra.

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a V. Ex' que
encaminhe esta documentação devidamente protocolada com
carga, como é o procedimento desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - V. EX' será
atenilido.

L1der.nlj' do PT

QUESTllo DE ORDEM

Senr.",. D.. csldente:

lI.quelro I VOSSI EXcel!ncla, nos tu.os do ort. 137,

S ", inciso lI; .lInu "b", do Reglment~ Interno da eS...a tios
Deputados, I devoluç~o ao Autor do Projeto de Lei nO 2.452191 ,

por ser esta propos1ç~o llanHestallente inconsUtucionll.

JUIUficlçlo

O ort. 163, inciso 11 da Constituiçlo Federal, con _
lignl:

Art. 163 • Lei complementar dispod sobre:

II - dIvida pública'e externl e interna, incluIdl I
dls lut.rqulls, fUndalj~es e demais enUdades contro
tados pelo Pode r Público.

Co.o se depreende do texto em tela, • mltédl, obje
to d. Prcjeto de Lei nO 2 . • 52191 so.en'te pode tramitar, se ob
servar as for..aUdades ~eservadas I Lei Complementar, 'entre
elas • observinc1a de maioria absoluta para. sua aprovlçlo,nos
terMOS do ort. 69 da CF.

Entretanto, mais relevante que este Ispecto, é que I
."térll sobre ro18gem da dIvida somente pode ser deliberada pe
lo Senldo Federal, através de Resolução própria, eis que se cOO!
titui em ..atérla privativa 00 Senado Federal, nos termos em que
dispae 'o ort. 52, inciso VII, do.cf", in verbis:'

Art. 52 - Compete privIUvamente la Senldo federal:

VII - dispor sobre liMites globl1s e condiçaes p"ro

IS operaç~es de cré~lt<l externo e interno di UnUo •
dos Estados. do ll'1strlto f"ederal e dos Munlc!plol ,
de suas autarquIas e demais entidades control.das p.!
lo Poder Público Federol;

AssIm. de Icordo com este dIsposItivo. I ""tér1l tI

lotiva I rolagem da dIvIda dos Estados e Munldplos é reservada
ao Senldo F~der.l.

Nesfe sentido alih., foi aprovada pelo Senldo Fede _
ral, • Resoluçlo nO 58, de 1990. que disp~e sobre li..lt·es glo _
bals e condlçt>es para as operaçt>es de crédito Interno e externo
dos Estados, do Distrito Federal, dos Munlc!pios e de suas .u _

t8rqu1as, e estabelece lImites e condiçt>es para • concesllo de
garanUu.

A Resoluç10 do Senado estabelece critérIos objetivos
para que a rolagem da divida seja estudada caso a caso, exalln.!
da todas as suas circunsUnclas. lnclusl ve COM parecer do Banco
Centrei.

Desta for... nllo há como se admitir a delibençlo pe_
la CAmara dos Deputados de matérll completamente alheia .s lU"

atribulçt>es consUtuclonais, ainda mais nu condlçDes e. que e.!,
U propost••

Neste terllos, reItera.os I Vossa ExceIencll que de _

volva .0 Autor o Projeto de Lei n8 2.452/91, e.. cumprl..ento '0

que deter..lne o Regi.ento Interno.

,"o .... ........ .. ,. '''••'': '*
~.. -<=~~.Depu~"do St'1:&ôfNO

Líder o PT

LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DAS COMISSÕES PERMANENTES

RESOLuçAO N.o 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câmara
dos Deputados.

.............................................................
TtTULOIn

Das sessões da Câmara
........ 0 0.0 o 0 .

CAPíTULO IV
Da Interpretaç~o e Obser-rância do Regimento

- ..

SEÇAO I

Das Questões de Ordem
Art. 95. Considera-se questão de ordem toda

dúvida sobre a interpretação deste regimento, na
sua prática exclusiva ou relacionada com a Consti
tuição.
.... o •••••• o .

§ 8.° O Deputado, em qualquer caso, poderá
r·ecorrer da decisão da Presidência para o Plenário,
sem efeito suspensivo, ouvindo-se a Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, que terá o
prazo. máximo de .três sessões para .se pronunciar.
Publicado o parecer da Comissão, o recurso' será
.1ubmetido na sessão seguinte ao Plenário.
.......................................... o·" ••••••••••••••••• ~~ .

PROJETO DE ~EI N.o 2.452, DE 1991

(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N.o 750, DE 1991

Estabelece diretrizes para que a União
possa .realizar a co."solidação e o reescalona
mento de dívidas das administrações. direta e
indireta dos Êstadós, do Distrito Federal e
dos Municípios, e dá outras providências.

(As Comissões de Finanças e Tributação;
e de Constituição e Justiça e de Redação _(art.
54).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0. O ~oder Executivo adotará procedi

mentos que assegurem o refinanciaD;lento dos sal
dos devedores, apurados em 30, de setembro de 1991,
de obrigações de natureza finànceira, inclusive dí
vida' pública mobiliárja,. vencidas e vincendas, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem
como .de suas autarquias, fúndacões ,públicas e em-
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presas nas qUàis detenham, direta ou indiretamente,
o controle acionário, junto 'à órgãos e entidades
controladas, direta ou indiretamente, pela União.

§ 1.0 Para os nns do dispo~to neste artigo, !1ca
a União autorizada a assumir as dhtidas dos Esta
dos, do Distrito. ~eral e dos Municíp~os, inl:llusive
aquelas originalmente de responsabHidade das en-
tklades por eles controladas, direta ou indireta-
mente, e contraídas junto a entidades controladas
direta ou indiretamente, pelo Tesouro Nacional, be~
como aquelas representativas de títulos da dívida
mobiliária dos Estados, do Distrito Federal. e dos
Municipios.

§ 2.0 Os contratos decorrentes da assunç'Ij ,le
dividas a que se refere o parágrafo anterior somen
te serão formalizados se os respectivos Estados, o
Distrito Federal e os Municípios constituírem as ga
rantias mencionadas no art. 3.°

§ 3.0 A critério do Ministério da Economia,
Fazenda e Planeíamento, poderão ser aceitas, ainda,
como garantia do refinanciamento, as quotas de
que trata o art. 159 da Constituição.

§ 4.0 . O refinanciamento a que se refere este
artigo será amortizado em quarenta prestações se
mestrais e consecutivas, vencendo-se a 'primeira seis
meses após a celebração dos respectivos contratos,
e s·e aplicará apenas se os mesmos forem assinadas
até 180 dias, a partir da data de publicação desta
lei, prorrogáveis apenas por um igual período, a
critério do Ministério da Economia, Fazenda e Pla
nejamento, salyo se o ,Poder Executivo Federal for
responsável pelo .atraso.

§ 5.0 O r-efiílanciamento será efetuado com
base na metodologia de cálculo "Tabela Price", com
taxa de juros de ,seis por cento ao ano incidente
sobre o saldo devedor autalizado monetariamente
pela variação do índice Geral de Preços do Mer
cado - 1:GPM, calculado pela F'tmdação Getúlio
Vargas, ou ou'tro que venha substituí-lo.

§ 6.0 O refinanciamento de que trata este ar
tigo não abrange as dí:vidas renegociadas com base
na Lei n.O 7,976, de 27 de dezembro de 1989, no art.
58 da Lei n.O 8.212', de 24 de julho de 1991, bem
assim os débitos junto ao Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS.

§ 7.0 Para a apuração dos saldos devedores a
serem consolidados e refinanciados nos termos deste
artigo, deduzir-se-ão todos os créditos líquidos e
certos que os Estados, o Distrito Federal e os Mu
nicípios, bemo como as suas respectivas autarquias,
fundaçõ~s públicas e empresas das quais detenham,
direta ou indiretamente, o controlei acionário, te
nham contra órgãos e entidades controladas, dire
ta ou indiretamente -pela União.

§ 8.0 Os saldos líquidos reman~lscentes, apura
dos com base na posição de 30 de setembro de 1991,
ser5,o corrigidos na forma do § 5.0, até a data de
assinatura dos contratos de refinaneiamentos a que
se refere esta lei.

Art. 2.0 O s,erviço da dívida refinanciada na
forma do artigo anterior, acrescido do serviço das
dividas de que trata o § 6.° do mesmo artigo, ex
cedidos os limites estabelecidos pelo Senado Federal,
será refinanciado em vinte prestações !Semestrais
e consecutivas, nas mesmas condições de juros e

atualizaçã.o monetária prevista no §5.0 do art. 1.0,
a partir do término do contrato de refinanciamento
de que trata esta lei.

Art. 3.0 Somente serão refinanciadas as dívi
das dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
que emitirem títulos públicos especiais, com regis
tro no Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC, administrado pelo Banco Central do Bra
sií, com poder liberatório sobre suas receitas pró
prias, no,s respectivos montantes da dívida conso
lidada com base no art. 1.0, e que os depositarem
junto ao Tesouro Nacional, a titulo de garantia dos
valores refinanciados.

§ 1.0 Em caso de não-recebimento de seus cré
ditos, o Tesouro Nacional poderá executar a garan
tia de que trata este artigo, sacando contra a conta
de centralização de receitas próprias dos Estados,
do D1strito Federal e dos Municípios.

§ 2.0 O disposto neste artigo observará os li
mites estabelecidos em Resolução do Senado Federal.

Art. 4,° Os créditos liquidos e certos, apurados
pelos respectivos valores de face, a que se refere
o § :7.0 do art. 7.0 serão consolidados e atualizados
até ao de setembro de 1991, de acordo com as con
dições -originais de cada contrato ou respectivo cré
dito.

§ 1.0 Futuros créditos, após assinatura do con
trato de re'inanciamento. decorrentes de eventual
inadimplemento de órgãõs ou entidades controla
das, direta ou indiretamente, pelo Poder Público
Federal, poderão ser automaticamente compensa
dos por meio da redução do saldo devedor refinan
ciado com base nesta lei.

§ 2.° Eventual inadimplemento de entidade da
administração direta ou indireta dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios junto a' órgão
ou entidade do Poder Público Federal propiciará"
ao Tesouro Nacional a execução das garantias ofe
recidas de acordo com as respectivas cláusulas con
tratuais, até o montante do respectivo débito.

§ 3.0 !Considera-se inadimplemento, para os
fins deste artigo, a falta de solução negociada para
atrasos de pagamento, até noventa dias contados a
partir do vencimento original da obrigação.

Art. 5.0 O Poder Executivo, por intermédio do
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento,
definirá procedimento uniforme que assegure aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios, bem
como às suas' res.pectivas autarquias, fundações e
empresas nas quais detenham, direta ou indireta
mente, o controle acionário, as mesmas condições de
pagamento ou de refinanciamento da drvida exter
na que o Brasil venha a obter em decorrência de
negociações junto a credores estrangeiros.

Parágrafo único. As dívidas dos Estadas, do
Distrito Federal e dos Municípios junto ao Tesouro
Nacional, decorrentes de negociações junto a credo
res estrangeiros, serão garantidas pelos Fundos a
que se refere o art. 159 da Constituição e, sendo
e.stes, insuficientes, complementados pela emissão de
titulos especiais, na forma do art. 3.° desta lei, ao
par, pelo valor renegociado, além de outras em
Direito admitidas, a critério do Ministério da Eco
nomia, Fazenda e Planejamento.
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Art. 6.° O montante da dívida pública mob!
liária' dos Estados, do Distrito Federal e qos MunicI
pios, avaliada. pelo seu valor .de f~ce, na data da
assinatura do 'contrato .de refrnanClamento de que
trata esta lei, será incorporado ao .~do a· que se
refere o art. 1.0, observadas as condiçoes de garan
tia do art. 3.°, ambos desta lei.

Parágrafo único. Para o atendimento do caP1!'t
deste artigo, o' Tesouro Nacional poderá emitir tí-
tulos da dívida pública mobiliária !ederal com
vistas à substituição dos títulos da. dIVida pública
mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.

Art. 7.° Os Estados, o Distrito Federal ou os
MunicípiOs, que, a partir da assinatura do contrato
a que se refere o § 2.° do art. 2.0 desta lei, até 31
de dezembro de 1989, emitirem títulos da df<vida pú
blica mobiliária, excetó aqueles destinados ao aten
dimento dos precatórios judiciais previstos no art.
33 da.s: Disposições Tra.rus:itórtas da Constituição
Federal, terão todo o saldo a que se refere o art. 1.0
desta lei imediatamente considerado vencido, po
dendo ter executadas as garantias que lhes dão
respaldo.

Art. 8.0 O montante líquido de direitos e obri
gações de natureza financeira de responsabilidade
das concessionárias públicas de energia elétrica dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios será
refinanciado em separado, segundo os mesmos prin
c'pios estabelecidos no art. 1.0 desta lei, no que
couber.

Parágrafo único. O montante líquido refinan
ciado .~rá garantido pelas receitas próprias das em
presas ccl\cessionárias, bem como por outras ga
rantias em Direito admitidas, a critério do Minis
tério da Economia, Fazenda e Planejamento, não
integrando o montante de endividamento dos res
pectivos Estados, do Distrito Federal e dos Municí
pios.

Art. 9.° Fica facultado às entidades públicas.
de .saneamento básico dos Estados, do Distrito Fe
deral e dos Municípios, o mesmo tratamento dis
pensado às éoncessionárias de energia elétrica, con
forme o artigo anterior.

Art. 10. Se as receitas próprias das entidades
mencionadas nos arts. 8.0 e 9.° não foram suficien
tes para garantir os re.spectivos contratos d,e refi
nanciamento objeto desta lei, ficam os seus contro
ladores, Estados, Distrito Federal e Municípios,
obrigados a complementá-las na forma do art. 3.°
ou mediante prestação de outras garantias em Di
reito admitidos. a critério do Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento.

Parágrafo único. No caso de garantia comple
mentar oferecida pelos Estados, pelo Distrito Fe
deral ou pelos Municípios, o seu montatne será in
cluído no limite de endividamento do respectivo
garantidor.

Art. 11. O Poder Executivo expedirá, no prazo
de noventa dias, normas regulamentando a execução
do disposto nesta lei.

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília,

MENSAGEM N.o 750, DE 1991,
DO PODER EXECUTIVO

Excelentissimos Senhores Membros do Congresso
Nacional.

Nos termos do .§ 1.0 do art. 64 da Constituição
Federal, tenho a honra de submeter à elevada deli
bEú:9:ção de Vossas Excelênclas, acompanhado de Ex
posiçãO de Motivos do 8enhor Ministro da Economià,
Fazenda e 'Planejamento, o anexo projeto de lei que
"Estabelece diretrizes para que a União p~~
zar a consolidação e o reescalonamento'de~
das administrações dire'ta e indireta dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municí.pios, e dá outras provi
dências" .

Brasília, 13 de dezembro de 1991. - Itamar
Franco.

EXPOSIÇãO DE MOTIVOS N.o 718, DE 13, DE DE
ZEMBRO DE 1991, DO SENHOR MINISTRO DE
ESTADO DA EOONOMIA, FAZEN1.DA E PLANE
JAMENTO.

A Sua Excelência o senhor
ltamar Franco
Presidente da República, em exercício.

Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à consideração de

Vossa Excelência projeto de lei que estabelece dire
trizes para a consolidação e refinanciamento de dí
vidas das administrações direta e indireta dos Esta
dos, do Distrito Federal e dos Municípios.

2. Trata-se, como pode constatar Vossa Exce
lência, de importante medida destinada a regulari
zar as relações financeiras do Governo Federal com
as administrações estaduais, do Distrito Federal e
municipais.

3. O processo de que se trata terá início na
consolidação dos saldos devedore~ de obrigações de
natureza financeira, inclusive a dívida mobiliária,
vencidas e vincendas, dos Estados, do Distrito Fe
deral e dos Municípios, bem como de suas autar
quias, fundações públicas e empresas das quais dete
nham o controle acionário, direta ou indiretamente,
junto. a órgãos e entidades controladas direta ou in
diretamente pela União.

4. Os débitos assim consolidados em nome dos
Estados, do Distrito Federal 'e dos Municípios, qedu
zidos os seus créditos e dos seus órgãos e entidades
da administração indireta .com a União, suas autar
quias, fundações e empresas sob seu controle acio
nário, nas condições especiftcadas no projeto de lei,
serão assumidos pela União.

5. A pOSição devedora resultante será, então,
refinanciada em 40 (quarenta) semestres, sem prazo
de carência para juros ou principal, utilizando-se o
critério financeiro da Tabela "Price", atualização'
monetária .pela variação do IGPM da Fundação.Ge
túlio Vargas e taxa de juros de 6% a.a.

6. Com vistas a superar o antigo impasse fi
nanceiro caracterizado pela insuficiência de recursos
do devedor para suportar o pagamento das parcelas
de principal e encargos de suas dívidas, nas condi
ções de prazo e custo em que estas foram contrata
das, é estabelecido critério segundo o qual, em for
ma a ser definida pelo Senado Federal, a parcela. do
serviço da dívida reestruturada que exceder a 15%
(quinze por cento) ,de suas Receitas Correntes Líqui-
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das será con.Wl1dada e refinanciada, ao final do pra
zo contratual, em 2H (vinte) parcelas semestrais, nas
mesmas condições financeiras do contrato odginal.

7. De outra parte, os devedores darão em ga
rantia' dos débitos refinanciados, sem prejuízo das
formas tradicionalmente utilizadas (quotas dos fun
dos ,constitucionats de que trata o art. 159 da Consti
tuição Federal e outras garantias em Direito admiti
das), títulos públicos especiais de sua própria omís
são, de valor equivalente ao débito r(~financiado, com
poder llberatório sobre as suas Receitas próprias, de
modo que, n~ hipótese de futuro inadimplemento,
poderão as garantias ser executadas pelo credor, sa
caIi(lo este imediatamente contra a conta de centra
lização (la arrecwaçáo do devedor.

8 Ainda em benefício dos devedores, fIca a
União autor:lzada a repassar àqueles que possuam dí
vidas junto a credores estrangeiros as mesmas con
dições de palJamento que o Brasil vier a obter na
nt!goclação de .sua divida externa.

9. Do mesmo modo, não se incluiriam no
refinanciamento posições devedoras anteriormente
refinanciadas em condições favorecidas (Lei n.O

7.976/89) e dividas decorrentes do não recolhimento
de contribuições sociais e do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço ,-' FGTS, pór' contarem esses dé
bitos com regras de parcelamento igualmente faci·
ijtadas.

10. Quanto à divida mob1l1ária dos Estados e
Municipios, admite-se a substituição total desses tl
tulos' por papéla da 'divida mobiliária federal. 'Em
contrapartida, .os Estados e MunicípioS deixarão de
emitir novos títulos, à exceção daqueles destinados a
atender a precatórios previstos no ~Lrt. 33 do Ato das
Disposições Oonstituci<,ma18 Tra.nsitór1~, até 31 de
dezembro de 1998.

11. Admite-se, ainda, o mesmo tratamento do
refinanciamento às concessionárias estaduais de
energia elétrica e às empresas de saneamento básico
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios.

12; E como tenho a Mnra; dEl submeter à ele
vadà cbnsideraçãode Vossa Excelência o anexo pro
jeto de lei.

Marcílio Marques Moreira, Ministro da Econo
mia, Fazenda e Planejamento.

A Sua Excelência o senhor
Deputado Inocêncio Oliveira.
Primeiro Secretário da Oâmara doil Deputados

Aviso n.o 1484/SG
EIm 13 de dezembro de ·1991.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria a Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Repúbli
ca, no exercicio do cargo de Presidente da República,
acompanhada de exposição de motivos do Senhor
Ministro de Estado da Economia, Fazenda e Plane·
jamento, relativa a projeto de lei que "Estabelece di
retrizes para que a União possa realizar a consoli
dação e o reescalonamento de dividas das adminis
trações direta e indireta dos Estw()s, do Distrito Fe
deral edos Municípios, e dá outras providências".

Atenciosamente, - Oto Agripilllo Maia, Secretá
rio-Geral Interino da Presid~ncia da República.

LEGI8LAÇAO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DA8 COM/886ES PERMANENTES

CONSTlTUIÇAO DA REPÚBLICA FERERATlVA
DO BRASIL

'.' • , ',- .. , •••• t- •••• it •• '1'''''! f' ,. •••••

Tt'l'tJI...O VI . . .• ...• ., ••
Da Tributação e do Orcamento

.. '.' ••• ~ •• Il , ,. " ••••••••••• " ••• ~ •• >, >1 .

CAPtI'ULO I
Do Sistema Tributário Nacional

••• ~ •••••••• I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SEÇAO VI
Da Repartiçíio das Receitas Tributárias

•• t '.i f'" I·•••••••••••• '"

Art. 159. A União entregará:
I '- do produto da arrecadação dos impostos

sobre renda e proventos de qualquer natureza e so
bre produtos industrIalizados, quarenta e sete, por
cento na seguinte form~:

a) vinte e um inteiros e cInco décimos por cento
ao Fundo ,de Participação dos Estados e do Distrito
Federal;~ , ' .' ,

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cen
to ao Fundo de PartIclpaç,ão dos Municipios;

c) três por cento, para aplicação em programas
de financiamento ao setor produtivo das Regiões

Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas ins
tituIções financeiras de caráter regional, de acordo
com os planos regionais de desenvolvimento, fican
do assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade
dos recUl~~os destinados à Região, na forma que a
lei estabe:lecer; '.

11 -lido produto da arrecadação do Imposto so
bre Produtos Industrializados, dez por cento aos Es
tados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao
valor dasllrespectivas exportações 4e produtos indus-
trializados. ' ' ,

§ 'LO Para efeito de cálculo da entrega a ser
efetuada de acordo· com o previsto no inciso r, ex
cluir-se-á a parcela da arrecadação do Imposto de
~nda e proventos de qualquer natureza pertencente
aos Estados, ao DIstrito Federal e "aos MunicipIos,
nos termos do disposto nos arts. 157, I, e 158, I.

A 2.0 A nenhuma unidade federada poderá ser
destinada parcela superior a vinte por cento do mon
tante a que se refere o inciso II, devendo o even
tual e~cedente ser distribuido entre os demais par
ticipantes, mantido, em relação a esses, o critério de
partilha nele estabelecido.

§ 3.0 Os Estados entregarão aos respectIvos mu
nicípios e cinco por cento dos recursos que receberem
nos termos do inciso II, observados os critérios esta
belecidos no art. 158, parágrafo único, I e Il.

ATO DAS DISPOSIÇõES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓR~AS
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Art. 3:1. Ressalvados os crMitos de natureza
aUmentar, o valor dos precatórios judiciais penden
tes de pagamento na data da promulgação da Cona
~1tuiçM, incluiqo o remanescente de juros e cONeção
monetárIa, poderá ser pago em moeda corrente, com
atuallzação,em preStações anuais; iguais e sucessi
vas, no prazo máximo de oito anos, a partir de 1.0
de julho de' 1989, por decisão editada pelo Poder
Executivo até cento e oitenta dias da prom,ulgação
da Constituição:
t:,.

farágrafo único. Poderão as entidades devedo
ras, para o çUp:Lprlmento do pisposto neste artigo,
mpitJr; ~m' ç~dfl. ~9, ,~o .exa~. m()~t.ante dQ diMl~J)
dio, titulos de dívida pública não computáveis para
efeito do limite global de endividamento.
.........................................•.........
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••

LEI N.o 8.212, DE 24 DE. JULHO DE 1991
Dispõe sobre a organização da Seguridade

Social, institui Plano de Custeio, e dá outras
providências .

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e

eu sanciono a seguinte

LEI ORGANICA DA SEGURIDADE SOCIAL

TÍTULO VII
Das Disposições Gerais

Art. 58. Os débitos dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios para com o Instituto Na
cional do Seguro Social (INSS), existentes até 1.0 de
setembrQ de 1991, poderão ser liquidados em até 240
(duzentos e quarenta) parcelas mensais.

Parágrafo único. Para apuração dos débitos se
rá considerado o valor original, atualizado pelo indi
ce oficial utilizado pela Seguridade Social para cor
reção de seus créditos.

L:EI N.o 9.976, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1989
Dispõe sobre o refinanciamento pela União

da dívida externa de responsabilidade dos
Estados, do Distrito Federal e dos Muni
cípios" inclusive suas entidades da adminis
tração indireta, e dá outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o Con
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1.0 O Poder Executivo refinanciará no pra
zo de 20 (vinte) anos, em prestações semestrais as
dividas de entidades da administração direta e' in
direta, estadual e municipal, derivadas de emprésti
mos qu~ lh~s tenham sido concedidos pela União,
com a fmahdade de honrar compromissos financei
ros decorrentes de operações de crédito externo ga-
rantidas pelo Tesouro Nacional. '

Parágrafo único . Em relação a cada entidade o
valor do refinanciamento de que trata o caput de~te

artigo será limitado ao montante correspondente ao
saldo da dívida existente em 1.0 de janeiro de 1990.

Art. 2,0 Observados os Imites fixados nos res
pectivos Orçamentos da União, será objeto de fman
ciamento, a paitirde 1990, nas condições previstas
nesta lei, o montante da divida externa, vencivel em
cada exercício civil. das entidades referidas no arti
go anterior, .contratada até 31 de dezembro de 1988,
com a garantia do Tesouro Nacional e prazo supe
rior a 360 (trezentos e sessenta) dias.

Parágrafo único. O prazo máximo de vigência
dos contratos a serem celebrados com base nas dis
posições deste artigo não poderá ser superior ao
prazo verificado entre a data da respectiva assina
tura e o termo final de vigência dos contratos de
que trata o art. 1.0 desta lei.

Art. 3.° Os contratos de financiamento e refi
nanciamento de que trata esta lei serão firmados
pelo Banco do Brasil SA, na qualidade de agente
do Tesouro Nacional, e conterão, necessariamente,
cláusulas estipulando:

I - correção monetária e juros equivalentes
àqueles pagos pelo Governo Federal nos respectivos
contratos externos:

II - vinculação das quotas ou parcelas referi
das no art. 159 da Constituição Federal, em garantia;

III - pagamento integral dos juros, inclusive
nos períodos de carência;

IV - demais cláusulas e condições usualmente
pactuadas em negócios jurídicos da espécie; e

V - o pagamento semestral, pelo mutuário, ao
Banco do Brasil SiA, de uma comissão de adminis
tração, correspondente a 0,20% (vinte centésimos por
cento) ao ano, calculada sobre o saldo devedor exis
tente no último dia civil dos meses de junho e de
zembro de cada ano, no vencimento e na liquidação
do contrato.

Art. 4.° Todos os eventuais benefícios que a
União vier a obter em futuras renegociações com
credores externos, referentes aos débitos financiados
e refinanciados nos termos desta lei, serão automati
camente repassados às entidades referidas no art. 1,0
desta lei.

Art. 5.° Os contratos de refinanciamento e de fi
nanciamento de que tratam os arts. 1.0 e 2.° desta
lei estabelecerão prazo de carência para o pagamen
to do principal até o último dia civil do exercício
de 1994.

Art. 6.° Serão refinanciadas, nos prazos desta __
lei, as operações de crédito internas realizadas com
base no disposto nos Votos n.O 340, de 30 de julho de
1967, e n.o 548, de 14 de dezembro de 1987, do Conse
lho Monetário Nacional.

Art. 7.° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 8.° Revogam-se as disposições em con
trário.

~rasília, 27 de dezembro de 1989; 168.0 da Inde
pendencia e 101,0 da República. - JOSl!: SARNEY _
Mailson Ferreira da Nóbrega - João Batista de
Abreu.
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(*) PROJETO DE LEI 1\g 1.92lí, DE 1991
(D3 Sr. Pellm Coroêa)

kqul&lllenta o. parágrafo 49 do artigo 37 da Constituição, p~
nindo a imp~obidade administrativa.

(As COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇJ\o E SERVIÇO POBL!
CO, E DE CONSTITUIÇJ\o E JUSTIÇA E DE REDAÇXD (ART. 54) 
~. 24, II)

o CONGIESSO NACIONAL a.cuca:

Art. 19. A qual idade do UI rvi ça pub 1 ico pode

.er reeIalu,da adllioistrativalllence. indic:ados os responsiveis

pela inexaç'io .. em i&ualdade de condiçõer. os serviçol pub li-

co. diretamente prestados e os resultant.es de conca.são fed,!.",

r.l. estadual ou municipal.

Art. 29:. Ocorrendo a má q!lal·r"dade e iacxação

••• empresas conee.sionãri.u. poder-se-ii reclamar.ao poder

con.ceden~e. que aplicará as sanções pnnrist:as .. atê .. suspen

.~o ou denuncia definitiva do contrato de concessio.

Art. 39. Apur~d~ a culpa 'Iin eli,endo!'. se a

lutorid.ade competente Dar... puniçÃo nÃ(I. .a aDIiear, .lera

re~o.!!..!.bili:tad. por iDprobid.dc adaini1Itrativ.a, p..2..d!:E'do ur

dtaicida .. be. do ,erviço p~blico, COM wecurso ao P~drr Jy~i

ciã:io.
Art. 49. A prrlcriç'io d. nunibi·lidtdr ",,a;rn

ilrcito ,revisto nesta l~i ê de doia anos.

lIer !xec:,utivo no !,r,uo de cento e vinte dí.u.

Art. 69. Esta lei entu, em vi.gor na 11031:;\

IUI pUblicação.

rio.

JUSTIFICAÇ7;o

Os serviços publicos, na administr.~ão dirLt~

• indil'lt'ta, pcc.am menos Delo excesso de runtion·.ãrlo~

'Ol'.anizac;ão .. principalmente nol' tt'ans!'orc(,;,:.. n ..:._ .

rrl~{~nic. ,. no fornecimento de enerei. elitricü. p~ ~.~

EO Cl'("scrnte dos u~uãriol.

transporte:. r::olrtivo~; ai SQlicit aç:i.o :·rl·llr .. .:.

e ramais e • constante 'interrupção dO',(I)rnrcimt'nto d-:- (>1" ......

~i. elétrica mu.ac:r.ta o, 'on5umidor~s, ·' .. mque ~p ir.dir:i.:.,"

•• culpado•••• e••••ri. a relula:alfntação do f 49 do art". 31

ti. Conatituição, para que o probl••• tol~Dt • proporçõ.s 'u

'.I'c.v~il. !,unin40·'. a 1I•• rdia no. '.l·viço. publicos dir!,

Cel. eooeedido••

lala d •• S...Õ..... '~'~9i!l/

h."R.~d'
rI~a-.e em~ l!e no',o l!espatha ela Sr. Preaidenle

UOISLAÇAO CITADA, ANEXADA 'ELA COOIlDENAÇio
DAS COMIs&On ,rP,/dANENTES

CONSTITUIÇÃO
REP.úBLICA FEDERAl'IVA DO BRASIL

1988
• ~ • * " ••• - - ~ ••••••

Titulo 111

DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

..... - -.. -.. -" ~ ..... ~ ~ -._ .

Capítulo VII

DA ADMINISTRAÇÃO PÓBUCA

Seção I

Disposições Gt:rals

Art. 37. A administração pública direta, indireta ou funda
cional, de Qualquer dos Podere~ da Uniãi::!. dos Estados. do
Distrito .Fedéral e dos Municipios obedecerá aos prjl1cipk.~ de
legaIkIade, impessoalidade, moralidade, puhli"i!li!d~' ", tDr"'.t' .~,
ao seguinte:
........................... - -_ - O' .

f 4' Os atos de improbidade adJ1linisllaJ.a imlX'''''' ""
a suspensão dos direitos políticos, a perda da função púb"::a.

a indisponibilidade cios bens e o ressarcimento ao eriÍrio. ';(1

forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação [){';"Jl
cabível.

....... ~ •••• ~., .. _ ~ _ _.~ .. _··., ..··_ .. ~;, .. r ..

o SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Finda leitura
do expediente, passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE
Tem a palavra o Sr. Paulo Romano.

O SR. PAULO ROMANO (Bloco - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ontem mani
festei nesta tribuna profunda preocupação com a renda do
produtor rural. Falei também da perplexidade de todo o inte
rior do Brasil no momento em que se colhe uma grande safra,
que foi saudada por produtores, consumidores e principal
mente pelo Governo. E, com relação à indefinição se seria
ou não confirmado o nome do atual Ministro da Agricultura,
manifestei minha expectativa de que S. Ex~ viesse a perma
necer no cargo.

Sr. Presidente, com novas informações colhidas ontem
à noite de lideranças ligadas ao setor, lendo os jornais e ouvin
do o noticiário, pareceu-nos que o Ministro da Agricultura
tem o suporte do seu partido político de origem, o PRN,
e de seus principais companheiros, inclusive o Presidente Co
llor.

É bom que eu tenha acordado cedo, como os produtores
rurais, para ser o primeiro a me manifestar desta tribuna,
porque é importante que toda a sociedade brasileira saiba
neste momento que é fundamental a continuidade dos profun
dos compromissos que o Ministro Antônio Cabrera já vinha
assumindo com a agricultura. Mas gostaria de ressaltar que
- obviamente é importante o PRN dar suporte formal a
S. Ex~ - o Ministro Antônio Cabrera já contava, para a
sua manutenção, com o apoio de todas as principais entidades
relacionadas à agropecuária nacional, como, por exemplo,
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a Organização das Cooperativas Brasileiras, a Confederação
Nacional da Agricultura, a Sociedade Rural Brasileira, a
Eximcoop, Organização para, Exportação e Importação de
Cooperativas Brasileiras, e o Fórum dos Secretários de Agri
cultura.

Gostaria de chamar atenção para o fato de que os Secre
tários de Agricultura organizados em tal Fórum, ao se, dirigi
rem ao Presidente da República e à Nação por meio de comu
nicado, representam, antes de mais nada, não apenas setorial
mente a agricultura de cada Estado, mas a voz dos seus Gover
nadores. Portanto, é de considerar-se que o Ministro Cabrera
permanece com o apoio unânime dos Governadores de Es"
tado.

Nesta Casa, a Comissão de Agricultura e Política Rurál
fez várias reuniões e, de modo geral" junto a dezena~ 'de
Parlamentares de quase todos os partidos aqui representados,
manifestou-se pela importância da manutenção do Ministro
Cabrera. Não me refiro apenas à manutenrição de uma figura,
apesar de exponencial, de Ministros, mas à manutenção de
um compromisso que ó Governo vinha mantendo com a agri-
cultura. ' ,

Isto é fundamental porque, com a ,colheita de uma bóa
safra neste momento, surge o principal, problema, o d~co~o
auferir renda se o produtor não comerciliza bem.

Os dados que colhiontem à noite são assustadores. Um
exemplo típico, para fala!," de um produto de interesse nacio
nal, talvez o mais importante da nossa pauta, é o de niilho.
O preço da política de preços mínimos do Governo é de 12
mil, 780 cruzeiros por saca de 60 quilos de milho, m~s o
produtor não está conseguindo vendê-lo por mais de 10 mil
cruzeiros a saca. Pouca gente sabe, mas temos de relatar,
que 70% da produção de milho neste Paíl' é obtida po'rpeque
nos produtores. O que valem 10 mil crllzeiros para se 'ter
o milho limpo e ensacado em uma saca de 60 quilos?

Portanto, lembro que se o Ministro Antônio Cabrera
foi alvo de tantas manifestações, não foi porque houvesse
por traz dele interesses de um ou de outro partido. Saudemos
o PRN por lhe ter dado apoio, mas antes disso reconheçamos
os méritos de S. Ex" que obteve a confiança de quem é, do
setor e mostrou que tem compromisso com programas novos
não só no tocante à comercialização da safra, mas também
no que se refere à modernização do setor, com a reforma
agrária e com tantas outras importantes ações para valorização
do sofrido interior do País.

A grandeza que o Ministro Antônio Cabrera teve - e
impressiona-me a lealdade de S. Ex~ - para agüentar esses
dez dias de limbo e de sofrimento foi reforçada pelo chama
mento da classe rural brasileira. Tenho absoluta certeza de
que isso lhe deu forças para passar por esse período certamente
sofrido, que só uma pessoa altruísta e de responsabilidade
conseguiria suportar.

É importante sabermos que, no primeiro ano de Governo
Collor, vimos a safra frustrada. Por quê? Porque quem manda
na economia é o Ministério da Economia, Fazenda e Planeja
mento. Naquela época, a ex-Ministra Zélia Cardoso de Mello
relegou a plano secundário a agricultura brasileira, e o Minis
tro Antônio Cabrera nada pôde fazer. Colheu-se uma safra
de 56 milhões de toneladas de grãos. A atual safra, de 70
milhões de toneladas, só aconteceu porque o Presidente inter
veio no processo, e o Ministério da Agricultura deu aos agricul
tores o mínimo de apoio necessário. Ontem pela manhã, a
Comissão de Agricultura aprovou um documento a ser enca-

minhado diretamente ao Presidente da República. É um arra
zoado consistente para mostrar a gravidade do problema e
pedir ao Governo que aja e faça fluir normalmente a comercia
lização, porque Minístmnão confirmado não é Ministro forte.

Agora temos algumas preocupações concretas que deseja
mos mencionar. Por exemplo, é preciso que o Governo 
e aí me dirijo diretamente ao Ministério da Economia e ao
Presidente da República, que amanhã participará de uma sole
nidade de colheita - saiba que colheita grande não significa
necessariamente renda no bolso de produtores e trabalhadores
rurais. É preciso que a colheita reflita uma renda mínima,
pois o débito dos produtores é grande e há muitas dificuldades,
inclusive de fazer o pagamento aos bancos. E isso já prevía
mos.,

Portanto, da mesma ,maneira que, com rapidez e eficiên
cia,-há um ano, importamos arroz, milho, etc., é necessário
que possamos agora, por meio de providências imediatas do
Governo, adquirir esses produtos que são excedentes e, se
for o caso, exportá-los, já que, repito, são excedentes. No
caso do milho, são mais de 3 milhões de toneladas.

Sr. Presidente, agradeço a V. Ex~ a atenção. Apesar da
pequena presença de Deputados nesta ,sexta-feira, faço este
registro, tendo em vista que abril é mês de plena colheita,
e urge a pronta intervenção do Governo, a fim de resgatar
a perspectiva de renda do produtor e do trabalhador rural.

O SR.' IVO MAINARDI (PMDB - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados,
uma excelente notícia foi veiculada, ontem à noite, nos princi
pais telejornais: a permanência de Antônio Cabrera frente
ao Ministério da Agricultura.

Realmente, nos últimos vinte anos, somente três Minis
tros da Pasta da Agricultura foram profissionais da área;com
formação adequada e oriundas de grandes regiões pródutoras:
Cirile Lima, ehgeheiro agrônomo, do Rio ,Grande do Sul;
Alysson Paulinelli, engenheiro agronônomo, de Minas Gerais;
e Antônio Cabrera, médico veterinário, de São Paulo. E,
em 130 anos de existência do Ministério da Agricultura, tive
mos 130 Ministros o que revela a descontinuidade da adminsi
tração de um dos mais importantes segmentos da economia
brasileira.

Não seria justo, nem com a' classe produtora, nem 'com
o próprio Ministro Cabrera, devido a boatos emal-entendidos
que foram 10[;0 esclarecidos, deixar o Ministério acéfalo. Não
'>eria justo' para com a Nação, porque o atual Ministro da
Agricultura consegtiiucriar condições necessárias para se pro
duzir com segurança, introduzindo técnicas modernas de co
mercilização e criando mecanismos de estabilidade financeira
no setor, atrelando, por exemplo, a liquidação dos financia
mentos aos preços dos produtos agrícolas.

A agricultura não pode ficar à mercê de conjunturas polí
ticas, pois o produtor recebe os impactos dessa instabilidade
e aumenta sua incerteza quanto a safras futuras. Foi o que
pudemos verificar ao longo de várias delas. Agora,estamos
colhendo uma estimulante safra, com perspectivas muito pró
ximas de realizarmos no nosso grande sonho: chegar aos 100
milhões de toneladas de grãos, quem sabe, já para o próximo
ano.

Realmente, é uma excelente notícia o Ministro Cabrera
permanecer à frente do Ministério da Agricultura! É neces
sário o seu comando competente, para que se crie maior parti
cipação no PIE, gerando resultados positivos sociais de toda
ordem, com destaque para a fixação do homem no campo
e a geração de excedentes exportáveis.
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Fica registrado o meu apoio, em nome da classe produtora
rural gaúcha, que represento, e o meu reconhecimento ao
seu expressivo trabalho em prol da agricultura brasileira.

Ao finalizar, quero cumprimentar o Presidente da Repú
blica por esta acertada decisão em fazer com que o Ministro
Cabrara permaneça à frente desse importante Ministério que
é a Pasta da Agricultura. Como membro que sou da Comissão
de Agricultura e Política Rural da Câmara dos Deputados,
quero deixar aqui registrado meu regozijo por essa atitude
de S. Ex'. Faço-o iqualmente por ter participado também
das gestões nesse sentido, por ter assinado memoriais, deba
tido, discutido o assunto e feito tudo aq\lilo que não só os
membros da Comissão de Agricultura, mas todos os setores
rurícolas brasileiros, independentemente de partido, político,
fizeram com que o Presidente da Repúblil~a tomasse essa deci
são, fazendo com que o nosso Ministro Cabrera permanecesse
à frente daquele impotante órgão.

Quero, secundando as palavras do eminente orador que
me antecedeu, também trazer aqui a minha palavra de fé,
de esperança, e não só de fé e de esperança, mas de certeza
e de convicção de que amanhã, ou no próximo ano, vamos
ter, se Deus nos ajudar e o Ministro Cabrera continuar, como
está sendo noticiado, à frente do nosso Ministério, uma grande
safra. Quiçá seja de 100 milhões de toneladas, para que o
Brasil, de uma vez por todas, pare de importar alimentos
e passe a ser um grande exportador, depois de matar e saciar
a fome dos 145 milhões de brasileiros, que constituem a nossa
população.

Era o que gostaria de registrar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Concedo a pala
vra à Sra. Maria Luiza Fontenele, para uma Comunicação
de Liderança, pelo PSB.

A SRA. MARIA LUÍZA FONTENE1LE (PSB - CE. Sem
revisão da oradora.) - SI'. Presidente, falo pela Liderança
do Partido Socialista Brasileiro. Agradeço a V. Ex', inclusive
por ter feito referência ao partido do ex,·Governador de Per
nambuco, o nosso querido colega Miguel Arraes. Exponho
aqui a posição, não só dos Deputados do ,PSB dos Estados
do Nordeste, mas a de toda a bancada do partido nesta Casa.
Somos radicalmente contra a possibilidade de voltar à adoção
de um saláriq mínimo regional, conforme noticiado ontem
pelos meios de comunicação de massa.

SI'. Presidente, Sr,5 e Srs. Deputados, já nos havíamos
posicionado claramente a respeito dessa mudança nos Ministé
rios, pois cada vez mais fica evidente que ela nada traz de
novo. Pode-se até utilizar figuras jovens, mas a política é
velha. Inclusive, o atual Ministro do Trabalho, ao anunciar
a sua intenção de querer adotar novamente o sistema de salário
regional, não se dá conta de que o Norte e o Nordeste do
País são regiões sofridas, com uma população que sequer
tem acesso ao mercado de trabalho; os que têm empregos
recebem salários miseráveis. Todos nós temos conhecimento
de que as faixas salariais mais baixas encontram-se exatamente
no Nordeste. Assim, não é possível voltarmos a ter essa dife
rença de salário por regiões, retomando ao sistema antigo
para atender a prefeitos e governadores que sistematicamente
têm aplicado maios recursos públicos _. denunciei há pouco
que prefeitos do interior às vezes gastam 100% a mais em
publicidade do que em educação e saúde nos seus municípios.

Na verdade, os referenciais de difinição salarial não po
dem ser feitos por prefeitos e governadores que afirmam não
dispor de condições para o pagamento de salários digno para

o seu pessoal, enquanto usam de forma incorreta, indo, às
vezes, até mesmo à malversação do dinheiro público, os recur
sos que poderiam ser destinados à remuneração dos funcio
nários. Digo isso, inclusive, com conhecimento de causa. To
dos sabem que, quando prefeita da cidade de Fortaleza, os
recursos da prefeitura foram bloqueados, não foram liberados,
mas mesmo assim mantive os melhores salários pagos à época
ao funcionalismo, porque seguia uma política de respeito à
pessoa humana, e não de atendimento a empreiteiras e empre
sas de publicidade. Muitas vezes, essas empresas divulgam
uma imagem totalmente diferente da realidade do que repre
sentam esses prefeitos e governadores.

Portanto, o nosso partido é firme na postura de pugnar
para que seja respeitada a Constituição. A Constituição nos
assegura salário universal - e para esta conquista contamos
com aparticipação do Senador Mauro Benevides, que também
é nordestino.

Sr. Presidente, aproveitamos esta oportunidade para cha
mar a atenção do País para o fato de que, nesta Casa, em
respeito à Constituição e aos interesses da população, matérias
de maior importância estão sendo discutidas, mas n'ão chegam
a ser objeto de deliberação, como é o caso da reforma agrária,
para cuja efetivação o Ministro Antônio Cabrera não se empe
nhou aqui junto a seus correligionários, da própria lei salarial
e da LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

SI'. Presidente, nosso partido também se posiciona radi
calmente contra a proposta de Emenda à Constituição n9 56-B,
de 1991, que recebeu, na Comissão Especial, parecer do Depu
tado Ney Lopes. Estamos nos perfilando com àqueles que
realmente defendem o patrimônio público, a exemplo da Pe
trobrás, o primeiro setor atingido por essa proposta.

Em relação às' universidades, trago aqui um pleito da
ANDES - Associação Nacional dos Docentes em Estabele
cimentos Superiores. A proposta constante do relatório do
Deputado Ney Lopes é um atentado à universidade, uma
tentativa de restringir profundamente não só os recursos para
pagamento de pessoal, mas de ferir aqueles princípios que
estão na própria LDB e que estão sendo objeto de negociação
entre vários Deputados nesta Casa, comprometidos com a
educação: aponta a possibilidade de os servidores das universi
dades ficarem num regime próprio, diferente do dos demais
funcionários públicos, o que também é uma tentativa de isola
mento da universidade.

E há um terceiro ponto: esta Casa'também está a discutir
a questão da Previdência Social. O relatório do Deputado
Ney Lopes propõe, em obediência a essa proposta de emenda
à Constituição, a que os inativos das universidades sejam pagos
pelas próprias universidades, criando, portanto, unia situação
ainda mais esdrúxula para os próprios aposentados.

Queria também, em nome do Partido Socialista Brasi
leiro, dizer que envidaremos todos os esforços no sentido
de que essa emenda não seja acatada, e possamos, a exemplo
do que decidimos ontem, no encontro de partidos de oposição,
somar esforços na votação de matérias prioritárias e que res
pondem aos interesses da maioria da população deste imenso
País.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Coticedo a pala
vra o nobre e ilustre Sr. Deputado Jair Bolsonaro para uma
Comunicação de Liderança, pelo PDC.

O SR. JAIR BOLSONARO (PDC - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, a impren
sa tem noticiado: já é público e notório em quase todo o
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Brasil e no seio dos militares - que realizaremos a marcha
pela dignidade da família militar no proxímo dia 27.

Os problemas que estou enfrentando para organizar essa
marcha são os mais penosos, os mais duros, os mais difíceis
possíveis. Como bem denunciei aqui ontem, há dois dias,
um grupo de mais de 200 esposas de militares foi expulso
da Igreja Santa Terezinha, no Cruzeiro, por ordem do Padre
Damião - esse padre, que poderia ser vermelho há algum
tempo, hoje em dia é "collorido" - mas fizemos a nossa
reunião debaixo de chuva. Ontem - fato que também não
é novidade - por ordem do Exm9 Sr. Governador Joaquim
Roriz, fomos proibidos de nos reunir na Escola Classe 106
Norte, embora nossa reunião tenha sido acertada previamente
com a Diretora daquele colégio. Novamente, Sr. Presidente,
realizamos a nossa reunião com mais de 300 militares, mas
na Quadra 306 Norte, que é habitada por Sargentos do nosso
glorios9 Exército brasileiro. Entretanto, mais um ato insano
aconteceu lá. Algumas horas antes de iniciar a minha palestra,
os nossos coleguinhas do CIE panfletaram toda a quadra com
avisos de adiamento, dizendo que nosso encontro seria adian
do, que seria marcado novo horário e local. Mas não deu
resultado. Convidamos os companheiros e as esposas dos mili
tares para descerem de seus apartamentos e realizamos a reu
nião. Entretanto, mais um ato de covardia foi realizado: O
19 Sargento da Aeronáutica, Alan Kardec, foi preso em sua
residência sob a seguinte alegação: por ter ouvido o palestrante
Jair Bolsonaro tecer duras críticas ao Exm9 Sr. Ministro da
Aeronáutica - esse que usou 200 milhões de cruzeiros para
reformar a sua casa no Lago Sul - ele, como Sargento, não
defendeu o seu Ministro.

Eu sou Capitão. do Exército - mais antigo, portanto,
do que o Sargento -,- sou Deputado Federal e tenho prece
dêncoa sobre o Brigadeiro que o mandou prender. Assim,
impetraremos hoje um habeas corpus para que o Sargento
AlanKardec seja posto em liberdade o mais rápido possível.

Sr. Presidente, o que se tratou nessa reunião que os milita
res não podem ouvir - reuniões que estão sendo realizadas
a céu aberto? Qualquer um pode lá comparecer. Convido
os colegas Parlamentares que porventura ficaram em Brasília
hoje para comparecerem à Superquadra Norte 113, onde,
também por ordem do Governador Joaquim Roriz, a Diretora
nos telefonou ontem, dizendo que a Escola Classe 113 Norte
não terá suas portas abertas às esposas dos militares. Est~
é um ato insano também desse Governador, "collorido". E
muito fácil ser Governador do Distrito Federal: é só ir todo
mês buscar dinheiro no Tesouro Nacional. Não tem preocu
pação nenhuma. S. Ex', é um Governador que não sabe o
que é democracia. Sabe o que é subserviência isso é o que
ele sabe.

O que se trata nessas reuniões - sei que meu tempo
é curto e já se está extinguindo - é um assunto dos mais
sérios: a dignidade da família militar, que não está calcada
apenas no salário. A nossa colega Eurides Brito vai falar
daqui a pouco aqui e vai defender o seu Governador, mas
S. Ex' sabe o número de pessoas que a ela recorrem, à procura
de uma bolsa de estudo, de matrícula em uma escola. Brasília
não é muito diferente de outros Estados. Também não tem
como abrir as portas das suas escolas, para proporcionar que
os jovens do Brasil estudem. No meu gabinete, comparecem
Coronéis da ativa inclusive, pedindo pelo amor de Deus uma
bolsa de estudo. Mas eu, que não voto com este Governo
Collor corrupto, este governo covarde, que possui excelente

plataforma e excelente discurso não tenho portas abertas aqui
no Ministério da Educação. Confesso publicamente que, no
segundo turno, votei neste governo. Ele nos enganou e nos
traiu, como a mulher que no altar jura fidelidade a seu marido
e na semana seguinte o está traindo. Este é o Governo do
Presidente Collor e seus asseclas, e nele se inclui o Governador
Joaquim Roriz. O que trato, nas minhas reuniões - que
estão abertas a todos - é da dignidade da família militar.
Essa marcha se realizará custe o que custar. Não adianta
os barbudinhos do CIE panfletarem, dizendo que não haverá
mais reuniões, que não haverá concentração, porque haverá.
Mesmo que o sistema de transportes, que está sendo coorde
nadopor mim, falhe no dia, nós iremos a pé de Taguatinga,
do Cruzeiro ou de qualquer conjunto habitacional aqui de
Brasília para a Esplanada dos Ministérios. Vamos dar um
toque de silêncio na frente dos três Ministérios militares e
do Estado Maior das Forças Armadas, para enterrar de uma
vez esses Ministros que só sabem dizer amém a este Governo,
em detrimento da família militar.

Não tem refresco no meu discurso. Não! Não tenho "rabo
preso". Não fui regociar nada com o Sr. Jorge Bornhausen.
Não me interessa garantir minha reeleição em 1994. Estou
"me lixando" para a reeleição! Tenho compromisso com a
minha dignidade e com a honra militar.

Sr. Presidente, muito obrigado pela compreensão de V.

o Sr. Gerson Peres - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Gerson Peres, para uma Comunicação
de Liderança, pelo PDS.

O SR.-GERSON PERES (PDS -,- PA) - Sr. Presidente,
estamos surpresos com o que lemos hoje pela manhã num
dos jornais mais sérios deste País, o Correio Braziliense, ao
noticiar a reunião da bancada do PDS para tratar do convite
que o Presidente da República fez ao nosso partido para parti
cipar do seu Governo. Há como que uma indisposição cons
tante, para não dizer má vontade, de certos jornalistas que
trabalham no Congresso Nacional para com o nosso partido
e para corn seus líderes; E me pergunto - eu, que sou do
ramo, que integro essa maravilhosa e briosa classe - por
que e para que a distorção dos fatos, as inverdades da notícia?
Por que não retratar O' que os líderes disseram aos jornalistas
após a reunião? Por exemplo, o Correio Braziliense, diz que
o Deputado Gerson Peres é o Deputado José Lourenço, da
Bahia, pediram a destituição do Dr. Paulo Maluf da Presi
dência do PDS. Isso não foi dito em momento algum. Trata-se
de imaginação criadora para transformar a verdade em men
tira, para não contar realmente o nosso gesto da mais alta
responsabilidade no trato da negociação. O que o PDS propôs
para integrar o Governo, a seu convite - e a imprensa não
diz isso - foi o nome de um dos membros do seu quadro
de Parlamentares para Ministro. Desconhecíamos a prefe
rência por Pratini de Moraes, quando levantamentos esta tese.
Fizemos essa proposta, de nossa autoria, buscando dar mais
confiança ao Presidente quanto ao número de votos, porque,
sendo um Parlamentar, certamente dele se poderia exigir o
cumprimento dos compromissos e, ao rnesrno ternpo, podería
mos pedir ao Presidente para destituir o colega quando este
incorresse em falhas ou transgredisse os itens do programa
mínimo preestabelecido para que o PDS pudesse integrar o
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Governo. Invoco o testemunho, do eminente colega Deputado
Vasco Furlan, também presente à reunião. _

Foi só isso. Mas isso o jornal não diz, porque há jornalistas
irresponsáveis, que formam o seu próprio juízo no jornal,
ou -quem sabe - talvez nem sejam eles, mas os próprios
editores que estão sempre prevenidos contra um partido que
tem história, que tem homens corretos que sabem o que dese
jam e sabem como se conduzir nas negodações com um Go
verno que os convida para dele participar.

Sr. Presidente, apelo aos jornalistas que atuam no Legis
lativo para que tenham consciência das suas responsabilidades
e digam no jornal o que realmente acontece no Congresso
Nacional, o que os Deputados dizem na realidade, e não
o que eles gostariam de dizer por nós, inventando, criando
notícias que deixam mal a imagem de um partido que cresce
a passos largos nesta República.

Era o que tinha a dizer, agradecendo a V. Ex' por me
dar a oportunidade de fazer a retificação de notícia publicada
em um jornal dos mais respeitados e queridos de Brasília,
o Correio Braziliense.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Concedo a pala
vra ao Sr. Alano de Freitas.

O SR. ALANO DE FREITAS (PMDB -GO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr'S e Srs. Deputados, faço
parte da bancada do PMDB, partido de oposição ao Governo
Collor, mas entendo que ser oposição não é apenas fazer
críticas.

Sabemos que o Presidente Fernando Collor tem cometido
muitos erros, mas hoje venho à tribuna para cumprimentar
S. Ex' Não poderia deixar de ressaltar a competência do Minis
tro Jorge Bornhausen e a contribuição que tem dado ao Gover
no. Em curto espaço de tempo, já se restabelece a composição
do Governo, e acredito que, desta forroa, o País terá condições
de retomar o desenvolvimento.

Evidentemente, o formato do Governo é conservador,
já que a social-democracia não aceitou dele participar. Não
posso, entretanto, deixar de mencionar a competência do Pre
sidente Collor, ao escolher para coordenador político do Go
verno o ilibado companheiro Jorge Bornhausen.

Sr. Presidente, V. Ex\ assim como os Deputados Odacir
Klein e Prisco Viana, eleitos em legislaturas passadas, devem
lembrar-se de que temas nacionais eram discutidos com base
na redemúcratização do País, na rejeição dos entulhosautori
tários, nas questões democráticas. Não podemos deixar de
reconhecer a importância do fato de o Presidente Collor ter
conseguido mudar toda a agenda nacional. S. Ex' tem batido
nos principais problemas, nos principais cancros que atrapa
lham este País: os cartéis, os cartórios e as benesses. Não
podemos deixar de reconhecer isso. Tenho certeza de que
agora, com o Governo recomposto, o País terá condições
de retomar o seu desenvolvimento. Por isso, parabenizo o
Presidente Fernando Collor e o Ministro Jorge Bornhausen.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) --'- Com a palavra
o nobre Deputado Eraldo Trindade, para uma Comunicação
de Liderança, pelo Bloco Parlamentar.

O SR. ERALDO TRINDADE (Bloco - AP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presiderlte, Srs. Deputados, na verdade;
durante esta semana, o golpe militar ocorrido no Peru, repu
diE,do por todas as nações democráticas, foi alvo das manchetes
da imprensa nacional. Vários Parlamentares utilizaram a tribu
na desta Casa para tecer comentários 11 respeito da atitude

grotesca tomada pelo Presidente Fujimori, que solicitou o
apoio dos militares para o golpe de estado, objetivando a
reconstrução do país. Manifestou S. Ex' publicamente o desejo
de que o Peru não fosse corroído pela corrupção, pela imorali
dade pública, pelo terrorismo e por tantos outros fatores que
contribuíram para que o seu país tivesse, junto às nações
desenvolvidas, uma imagem altamente negativa. Alguns Par
lamentares, principalmente durante o Pequeno Expediente,
chegaram a dizer que era um mau sinal a atitude do Presidente
do Peru.

Na verdade, todos nós repudiamos o golpe, mas ele de~

monstra a falta de entendimento e principalmente a falta de
uma postura democrática que permitisse aos partidos, repre
sentantes da sociedade peruana, sentarem-se à mesa com o
Presidente peruano e discutirem alternativas para o combate
aos graves problemas daquele país.

O Brasil detém a maior faixa de terra da América do
Sul e enfrenta problemas, similares aos do Peru no que diz
respeito à corrupção e aos problemas administrativos. Funda
mentalmente ficou clara a preocupação do Presidente Fernan
do Collor de Mello de tentar, na linguagem popular, arrumar
a casa. Isso passou pela renúncia coletiva dos Ministros. Al
guns foram confirmados nos cargos, outros substituídos. O
Presidente demonstrou o interesse de sentar à mesa com os
partidos políticos, independentemente-de ideologias, para bus
car idéias que pudessem fundamentar o novo plano de Go
verno no âmbito administrativo, na tentativa de ir ao encontro
de solllções básicas para as dificuldades que o País enfrenta.

Os partidos considerados de direita e de centro foram
chamados para conversar, assim como alguns tidos como socia
listas ou de e~querda, que também manifestaram o interesse
de conversar com o Presidente da República. Independen
temente do resultado dessas conversas, ficou clara a predispo
sição do Presidente Fernando Collor de Mello de tentar encon
traras soluções. Há pouco, um Parlamentar utilizou a tribuna
desta Casa para dizer que não basta criticar. É evidente que
criticar é muito fácil; o difícil é apresentar soluções práticas
para os problemas nacionais.

Sr. Presidente, em várias oportunidades, mesmo sendo
integrante do Bloco, já ocupei esta tribuna para fazer cfíticás
ao Presidente da República. Mas é conveniente deixar regis
trado nos Anais desta Casa que não é com radicalismo que
se resolverão os problemas do Brasil. Todos nós temos um
compromisso com a sociedade. Os partidos são feitos por
homens. Naturalmente aqueles que detêm mandato, que rece
-beram o voto popular têm a obrigação, a delegação dada
pelo povo para, em nome dele, discutir os seus problemas
em qualquer instância do Poder federal. Isso não obriga, natu
ralmente, o partido político a fazer composição com o Gover
no, mas o obriga a discutir as questões atinentes ao País.
É fundamental também que se sentem à mesa para discutir
os pro):>lemas nacionais.

Ao encerrar meu discurso, gostaria de deixar registrado
o trabalho que vem sendo desenvolvido no Ministério da Infra
Estrutura, particularmente na Secretaria de Comunicações,
pelo Dr. Joel Marciano Rauber. As comunicações do País,
na verdade, tiveram um progresso considerável, como pode
ser constatado nos avanços da telefonia celular e na trans
missão via satélite. São fatores que têm contribuído de forma
decisiva para que os países em desenvolvimento também consi
gam os seus objetivos. Nenhum país que queira chegar ao
Primeiro Mundo pode abdicar do avanço no setor de comuni
cações. A Constituição define algumas dessas deliberações.
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Desta forma, o Congresso Nacional pôde opinar e participar
diretamente das decisões referentes a esse setor.

Sr. Presidente, pela Liderança do Bloco, gostaria de soli
citar a transcrição nos Anais da Casa dos últimos trabalhos
realizados pelo Ministério da Infra-Estrutura, especialmente
nas áreas de Serviço Móvel Celular, Serviços Limitados de

Telecomunicações e Serviços Via Satélite. Entendo que esses
dados são fundamentais para uma reflexão do próprio Con
gresso Nacional, especialmente daqueles Parlamentares que
se interessam pela matéria.

TRABALHOS A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

MINISrÉRfO DA IN FR A- ESTRUTURA BALANÇO DE ATIVIDADES
S!::CREU'\IA NA:IONAL DE COMUNI:AÇÕES PRINCIPAIS REALIZAÇÕES E:M 1991

AR~A DE SERVI ÇOS PÚBLICOS
.
AREA DE SERVI ÇOS P RI VADOS

= ~ ==::. ==
- PROJETO ASSINANTE

.
-SERVIÇO MOVEL CELULAR

_ MEleS A~I:IONAIS DE TELECOMUNICAÇÕES eTVA CABO E MMDS

• CP :T " e nADIOCHAMADA
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[ETAUE LtIIDAIE 1989 1990 1991 1992 Até
1995

Terminais telefOnicos instalados - Total Mil 88lI6 9309 9783 10825 14555
Terminais telefônicos instalados - Ganho Mil 611 1163 474 1042 5709

Teminais telefooicos enr serviço - Total Mil 8041 8536 91511 10132 13695
Terminais telefônicos eIlI serviço - Ganho Mil 457 495 618 9"/8 56511
Telefones de uso pü:llico em servjço - Total Mil 217,9 227 236,4 268,11 J80
Telefones de uso pt1llico em serviço - Ganho Mil 9,2 9,1 9,4 32 162,1

localidades atendidas - Total \Xo. 14]86 13879 111537 15840 20351
locaUdades atendidas - Ganho \Xo. 878 1093 658 1303 7565

Portas Renpac instaladas - Total \Xo. 3466 7244 12500 14228 58288
Portas Renpac instaladas - Ganho \Xo. 518 3778 5156 1728 511822

Taxa de utilização do.Brasilsat X 53,99 63,19 83 89 92

Taxa de digitalização da Rede :I: 10 14 18 23 43

Investimentos US$ 106 2559 2121,4 2311 3648 19057.4

PEX Total \Xo. 1269 1055 739 700 700
PEX Vencidos l.k1. 487 428 282 O O

Tráfego local 10" 39110 42026 45647 51775 69983

Tráfego interurbano lO" 2209 2499 2952 3400 5327

Tráfego internacional 10" 27,7 35,5 37 47,7 82,3

Taxa de congesti~ % 31,1 25.9 21,1 15 6

Taxa de obtenção do tm de discar " 84,02 88,3 90,6 93 98
Taxa de atendimento de reparação " 82,6 83,5 90 90 95

EJrpregados p/ 1(0) terminais E'JIp/1000T 11,11 10 9.15 9.56 7.88
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o SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Concedo a pala
vra ao Sr. Augusto Carvalho.

o SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Deputados, a greve que
eclodiu entre os servidores do Congresso Nacional reflete a
situação sentida pelo conjunto dos assalariados brasileiros,
mesmo dos aposentados, na luta prolongada em torno do
reajuste dos seus benefícios em 147%, passando pelos traba
lhadores de salário mínimo que estão aguardando aumento,
depois de quatro meses de congelamento e diante do custo
de vida que sobe implacavelmente a cada dia, a cada mês,
passando ainda pelos trabalhadores das empresas privadas,
das empresas estatais e - não poderia deixar de ser - também
pelo funcionalismo público federal dos Três Poderes.

A greve dos servidores do Legislativo foi um movimento
histórico, tranqüilo e pacífico, que despertou esta Casa para
a necessidade de decidir uma questão que pode, pelo menos
provisoriamente, aliviar pressão do custo de vida sobre os
vencimentos dos servidores desta Casa e do Senado Federal.

Nós, juntamente com outros colegas Deputados, partici
pamos de reuniões com o Presidente da Câmara, Deputado
Ibsen Pinheiro, para buscar uma solução para o problema.
O encerramento da greve demonstra esta expectativa, que
esperamos seja realizada já na semana que vem. Aguardamos
o levantamento dos índices, por parte da direção da Mesa
da Câmara e do sindicato da categoria, para chegarmos aos
números que sirvam de base para que o Presidente Ibsen
Pinheiro, segundo compromisso assumido, possa ir às instân
cias que decidem essa questão, uma vez que ela envolve não
apenas ato de vontade pessoal de S. Ex~ enquanto Presidente
da Câmara, mas o conjunto dos servidores públicos federais
de todos os Poderes.

Acreditamos que a greve tenha servido de fator de adver
tência ao Governo para que faça uma correção nos salários,
extremamente defasados, dos trabalhadores do serviço públi
co brasileiro.

Estamos na expectativa de que também a Comissão do
Trabalho possa votar rapidamente o Plano de Cargos e Salá
rios que ali já se encontra há algum tempo. Aliás, já veio
a plenário para votação, mas houve pedido de vista de alguns
partidos. Há, entretanto, o compromisso do Presidente Ibsen
Pinheiro de que até o final deste mês submeterá ao Plenário
esta importante matéria para os servidores do Congresso Na
cional. Acompanhamos as negociações e aguardamos uma
solução rápida, já que a demora leva à impaciência e, até
certo ponto, à crítica em relação a certas atitudes tomadas
por partidos políticos, no sentido de não acelerarem essas
decisões.

Sr. Presidente, ao encerrar meu pronunciamento, eu não
poderia deixar de fazer alguns comentários sobre o preenchi
mento dos cargos por parte do Governo Collor. Foi feita
a convocação de nomes conhecidos já de outros Governos,
contrariando o discurso do Presidente de que seu Governo
não seria integrado por pessoas que tivessem participado de
governos anteriores, militares ou civis. E agora se completou
o festival de contradições do Governo na montagem do seu
Ministério.

Foi realmente uma tentativa do Presidente Collor de sair
daquela posição acuada em que estava, com as denúncias
sistemáticas de corrupção que a cada dia espocavam na im
prensa. Tentou-se aliciar setores democráticos e progressitas,
representados pelo Partido da Social Democracia Brasileira.

Felizmente o PSDB, ciente da incompatibilidade entre o seu
projeto de reformas estruturais para a sociedade, o qual tem
convergência com as propostas das forças democráticas e pro
gressistas desta Casa, e o projeto neoliberal deste Governo,
recusou-se a participar dessa disputa do botim do que restou
do Governo Collor.

Queremos registrar a nossa satisfação pelo fato de o
PSDB estar do nosso lado, ao lado das forças democráticas
e progressitas, nos embates que teremos contra esse Governo,
nas eleições deste ano, na revisão constitucional, nas eleições
presidenciais de 1994, enfim, na luta pela reforma das estru
turas da sociedade brasileira.

O SR. AMAURY MÜLLER (PDT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, o vibrião
colérico, bactéria que se dissemina pela via hídrica e põe
em risco as populações mais pobres, que vivem em lugares
onde inexiste saneamento básico, parece assumir no Brasil
ares de elitistas e já começa a atacar as camadas mais ricas
e privilegiadas da população, especialmente aquelas que ocu
pam cargos de importância no Governo Federal. O ciclo evolu
tivo da doença, nesse caso, também parece alterar-se. O vi
brião, ao invés de atacar o intestino, está-se localizando no
cérebro de determinadas figuras governamentais.

Embora com o seu nome formal e oficialmente anun
ciado, mas ainda não empossado, o Ministro do Trabalho
e da Administração Federal - parece ser este o novo nome
da Pasta - já anunciou que não desenvolverá uma política
paternalista e orientará sua ação ministerial fundamentalmen
te em função de uma regra que não é praticada no Brasil,
a livre negociação, e a qualificação da mão-de-obra operária,
de tal modo que o trabalhador com mais produtividade possa
ganhar mais.

Isso significa que o novo Ministro, que ainda não assumiu
e ainda não deve ter deixado os bancos desta Casa, onde
poucas vezes o vi, não vai trabalhar no sentido da costura
de uma política salarial justa para a classe trabalhadora brasi
leira.

Ora, um Ministro do Trabalho que não se ocupa da ques
tão trabalhista, que não põe a sua Pasta a serviço da justiça
social e do pleno reconhecimento dos direitos fundamentais
do trabalhador brasileiro, obviamente não merece esse nome
e parece que está contaminado pelo vibrião colérico. Com
certeza a diarréia e os vômitos já começará a se manifestar,
antes mesmo de ele assumir oficialmente a Pasta.

Por isso, quero fazer minhas, de algum modo, as palavras
do Deputado Jair Bolsonaro, que há pouco ocupou 'esta tribu
na para reclamar da omissão, da negligência em relação à
aflitiva situação das famílias dos servidores públicos civis e
militares. S. Ex\ como ex-militar, fala muito da situação gra
víssima da caserna, mas não pode esquecer também que, com
certeza, há um milhão de servidores federais civis que enfren
tam idêntica e tão grave situação quanto a que estão enfren
tando os militares.

Como a Secretaria da Administração Federal ficará agora
submetida ao Ministério do Trabalho, é de se imaginar que
o Ministro não irá tentar formar mão-de-obra qualificada nas
Forças Armadas. Irá, penso eu, para que consiga expulsar
o vibrião colérico que já se aloja em seu cérebro, trabalhar
para que possamos, em conjunto, e mediante uma negociação
inteligente, racional e democrática, construir uma verdadeira
política salarial para os servidores públicos.
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Mas, enquanto ela não vem, permito·me sugerir ao Minis
tro João Mellão Neto que estude a possibilidade de conceder,
já e agora, se possível com vigência no mês de abril, uma
antecipação salarial de no mínimo 50%, para mininizar os
efeitos desastrosos que o processo inflacionário vem causando
nos soldos, vencimentos e proventos dos servidores civis e
militares da União. Isso quanto à área que trata dos servidores
civis e militares.

Quanto à outra área, mais ampla e mais complexa, que
deveria exigir do Ministro do Trabalho e da Administração
Federal manifestação imediata sobre o salário de fome que
é pago a parcela expressiva dos trabalhadores brasileiros, nada
ouvi, nada sei, nada li e nada vi. Soube que o Ministro da
Economia teria encaminhado uma consulta aos Governos Es
taduais, para deles indagar a repercussão de um reajuste razoá
vel do salário mínimo em vigor, esse verdadeiro insulto lança
do à face cansada e sulcada pelo sofrimento dos trabalhadores
brasileiros, seja os da ativa, seja os inativos.

Pois, Sr. Presidente, não seria necessária uma consulta
à própria Comissão Técnica da qual. fez parte o Governo,
criada pela Lei n9 8.222, que divulgou um amplo e consubs
tanciado trabalho, no qual, numa chamada Tabela 111, há
referências muito específicas sobre o impacto de um reajuste,
por exemplo, de 30% sobre o salário mínimo nas folhas de
pagamento dos Governos Estaduais?

Sr. Presidente, para informar o Presidente Fernando Co
llor de Mello, o novo Ministro do Trabalho e da Administração
Federal e o Ministro da Economia - este último já alçou
vôo rumo ao Japão e aos Estados Unidos, deixando aqui
problemas insolúveis - pemita-me que leia parte dessa tabela
para esclarecer o que não mais precisa ser esclarecido:

"Se houvesse hoje um reajuste de 30% do salário
mínimo, o impacto desse reajuste sobre a folha de paga
mento do Estado de Rondônia seria de 0,04%; no Esta
do do Pará, 0,8%; no Estado do Maranhão, 1,4%;
1% em Pernambuco; 0,8% nas Alagoas do Presidente
Collor; 1,5% na Bahia; 0,25% em Minas Gerais; 1,49%
no Espírito Santo; 0,15% no Rio de Janeiro; 0,02%
em São Paulo, Estado do novo Ministro do Trabalho;
0,07% em Santa Catarina; 0,2% no meu Estado, o
Rio Grande do Sul; 0,02% aqui no Distrito Federal".

Ora, Sr. Presidente, se já existe este estudo, sério, formu
lado inclusive por técnicos governamentais, para que atrasar
as coisas e retardar o andamento da carruagem com uma
consulta a Governadores que não virá tão cedo? O que se
quer, pois, é não conceder um salário mínimo justo. Por isso,
o Ministro do Trabalho, ainda não empossado, anuncia que
se empenhará para que haja qualifica(~ão da mão-de-obra,
enquanto um trabalhador que aluga sua força de trabalho
tem como contraprestação, para sobreviver dignamente, o
salário mínimo. Se o salário mínimo for justo, ele reoperará
sobre as demais camadas salariais.

Para concluir, quero apenas dizer que esta metáfora que
construí no início da minha manifestação, utilizando a questão
delicadíssima dessa doença da pobreza que se alastra pelo
País, que é a cólera, não tem o objetivo de desrespeitar nem
insultar ninguém, como aliás, nunca foi meu hábito. Entre
tanto, fico a me perguntar, dando tratos à bola, querendo
fazer com que minha imaginação crie asas, o que está aconte
cendo quando um Ministro, sequer empossado, já anuncia

metas, esquecendo-se de que o salário é a essência da vida
do trabalhador, que loca sua força de trabalho, aluga seu
esforço físico para produzir a riqueza. Um Minstro que ignora
isso, que faz de conta que o salário não é fundamental, certa
mente já está contaminado pelo vibrião da cólera, e não nos
intestinos, mas no próprio cérebro.

o SR. JOÃO FAGUNDES (PMDB - RR. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, come
mora-se hoje, dia 10 de abril, em todas as unidades do Exército
brasileiro, o Dia da Arma de Engenharia, na qual fui forjado
e na qual os soldados, preparados para a guerra, vivem perma
nentemente em luta para vencer as batalhas da paz!

O soldado de Engenharia é o símbolo maior de sacrifício
e renúncia, de trabalho, de abnegação e de competência 
moldado na tradição de bem servir. "Audaz na guerra ao
enfrentar a morte; na paz, luta e trabalha sem cessar".

A Arma de Engenharia, "pioneira brava de um Brasil
mais forte", presença constante nos mais longínquos rincões
da Pátria, faz-se presente nas selvas da Amazônia e do Acre;
faz-se presente no Pantanal do Mato Grosso; faz-se presente
nas pradarias do Sul; faz-se presente no cerrado do Centro
Oeste; faz-se presente na aridez do Nordeste.

Em todos esses "Brasis" onde atua e mesmo fora de
nossas fronteiras, o Engenheiro Militar trabalha com dedica
ção e entusiasmo, deixando testemunhos visíveis de sua força
e de sua pujança.

Força admirável que, ao longo de nossa história, no Bra
sil-Colônia, implantou fortificações no interior do País - mar
cos da nacionalidade - concorrendo para desbravar o desco
nhecido e para empurrar a linha de Tordesilhas para Oeste,
legando para todos os brasileiros um extenso território.

Ao saudar neste dia os valorosos integrantes da Arma
de Engenharia, cumprimento particularmente os companhei
ros do 69 Batalhão de Engenharia de Construção, sediado
em Roraima, para onde leva, de forma permanente, uma
mensagem de brasilidade e confiança sem limites no destino
do Brasil, cujos horizontes os soldados da Arma Azul Turque
za ajudam a descortinar na luta anônima de todos os dias.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB - AP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, devido
à gravidade dos problemas no Estado do Amapá, queremos
dar conhecimento à Casa de um fax que enviamos ao Palácio
do Setentrião. São poucas as linhas que passo a ler:

"Sr. Governador, comunico a V. Ex~ que estare
mos fazendo aqui no Congresso Nacional uma expla
nação das agressões e crimes cometidos pelo seu Go
verno.

O chicote que ora empunha, recheado de corrup
ção, perseguição e intolerância, tem "lambado" a nossa
gente. Nunca vi, talvez pela minha pouca idade, um
Governo tão desavergonhado e cínico como este co
mandado por V. Ex' Os Municípios estão abandona
dos, sem uma política planejada de habitação, saúde,
saneamento básico, educação!

Esse é o Governo quebra-calçadas!
Quanto ao pleito que se avizinha, espero que V.

Ex' evite a violência, ou seja, a contratação de capangas
comandados pelos seus asseclas, sediados na Compa
nhia de Eletricidade do Amapá, orientados pelo seu
filho, infelizmente colega Deputado.
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Quanto a nós, acredite que defenderemos idéias
e contestaremos as ações criminosas contra o nosso
povo.

Com um abraço de protesto.

Era o que tinha a dizer.

o SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Com a palavra
a nobre Deputada Eurides Brito, Líder do PTR, para uma
Comunicação de Liderança.

A SRA. EURIDES BRITO (PTR - DF. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, Srª' e Srs. Deputados, inicial
mente, gostaria de registrar que, como Líder do Partido Traba
lhista Renovador, poderia ter usado a faculdade que o Regi
mento me concede e ter me pronunciado na hora em que
assim o pedisse pela Liderança. Mas, em respeito aos colegas
inscritos no Pequeno Expediente, esperei que todos aqueles
inscritos no Pequeno Expediente usassem da palavra, para
poder fazer, então, a colocação que desejo fazer agora, em
nome da Liderança do meu Partido.

Ontem e hoje, nesta Casa, o Deeutado Jair Bolsonaro
usou da tribuna para proferir discurso emocionado, atacando
de uma forma destemperada o Presidente da República, os
Ministros de Estado, inclusive o coordenador político que
acaba de assumir - e ainda não podemos sequer, em sã
consciência, fazer uma valiação do seu trabalho - e também
o Governador do Distrito Federal, o Sr. Joaquim Roriz.

Costumo ter como texto de inspiração de minha vida,
entre outros, uma das passagens do Livro de Provérbios que
diz o seguinte: "A palavra branda desvia o furor, mas a palavra
irada leva à contenda". Não proferirei deste microfone nenhu
ma palavra irada. Esta é uma Casa de construção, esta é
uma Casa de conciliação, esta é uma Casa parlamentar, onde
a negociação, a persuação, a busca do consenso deve presidir
realmente todas as nossas ações.

Debito a atitude do Deputado Jair Bolsonaro, manifes
tada em suas palavras proferidas ontem e hoje, a momentos
de ardor, de desequilíbrio emocional de que, vez por outra,
qualquer um de nós pode ser acometido, porque tenho certeza
de que, na sua postura normal de cidadão, de representante
do povo, o Deputado não usaria a tribuna para proferir pala
vras tão agressivas como as pronunciadas ontem e hoje.

Sr. Presidente, poderia ter respondido às críticas do De
putado Jair Bolsonaro ao Governador Joaquim Roriz da tribu
na ainda ontem, mas, como é do meu feitio investigar primeiro
aquilo que se acusa para poder, com competência e eficiência,
com provas, testemunhar, não quis retrucar ontem ao Depu
tado, quando acusava o Governador de diretamente haver
mandado suspender a cessão de auditório escolar para que
ele pudesse fazer lá a sua reunião corporativa, para a organi
zação de uma passeata.

Não quero aqui questionar a passeata que o Deputado
organiza, mas quero questionar o seguinte: ontem procurei
entrar em contato com o Governo do Distrito Federal, e soube
que o Governador sequer havia tido conhecimento do que
aconteceu. Por sua vez a autoridade escolar, ao negar, o fez
baseada em normas existentes sobre a utilização dos auditórios
escolares. Poderia ter sido feito pedido para um culto religioso
ou qualquer outro, mas não teria acolhida em virtude daquele
horário, e da natureza do próprio ambiente escolar. Então,
ligar o Governador à ação repressiva é não conhecer o trabalho
do Governador.

Aliás, estranho comportamento do nobre Deputado. Ve
rifiquei seus pronunciamentos e projetos de leis, mas nada
encontrei em que o Deputado defendesse a população do
Estado do Rio de Janeiro. que ele representa como parla
mentar. Porque aqui não somos representantes de corpora
ções. Somos representantes do povo da unidade federada.
Se transformarmos este púlpito, esta tribuna em palanque,
em defesa de corporações que podem ocasionalmente ter dado
mais ou menos votos a determinados Deputados, isto aqui
se tornará uma grande sindical, um "sindicatão", uma grande
reunião de interesses corporativos. E a população brasileira,
em geral, que deposita o voto para trazer aqui o Parlamentar,
como é que vai ficar? Então, aqui não representamos, por
força da Constituição e da lei, grupos. Essas representações
cooporativas, que devem existir, porque são salutares e neces
sárias à democracia, devem se fazer presentes através das
associações e dos sindicatos devidamente representados.

Mas o Rio de Janeiro ainda não sabe por que elegeu
o Deputado Jair Bolsonaro. A população de Brasília e do
Distrito Federal - queiram ou não queiram os adversários
do Governador Joaquim Roriz - sabe por que elegeu o Go
vernador Joaquim Roriz. As pesquisas continuam a mostrar
mais de 70% de aprovação, pela população, do Governador
Joaquim Roriz, porque é o homem que no Distrito Federal
tem trabalhado exatamente voltado para as populações caren
tes, de fundo de quintal, para aqueles que jamais eram lembra
<!os, que não existiam como cidadãos. E isso irrita muita gente.
E uma estranha coincidência que toda vez que a imprensa
divulga resultado de pesquisa que mostra o prestígio do Gover
nador Joaquim Roriz surgem nesta tribuna acusações e mais
acusações ao nosso Governador. Ora é porque ele está tirando
a população de fundo de quintal e lhe dando dignidade no
seu programa de assentamento, ora é porque o Governador
quer minorar a aflição da população de nossa periferia com
a construção do metrô, ora é porque o governador está desen
volvendo, está fazendo surgir cidades-satélites para amparar
não quem veio de fora, mas a população que aqui reside
há muito tempo e que não era sequer computada para dados
estatísticos - simplesmente desconhecida pelos governantes
do Distrito Federal.

Por que esse discurso corporativista, esse discurso infla
mado que ataca o Governador Joaquim Roriz não passa a
ser feito no meio dessa população que aprecia o trabalho
do Governador? Por que tem de ser feito onde a população
não pode contestar? O Governador Joaquim Roriz não repre
senta corporações, mas o povo do Distrito Federal, que o
elegeu no primeiro turno, que continua lhe dando apoio, dan
do prestígio a seu governo, conforme mostram as pesquisas
que vêm sendo realizadas.

Então sugiro ao Deputado Jair Bolsonaro, a quem tenho
apreço, até porque já por diversas vezes - não tantas vezes,
mas algumas vezes - S. Exª tem me procurado para resolver
problemas; ou de matrícula, ou disso ou daquilo, que analise
melhor o desempenho do Governador Roriz. Aliás, estranhei
S. Exª dizer que aqui ningué~ estuda, que aqui não acontece
isso, não acontece aquilo. E mais uma prova de desconhe
cimento das ações sociais que vêm sendo desenvolvida,s no
Distrito Federal porque, pelo que tenho depreendido da ação
do Deputado, S. Exª continua 'agindo não como Deputado
Federal, mas como representante de uma associação corpora
tivista. Ora, somos Deputados para defender os interesses
da população de nossos Estados e não de determinados seg
mentos.
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Deputado Jair Bolsonaro, seja Deputado pelo Rio de
Janeiro e deixe o Governador Roriz continuar sendo o grande
Governador do Distrito Federal, de todos aqueles que aqui
residem. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Concedo a pala
vra ao Sr. Dércio Knop.

O SR. DÉRCIO KNOP (PDT - SC. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, recebemos
correspondência a nós enviada pelo DL Pachoal Apóstolo
Ptísica, Presidente da Academia Catarinense de Letras, em
que nos dá ciência de antigo pleito dessa Casa de Cultura.

Por reconhecermos ser da mais absoluta justiça a preten
são dos membros daquela Academia, que vêm merecendo,
como era mesmo de se esperar, o apoio do esclarecido povo
de Santa Catarina, ciosos do já notável al;ervo cultural e artís
tico de nosso Estado e interessados em proporcionar as condi
ções necessárias à sua plena expansão, julgamos dever fazer
repercutir nesta Casa o eco de suas vozes.

O que se pleiteia, Srs. Deputados, é uma sede condigna
para a Academia Catarinense de Letras, atualmente alojada
em local inadequado, cedido pelo Centro Integrado de Cultu
ra, que, aliás, reclama o espaço de que também necessita.

A questão da sede própria para a Academia é já antiga
e as gestões para resolvê-la têm sido constantes, como se
depreende da carta enviada por seu Presidente, Dr. Pachoal
Apóstolo Ptísica, ao Governador Vilson Kleinuging, e da qual
extraímos o trecho que passamos a ler:

"Nos Governos de Esperidião Amim, Pedro Ivo
Campos e Casildo Maldaner, a Academia gestionou
incessantemente, tentando transferir"as suas instalações
para o Palácio Cruz e Souza, a ponto de, em 1988,
o ilustre acadêmico Nereu Corrêa, nosso emérito Presi
dente de Honra, remeter ao Governador Pedro Ivo
ápelo nos seguintes termos:

"Interpretando uma aspiração unânime dos meus
confrades da Academia Catarinense de Letras, venho

pedir os~ons ofícios de V. Ex' no sentido de que a
sede da instituição, atualmente localizada no Centro
Integrado de Cultura, seja transferida para o centro
da cidade.

Sugerimos o Palácio Cruz e Souza, onde a Acade
mia, que é o órgão mais representativo da cultura cata
rinense, ficaria condignamente instalada."

Alguns meses depois, em 2 de setembro de 1988, o ilustre
acadêmico Carlos Gomes de Oliveira tomou a iniciativa pes
soal de expressar ao Governador Pedro Ivo Campos essa aspi
ração de todos os acadêmicos. Tão expressivo apelo de um
velho amigo de Joinville fez com que o Governador assegu
rasse ao Senador que pessoalmente iria providenciar a vinda
da Academia para o centro da cidade.

Em 16 de janeiro de 1989, a diretoria da Academia, em
audiência especial, ouviu a reiteração do compromisso, pois
o Governador, diligente procurava um imóvel que fosse am
plo, confortável e adequado. Antes de encerrar o ano, o Go
vernador telefonou, dando a boa nova e dizendo que já encon
trara o local. A Academia ficaria definitivamente instalda
num prédio da Faculdade Educacional de Santa Catarina,
situado na Avenida Rio Branco, cuja legalização já providen
ciava. Informava que pessoalmente dest:java ter a honra de
presidir as solenidades de inaguração.

Tudo em vão. Parafraseando o poeta Manuel Bandeira
(no imortal discurso de comemoração dos 50 anos da Acade
mia Brasileira de Letras), vive a Academia Catarinense de
Letras, desde a fundação, em 1920, como aquele homem do
interior, desamparado e sem recursos, que desembarca na
rodoviária e se hospeda em qualquer albergue para não pernoi
tar em banco de jardim. Como um sem-teto, viveu a Academia
todos esses tempos heróicos de promessas e de esperanças,
aguardando uma sede própria, onde possa ter espaços para
a sua biblioteca de mais de 7 mil livros (acervo da mais alta
importância e valor, muitos com as respectivas dedicatóiras,
e doados especialmente para a Academia), sua secretaria;
seu auditório para as costumeiras sessões literárias e um local
para permanentes exposições de seu acervo de museu. A Aca
demia vive dessa esperança e sabe que esse dia chegará.

Assim é que, fazendo também nossa a aspiração dos aca
dêmicos, apelamos ao Governador de Santa Catarina, Dr.
Vilson Keinubing, para que não deixe tardar esse dia tão
esperado, examinando, com todo o interesse, a possibilidade
de o Estado permitir à Academia a ocupação da área de
2 mil metros quadrados, situada em frente ao Tribunal de
Contas do Estado de Santa Catarina, na esquina da Avenida
Hercílio Luiz com a Rua Bulcão Vianna.

Esteja certo S. Ex' de que, com tal providência, estará
confirmada, mais uma vez, a consideração que sempre dispen
sou aos movimentos em benefício da cultura e das artes em
nosso Estado.

O SR. VASCO FRULAN (PDS - SC. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, sempre
que o Poder Executivo pretende instituir um novo imposto,
ou aumentar as alíquotas dos impostos e contribuições já exis
tentes, somos obrigados a ouvir o mesmo argumento de que
as fontes de recursos são insuficientes para cobrir todos os
gastos dos orçamentos fiscal e da seguridade. Às vezes, parece
que o equilíbrio de contas do Governo é tão frágil que qualquer
despesa adicional resultará na falência da União.

Pretendemos demonstrar que todas essas alegações nada
mais são do que uma grande falácia. O Governo certamente
se encontra em grandes dificuldades financeiras, mas não por
insuficiência das fontes de recursos existentes e sim porque
grande parte da arrecadação federal deixa de ser realizada
pura e simplesmente pela não observância, por parte da equipe
econômica, das normas jurídicas aplicáveis à instituição e à
cobrança de tributos.

Como todos sabem, a Constituição Federal estabelece
que as contribuições podem ser cobradas três meses depois
de terem sido instituídas ou majoradas; os impostos por sua
vez, somente no ano seguinte ao da lei que os instituiu ou
majorou. Aproveitando-se da maior flexibilidade atinente às
contribuições, o Governo tem criado verdadeiros impostos
com a aparência de contribuição, destinando-os, não raras
vezes, ao financiamento do déficit fiscal. Nessa pressa de arre
cadar tributos, são cometidos abusos inaceitáveis, e ~ legali
dade da cobrança acaba sendo questionada com êxito na Jus
tiça.

É modelar o caso do Finsocial. Desde a sua criação,
essa contribuição vem sendo questionada na Justiça sob as
mais variadas alegações. São tantas as irregularidades come
tidas que os advogados das empresas podem até escolher qual
delas usar em suas petições. A situação chegou ao ponto de
haver nada menos de três bilhões de cruzeiros consignados
na Justiça Federal em ações judiciais, questionando a constitu-
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cionalidade do Finsocial. Vale lembrar que esses recursos re
presentam a a maior parcela do orçamento do Ministério da
Saúde. Chegamos a uma situação surrealista: o Ministro da
Saúde envidando esforços junto às empresas para que retirem
suas ações e liberem o dinheiro retido, apenas para tocar
as ações de manutenção do Ministério da Saúde.

Não podemos deixar de mencionar todos os transtornos
causados pelas medidas de estabilização econômica promo
vidas pelo chamado Plano Collor lI. Com a extinção do Bônus
do Tesouro Nacional, que indexava o pagamento de impostos
e contribuições, o Governo ainda tentou vincular a indexação
à variação da Taxa Referencial Diária - TRD. Essa medida,
no entanto, foi tão questionada na Justiça, que o Governo
acabou por voltar atrás e desistir da TRD como indexador.
É assim, aliás, que o Governo vem praticando administração
tributária: toma medidas sem nenhum cuidado nem planeja
mento e espera que a sociedade se rebele contra os abusos,
que só então são revogados. Foi exatamente isso o que acon
teceu com o caso dos gastos nos cartões de crédito, que deve
riam ser incluídos na declaração deste ano.

Estamos no paraíso dos advogados. Segundo dados publi
cados pelo jornal Folha de S. Paulo, no final do ano passado,
os clientes de uma única empresa de consultoria jurídica deixa
ram de pagar legalmente, em virtude de sentenças judiciais,
a espantosa quantia de 122 milhões de dólares. Os sócios
dessa empresa de consultoria já chegaram a elencar 115 itens
de iIe.galidades passíveis de questionamento judicial.

E importante salientar, porém, que essas tentativas de
evitar o pagamento dos impostos pela via judicial se consti
tuem em um excelente indício de que o cidadão brasileiro
não se deixa levar pela fúria arrecadadora do Estado. É um
exercício da cidadania e, como tal, deve ser respeitado.

Mas o Estado brasileiro não perde arrecadação apenas
por meios legais. As fraudes são, talvez, as maiores respon
sáveis pela diminuição dos recursos disponíveis nos orçamen
tos federais. Fraudes, aliás, que atuam tanto do lado da receita,
via sonegação fiscal, como pelo lado das despesas, via corrup
ção ativa e pássiva.

A nós, representantes do povo no Congresso Nacional,
cabe a responsabilidade de deixar bastante claro para a popu
lação brasileira que o que está faltando não são os recursos
financeiros, mas seriedade na aplicação das normas tributárias
e na administração dos recursos disponíveis. Se esses dois
aspectos já estivessem resolvidos, talvez nós nunca fôssemos
chamados a discutir o pagamento dos 147% aos aposentados
e pensionistas.

Era o que tinha a dizer.

A SRA. CÉLIA MENDES (PDS - AC. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Deputados, a rarida
de com que podemos vir a esta tribuna elogiar, em vez de
criticar, enaltecer e agradecer, em vez de pedir e censurar,
certamente aumenta o mérito do objetivo de nos~o elogio.

O Ministro José Goldemberg, mais uma vez, vem de
monstrar em público, desta vez em entrevista ao programa
"Roda Viva" da TV Cultura, reproduzida por Daniela Chia
retti no jornal Zero Hora, de ontem, o bom-senso que o carac
teriza e a independência com que aborda assuntos de interesse
público, ao falar de seu apoio à polêmica intenção brasileira
de unir o Centro-Oeste ao Pacífico, por meio da BR-364.

Os modismos e utopias das correntes ecológicas mais radi
cais, equivocadamente, têm associado grupos inocentes a gru
pos de interesse nem tão vinculados à defesa do meio ambien-

te, mas aos próprios processos de enriquecimento, que têm
provocado um verdadeiro viés no mundo, quase separando
o Norte do Sul.

O Secretário Interno do Meio Ambiente e esclarecido
Ministro da Educação, juntamente com a Presidente do Iba
ma, vem demonstrando a que veio e como se alinha com
as características de bom-senso, que apontam para o desenvol
vimento sustentado com a preservação do meio ambiente,
incluindo, portanto, o homem no contexto da terra, em vez
de prejudicá-lo para manter o planeta verde.

Quero agradecer ao Minstro e Secretário Dr. José Gol
demberg pela sua postura sábia e corajosa e garantir-lhe que
pode contar com nosso apoio constante e combativo para
a implementação de suas políticas, pois estas, sim, se dirigem
para o bem comum do Brasil e do mundo.

Quero ressaltar, sobretudo, que o desenvolvimento, in
clusive por ações relevantes como as relativas à implantação
da BR-364, abrindo novos espaços e novas rotas para o desen
volvimento do Hemisfério Sul e sua integração com o Norte,
está implícito em afirmações como as que deu em sua entre
vista. Estas são atitudes que, além de contribuírem para o
progresso, constroem a permanência da paz.

Durante o discurso da Sr'! Célia Mendes, o Sr. Nil
son Gibson, § 2e, do artigo 18 do Regimento Interno,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Adylson Motta, § 2" do artigo 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Concedo a
palavra ao Sr. Osvaldo Melo.

O SR. OSVALDO MELO (PDS - PA. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados,
faleceu ontem, no Rio de Janeiro, onde residia e foi sepultado,
o Dr. Armando Carneiro, político e empresário dos mais
atuantes em nosso Estado do Pará.

Embora doente há algum tempo, não se afastou de suas
atividades empresariais, sendo Presidente do Conselho de Ad
ministração de Brasilton (Hotel Hilton, de Belém) e Pllesi
dente da Companhia Têxtil Pedro Carneiro S.A., sediada
em Icoaraci, Belém.

Armando Carneiro, desde o curso universitário de enge
nharia, foi partícipe da política do Pará, sendo incialmente,
nessa condição, Deputado Estadual e, depois, candidato a
Vice-Governador, passando, após, para a deputação federal,
onde exerceu vários mandatos.

Deixa viúva a Df" Damaris Fonseca Carneiro e três filhos,
todos adultos e exercendo suas atividades empresariais e pro
fissionais.

Oriundo de família de políticos, seu falecido pai, Pedro
Carneiro, foi Parlamentar federal e seu irmão, Oziel Carneiro
foi, até a semana passada, Senador, em substituição ao ex-Mi
nistro Jarbas Passarinho, sendo também seus irmãos Clóvis
(já falecido), Neusa, Maria e Sebastião.

Neste registro, fazendo constar a amizade e a camara
dagem que sempre mantivemos, desejamos traduzir a toda
a família Carneiro o nosso profundo sentimento de pesar,
solidariedade e saudade pela perda de tão valoroso compa
nheiro e conterrâneo.

Paz à sua alma, na Casa do Pai Celestial.
Outro assunto, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados. Um

sentimento de revolta e de absoluta tristeza me visita, quando
verifico as condições em que se encontra e a que foi relegado
o Hospital dos Servidores do Estado do Pará. Nunca uma
instituição foi tão vilipendiada, tão sacrificada como aquele
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hospital, que já se constitui em modelo, cujos serviços não
se limitavam aos servidores, mas alcançavam parcela ponde
rável da população mais carente de Belém e de suas cidades
próximas.

A melhor imprensa de Belém, Sr. Pr,esidente, diz, textual
mente, que "o Hospital dos Servidores do Estado, que já
foi um dos melhores do Pará, representa hoje um perigo para
os doentes, médicos e funcionários, com um dos mais elevados
índices de infécção hospitalar em Belém. O abandono e a
falta de manutenção levaram a Delegada do Ministério do
Trabalho a sugerir que os empregados do HSE recebessem
adicional por insalubridade, como em qualquer atividade que
comporte riscos à saúde dos que a desempenham". (O Liberal
de 2 de abril de 1992).

Aquele hospital, Sr. Presidente, foi inaugurado em 1960,
desde quando cumpre suas funções de modo continuado, sem
qualquer interrupção. Ocorre que, desde os últimos dias de
março, a história do nosoc6mio sofre traumática mudança,
pois se constata a impossibilidade do funcionamento de seu
Centro Cirúrgico, suspendendo-se as cirurgias por falta de
gaze e de roupas especiais para pacientes e médicos.

Verifica-se, igualmente, a falta de medicamentos, inclu
sive sedativos necessários a que se minor,e a dor de portadores
de enfermidades não reversíveis, tais como o câncer e outras
de igual e indesejável porte.

Há toda uma situação de calamidade naquele hospital,
que deveria merecer intervenção federal, pois que as autori
dades estaduais de saúde pública estão comprometidas com
os desmandos, na área, praticados pelo Governador do Esta
do, Sr. Jáder Barbalho.

Não há, no hospital, maquinário destinado a exames
que esteja funcionando. Não existe estoque mínimo de anti
bióticos. A cozinha do hospital apresenta aspecto de destrui
ção total, com fogões que são originários da fundação do
hospital há trinta e dois anos. A lavanderia não funciona
senão precariamente, sendo correta a explicação da Diretora
Administrativa do hospital, Tânia Mara, quando assim se ex
pressou à imprensa: "A coisa é pior do que se imagina".

O Hospital dos Servidores do Estado do Pará é o retrato,
em cores dramáticas, da atual Administração do Estado e
da ineficiência do Governador, que nada faz para tirar aquele
hospital e a quase totalidade das instítuiçôes estaduais de pres
tação de serviços da situação de insolvência e de falência
a que foram lançados pelos próprios responsáveis pela gestão
dos negócios do Estado.

Faço este registro, Sr. Presidente, lamentando ter que
mostrar ao País situações vergonhosas, mas que não podem
ser omitidas, uma vez que denunciar se faz necessário, para
que se tente mudar os rumos da administração pública no
Estado do Pará.

Era o que tínhams a dizer, Sr. Presidente, Sr~s e Srs.
Deputados.

O SR. NILSON GIBSON (PMDB - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,
mais uma anarquia do Governo Fernando Collor de Mello:
aumento ilegal e absurdo do reajuste das prestações da casa
própria.

Ocupo esta tribuna, a mais alta do País, para convocar
os mutuários a mover ação contra o reajuste abusivo. Trata-se
de mais uma imoralidade do Governo Fernando Collor de
Mello. Em Pernambuco, a "Causa Comum" ingressou na Jus
tiça Federal com uma ação pública contra a Lei nO 8.177/91,

que prevê o reajuste das prestações da casa própria com base
na variação da poupança.

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, mais de 70% dos
mutuários dos bancos privados do Sistema Financeiro de Habi
tação estão ameaçados de perder seus imóveis por conta da
mudança no referencial dos aumentos, antes definidos com
base no Plano de Equivalência Salarial. Atualmente os mutuá
rios têm mais da metade de suas rendas familiares compro
metidas com o pagamento das prestações de suas casas pró
prias.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, na ação pública
impetrada pela "Causa Comum", em Pernambuco, em nome
de mais de 5 mil mutuários, a entidade considera que a dispo
sição da Lei n9 8.177/91, que estabelece a mudança nos contra
tos, tem causado um sério desequilíbrio, gerando inadimplên
cia, com risco de perda dos imóveis.

Realmente, a Lei nO 8.177/91 é abusiva e contém dispo
sição inconstitucional e injurídica, pois nenhum trabalhador
tem o repasse da inflação nos reajustes dos seus salários.
A Lei n9 8.177/91 acaba com as regras de pagamento das
prestações dos imóveis financiados pelos bancos privados, que
antes garantiam reajustes somente no mês seguinte aos dos
aumentos salariais.

É uma roubalheira escandalosa no Governo Fernando
Collor de Mello.

Oportunamente voltaremos ao assunto.

O SR. PASCOAL NOVAIS (Bloco - RO. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
recebemos, no dia de ontem, a boa notícia de que o Presidente
da República manterá no cargo de Ministro da Agricultura
o Sr. Antônio Cabrera. Pessoalmente, acho essa decisão de
fundamental importância para o setor agrícola.

O arranque do Brasil da estagnação que se iniciou na
década de 80 depende definitivamente da colheita e comercia
lização da safra agrícola de 199111992. Em 130 anos do Minis
tério da Agricultura, tivemos 130 Ministros, o que revela a
descontinuidade da administração do mais importante seg
mento da economia brasileira. É necessário, Sr. Presidente,
termos Ministros permanentes cuidando do setor rural, inde
pendentemente de composições políticas necessárias para le
var a bom termo a programação sócio-econ6mica do Governo.
O Ministro que induz a plantar deve ser o orientador da comer
cialização da safra colhida.

Nos últimos 20 anos, tivemos somente três minsitros da
Agricultura com formação profissional adequada eoriundos
de grandes regiões produtivas: Cirne Lima, engenheiro agrô
nomo, do Rio Grande do Sul; Alejsson Paulinelli; engenheiro
agrônomo, de Minas Gerais; e Ant6nio Cabrera médico vete
rinário, de São Paulo. É sabido que a produção agrícola não
se dá por gesto de vontade; depende da propensão a produzir,
e esta da estabilidade das polêmicas e do ambiente econômico,
que traduzem a vontade de se produzir mais e melhor. Estimu
lado por programas de comercialização de cada safra, com
o apoio governamental no momento adequado, o produtor
invest~ em tecnologia, e todos ganham na produtividade.

O atual Ministro da Agricultura conseguiu criar as condi
ções necessárias para se produzir com segurança, introduzindo
técnicas modernas de comercialização e criando mecanismos
de estabilidade financeira no setor, atrecando à liquidação
dos financiamentos os preços dos produtos agrícolas.

A agricultura, Srs. Parlamentares, não deve ficar à mercê
de conjunturas políticas, pois o produtor recebe os impactos
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com desconfiança, aumentando as incertezas das safras futu
ras. Estamos colhendo uma estimulante safra e plantando
a confiança para atingir, na safra 1994/1995, tão almejada
marca de 100 milhões de toneladas de grãos, com conseqüentes
reflexos positivos na produção de carnes e na expansão da
agroindústria como um todo.

É necessário, Sr. Presidente, ter estável horizonte no
comando das ações do Ministério da Agricultura, para que
se crie uma crescente participação no PIB, gerando resultados
sociais de toda ordem, com destaque para a fixação do homem
no campo e a geração de excedentes exportáveis. Não pode
o produtor ter, além da sazonalidade agrícola, a sazonalidade
no comando do setor que o estimula e orienta, inclusive nas
decisões dos investimentos a longo prazo, possibilitando a
profissionalização da atividade agropecuária brasileira.

Aproveitando-me deste momento, quero solicitar ao Sr.
Ministro que agilize, com a maior brevidade possível, a libera
ção dos i"ecursos financeiros do Bartco do Brasil para a compra
da safra agrícola em Rondônia, através do sistema de Aqui
sição do Governo Federal- AGF.

. O SR. ARY KA~A (PMDB - SP. Pronuncia o seguinte
diSCurso.) -Sr. PreSidente, Sr" e Srs. Deputados, a estratégia
de sucateamento das empresas estatais, adotada pelo Governo
Federal, que já denunciamos desta tribuna relativamente à
Embraer, vem agora ameaçar a Petrobrás, outra pérola do
patrimônio público nacional.

É indubitável que a cobiça do setor privado sobre a Petro
brás atinja níveis exorbitantes. O Governo Collor, que não
admite a autogestão da empresa, cortou os investimentos ne
cessários à manutenção dos equipamentos e agora quer culpar
os funcionários por problemas de qualidade em alguns setores.

Ameaças de intranqüilidade e transferências pairam sobre
os funcionários da Petrobrás, neste momento, em São Sebas
tião, Litoral Norte Paulista, onde se localiza o terminal marí
timo Almirante Barroso, maior porto petrolífero brasileiro,
que tem sido vítima constante do sucateamento da Petrobrás.

Lá, funcionários mal-instrumentados lutam heroicamente
contra os rotineiros problemas ocasionados pelos equipamen
tos antiquados e - por que não dizer - obsoletos. Qual
é, então, a decisão da diretoria da empresa? Ao invés de
direcionar investimentos para a aquisição de novos equipa
mentos, acena com a transferência de aproximadamente tre
zentos funcionários, para que não tenham a possibilidade de,
com seus esforços, suprir essas deficiências e fazer com que
a máquina continue funcionando.

A versão da diretoria é a de que se faz necessária uma
transferência de funcionários da Superintendência de São Se
bastião (que será extinta) para Guarulhos, onde seria cons
truído novo Centro Administrativo. Para quem persegue a
qualidade total, diminuir a força da áreas de ponta, que efeti
vamente executam os objetivos da empresa, é um contra-senso
administrativo que chega a ser misterioso, muito estranho...

Afinal, a Petrobrás tem como finalidade a exportação
e a importação de petróleo, além dos serviços de prospecção
e exploração de lençóis petrolíferos, ou a construção de centros
administrativos? Onde se importa e exporta petróleo é em
São Paulo, e não em Guarulhos, onde se pretende erguer
um Centro Administrativo.

O que a atual diretoria tem feito é diminuir e sucatear
a Petrobrás, para depois contratar empreiteiras de amigos

que, a preços exorbitantes, passam a executar os serviços
outrora realizados pela própria empresa, a preços inferiores.

Essa ótica do favorecimento pessoal em detrimento do
interesse público tem sido duramente condenada pelo Sr. Pre
sidente da República, pela imprensa e pela opinião pública
nacional. A própria diretoria da Petrobrás já foi alvo de seve
ras críticas. Nós, que representamos os legítimos interesses
do povo do Vale do Paraíba e do litoral Norte Paulista, não
podemos permanecer calados, apáticos, quando esses inte
resses se vêem ameaçados por atitudes impatrióticas.

A transferência desses funcionários os obrigaria ao deslo
camento para localidades distantes, a exemplo de Manaus,
Porto Alegre e outras. Aproximadamente trezentas famílias,
radicadas há vários anos em São Sebatião, com filhos nas
escolas, com familiares na mesma localidade e dispondo de
casas próprias, então se veriam em situação irremediavelmen
te embaraçosa.

Além disso, haveria diminuição no consumo e no comér
cio, o que é extremamente grave, em uma cidade como São
Sebastião, em tempos de recessão como os de hoje.

Recebemos em nosso Gabinete, a visita de uma Comissão
de São Sebastião, composta dos Vereadores Walter Soares
Sampaio, Carlos Elpídio Pacheco Martins, Luiz Leite Santana
e José Mauro Torres Paes Leme, além do Sr. Ismael Benedito
de Souza, Diretor do Sindicato dos Petroleiros de São Sebas
tião, e do Sr. Maurício da Silveira Gonçalves, funcionários
aposentado da Petrobrás. Recebemos; então; das mãos desses
Senhores, documentos originários da Câmara Municipal de
São Sebastião e do Sindicato dos Petroleiros, referentes ao
assunto, os quais solicito a V. Ex" Sr. Presidente sejam incor
porados a este nosso pronunciamento.

Sr. Presidente gostaria de aproveitar a ocasião para enal
tecer a luta coordenada pelos Vereadores e pelos sindicatos
de São Sebastião que, através de um movimento pacífico,
mas firme em seus propósitos vêm defendendo a população
daquele Município.

Saibam, aqueles que se pretendem locupletar com o sofri
mento do povo, que este ainda tem sua voz, que nunca se
cansará de denunciar abusos dessa natureza. Saibam que o
Vale do Paraíba e o Litoral Norte Paulista têm nesta tribuna
um ardoroso defensor dos seus interesses, que não se calará
diante de iniciativas como esta. A crise social, que já comen
tamos, e a segurança da população de São Sebastião estarão
acima dos escusos int~ressespessoais que regem essa iniciativa.

Não permitiremos que aconteça um acidente de enormes
proporções pela falta de 'mão-de-obra especializada na Petro
brás, vitimando a população de São Sebastião e Municípios
vizinhos, para que seja plOvada a incoerência da intenção
da Diretoria da empresa.

Esperamos que as idéias moralizadoras do Sr. Presidente
da República vençam os torpes interesses no sucateamento
de empresas públicas, criadas e mantidas às custas do suor
do povo brasileiro, e que o entreguismo que caracteriza as
republiquetas governadas por capachos dos interesses interna
cionais seja banido de uma vez do solo pátrio.

Se o espírito público for maior do que o interesse pessoal,
os funcionários da Petrobrás permanecerão em seus cargos,
a empresa conquistará a auto-gestão e o Governo Federal
dará uma demonstração de seriedade e respeito à soberania
da Nação.

MATÉRIAS A QUE SE REFERE O ORADOR:
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Câmara Municipal de São Sebastião

Litoral Norte - São Paulo

G.P. Ofício n9 078/92
Senhores Senadores e Deputados:
Temos a intenção de denunciar uma manobra destinada

a, em nome da eficiência, afetar negativamente as operações
do maior terminal petrolífero da Petrobrás, em São Sebastião,
São Paulo, com graves riscos para o meio ambiente e para
o bem-estar social desta comunidade.

Os petroleiros do Terminal Marítimo Almirante Barroso
- TEBAR - foram surpreendidos com as notícias de que
a Petrobrás realizará cortes de pessoal, visando a alterações
administrativas, que reúnem procedimentos até aqui realiza
dos de maneira descentralizada em várias unidades da empre
sa. Feitos em nome de uma suposta otimização de recursos,
os cortes atingem os cargos e funções mais especializadas,
sem qualquer discussão prévia. Tais atitudes despertam
apreensão quanto a seus objetivos e às reais conseqüências
que podem acarretar.

O Terminal Marítimo Almirante Barroso-TEBAR - es
pecificamente, é responsável por movimentar 60% (sessenta
por cento) do petróleo importado pelo País, além de também
operar exportações. A Petrobrás tem anunciado planos de
passar a operar com GLP - gás liquefeito de petróleo 
que seria inclusive estocado com tecnologia inédita no País
em tancagem na rocha subterrânea.

Não há, pois, como suprimir funções técnicas e gerenciais,
necessárias à boa operação do terminal, sem colocar em risco
a eficiência do mesmo. Tememos, especificamente, pelos ris
cos que podem advir pelo subdimensionamento de equipes
e recursos destinados a garantir a segurança das operações,
aspecto primordial para a proteção dos trabalhadores, da co
munidade em geral e do meio ambiente como um todo. O
volume dos materiais descarregados, estocados e bombeados
para as refinarias de Cubatão, Paulínia e São José dos Campos
e a idade dos equipamentos justificam tais preocupações.

Neste momento de dificuldades econômicas que atravessa
o País, tais notícias têm sido também fator de insegurança
entre os petroleiros e para a comunidade de São Sebastião
em geral, visto o risco .de desemprego e a repercusão econô
mica negativa que o corte, justamente das funções mais bem
remuneradas, representará com certeza.

À vista disso, buscamos apoio para provocar uma revisão
de tal política, que, se teve bons objetivos, com certeza não
avaliou o vulto das repercursões reais. Queremos, acima de
tudo, que as eventuais alterações organizacionais sejam discu
tidas previamente com os petroleiros e com o conjunto da
sociedade, para que não tragam a insegurança, que viria não
apenas ameaçar a comunidade, mais contribuir para compro
meter a imagem e o desempenho deste patrimônio dos brasi
leiros que é a Petrobrás.

São Sebastião, 7 de abril de 1992. - Sebastião Gonçalves
Sant Ana, Presidente - Eulalia Lara d,e Oliveira, l' Secre
tária.

Vereadores: Walter Soares Sampaio - Carlos Elpidio
Pacheco Martins - Luiz Leite Santana -- Juan Manoel Pons
Garcia - José Mauro Torres Paes Leme - João Augusto
Siqueira - Jurandir dos Santos - Alber'to Fernandes Rodri
gues - Valter do Nascimento - Elpidio Pereira de Castro
- José Viola - Flavio Quirino de Moura - Joel Manoel
de Mattos.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA
DE DESTILAÇÃO

E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO DE CUBATÃO, SAN
TOS E SÃO SEBASTIÃO

Aos membros do
Congresso Nacional
BrasílialDF

Prezados Senhores,
Nestes momentos difíceis da política econômica brasi

leira, muitos salvadores da Pátria vêem a "qualidade" e a
"redução de custos" (incluindo aí a dispensa pura e simples
de pessoal) como a panacéia para todos os problemas, ou
seja, basta pensar em um remédio que o doente está curado.

Na realidade, é necessário que seja feito o diagnóstico
de uma situação, em após, um prognóstico, para então se
fazer um projeto de reestruturação.

Na Petrobrás, infelizmente, temos a implantação de uma
reforma administrativa para sanear supostos de<;perdícios
(que, quando existem, são provocados por aqueles estranhos
aos quadros da empresa), que, nesta contingência, é forçada
até a fabricar um déficit, para que se possa justificar interesses
escusos de alguns "brasileiros". Há estatal e estatal, cada
uma deve ser encarada em suas características particulares.

Não somos e não podemos ser contrários à modernização,
à exigência de qualidade,.a redução de custos quando neces
sária. O que não queremos é a implantação desta "moder
nização" a qualquer preço, às custas do sacrifício de trabalha
dores e da própria moralidade.

a reforma administrativa da Petrobrás está sendo feita
de forma abrupta, impositiva, contrariando o próprio conceito
de qualidade, que em hipótese nenhuma deve ser realizada
prejudicando o trabalhador, sob pena de lesar o produto final.

O sistema Petrobrás é construído de forma completa
mente heterogênea: refinarias, tancagens, plataformas, trans
portes produtos e navios, espalhados por todo o território
nacional e todos com características diferentes e com necessi
dades próprias. Tentar fazer uma política de redução de custos
apenas sobre porcentagens frias, de forma Iincar, é simples
mente absurdo e insano.

Hoje a Petrobrás é considerada uma grande empresa,
eficiente e lucrativa, por seus próprios méritos com qualidade
de produção e tecnologia de ponta, sendo a primeira no mundo
da pesquisa e produção marítima em águas profundas. E está
perdendo esta capacidade por causa do sucateamento de seus
equipamentos e instalações, e agora até mesmo de pessoal,
provocado, como já dissemos, por interesses escusos. E isto
não podemos aceitar. Dêem a livre gestão à Petrobrás, e
aí, sim, poderão cobrar compromissos concretos. A Petrobrás
gera hoje cerca de 50 mil empregos diretos e mais de 3 milhões
de empregos indiretos.

E agora chega a vez do Tebar. Medidas propostas no
início de 1991 (não sabemos baseadas em que estudos) atingem
esta unidade de uma forma totalmente absurda. Até funcio
nários que ocupavam cargos de chefia não tiveram conheci
mento das mesmas, pois vários tinham construído ou com
prado residências há pouco tempo. Não houve explicações
plausíveis, nem tampouco respeito à dignidade dos funcio
nários. É simplesmente necessária a implantação das refor
mas, e isto basta. Os cortes de pessoal no Tebar não condizem
com a sua realidade. Excetuando alguns itens, o Terminal,
na realidade, precisa de mais profissionais de campo, principal
mente na operação, na vigilância e na manutenção.
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O Tebar está completamente sucateado, e isto o Sindi
petro vem denunciando há anos. Temos comunicado, em todas
as ocasiões possíveis, a má qualidade do gereciamento do
Terminal, e nunca tivemos uma resposta concreta da direção
da empresa. Será que era este o objetivo pretendido? Primeiro
tornar a empresa doente, para depois aparecerem com remé
dios miraculosos.

Nós precisamos de pessoal e de qualidade. Os dois juntos,
um só não é suficiente. Não queremos empreiteiras em todos
os setores de serviço, porém abominamos o tratamento que
nossos companheiros trabalhadores das mesmas recebem,
principalmente agora, que serão os primeiros a serem sacrifi
cados, em nome da contenção de despesas.

O Tebar necessita urgentemente de uma reforma geral
em seus dutos, tanques e equipamentos. E isto significa investi
mento, sob pena de sacrificar a segurança do Terminal e da
comunidade sebastianense.

Para podermos compartilhar de um trabalho seguro, sem
posibilidade de riscos para os trabalhadores, para o meio am
biente e para a comunidade em geral, a união de esforços
de todos para esta reivindicação e o ponto principal. Não
podemos, sozinhos, nos, os petroleiros, ser responsáveis pelas
conseqüências daquilo que vimos denunciando sistematica
mente: o sucateamento do Terminal.

Diretoria colegiada do Sindipeiro
Santos, Cubatão e São Sebastião

MEDIDAS E METAS DE REDUÇÃO DE DESPESAS EM
1992

A Diretoria Executiva da PETROBRÁS a caba de apro
var medidas e metas para redução de despesas, propostas
pelas Superintendência dos seus diversos órgãos. Atingi-Ias
é de fundamental importância para toda a Companhia, pois
ao fazê-lo aumentará sua capacidade de gerar recursos inter
nos capazes de manter a coerência de sua capacidade finan
ceira· para a viabilização de seus resultados. Até mesmo a
possibilidade da manutenção da política salarial que vem sen
do praticada pela Companhia, que tem evitado o acúmulo
de perdas acentuadas do poder aquisitivo, dependerá do atin
gimento das metas propostas. As medidas e metas têm grande
abrangência e enfocam as seguintes áreas: organização e ges
tão, recursos humanos, serviços de terceiros, encargos, mate
rial e suprimento de petróleo e derivados. A seguir, destaca
mos os principais pontos do que foi aprovado. Maiores deta
lhes poderão ser obtidos nos respectivos órgãos de lotação.

Área de Organização e Gestão
Meta:
- Manutenção, para 1992, da meta de redução de 20%

do quantitativo de funções de chefia e fixação da redução
mínima de 5% do seu custo de supervisão, em relação a 1991,
tomando por base dezembro de 1989, enfatizando que a estru
tura de supervisão seja preferencialmente voltada para ativida
de-fim.

Medidas:
- prosseguimento da revisão de Normas e Manuais da.

Companhia, visando a adequá-Ias ao novo Estatuto; redução
da burocracia e consolidação das metas de descentralização
de atividades com 60 dias para encaminhamento à Diretoria
Executiva, pelos Departamentos e Serviços responsáveis, in
formatizando sua divulgação;

- manutenção do Programa de Redução de Serviços Au
xili'ares das Sedes (RJ e áreas operacionais), abrangendo os
serviços de copa, transporte, zeladoria e consumo de energia;

- determinação aos Departamentos e Serviço com ór
gãos sediados em uma mesma RegiãolEstado para que bus
quem atuação integrada no âmbito regional, otimizando os
recursos de apoio por intermédio de esquema de apoio reCÍ
proco;

- determinação aos Orgãos da Companhia e do sistema
Petrobrás para que, quando situados numa mesma cidade,
estudem a viabilidade econômica de se localizarem em uma
mesma instalação física, visando à redução de custos.

- determinação ao SEACE para que, em articulação
com a Asseme, apresente, dentro de 30 dias, propostas à
Diretoria Executiva no sentido de assumir a condição de único
órgão responsável pelas atividades de apoio administrativo
na Sede da Companhia;

- determinação ao SERPLAN e Sefin para que, trimes
tralmente, divulguem aos demais órgãos a situação econômi
co-financeira da Companhia, como forma de manter elevado
o nível de conscientização dos empregados sobre as condições
de opera ção da Petrobrás;

- implantação dos indicadores de desempenho dos or
gãos da companhia, com o objetivo de atingir metas e apurar
resultados, criando-se a postura de acompanhamento e avalia
ção dos índices estabelecidos.

Área de Recursos Humanos
Metas:
- Redução, até 31-12-92, da lotação de pessoal da Com

panhia para 95%, no máximo, do efetivo existente em
31-12-91, adotando princípios de gerenciamento de recursos
humanos dentro da filosofia básica de lotação-orçamento.

Medida de Suporte e esta Meta:
- Determinação ao SEREC para que, no prazo de 30

dias, adote providências que viabilizem a meta em questão
considerando os seguintes programas de caráter transitório:

- incentivo à aposentadoria;
- incentivo a saídas voluntárias;
- flexibilidade das normas de recursos humanos refe-

rentes a transferências, promoções e reclassificações;
- reciclagem e retreinamento de pessoal a ser remene

jado.)
-redução, em 1992, das despesas com horas extras ge

renciáveis e viagens a serviço, em 30% e 10%, respectiva
mente, relativamente a 1991;

- determinação a todos os órgãos para que no prazo
de 30 dias adotem providências que redimensionem suas lota
ções por intermédio da avaliação de suas atividades e da recon
ceituação de efetivos mínimos;

- determinação para que, no prazo de até 30 dias, os
órgãos qualifiquem a quantifiquem os efetivos de mão-de-obra
contratada por intermédio de serviços de terceiros que possam
ser substituídos por pessoal próprio, promovendo sua substi
tuição por excessos de mão-de-obra;

- reduação do efetivo de mão-de-obra contratada em
1992, de no mínimo 30%, relativamente a 1991, em função
da duas medidas anteriores.

Outras Medidas:
- suspensão, até ulterior liberação, de novas cessões à

Petrobrás dos empregados das outras empresas do sistema;
- determinação para que os resultados da qualificação

e quantificação dos efetivos de mão-de-obra contratada por
intermédio de serviços de terceiros, que possam ser substi
tuídos por pessoal próprio, sejam relatados ao SEREC fi?
prazo de até 30 dias, incluindo-se dados referentes às provl
dências adotadas, bem como indicações de carência e excessos
remanescentes, para que sejam analisadas as situações e pro-
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movidas, em nível da Companhia, as devidas orientações e
alocações;

- determinação para que o SEREC apresente, até
abril/92, proposta para reformulação'do Sistema de Remune
ração das funções de chefia.

Área de Serviço de TerceirolEncargos
Metas:
-redução em 15% dos custos da contratação de serviços

de terceiros, tendo como base a realização de 1991;
- redução em 4% dos custos com encargos, relativa

mente a 1991.
Medidas:
- apresentação, no prazo de 60 dias, de procedimentos

de simplificação para contratação de serviços com demandas
permanentes e repetitivas;

- divulgação, no prazo de 60 dias, de estudo sobre custos
unitários para transporte e alimentação em âmbito nacional;

- apresentação, em 90 dias, de um plano de redução
de exigências (de especificação, comerciais e financeiras), vi
sando obeter nas novas contratações uma redução de custos
em relação aos indicadores anuais;

- implementação, no prazo de 60 dias, de medidas para
manter permanentemente abertos os cadastros;

- estabelecimento, no prazo de 60 dias, de procedimen
tos de licitação e de implantação, instalaç:ão de agências dentro
dos órgãos operacionais ou utilização dos Bancos, visando
obter descontos e prazos para pagamento de passagens áreas
e de hotéis.

Área de Material
Metas:
redução em 5% dos custos com materiais, relativamente

a 1991;
- alienação, até 31-10-92, de 100% dos materiais de esto

que inativo alienável (AX-40), contabilizados em 31-12-91;
-redução em 20%, até 31-12-92, no SERMAT, ESPAL

e ESSAL, do tempo médio de execução da compra de mate
riais de maior dispêndio (que representem 85% das compras
de cada órgão).

Medidas Relativas ao Estoque:
- determinação aos órgãos para que apresentem ao SER

MAT, em 30 dias, plano de revisão dos parâmetros de supri
mento, reduzindo o tempo de imobilização em estoque de
materiais destinados à operação e investimento;

- redução dos valores globais dos estoque de gestão cen
tralizada, em 150 dias, redefinindo em 60 dias os critérios
para determinação dos materiais objeto de gestão global e
departamental e a metodologia da gestão de seus estoques;

-implantação, em nível departamental, de um sistema
de informação que viabilize a divulgação de equipamentos
(novos ou recuperados) disponíveis;

- Transferência, até 31-7-92, para o estoque inativo dis
ponível de toda a Companhia (AX-30) de todos os materiais
classificados no estoque ativo (AX-20 e AX-25) de cada órgão,
que estejam sem movimentçaão para consumo há 2 anos e
que não se caracterizem como intens f:stratégicos para conti
nuidade operacional;

- transferência, até 31-7-92, para o estoque inativo alie
nável (AX-40) de todos os materiais classificados como dispo
níveis (AX-30), que estejam sem movimentação há mais de
1 ano.

Medidas Relativas a Compras:
- avaliação, em 30 dias, de todos os processos de compra

de materiais destinados a programas de operação com valor

cumulativo que represente 85% do valor total da compra des
ses materiais em cada órgão, no sentido de reprogramá-las
para data mais tarde ou cancelá-las, redução de quantidades,
levando em conta a estrita necessidade operacional;

- reprogramação, em 30 dias, de compra de materiais
destinados aos programas de investimentos da Companhia,
de forma a receber o material o mais perto possível do uso,
com base nos cronogramas revisados dos investimentos defini
dos como prioritários pela Diretoria Executiva e nos respec
tivos çronogramas físicos.

Area de Suprimento de Petróleo e Derivados
Meta:
- Manutenção do estoque de petróleo em níveis compa

tíveis como a evolução da demanda de derivados no País.
A Companhia, por intermédio do SEREC, informará

regularmente sobre os resultados alcançados, em função das
medidas e metas ora divulgadas.

Já no dia 23 do corrente mês, o Presidente fará um pro
nunciamento a respeito do assunto, via TV Executiva.

O Sr. Adylson Motta, § 2e do artigo 18 do Regi
mento Interno, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Nilson Gibson, § 2", do artigo 18,
do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Passa-se ao

V - GRANDE EXPEDIENTE
Tem a palavra o SI. Jones Santos Neves.

O SR. JONES SANTOS NEVES (PL - ES. Pronuncia
o seguinte discurso.) -SI. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
no grave momento histórico que vive a Nação brasileira, venho
a esta tribuna para registrar, nos Anais desta Casa, e, talvez,
na sinalização dos caminhos que se vão delinear para o futuro
do País, a posição que, na minha visão, o Partido Liberal
deve assumir diante das adversidades que nos assolam.

Vamos pregar, alto e bom som, e de maneira inequívoca,
na esperança de sensibilizar a opinião pública brasil~ira, os
Srs. Congressistas, os partidos políticos, as autoridades consti
tuídas, e, notadamente, o Senhor Presidente da República;
vamos pregar,.Srs. Deputados, a única alternativa que, em
nossa visão, poderá evitar a total e ameaçadora degeneração
do Brasil. Porque o nosso País está degenerando, numa cres
cente aceleração. Estamos até mesmo convencidos de que
já chegamos, nesta hora, ao limiar do abismo final. Estamos
vivendo dias caóticos e quase fatais.

Partamos desta premissa incontestável, SI. Presidente.
Não nos façamos de cegos e surdos. Encaremos os fatos.
Olhemos em derredor: o Brasil está definhando como nação;
o seu povo está sendo destruído; as instituições estão se dete
riorando; o Estado está inerme e impotente diante da tragédia
apavorante.

De que necessita o País, Srs. Deputados, para se soerguer,
readquirir dignidade e dar aos seus filhos um mínimo de quali
dade de vida? Emendar a Constituição e acabar com a estabili
dade do servidor público? Instituir o parlamentarismo? A
monarquia? Controlar o déficit público? Negociar a dívida
externa? Liquidar a inflação? Aumentar a arrecadação do
Tesouro? Não, Srs. Deputados... Não. Tudo isto constitui
problemas menores, e se trata de efeitos, não de causas.

Em realidade, a mais importante e primordial de todas
as causas, a causa que está escondida atrás de todos os efeitos
é a destruição da moral e do caráter, indiscriminadamente.
Vou demonstrar, aqui e agora, que não estou enganado neste
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diagnóstico. Não se pode construir uma nação digna com cida
dãos indignos. Não há regime de governo, medida provisória,
pacote econômico ou discurso inflamado que possa resolver
o drama de nosso País. Antes de tudo, é preciso curar os
seus cidadãos, atacados pelo bacilo cruel que caracteriza a
moléstia da imoralidade.

Para caracterizar que estamos vivendo a síndrome terrível
da degenerescência moral, alinharei apenas um conjunto de
manchetes que freqüentaram os nossos jornais e revistas no
primeiro trimestre deste ano:

* "investigada formação de quadrilha no Ministério do
Trabalho;"

* "ex-Ministra admitiu ter sido avisada de irregularidades,
mas disse que não podia fazer nada;"

* "entre Brasília e Alagoas desaparecem SOO bilhões de
cruzeiros;"

* "construção de hospitais em Maceió fica somente no
aterro;"

* "sigilo bancário faz da Suíça o paraíso dos sonegadores
brasileiros;"

* "auditores do Tribunal de Contas investigam no Acre
obras superfaturadas com recursos do FGTS;"

* "sangria de 40% no FGTS por falta de fiscalização;"
* "prática generalizada de superfaturamento nas obras

públicas do País;"
* "manipulação generalizada nas regras de participação

das concorrências públicas;"
* "TV Globo e Caixa Econômica acusados de fraudes;"
* "denúncias de irregularidades envolvem Ministério da

Agricultura e empreiteira OAS;"
* "conluio entre empreiteiros e parlamentares na Comis

são de Orçamento;"
* "ministro do Trabalho subornado com apenas US$30

mil;"
* "ministro da Saúde envolvido na sobrevenda das bicicle

tras;"
* "secretário de Assuntos Estratégicos comanda quadri

lha de negócios obscuros dentro da Petrobrás;"
* "lobbys em Brasília: pressão legítima ou corrupção im

pura?"
E etc.

Os escândalos envolvendo subornos e corrupções atingem
magnitude apavorante. O atual Orçamento da República gira
em torno de Cr$4S0 trilhões, ou seja, US$22S bilhões. A
soma dos recursos brasileiros desviados ilicitamente para os
bancos suíços, segundo o Deputado socialista Jean Ziegler,
atinge agora US$60 bilhões, ou seja, quase 30% do orçamento
da República! (O Deputado suíço acrescenta: "Trata-se de
dinheiro sujo, obtido às custas da miséria do país, fruto da
corrupção do Governo, fruto de oligarquias privilegiadas que
transferiram para cá seus milhões de dólares, com a plena
cumplicidade dbs banqueiros suíços").

Temos talvez, atualmente, a mais alta taxa de inflação
do mundo. E, certamente, existe uma relação muito íntima
entre inflação e corrupção. Sinto-me quase em condição de
afirmar que o mais forte componente da inflação brasileira
é a corrupção brasileira.

A corrupção brasíleira é completamente atípica. Porque
a corrupção brasileira é - ao contrário dos outros países
do mundo - corrupção com impunidade.

É por isso que talvez ela seja também a mais alta de
mundo

Sr. Presidente, a crise de moralidade que começa a crista
lizar no espírito do cidadão brasileiro e irradia hoje pela famí
lia, pelo Município, pelo Estado e pela Nação. Incutiu-se
ao País a mentalidade apregoada pela chamada "lei de Ger
son", em que não se pode perder qualquer oportunidade de
retirar o máximo proveito de qualquer situação. Doa a quem
doer. Rouba-se escancaradamente... corrompe-se sem pejo,
sem qualquer remorso. Mata-se com requintes de crueldade.
O homo sapiens brasileiro náo está evoluindo, está de marcha
a-ré na história da evolução das espécies. Está voltando à
barbárie e se enquadrando rigorosamente à celebre definiçáo
de Rui Barbosa: está, mais do que nunca, "achincalhando
a honra, rindo-se da virtude e sentindo vergonha de ser ho
nesto".

A corrupção que se instalou nas Prefeituras Municipais,
nos Estados, na União, em todos os serviços públicos, corrup
ção desenfreada, aberta e explícita, é um aspecto apenas da
profunda crise de moralidade que vem destruindo o País.
A corrupção no setor público, Sr. Presidente, é responsável
de primeira grandeza na geração de todas as misérias que
assolam o nosso povo.

Para demonstrá-lo, basta citar, apenas, um exemplo eluci
dativo.

Tomemos então, ao acaso, o episódio de'um certo advo
gado, cidadão brasileiro, formado talvez por alguma univer
sidade pública, isto é, mantida pelos cofres públicos, o que
significa pelos demais cidadãos. Esse senhor se associa a magis
trados, a servidores públicos, a trabalhador brasileiro e, so
mente ele, rouba 20 bilhões de cruzeiros dos trabalhadores.
Em dinheiro de hoje seriam 80 bilhões de cruzeiros.

Enquanto esse homem estoca meia tonelada de ouro,
compra dezenas de imóveis, jóias, dólares, (sabe-se lá quantos
depositou na Suíça), milhares de miseráveis sucumbem nas
filas impiedosas da Previdência Social.

Mas o que significam 80 bilhões de cruzeiros? São 80
mil vezes 1 milhão de cruzeiros. E um milhão de cruzeiros,
por outro lado, é cerca de 12 vezes 80 mil cruzeiros. Resu
mindo: apenas com o roubo desse advogado criminoso, o
País poderia alimentar, por exemplo, SO mil menores abando
nados pelo período de um ano. E a soma de SO mil menores,
SI. Presidente, seja talvez a totalidade dos menores abando
nados de todo o Estado do Rio de Janeiro. Por conta apenas
desse crime hediondo, 50 mil crianças estão na marginalidade,
na mendicância, sobrevivendo nas calçadas, debaixo de pon
tes, passando frio e fome; e SO mil crianças são 5.0 mil adultos
que, amanhã, se espalharão pelo País com a revolta no coração
e com o ódio nos olhos. Tudo por conta de um cidadão brasi
leiro que soube aproveitar-se, com safada sabedoria, do clima
de permissividade e impunidade que caracteriza, dolorosa
mente, a realidade brasileira.

A desgraça poderia se multiplicar, apenas no Rio de Ja
neiro, quando se sabe que a estimativa de ladroagem, também
apenas no I!"";, esteve estimada em 100 bilhões de cruzeiros;
vale dizer 4uu bilhões de cruzeiros, em moeda de hoje. Utili
zando novamente a nossa unidade de desgraça pública 
o menor abandonado - seriam, pois, 3S0 mil crianças na
marginalidade que poderiam usufruir de um atendimento dig
no, apenas por conta dos crimes perpetrados em uma institui
ção pública, em um Estado brasileiro, por algumas dezenas
de criminosos.

Sr. Presidente, quanto alcançará o montante total desvia
do dos cofres públicos, somando-se este exemplo dado aos
milhares e milhares de outros exemplos semelhantes?
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Há quem afirme que o valor atinge anualmente a mais
de US$100 bilhões, ou seja, perto de 30% de todo oPIB
nacional. A se acreditar nessa cifra, a simples eliminação da
corrupção e da fraude seriam então suficientes para pagar
à vista toda a nossa dúvida externa, eliminando definitiva
mente a inflação.

Para melhor conhecer a verdade do quadro, necessário
se torna aprimorar os instrumentos capaz,es de medir os índices
de corrupção. Os governos incompetentes nos jogaram na
economia mais indexada do mundo. Contabiliza-se hoje, dia
riamente, a emissão e prevalência de 156 indicadores econô
micos diferentes, emanados de 35 institutos ou entidades espe
cializadas. Será que nenhum deles é capaz de estruturar um
índice para acompanharmos, mensalmente, os indicadores
morais e o grau de corrupção?

SI. Presidente, Srs. Deputados, não existe tema mais
importante para a Nação, nestas ~ltimas décadas, do que este
de que estamos tratando agora. E o tema corrupção e desen
volvimento. Pois bem. Desenvolvimento econômico e desen
volvimento social que jamais voltarão a existir neste País se
não for interrompida a escalada trágica da corrupção.

O Dr. David Osterfels é um professor associado de ciên
cias políticas do Colégio São José de Renssealer, Indiana,
Estados Unidos. Ele escreveu importante trabalho exatamen
te sobre esse tema, isto é, corrupção e desenvolvimento.

Vale a pena reproduzir, nesta oportunidade, três dos seus
conceitos:

1. Quanto à definição da corrupção:
"Uma definição de corrupç~iodeve incluir ao mes

mo tempo os que trabalham dentro e fora dos governos.
A corrupção política pode, então, ser definida assim:

a) Atividade de indivíduos de fora do governo que
conferem vantagens a um funcionário, a fim de indu
zi-lo a permitir o rompimento das leis ou regulamentos,
ou sua modificação, relaxamento ou revogação, de for
ma a resultar em benefício direto e imediato;

b) Atividades de indivíduos de dentro do governo,
para obter vantagens para si próprios, para seus paren
tes ou amigos, e que se utilizam de suas posições para:
pedir ou aceitar vantagens de pessoas da iniciativa pri
vada, na troca de concessões de benefícios diretos e
imediatos para esses indivíduos; ou promulgar ou rejei
tar leis ou regulamentos cujo efeito imediato resulte
em benefício próprio."

2. Quanto a crescimento econômico e corrupção:
"O mercado livre produz desenvolvimento econô-

mico de duas maneiras:
a) expandindo as exportações físicas;
b) aumentando o valor dessas exportações.
Tanto mais alguém caminhe de um livre mercado

para um fechamento de mercado, tanto mais os avanços
do desenvolvimento econômico ,estarão prejudicados.

Segue-se que os atos de corrupção que movem
a economia na direção do mercado livre são economi
camente vantajosos; e os que inibem as operações de
mercado são economicamente prejudicados."

Esta colocação está em consonância absoluta com aquilo
que tenho teimosamente afirmado, desta tribuna: na medida
em que cresçam a desestatização e a descartelização, decres
cerá proporcionalmente a corrupção.

3. Quanto às conclusões:
"Este ensaio faz a distinção entre os dois diferentes

tipos de corrupção: corrupção restritiva, que reduz as
oportunidades para as medidas de interesse social, re
tardando portanto o crescimento econômico; e corrup
ção expansiva, que, expandindo as oportunidades para
as realizações sociais produtivas, torna-se economica
mente vantajosa..."

"Aqueles que se interessam pelo tema da corrup
ção e do desenvolvimento econômico devem centrar
a sua atenção na redução da quantidade de atividades
desenvolvidas peJo governo que ;ncitam e encorajam
a corrupção. Esforço de tal ordem reduzirá ambos os
tipos de corrupção e encorajará o crescimento econô
mico e o desenvolvimento. A corrupção restritiva será
reduzida porque quando as atividades de governos fo
rem restringidas haverá menos oportunidades de usá
las como um veículo de transferência de riqueza; e
então menos tempo, dinheiro e esforço serão investidos
em tais tentativas. E uma vez que a corrupção expansiva
é relacionada positivamente com a corrupção restritiva,
a primeira declinará na mesma proporção da segunda.
Ainda mais, haverá menos necessidade de recorrer a
tais atividades quando as restrições à liberdade que
as estimulam forem reduzidas."

Está, portanto, ratificada a minha insistente reiteração
de que o liberalismo social de mercado é o único caminho
para destruirmos, definitivamente, o pavoroso monstro da
corrupção.

SI. Presidente, Srs. Deputados, minha convicção plena
é a de que o problema máximo desta nação está localizado
exatamente nesse combate, e de que não existe prioridade
maior do que a revolução do caráter e a completa reformulação
na ordem moral. O pior de tudo é que, sem conseguir resultado
nessa luta, não conseguiremos construir a nossa democracia
e não conseguiremos, para nosso povo, nenhuma justiça so-
cial. .

Porque o que acontece hoje é que milhões e milhões
de brasileiros - um verdadeiro exército de miseráveis 
estão sendo estiolados e flagelados por algumas centenas ou
milhares de criminosos insensíveis a qualquer preocupação
social.

Quando, no País inteiro, mulheres, velhos, crianças e
trabalhadores desmair.m ou falecem nas filas dos nossos hospi
tais; quando acontecem milhares de mortes por ano, por falta
de atendimento médico, por falta de leitos, por falta de equipa
mentos, de medicamentos, de médicos, a culpa disso certa
mente não estará na falta de recursos públicos - a culpa
é dos criminosos insensíveis, agentes diabólicos do suborno
e da corrupção.

Quando as escolas públicas não são capazes sequer de
fornecer um caricato arremedo de educação aos nossos filhos,
compelindo uma legião crescente de pais, a cada ano, à dese
ducação, à "desmatrícula" ou ao sacrifício econômico imposto
por inúmeros colégios particulares, a culpa disso não estará
também na falta de recursos públicos - a culpa é outra vez
dos mesmos criminosos e dos mesmos agentes do enrique
cimento ilícito e da insensibilidade social.

Quando endemias, epidemias e doenças provocadas pela
falta de saneamento básico das cidades ceifam milhares de
vidas pelo País afora, busquem-se os mesmos criminosos da
fraude e agentes da corrupção.
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Quando os centros urbanos são invadidos - e mais e
mais a cada ano, com a mendicância, a prostituição, a margina
lidade, o crime, o estupro, o tráfico de drogas, o descaso
e a violência para com as crianças carentes, não nos revoltemos
contra o Estado, revoltemo-nos contra os mesmos criminosos
da fraude e agentes da corrupção.

SI. Presidente, a maldição moral que se abateu sobre
nossas cabeças, não será combatida nem vencida se as forças
responsáveis pelo destino do País, que nós constituímos neste
Congresso Nacional, não elegerem como absoluta prioridade,
com inadiável prioridade, o combate à fraude, ao suborno
e à corrupção em todas as esferas do setor público nacional.
Que o caráter volte a existir realmente para todos os dirigentes,
e que haja o reconhecimento da sacralidade do dinheiro públi
co. Se temos de mudar a Constituição, que a mudemos; se
há de se desrespeitar direitos individuais, que sejam desrespei
tados, se for para punir aqueles que venham a adotar, no
futuro, a ousadia de lançar mão de um centavo que seja do
dinheiro público em proveito próprio; que se criem tribunais
especiais, policiais, estruturais, procedimentos, dispositivos
constitucionais, legislação, mentalidade e conscientização para
que os criminosos da fraude e agentes da corrupção operando
sobre a coisa pública, os coniventes, os omissos ante o hedion
do crime que se perpetra a cada momento e em cada lugar
deste País sejam definitivamente punidos e definitivamente
execrados pela opinião pública.

Concedo o aparte, com muito prazer, ao nobre Deputado
João Fagundes.

O Sr. João Fagundes - Nobre Deputado, ouço com muita
satisfação o pronunciamento de V. Ex' e o alerta que faz
ao plenário e à Nação quanto a esse vírus que grassa e traz
a corrupção para a vida pública brasileira. Congratulo-me
com V. Ex' por seu oportuno pronunciamento. Devo dizer
a V. Ex' que a alma de qualquer reforma é a reforma da
própria alma. Se o homem não modificar a si ,mesmo, esses
problemas que V. Ex' aponta irão continuar. E preciso que,
no nosso próprio meio, nas lideranças políticas, nas represen
tações políticas, haja esse depuram~nto do caráter, para que
efetivamente representemos com dignidade aqueles que para
cá nos enviaram. Cumprimento V. Ex' pelo seu pronuncia
mento e, mais uma vez, o parabenizo pela oportuna advertên
ciaque nos traz esta manhã.

O SR. JONES SANTOS NEVES - Agradeço a V. Ex'
suas palavras, que enriquecem o meu pronunciamento e 
devo dizer-lhe - estão em plena consonância com aquilo
que defendemos já há muito tempo nesta Casa; ou seja: sem
transformarmos os homens, não transformaremos a socieda
de.

Ao encerrar, quero enfatizar que recomendo a prática
da efetiva e livre economia de mercado. Enquanto houver
cartéis, enquanto houver estatização da economia, não haverá
liberalismo social suficiente para que efetivamente marchemos
avante na nossa campanha de recuperação moral da sociedade.

Vamos praticar a livre economia de mercado.
Vamos valorizar o liberalismo social.
Vamos desestatizar e vamos descartelizar.
E vamos, sobretudo, empreender a verdadeira revolução

do caráter - única forma de mudar os homens e os dirigentes,
para mudar a Nação.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Com a palavra

o nobre Deputado Renato Vianna, para uma Comunicação
de Liderança, pelo PMDB. S. Ex' dispõe de oito minutos.

O SR. RENATO VIANNA (PMDB - SC. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, assomo
esta tribuna para destacar a importante decisão proferida pelo
Plenário desta Casa na tarde de ontem, quando, atendendo
a uma consulta formulada pelos Deputados Prisco Vianna,
Gastone Righi, Genebaldo Correia e João Almeida, através
do encaminhamento feito pelo ilustre Presidente, Deputado
Ibsen Pinheiro, nos termos do art. 32, inciso 11, letra c, do
Regimento Interno, indagava da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, a qual V. Ex' integra como um dos
seus mais brilhantes membros, sobre o quorum para delibe
ração a ser exigido na apreciação de proposta de emenda
à Constituição.

Vejam V. Ex' e também os Srs. e Sr" Deputados o que
o art. 47 da Constituição Federal estabelece como regra:

"Art. 47. Salvo disposição constitucional em
contrário, as deliberações de cada Casa e de suas Co
missões serão tomadas por maioria dos votos, presente
a maioria absoluta de seus membros."

Mas, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, há exceções
a essa regra. Gostaríamos de lembrar que o art. 60, § 29,

do próprio texto constitucional estabelece:

"Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:

§ 2~ A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, conside
rando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos
dos votos dos respectivos membros."

E, mais adiante, Sr. Presidente, no art. 69, caput, a Cons
tituição faz outra ressalva:

"Art. 69. As leis complementares serão apro
vadas por maioria absoluta. "

Além do mais, convém também, neste instante, já se
definir, para que se possa de vez tirar dúvidas, o quorum
necessário para a rejeição de veto.

O próprio texto constitucional estabelece, no art. 66, §
4°:

"Art. 66.

§ 49 O veto será apreciado em sessão conjunta,
dentro de trinta dias a contar do seu recebimento, só
podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta
dos Deputados e Senadores, em escrutínio secreto."

Portanto, Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, a Presi
dência da Casa entende, ou entendia até ontem, que o quorum
para deliberação seria de três quintos, conforme determina
o art. 60, § 2~, da Lei Maior, considerando-se, pois, a proposta
aprovada se obtiver 302 votos favoráveis.

No entanto, para que a sessão se realize, o quorum neces
sário, na falta de dispositivo constitucional que o estabeleça,
seria o de maioria absoluta, consoante o que estabelece o
art. 47. Assim, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, seria
necessária a presença de 252 Deputados para se dar início
à sessão. Se o número fosse mel).or, dar-se-ia o adiamento;
se igualou maior, iniciar-se-ia a sessão, e, considerando a
hipótese de não se ter atingido os 302 votos necessários para
aprovação da matéria, a proposta seria rejeitada.
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Ora, Sr. Presidente, gostaria de dizer a V. Ex" que essa
decisão é importante não só porque proferida na consulta
suscitada, já em outubro do ano passado, pelos nobres Depu
tados Prisco Viana, Gastone Righi, Genebaldo Correia e João
Almeida, mas porque se tornou atual, tendo em vista a recente
decisão proferida nesta Casa sobre a antecipação do plebiscito.

Registre-se, aliás, o ato de grandeza. do Presidente desta
Casa, ao acatar na íntegra a decisão da egrégia Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, que contou com inter
venções de dois juristas importantes. Refiro-me aos Depu
tados Nelson Jobim e Roberto Magalhães.

Finalmente, com a retirada do próprio recurso da Lide
rança do PDT, que reconheceu o acerto da decisão proferida
pela Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pratica
mente se espancam todas as dúvidas desta Casa quanto ao
nosso Regimento.

Portanto, o quorum exigido para deliberação e votação
das emendas constitucionais é de 302 Deputados. Nos casos
de rejeição de veto, é preciso haver maioria absoluta de 252
Deputados, assim como nos casos de dl~liberação e votação
das leis complementares.

Por isso, Sr. Presidente, agradeço e quero aqui dizer
da importância dessa decisão, que, de uma vez por todas,
esclarece que o nosso Regimento passa agora a tomar por
base esse número mínimo para decisões, em consonância com
os preceitos constitucionais.

Muito obrigado.

O Sr. Chico Vigilante - Sr. Presidente, peço a palavra
pela Liderança do Partido dos Trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Nobre Depu
tado Chico Vigilante, V. Ex., com amparo regimental no §
19 do art. 66, falará em nome da Liderança do PT durante
três minutos.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, verificando o último lance de
markeüng político do Presidente Fernando Collor de Mello,
na chamada escolha ministerial, podemos observar, como já
disse o companheiro Lula, Presidente do meu partido, que
a intenção verdadeira é parar as investigações sobre corrupção.

A montanha pariu efetivamente um rato, Sr. Presidente.
Ao verificarmos os nomes escolhidos para ocupar os cargos
de Ministro, chegamos à conclusão de que o Presidente da
República, que afirmou, em janeiro de 1990, que não esco
lheria ninguém que já tivesse pertenciado a governos anterio
res para ajudar a dirigir os destinos da Nação, buscou exata
mente o que houve de pior nos governos anteriores. Refiro-me
àqueles integrantes da ditadura militar que calaram a Nação,
que censuraram a imprensa, que mataram lideranças sindicais,
que torturaram e expulsaram trabalhadores e políticos do País,
que fecharam o Congresso Nacional. No entanto, agora o
Presidente Collor aparece com essa gente, fazendo alusão
à modernidade! Onde está essa modernidade?

Sr. Presidente, o Governo Collor tem cheiro de mofo,
é um Governo mofado. O Presidente Collor de Mello buscou
nos armários da ditadura o que havia de mais retrógrado
na Nação para integrar o seu Governo. E mais: tirou alguns
batedores de carteira, como o ex-Ministro Antônio Magri
e outros que estavam por aí e convocou os grandes ladrões
da economia nacional, que entregam efetivamente as riquezas
do País lá fora.

Já ouvimOS aqui integrantes de todos os partidos reclama
rem contra os banqueiros, dizendo serem eles o mal maior

deste País. Todo mundo diz isso aqui, e até a UDR já o
disse. Entretanto, Sr. Presidente, o Governo Collor, neste
instante, pode ser caracterizado como a república dos banquei
ros. Existem nada mais, nada menos, do que seis Ministros
ligados a banqueiros, seis Ministros dirigentes de banco, e
até presidentes de banco, e mais dois integrantes do Governo
que ocupam cargos estratégicos, como é o caso dos Presidentes
do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, que tam
bém são banqueiros. Portanto, é a república dos banqueiros.
Imaginar que banqueiro vai fazer com que os juros caiam
neste País é a mesma coisa que achar que o rato vai tomar
conta direitinho do queijo, ou que a raposa vai cuidar muito
bem da galinha.

Então, Sr. Presidente, creio que efetivamente a classe
trabalhadora não pode esperar nada deste Governo. Esta Casa
e as forças políticas democráticas deste País, acima de tudo,
devem estar em estado de alerta, porque o Governo se compõe
de pessoas que ajudaram fechar este Congresso Nacional e
que - quem sabe? - estão de volta exatamente para tentar
suprimir as liberdades democráticas deste País.

O Sr. Uldurico Pinto - Sr. Presidente, eu queria comple
mentar o tempo da Liderança do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Nobre Depu
tado Uldurico Pinto, a nobre S~ Deputada Maria Luiza Fonte
nele utilizou dois minutos do tempo da Liderança do PSB.
Resta um minuto. Concedo a V. Ex' a palavra para falar
por um minuto.

O SR. ULDURICO PINTO (PSB - BA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Sr" e Srs. Deputados,
nada mais digno de nosso entusiástico apoio do que o movi
mento iniciado por entidades nacionais e estrangeiras pela
indicação de D. Pedro Casaldáliga para o Prêmio Nobel da
Paz de 1992, quando se comemora os quinhentos anos do
descobrimento da América.

De fato, Sr. Presidente, não há quem, conhecendo a
pessoa, as idéias e, sobretudo, a vida de D. Pedro Casaldáliga,
não reconheça a grandeza desse homem, que se afirma na
simplicidade e na humildade de um santo.

Nascido na Espanha, o Brasil é sua Pátria de eleição;
nomeado Bispo de São Félix do Araguaia, abandona o Velho
Mundo e dá "um pulo no vazio do outro mundo", ao qual
se entrega, assumindo por inteiro ::l vida e as dificuldades
de seu povo.

Sr" e Srs. Deputados, a força impulsionadora da vida
de D. Pedro, vamos encontrá-la na sua ânsia por justiça,
que se expressa em sua luta pela dignidade aviltada dos pobres
e pelo processo de libertação dos oprimidos, em sua inque
brantável esperança, na firme determinação de jamais se en
tregar ao desânimo, de sempre confiar no futuro da fraterni
dade entre os homens.

Essa crença na Justiça e na Esperança - título, aliás,
de um de seus livros - está firmemente alicerçada em seu
comprometimento total com o Cristo e em seu ines'gotável
amor aos irmãos.

Repetida e constante, está a sua profissão de fé presente
em suas palavras e escritos:

"Mortos os ídolos e os fantasmas, creio firmemen
te, creio unicamentenEle , o Deus-Homem, que assu
miu. revolucionou e solucionou a História humana e
é o Rosto verdadeiro do Deus Vivo e o Rosto primo
gênito do Homem Novo."
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E do amor a Cristo deriva seu amor aos homens, a todos
os homens, sem distinções ou exclusões: "Eu tenho fé, amo
Jesus Cristo apaixonadamente e faço questão de amar todo
mundo". São palavras suas.

É essa fé profunda e total a razão e explicação de sua
ação política.

"Estou aqui para servir ao Pai de Nosso Senhor
Jesus Cristo e para trabalhar pelo reino. Mas eu tenho
uma fé. Quero evitar qualquer tipo de dicotomia e,
então, devo me preocupar com a Terra e o Céu, com
as almas e com os corpos, com a pessoa e com a socie
dade, com a família humana e com a família dos filhos
de Deus."

E, em outra ocasião, afirmou:

"Viver a fé sem a política seria viver uma fé desen
carnada, uma fé sem responsabilidade. Seria amar a
Deus sem amar os irmãos."

Para o D. Pedro, o único caminho para uma paz verda
deira é aquele que se origina na Justiça. E o caminho da
busca da Justiça é o que esse homem vem trilhando, incansa
velmente, imperturbavelmente, na defesa apaixonada e cons
tante dos direitos humanos, com atenção particular à situação
dos índios e dos lavradores, em especial aos sem-terra de
toda a América Latina.

Sua convicção é de que a questão da terra é básica:

"Acho que esse ainda é o problema do Brasil,
se entendemos a terra como rural e urbana e se enten
demos a terra como problema que provoca a própria
emigração do campo e o inchaço das cidades."

E na Brblia vai buscar os fundamentos para a sua visão
da terra como bem comum:

"A terra é para os filhos da terra. Se todos os
filhos da terra não temos possibilidade de vivermos
nessa terra em termos humanos, a terra deixa de cum
prir a sua finalidade. Esse é um argumento que ninguém
poderá contestar. Não é só um argumento de fé, mas
de razão minimamente humana."

Em D. Pedro temos um cristão com a fisionomia de nosso
tempo: o do contemplativo na ação. Como já se afirmou,
"trata-se de uma santidade política e não de uma santidade
privatizante e intimista". Política, no sentido de mediação
da justiça social, fator primordial para a verdadeira Paz.

Sr~' e Srs. Deputados, são essas, entre outras, as razões
que nos levam a apoiar entusiasticamente a propositura do
nome de D. Pedro Casaldáliga ao Prêmio Nobel da Paz de
1992. Convidamos, também, todos os que ainda crêem que
o advento da real justiça social, da paz e da fraternidade
entre os homens são sonhos dignos não só de serem sonhados,
mas de se concretizarem em nossas ações, a juntarem-se a
nós.

Era o que tinha a dizer.

o SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - A Mesa agra
dece ao nobre Deputado Avenir Rosa a paciência que teve
em ouvir, na forma regimental, a palavra das Lideranças dos
diversos partidos com assento nesta Casa.

Tem agora a palavra S. Ex', que disporá de vinte e cinco
minutos para fazer o seu pronunciamento.

o SR. AVENIR ROSA (PDC - RR. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr'> e Srs. Deputados, é obrigação
nossa manter a democracia sempre com as portas abertas,
em toda a sua amplitude. Assim, temos certeza de que as
Lideranças se manifestaram em benefícios do nosso País.

Quero, antes de começar meu pronunciamento, também
prestar aqui uma homenagem ao nobre Deputado Melquíades
Neto, do Tocantins, que aqui chega para integrar as fileiras
do Partido Democrata Cristão.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, ao ocupar esta tribuna
neste Grande Expediente, nossas primeiras palavras não pode
riam deixar de ser dirigidas ao meu povo e ao meu Estado
de Roraima, agradecendo sempre o apoio e a confiança de
todos os segmentos sociais e reafirmando meu compromisso
em prol dos interesses e da proteção aos menos favorecidos
a nível regional e nacional. Não poderia também, neste mo
mento histórico em que o Sr. Presidente da República repensa
o País, deixar de prestar minhas homenagens a esse bravo
estadista.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, luta o Presidente
da República para rearrumar o Ministério, depois de expur
gá-lo de nomes que não se fizeram dignos de sua confiança
e cWpois de aceitar a demissão de outros, dignos homens p'úbli
cos, em razão de uma necessidade institucional que determi
nava o chamamento de todas as forças vivas de sociedade
para participarem do processo de renovação dos quadros diri
gentes do País.

Na avaliação geral das mudanças efetuadas pelo Sr. Presi
dente da República, percebeu-se, Sr. Presidente, que o País,
como um todo, saiu vitorioso.

Os nomes cooptados trazem uma nova fisionomia para
o Governo, dando-lhe maior confiabilidade e melhor trato
político, sem que se desmereçam nesta apreciação algun~ pou
cos nomes entre os que se foram, citando, como elemento
referencial, a figura do ilustre Senador Jarbas Passarinho,
homem público .que merece a consideração e o apreço da
Nação brasileira, mercê de sua respeitabilidade pessoal, que
se coloca aCIma de qualquer suspeita.

Mudança geral!
Mudou a face do Ministério da Ação Social, que, agora,

com o Deputado Ricardo Fiúza, deixou de ser mero balcão
de favores clientelistas, passando a ser uma Pasta politica
mente orientada para o atendimento do País como um todo,
sem distinções que humilham, sem discriminações que ofen
dem o sentido da unidade e da integridade nacional.

Mudou a Secretaria de Assuntos Estratégicos!
Chega para o cargo o ilustre Professor Eliezer Batista,

cuja folha de serviços prestados ao País o respalda para a
missão assumida e para tantas outras de iguais ou maiores
responsabilidades.

Chegam ao ministério outros nomes que trazem consigo
histórias de passados de trabalho e de honradez. O Ministro
Célio Borja e o Ministro Jorge Konder Bornhausen, um para
ser de fato o Ministro da Justiça e o outro para ser, igualmente
de fato, o Coordenador Político, o interlocutor do Governo
com o Congresso Nacional.

Chegam ainda Pratini de Moraes, Ángelo Calmon de
Sá, Deputado João Mellão e o Senador Affonso Camargo.

Louvo, Sr. Presidente, a coragem do Presidente Fernando
Collor em se desfazer da companhia de amigos pessoais, para
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substituí-los por quem possa melhor conduzir os destinos dos
órgãos que passam a assumir.

Louvo a humildade do Presidente da República, que assu
miu pessoalmente a responsabilidade das mudanças que se
operam, deixando de lado sentimentos de fraternidade, para
colocar-se acima de tais elementos circunstanciais, buscando
unir-se a pessoas que nem mesmo de seu círculo de amizade
fazem parte, mas que integram a nata da dignidade nacional
e da respeitabilidade que se exige para o bom desempenho
do cargo público.

Louvo a aproximação do President(~ da República com
a classe política, através de seus novos e abalizados interlocu
tores, entendendo, Srs. Deputados, que tal procedimento for
talece a democracia, destaca a importância e o valor do Con
gresso Nacional e dos partidos políticos, reacendendo o diálo
go nacional e abrindo espaço para que se forme um Governo
de coalização, integrado por todas as correntes de pensamen
to, de modo a que cada qual possa emprestar sua colaboração
no processo de recuperação da melhor imagem do País, interna
e externamente.

Ouço, com prazer, a nobre Líder do PTR, Deputada
Eurides Brito.

A S~ Eurides Brito - Nobre Deputado, gostaria de para
benizá-lo pelo seu pronunciamento e dizer que reforma minis
terial faz e sempre fez parte de qualquer Governo. Vivemos
num regime presidencialista. Portanto, a escolha de integran
tes para cargos de confiança é da responsabilidade do Exm9

Sr. Presidente da República, que sempre soube fazer as trocas
na hora em que as considerou necessárias. Quero cumpri
~entar V. Ex', que está proferindo palavras equilibradas.
As vezes, fico admirada quando ouço críticas aqui na Casa
às reformas feitas, à mudança de ministros. Muitos criticam
aqueles que já foram ministros. São críticas infundadas, por
que, se alguém já foi ministro e participou de uma função
no Executivo, tempos depois, por escolha de quem tem o
direito de fazê-la, poderá retomar a um cargo no Governo.
Não se pode, por exemplo, cassar o direito de um Parlamentar
eleger-se e depois ser reeleito para ocupar diferentes manda
tos. Quero congratular-me com V. Ex' e dizer também que
a saída do Ministro Jarbas Passarinho foi sentida por todos
os verdadeiros patriotas. Mas foi uma saída consensual, por
que aquele homem de tamanha dignidade moral apresentou
sua demissão em caráter irrevogável. Devo dizer que ele não
se foi, mas retorna para sua Casa, que: é este Parlamento,
onde continuará a servir à Nação também da forma digna
como sempre o fez.

o SR. AVENIR ROSA - Agradeço à nobre Deputada
pelo aparte e acrescento que o nobre Senador Jarbas Passa
rinho sempre merecerá o nosso abraço e os nossos aplausos.

Prossigo, Sr. Presidente.
Vejo um novo País se instalando (: percebo uma nova

filosofia de governo. E é isto que se aguarda, desde há muito,
entre nós. Cumpre aos demais segmentos da atividade política
e aos demais Poderes constituídos seguir as pisadas de aproxi
mação e de diálogo começados pelo Presidente da República.

Cumpre ao Congresso Nacional assimilar o novo tempo
e assumi-lo com responsabilidade, pois esta é a forma de
se fortalecer e de se assegurar a democracia, que muitos ainda
pensam em fazer desaparecer de nosso ambiente político e
institucional.

Percebo, Sr. Presidente, que o Presidente da República
deu os rumos do fortalecimento da democracia, assumiu o

encargo de capitanear a moralização da administração pública,
não se omitiu em momento de gravidade e procedeu como
fazem os grandes estadistas, colocando o Estado e o povo
acima de relacionamentos e de interesses pessoais.

Com isto, conseguiu o nosso Presidente Fernando Collor
retomar a confiabilidade do povo brasileiro e dos países que
integram a comunidade internacional. Conseguiu reequilibrar
a economia nacional, evitando conseqüências que já se avizi
nhavam, tais como o aceleramento do processo inflacionário,
o crescimento do desemprego e a instabilidade das instituições
e dos meios de produção.

. Esta sábia decisão do Presidente da República de refor
mar o perfil de seu Ministério restabeleceu no País a morali
dade administrativa e fez com que todos passassem a trabalhar
com maior confiança nessa luta comum de soerguimento do
País.

Ouço, com prazer, o aparte do nobre Deputado Costa
Ferreira.

O Sr. Costa Ferreira - Nobre Deputado Avenir Rosa,
quero deixar aqui patente a minha solidariedade a V. Ex"
que, no discurso que profere nesta manhã, ressalta os aconteci
mentos de que toda a Nação está participando: a mudança
de rumo do Governo Fernando Collor de Mello. Acredito
que isto é °que rejuvenesce a democracia baseada no presi
dencialismo: o PreSidente da República, em determinado mo
mento, ter o privilégio e a oportiuiidade de renovar o seu
Governo com a mudança de Ministérios. Com isso, a partici
pação se toma mais efetiva e também há a possibilidade de
uma coalizão, que é o que está acontecendo. Acredito que,
quando o Governo não tem maioria absoluta no Congresso
Nacional, tem que recorrer a esses artifícios da democracia,
como a coalizão, e conversar com os partidos, para que possa,
numa união nacional, encontrar o melhor caminho para o
desenvolvimento. É disso que o Brasil precisa, e quero parabe
nizar V. Ex' por essa lembrança, que, por sinal, é muito útil
e de bom alvitre para nós todos. Parabéns.

O SR. AVENIR ROSA - Agradeço a V. Ex' o aparte,
nobre Deputado Costa Ferreira, que se soma à democracia
pelo futuro do País.

O Presidente Fernando Collor se faz merecedor de todo
o respeito, de toda a colaboração, de todo o auxílio. Não
se pode negar esse espírito de participação, pois, colaborando,
participando, estaremos ajudando o Chefe do Poder Execu
tivo no processo já instalado e que há de fazer de nosso País
uma grande Nação, respeitada e reconhecida por todas as
maiores e mais poderosas Nações do mundo.

Pessoalmente, Sr. Presidente, aplaudo o Presidente da
República pelo seu Programa de Metas e pelas reformas já
operadas nos ministérios.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, temos consciência
do momento difícil que atravessa o País e das dificuldades
enfrentadas por nossa gente e sabemos dos encargos e respon
sabilidades que implicam assumir um mandato popular nessa
conjuntura. Acreditamos, porém, que, com dedicação, firme
za de propósito e espírito público, haveremos de superar todos
os problemas, pois nossa terra, nosso povo é maior do que
todas essas adversidades.

Contudo, é preciso trabalhar, e trabalhar de forma coor
denada e orientada para objetivos claros e definidos. Não
podemos, neste momento, dar-nos ao luxo de desperdiçarmos
tempo e energia em questões menores ou apenas tangenciando
os problemas.
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Sr. Presidente, com relação à minha região em especial,
há muito nos ressentimos da falta de um projeto abrangente
para a Amazônia que congregue todas as forças políticas e
populares interessadas e que proponha soluções integradas
para as diversas questões relacionadas com o desenvolvimen
to.

Com efeito, os Estados que compõem a chamada Ama
zônia Legal enfrentam problemas que extrapolam as respec
tivas fronteiras, exigindo um tratamento em nível regional,
nacional. É preciso urgentemente darmos os primeiros passos
no sentido de uma convergência de esforços políticos e admi
nistrativos, para podermos promover o desenvolvimento da
Região Amazônica, à margem da industrialização e da moder
nização do País, ficando sua população privada de condições
básicas e essenciais de vida, levando em conta suas peculia
ridades e toda a gama de complexidades envolvidas numa
região que abriga a mais importante reserva ecológica do mun
do, populações indígenas, fronteiras agrícolas, atividades de
mineração, conflitos de terra, além de problemas urbanos
e sociais e da miséria que assola os menos favorecidos.

Vale a pena mencionar aqui alguns desses aspectos, para
que fique patente a necessidade de uma ação integrada na
região, que fará jus ao seu potencial.

A Região Amazônica apresenta uma grande concentra
ção populacional nas áreas urbanas, em contraste com imensos
vazios populacionais na zona rural, além de ter-se constituído
em pólo de atração de forte fluxo migratório proveniente
do resto do País, o qual, sem qualquer controle, provoca
toda a sorte de desequilíbrios locais.

Assim, enfrentamos, de um lado, problemas habitacio
nais nas cidades, que não conseguem expandir suas estruturas
de apoio na mesma velocidade do crescimento da população,
e, de outro, o isolamento das comunidades do meio rural,
que não possuem escoamento da produção por falta de estra
das vicinais, onerando, assim, a comida do dia-a-dia do cida
dão. Sem contar com ajuda alguma, o pobre lavrador deixa
suas terras em verdadeiros êxodos rurais.

Há graves deficiências em serviços básicos para a popula
ção, como saneamento, água, esgoto e limpeza urbana e,
mais recentemente, poluição e o cólera.

Outro problema crucial para a região é o abastecimento.
As grandes distâncias, a ausência de rodovias, as dificuldades
de conservação das rodovias existentes são alguns dos fatores
que tornam difícil e oneroso o transporte de cargas, dificul
tando, por vezes, o acesso a bens básicos de consumo e até
mesmo à informação e à comunicação com o resto do País.

É incipiente o estágio de desenvolvimento do associati
vismo, do cooperativismo e da cooperação interestadual e
internacional, não obstante algumas iniciativas nesse sentido.

Há evidentes dificuldades administrativas relacionadas
com o tamanho dos territórios dos Estados e Municípios e
com a conseqüente falta de controle das atividades produtivas,
o que provoca, inclusive, a dificuldade de arrecadar tributos,
de fiscalizar o trânsito de mercadorias, a prestação de serviços
etc.

É preciso dividir a Amazônia Legal em tantos Estados
quantos forem necessários, para que nós possamos, assim,
atender àquele povo sofrido.

Ouço, com prazer, o caro Deputado João Fagundes, re
presentante do nosso nobre Estado de Roraima.

O Sr. João Fagundes - Deputado Avenir Rosa, estamos
ouvindo - com especial atenção. como representantes da
Amazônia, o brilhante pronunciamento de V. Ex', em que

tece considerações, com inteira razão e justiça, sobre as dificul
dades em que sc cnleiam os Governantes e o povo daquela
grande região que representamos. Ambos somos companhei
ros de luta, porque conhecemos de perto aquele sofrimento
e aquela amargura em que vive o nosso valoroso povo da
Amazônia, particularmente no Estado de Roraima. Conheço
de perto, caro deputado, sofrimento daqueles plantadores,
daqueles agricultores, daqueles homens que, na luta anônima
de todos os dias, são os responsáveis pela produção de alimen
tos naquela região. Sem esse apoio indispensável que V. Ex'
preconiza com tanta justiça, verificamos um problema terrível:
o êxito que se abate sobre aqueles que antes geravam alimen
tos nos campos e que agora vão inchar as periferias da cidade
e aumentar aquele caldo de cultura e a criminalidade em
Boa Vista, capital do Estado de Roraima, a qual V. Ex' conhe
ce tão bem. Realmente, nobre Deputado Avenir Rosa, se
o Governo não atentar para esse importantíssimo fator do
escoamento da produção, de nada valerá a generosidade divi
na, que nos deu, na partilha do universo, aquelas terras férteis
no sul do Estado de Roraima como território. O que se planta
naquelas terras dá com abundância. Mas não adianta produzir
arroz, milho, melancia com abundância, se não tivermos meios
para fazer escoar a produção. Certa feita, falando com o Secre
tário-Geral dos Transportes, S. Sa. me disse que a maioria
dos recursos disponíveis para as rodovias eram destinados
às rodovias do Sul do País. Se não debatermos o problema,
se não trouxermos a esta tribuna alerta como este que V.
Ex' traz nesta hora, chegaremos à conclusão de que o Brasil
é só o Brasil do Hemisfério Sul. Mas nós temos um pedaço
precioso do País no Hemisfério Norte, cujo povo merece o
nosso amor, o nosso trabalho e a atenção governamental.
É preciso que o Governo realmente esteja atento a este detalhe
tantas vezes dito aqui de que, se não integrarmos o Brasil,
nós o estaremos entregando. A cobiça internacional está aí,
a olhos vistos, para quem quiser ver. Congratulo-me com
V. Ex' pelo brilhante pronunciamento desta manhã. Asso
cio-me inteiramente às palavras e à advertência sábia de V.
Ex'

O SR. AVENIR ROSA - Quero agradecer ao nobre
Deputado João Fagundes o aparte. S. Ex' engrandece, com
suas palavras, a luta democrática do nosso País.

Enquanto a divisão que tanto prego não chega, a região
necessita desenvolver-se com a aplicação de gigantescos volu
mes de recursos não disponíveis internamente, o que torna
premente a necessidade de cooperação com outras regiões,
com outros países e com organismos internacionais. E deixo
aqui o meu recado ao Sr. Ângelo Calmon, que assume a
Secretaria de Desenvolvimento Regional. Com todas essas
dificuldades, o quadro social se deteriora a cada dia, com
o crescimento da violência urbana e rural, da miséria, das
doenças, do analfabetismo e de mazelas típicas do subdesen
volvimento.

Constatamos ainda na região um vazio jurídico no que
tange à normatização de questões básicas que a afetam no
seu conjunto, de onde desponta o papel a ser desempenhado
pelos Legislativos estaduais e federal.

Por outro lado, trata-se, é sabido, de uma região extrema
mente rica, com potenciais ainda não explorados condigna
mente em áreas como o turismo, o extrativismo, a agrope
cuária, a mineração, a pesca, a indústria etc., o povo pisa
em ouro e morre de fome.

É exatamente a falta de ação coordenada dos poderes
públicos para a correta exploração desses recursos que, por
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um lado, possibilita e incentiva a atuação deletéria e predatória
de grupos descomprometidos com o bem-estar social e com
o progresso harmônico do conjunto da sociedade.

Todo esse quadro aponta numa única direção: é impres
cindível a coordenação de esforços, no bojo de um projeto
abrangente, participativo, moderno e democrático, no sentido
de se promover o desenvolvimento integrado e harmônico
da região, preservando o meio ambiente e nossa soberania
e conferindo à sua população condições de trabalhar e de
produzir riquezas para o Brasil.

Para tanto, devemos buscar soluções definitivas para cada
uma dessas questões, com as quais se comprometam tanto
os governos locais e federal quanto a classe política, empre
sários, trabalhadores e comunidades de modo geral.

Na busca de tais soluções, três diretrizes, a nosso ver,
deverão ser basicamente consideradas.

Primeiro, desenvolver sem degradar. É preciso buscar
o desenvolvimento, a industrialização, a urbanização e a inte
gração territorial de forma sustentada e integrada ao meio
ambiente. Devemos, nesse aspecto, ser sensíveis e criativos
para encontrarmos soluções próprias para problemas que nos
são peculiares e não sucumbirmos à tental~ão de adotar mode
los desenvolvidos a partir de realidades diferentes da nossa.

Segundo, melhorar a qualidade de vida dos indivíduos
e grupos comunitários existentes, respeitando suas caracte
rísticas próprias e dando-lhes condições de realizarem seu
potencial produtivo e cultural.

Terceiro, buscar estabelecer um relacionamento com o
meio ambiente compatível com as limitações existentes tanto
do acervo técnico-científico disponível, quanto das relações
de troca homem-meio ambiente amazônko.

São esses três componentes - homem, desenvolvimento
e meio ambiente - que devem ser harmonizados, e é nesse
sentido que orientamos nossa atuação como Parlamentar elei
to para representar o meu Estado de Roraima, buscando atin
gir o conjunto dos interesses presentes lá e no restante do
País.

Tal tarefa, contudo, temos consciênc:ia disto, transcende
em muito a capacidade de um único Parlamentar. Por essa
razão, nossa bandeira nesta Casa sempre foi, precisamente,
buscar a conjunção de 'esforços, de todos os setores interes
sados na região amazônica, para que, de forma democrática
e madura, busquemos as soluções necessárias, superando
eventuais divergências políticas em função de um valor maior
que é o de bem servir àqueles que nos confiaram a tarefa
de representá-los. ,

Ouço com prazer o nobre Deputado Angelo Magalhães.

O Sr. Ângelo Magalhães - Nobre Deputado Avenir Ro
sa, é um prazer aparteá-Io nesta manhii de plenário quase
vazio, perdendo os que aqui não estão o trabalho objetivo
de V. Ex" que bem representa uma região sofrida do País.
As mudanças que o Governo acaba de realizar dão a perspec
tiva de implantação de uma infra-estrutUlra que, certamente,
levará progresso e desenvolvimento à região que V. Ex~ repre
senta. Tenho certeza de que o Presidente Collor, ao levar
a efeito as mudanças que acaba de concretizar, busca acelerar
o desenvolvimento. V. Ex~, com muita propriedade, descreveu
as dificuldades da sua região. Em um dos pontos abordados,
falou em dividir, criando novos Municípios e até novos Esta
dos, que, creio, surgirão por força da implantação desta infra
estrutura, que basicamente deve se resumir em educação,
estrada e saúde. O resto vem com o desenvolvimento. E V.

Ex~ está trabalhando nesta Casa para conseguir isso. Meus
parabéns.

A O SR. AVENIR ROSA - Agradeço ao nobre Deputado
Angelo Magalhães o aparte. Mais uma vez fomos engrande
cidos, com a presença de V. Ex' e com suas palavras.

Digo mais, meu caro Deputado, isso exigirá de nós uma
percepção mais ampla dos problemas, que, no caso da Amazô
nia, assumem importância e dimensões planetárias.

Sr. Presidente, Sr!' e Srs. Deputados, é preciso atuar
em nível local, regional, nacional e até mesmo em estreita
colaboração com os países vizinhos, também abrangidos pela
Floresta Amazônica.

Formulamos, assim, um apelo a todos aqueles compro
metidos de alguma forma com a Amazônia para que não
fiquem só falando em ecologia e desmatamento, mas pensem
no desenvolvimento e no povo que habita nossa região, ve
nham somar forças conosco nesse esforço que representará
a grande oportunidade para a redenção da Amazônia.

Precisamos acordar os que estão dormindo acordados
no Brasil e os que não enxergam que o asfaltamento da rodovia
BR-174 é a salvação do Estado de Roraima, do Amazonas,
de Rondônia e de outros Estados, que terão um canal de
exportação inigualável, pela proximidade com o Atlântico e
o Pacífico, aumentando assim a produção de grãos e facili
tando a exportação dos produtos da Zona Franca de Manaus.

Assim temos certeza ete que dinamizaremos as atividades
econômicas, oferecendo ao povo amazônico a oportunidade
de um desenvolvimento necessário, suprindo as carências.

Roraima, Sr. Presidente, Srs. Deputados, representa a
possibilidade de um futuro melhor e mais rico para o Brasil.
Vamos trabalhar. Brasil sem miséria, Amazônia pra valer.

Era o que tínhamos a dizer.

O Sr. Ney Lopes - Sr. Presidente, peço a palavra, para
uma Comunicação de Liderança, no restante do tempo desti
nado ao Bloco Parlamentar.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - V. Ex' tem
cinco minutos, pois o nobre orador que o antecedeu, Depu
tado Eraldo Trindade, utilizou apenas quatro minutos do tem
po destinado ao Bloco.

O SR. NEY LOPES (Bloco - RN. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, desejo nesta oportunidade registrar
um alerta que foi feito recentemente na Assembléia Legis
lativa do Rio Grande do Norte pelo Prof. Otomar Lopes
Cardoso, ao proferir naquele Parlamento uma palestra sobre
a potencialidade econômica do meu Estado. Nessa oportu
nidade, os debates convergiram para a conclusão da fábrica
de barrilha no Município de Macau, no Estado do Rio Grande
do Norte, obra paralisada. Evidentemente, a única solução
para concluir esse investimento e que vai oferecer uma oportu
nidade C;ie superávit no mercado interno da barrilha é a privati
zação. E o único caminho, nesta hora de crise, capaz de carrear
recursos e investimentos para ativar um empreendimento da
maior importância não só para o Rio Grande do Norte, com
a oferta de mais de mil empregos, mas para o País, em face
da já citada carência do produto no mercado nacional.

Sr. Presidente, caminho da privatização já está em curso,
inclusive com o anúncio do leilão feito pelo BNDES. Mas
é preciso que se registre - e aí o alerta que quero fazer
- que o leilão para a venda da Alcan'orte, a fábrica de barrilha
do Rio Grande do Norte, será feito simultaneamente com
a venda da Álcalis, no Rio de Janeiro, e de terrenos altamente
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valorizados do ponto de vista turístico naquele Estado. O
edital menciona a obrigação de o arrematante vitorioso conti
nuar na exploração da Álcalis sem fazer referência à necessi
dade de conclusão imediata da Alcanorte.

Sr. Presidente, faço ao Dr. Eduardo Modiano, Presidente
do BNDES, às autoridades federais, aQ Ministro Marcílio
Marques Moreira e aos que atuam no setor a solicitação e
o apelo - e o faço em nome de toda a bancada do Rio
Grande do Norte e do povo do Rio Grande do Norte 
para que o leilão da Alcanorte seja suspenso, ou melhor,
não se realize na mesma época em que será feito o leilão
da Álcalis e das terras de alta valorização no Estado do Rio
de Janeiro.

É preciso que seja marcado um leilão único para a arrema
tação da Alcanorte, porque se trata de uma situação muito
diferente da do Estado do Rio de Janeiro, onde já há uma
fábrica em funcionamento e há um atrativo muito grande
para aquisição dos terrenos com grande potencial de desenvol
vimento turístico. A Alcanorte é uma obra que vai, se con
cluída e transferida para a iniciativa privada, satisfazer o mer
cado interno da barrilha, em que hoje há déficit.

Portanto, fica o apelo, Sr. Presidente, no sentido de que
o Dr. Eduardo Modiano, o Ministro Marcílio Marques Mo
reira e as autoridades federais suspendam a realização do
leilão da Alcanorte simultaneamente com o leilão da Álcalis,
marcando uma data específica e isolada p~ra o leilão da fábfica
de barrilhas Alcanorte, no interesse nacional e do Estado
do Rio Grande do Norte.

o SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Com a palavra
o nobre Deputado Costa Ferreira, do PTR do Maranhão.
S. Ex' dispõe de 25 minutos para proferir o seu pronuncia
mento.

o SR. COSTA FERREIRA (PTB - MA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados
a Constituiição de 1988, de cuja feitura tive a honra de partici
par, consagrou, sabiamente, em seu art. ?20, que: 19) "amani
festação do pensamento, a criação, a expressão e a informação
não sofrerão qualquer restrição"; 29) "nenhuma lei conterá
dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade
de informação jornalí§tica em qualquer veículo de comuni
cação social" e 39) "E vedada toda e qualquer censura de
natureza política, ideológica e artística".

O espírito do legislador foi claro: afastar, explicitamente,
e de vez, qualquer resquício de intervenção do Estado no
sagrado direito da pessoa humana de gerir todos os seus atos,
com a conseqüente responsabilidade que isto implica junto
à sociedade. Não poderia ser de outro modo, sendo uma
Assembléia que pretendia, antes de tudo, devolver ao cidadão
brasileiro aquilo a que tinha direito e que lhe fora usurpado
ao longo de anos de regime de exceção.

Mas a constituição, é bom ter em mente, se devolveu
ao cidadão a liberdade a que tem direito, também dele exigiu,
em lógica contrapartida, a responsabilidade que a liberdade
exige, pois liberdade sem responsabilidade nada mais é do
que leviandade; direitos sem deveres nada mais é do que
irresponsabilidade.

Lamentavelmente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o que
temos visto em alguns setores da mídia neste País, sobretudo
em nossa televisão, nada mais é do que o uso leviano e irres
ponsável do direito à liberdade de expressão garantido por
nossa Carta Magna. Em nome deste direito, as emissoras
de televisão brasileiras vêm abertamente desrespeitando o

cidadão brasileiro, ao lhe impingir uma programação alta
mente prejudicial à moral, à educação e aos bons costumes,
como tradicionalmente aceitos pela nossa sociedade.

Usam - ou melhor, abusam - do direito que lhes ou
torga o art. 220 da Constituição, sem se darem conta, ou,
creio eu, sem levarem em conta, aquilo que a mesma Consti
tuição, apenas um artigo adiante, o de número 221, consagra.
É, como disse, o abuso do direito, pois não consideram o
respectivo dever, expresso neste art. 221, que, ao determinar
os princípios a que deverão atender a produção e a progra
mação das emissoras de rádio e televisão, apresenta, em seu
inciso IV, o "respeito aos valores éticos e sociais da pessoa
e da família".

Não é sem razão que o dispositivo em pauta pretende
proteger a "pessoa" e a "família". Fala ele de pessoa e não
de indivíduo, pois, se este é, sociologicamente falando, carac
terizado apenas por seu aspecto de singularidade,de número,
isolado do grupo social, aquela, a pessoa, configura um ser
bem mais complexo: o ser humano ~ó se torna pessoa ao
se definir como ser político e social, dotado de faculdades
que lhe são próprias, como a razão, a vontade e o livro arbítrio,
e titular de direitos e sujeito a deveres. Entre estes direitos,
destaca-se o direito à liberdade, direito sacratíssimo, que como
que o aproxima da natureza divina, mas o faz responsável
por todos os atos que dele derivam.

A família, por seu lado, é o grupo social básico, formado
por pessoas, reunidas por laços primeiros e finais. E, sem
dúvida, todos hão de concordar, o grupo social que mais deve
rá merecer atenção de qualquer comunidade. E esse foi tam
bém o entendimento dos Constituintes, ao redigirem o caput
do art. 226, que afirma ser a família "base da sociedade",
merecedora, portanto, de "especial proteção do Estado".

E é então que me pergunto, e também aos nobres colegas
desta Casa, se a família brasileira não estará sendo gravemente
afetada hoje em dia pelas imagens a que é obrigada a assistir
em sua sala de estar. É impossível, creio eu, não ser atingido
de alguma forma psicologicamente, intelectualmente, moral
mente - pela programação da televisão brasileira. Segundo
uma pesquisa mencionada num artigo do Jornal do Brasil
do último dia 17 de fevereiro, em apenas uma emissora, du
rante uma semana, pôde-se assistir a "224 homicídios, 379
agressões, 11 seqüestros, 26 crimes sexuais, 12 casos de drogas,
14 roubos, além de outros 137 crimes, que vão do estelionato
à tortura".

Dirão V. Ex's que a realidade é mesmo cruel. Mas eu
informo a V. Ex'" que os números da pesquisa não se referem
a noticiários ou programas jornalísticos; trata-se tão-somente
de pura e simples exploração, bárbara e gratuita, da violência.
Sabemos que a natureza humana tem algo de violento, não
há como negar. Mas, se apenas o lado violento do ser humano,
e não outros mais nobres, for explorado, for valorizado, diga
mos assim, não tenho a menor dúvida de que mais e mais
violento se tornará o homem. O abismo, todos sabemos, cha
ma o abismo.

O Sr. Aldo Rebelo - Permite-me V. Ex' um aparte?

O SR. COSTA FERREIRA - Com prazer.

O Sr. Aldo Rebelo - Deputado Costa Ferreira, naturalmente
que ao ouvir com atenção o discurso de V. Ex' nos sensibili
zamos pela abordagem do problema social da violência, que
a todos nós incomoda e afeta. Quero parabenizá-lo pela preo
cupação com temática de tão relevante importância para a
vida do povo e para o dia-a-dia da sociedade brasileira. De
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fato,a violência tem sido assim uma espécie de companheira
atroz da trajetória humana. De Caim e Abel e a solução
que deram a seus conflitos, até as guerras contemporâneas,
a violência tem sido personagem constante da vida dos homens
e dos povos. No entanto, gostaria de polimizar respeitosa
mente com V. Ex~ sobre a origem e a causa da violência.
Não é até hoje comprovada pela ciência a natureza violenta
do ser humano. Ao contrário, segundo as teses mais recentes
das ciências que investigam a natureza humana, os seres huma
nos tendem à cooperação, à convivência pacífica de uns com
os outros. O meio, este sim, e a cultura é que tornam o
ser humano violento. Por esta razão nós devemos buscar,
na modificação dos meios que empurram o ser humano para
a violência, a extração da raiz que esta violência gera. Não
há um código genético, não há qualquer particularidade no
organismo humano que comprove do seu nascimento ou do
berço a tendência para a violência. Por esta razão, ao mesmo
tempo em que me congratulo com V. Ex~, por levantar tema
tão interessante e tão importante, eu faria apenas esta humilde
observação de que todos o seres humanos tenderiam para
uma convivência fraterna, para uma convivência de coope
ração, se não fossem os meios tão adversos que os cercam
por todos os lados.

O SR. COSTA FERREIRA - Agradeço a V. Ex~ pela
contribuição, que muito enriquece meu pronunciamento.

Continuo, SI. Presidente.
No campo do erotismo, outra pesquisa já apontava, em

meados de 1990, auge do sucesso da novela "Pantanal", da
Rede Manchete, números estarrecedores. Em uma semana,
segundo a enquete publicilda na revista Veja de 4 de julho
daquele aIlO, as quatro principais redes de televisão brasileiras
apresentaram o seguinte "cardápio", em sua programação
de filmes, novelas e programas humorísti<:os: estupros: 3; nu
dez total masculina: 28; nudez total feminina: 83; trejeitos
ou referências a homossexualismo feminino: 61; o mesmo,
quanto ahomessexualismo masculino: 127; relações explícitas:
114; relações implícitas: 162; referências a sexo ou piadas
sobre o tema: 180; nudez parcial masculina: 212; nudez parcial
feminina: 822.

Nota-se, portanto, que o que se vê nas telas de nossos
aparelhos, dentro de nossas casas, nada maisé do que a simples
banalização de algo tão sublime e sagrado para o ser humano.
É a pura exploração, comercialização do sexo, mero objeto
de barganha na ferrenha guerra comercial que entre si travam
as grandes redes de comunicação.

E, de novo me pergunto e aos nobres colegas: como
poderão a família e o Estado cumprir com o imperativo consti
tucional expresso no art. 205, que declara a educação "dever
do Estado e da família"? Como poderão a família e o Estado
sugerir padrões morais básicas aos seus filhos, aos seus cida
dãos, se a televisão, o mais poderoso veículo da mídia, impie
dosamente os massacra como imagens e padrões diametral
mente opostos ao que exigem esses mínimos requisitos morais?
É um trabalho de Sísifo, tarefa árdua, ingrata, a que têm
de se submeter pais, educadores, governantes, legisladores,
enfim, a sociedade com um todo.

O mais lamentável nesses números é constatar, sobre
tudo, que, no topo de toda esta última estatística, encontra-se
a mulher como objeto de exploração comercial. É triste ver
que, a par dos avanços que a mulher já conseguiu no sentido
de elevar seu papel na sociedade, de igualar seus direitos
aos do homem, está sempre, mais e mais, presente na mídia,

não pela capacidade que a fez merecedora dessa porgressão
social, dessa garantia de direitos, mas ainda por sua simples
condição física.

SI. Presidente, Srs. Deputados, repito: de acordo com
o imperativo constitucional do art. 205, a educação é dever
do Estado e da família, competindo, assim, a todos os segmen
tos da sociedade, sem exceção. Não tenho a menor dúvida
de que, entre estes, ocupamos nós, Parlamentares, posição
relevante, pois cabe a nós oferecer à sociedade o instrumental
de que ela poderá se servir para auxiliá-la na tarefa - árdua
e ingrata, como disse - de educar.

A base primeira, o alicerce, já temos. São os citados
arts. 220 a 224, que foram o Capítulo V ("Da Comunicação
Social") do Título VIII ("Da Ordem Social"). Ocorre, contu
do, que, para surtirem os efeitos previstos e desejados, é
preciso que eles sejam regulamentados, sobretudo o disposto
no § 39 do art. 220. No momento, tramita nesta Casa uma
dezena de projetos reguladores do art. 220, alguns deles espe
cificamente sobre a classificação de diversões públicas e pro
gramas de rádio e televisão, de acordo como o inciso I do
§ 39

Em dois desses projetos, um dos quais modesta contri
buição minha, confere-se a competência da classificação por
faixa etária e horário ao Conselho Superior de Defesa da
Liberdade de Criação e Expressão, órgão do Ministério da
Justiça, criado pelo mesmo diploma legal q~e extinguiu oficia
lemnte o Conselho Superior de Censura. E significativo que
assim seja, pois pretende-se com isso realçar que tal classifi
cação não implica, em nenhuma hipótese, a volta da censura
às atividades de criação artística.

Assim, fiz questão de fazer constar, no meu projeto,
que na análise "o conteúdo da obra ou do programa avaliado
deverá ser apreciado integralmente, sendo vedadas críticas,
alterações ou mutilações". Ou seja: respeita-se a obra, como
se respeita o direito de expressão de cada um; apenas preser
vam-se os menores de idade daquilo que não lhes é adequado,
segundo a idade. No projeto proponho ainda que "serão veda
dos aos menores de dezoito anos os espetáculos e progralllas
que incitem à violência, à prática do crime ou disseminem
o terror" , numa justa preocupação que tenho pela juventude
de meu País.

Em outros projetos apresentam-se sujestões de definição
de faixa etária/horário para os programas de televisão. Há
algumas divergências entre eles, mínimas aliás, que deverão
ser debatidas ainda nesta Casa - o que me faz, de novo,
lembrar a este Plenário nossa grande responsabilidade em
relação a tema tão importante e tão delicado.

Mas, na verdade, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a socie
dade brasileira já dispõe de uma base, razoavelmente sólida
e coerente, que, se cumprida, poderia.até dispensar outros
dispositivos legais. Temos o Código de Etica da Radiodifusão
Brasileira, aprovado pela Associação Brasileira de Emissora~

de Rádio e Televisão - ABERT, em janeiro de 1991. E
ele um belo documento, uma magnífica exposição de princí
pios norteadores para as empresas de comunicação; não tem,
contudo, o poder mandatório de uma lei, o que o faz, como
veremos, letra morta para as emissoras ao estabelecerem sua
programação.

Se não vejamos. Já no preâmbulo os empresários da co
municação declaram que: "tudo farão (... ) para transmitir
apenas o entretenimento sadio e as informações corretas espe
lhando os valores espirituais e artísticos que contribuem para
a formação da vida e do caráter do povo brasileiro, propondo
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sempre trazer ao conhecimento público os elementos positivos
que possam contribuir para a melhoria das conduções sociais".

E agora vêm-nos as indagações: será o festival de violência
gratuita e desmedida um "entretenimento sadio"? Serão os
programas jornalísticos que apenas mostram a violência e de
turpações sociais uma informação "correta", ao omitirem ou
tras faces da mesma matéria? Para a .ÀBERT quais seriam
os "valores espirituais" que toda essa programação de violên
cia e erotismo apresenta? Em que contribuirá ela para a "for
mação da vida e do caráter do povo brasileiro"? Quais serão
os "elementos positivos" que socos, sangue, tiros, explosões
e toda sorte de permissividade poderão apresentar "para a
melhoria das condições sociais" do povo brasileiro? Letra
morta, portanto, nobres colegas.

O Código continua, ironicamente no mesmo tom, logo
a seguir, no art. 19, declarando que a radiodifusão destina-se
"ao entretenimento e à informação do público em geral, assim
como à prestação de serviços culturais e educacionais". No
art. 59 diz que "as emissoras transmitirão entrenimento do
melhor nível artístico e moral". Parece que, propositadamen
te, nesses artigos não se dá a proporção que devem representar
os programas "culturais e educacionais" e de "melhor nível
moral" ,para permitir que as emissoras se contentem com
uns poucos minutos diários, talvez, em vinte horas de progra
mação!

Mais adiante, o art. 89 declara textualmente: "Os progra
mas transmitidos não terão cunho obsceno e não advogarão
a promiscuidade ou qualquer forma de perversão sexual..."
Ainda aqui o Código se vale do variável e vago conceito
de obscenidade, de promiscuidade e de perversão sexual, não
definindo, logicamente, o que ele entende como tal. Fica,
assim, ao critério e' a bel-prazer de cada emissora, em cada
programa, definir os limites da obscenidade, da promiscuidade
e da perversão. As estatísticas que apresentei mostram o quão
perigosa é essa falta de critérios definidos, o que, repito,

só através de uma legislação pertinente e precisa poderá ser
solucionado.

Tentando preencher essa lacuna, o própio Código pro
põe, no, art. 15, uma definição dos princípios antes expostos,
mas a realidade prova-nos serem eles, ainda uma vez, simples
letra morta. Vejamos, por exemplo, o que o Código considera
como livre para exibição em qualquer horário, ou seja, progra
mas e filmes accessíveis mesmo a crianças de qualquer idade:

"a) que não contenham cenas realistas de violên
cia, agressões que resultem em dilaceração ou muti
lação de partes do corpo humano, tiros a queima-roupa,
facadas, pauladas ou outras formas e meios de agressão
violenta com objetos contundentes, assim como cenas
sanguinolentas resultantes de crimes ou acidentes; não
tratem de forma explícita temas sobre estupro, sedu
ção, seqüestro, prostituição e rufianismo;

b) que não contenham em seus diálogos palavras
vulgares, chulas ou de baixo calão;

c) que não exponham ou discutam o uso e o tráfico
de drogas, notadamente as alucinógenas e entorpecen
tes, não apresentem de maneira positiva o uso do fumo
e do álcool;

d) que não apresentem nu humano, frontal, lateral
ou dorsal, não apresentem visíveis os órgãos ou partes
sexuais exteriores humanas, não insinuem o ato sexual,
limitando as expressões de amor e afeto a carícias e
beijos discretos. Os filmes e programas livres para exi-

bição em qualquer horário não explorarão o homosse
xualismo;

e) cujos temas sejam os comumentes considerados
apropriados para crianças e pré-adolescentes, não se
admitindo os que versem de maneira realista aos des
vios do comportamento humano e de práticas crimi
nosas mencionadas nas letras a, c e d acima".

Se as emissoras seguissem o Código que elas mesmas
redigiram e aprovaram, as vinte horas diárias de programação
talvez se reduzisssem a não mais que duas! Da meia dúzia
de redes nacionais de televisão, estaria no ar ' :-:::z apenas
a de tevê educativa. Reafirmo, portanto: urge que instru
mentos legais regulem a programação na televisão brasileira.

Não se trata de ressuscitar a censura, reafirmo, mas tão
somente de cumprir dispositivos constitucionais, mandatários,
portanto. Temos de ter em mente que a televisão, ao contrário
do cinema, do teatro, do livro, é um meio de comunicação
que entra em nossa casa sem nos pedir licença. Não vale
aqui a sempre exposta mas já surrada desculpa de que o teles
pectador tem o arbítrio de desligar o aparelho ou mudar de
canal para se precaver de cenas que ferem o seu decoro.
Tais cenas são apresentadas, como sabemos, em qualquer
horário, pois não adianta nada que o Código da Abert defina,
como faz na seqüência ,do citado art. 15, a compatibilidade
de programação a horários: um programa pode estar classifi
cado para após as 23h, mas o que temos visto são chamadas
para esse programa em qualquer horário, dentro de qualquer
programa, o que invalida a própria classificação por horário
e idade. Além, é claro, de que o "horário livre" é sempre
interpretado com excessiva liberdade, como vimos.

Poderia me alongar mais um pouco no exame do Código
da Abert, mas o exposto já nos dá uma idéia de como ele
não é levado em conta, talvez por ser um código de ética
e 'não uma lei, o qúe de novo nos mostra a' necessidade de
trabalharmos juntos nesta Casa, urgentemente, na regulamen
tação do art. 220 da Constituição, sobretudo.

Mas, vejamos os outros instrumentos. Em 30 de dezem
bro último, foi sancionada a Lei n9 8.389, que criou o Conselho
de Comunicação Social, como órgão auxiliar do Congresso
Nacional, em obediência ao art. 224, da Constituição. Será
certamente um útil instrumento para as duas Casas Legisla
tivas, visto serem suas atribuições, segundo o art. 29 da referida
lei, "a realização de estudos, pareceres, recomendações e ou
tras solicitações que lhe forem encaminhadas pelo Congresso
Nacional" , a respeito de temas de comunicação social referidos
na Constituição.

Sua composição, de 13 membros, incluirá representantes
de todos os campos da comunicação social e dos seus profissio
nais,além de membros da sociedade civil organizada. Espera
mos, assim, que esse Conselho, como órgão de assessoramento
ao Congresso Nacional, tenha atuação decisiva na solução
dos graves problemas que já expus. É importante, portanto,
que ele tenha sido instalado no prazo legal, ou seja, segundo
o art. 89 , até os primeiros dias do mês em curso.

Outra lei, de sua importância, na defesa dos direitos e
de nos defendermos, a nós e principalmente a nossos filhos,
dos abusos que nos são impostos pela televisão brasileira é
o Estatuto da Criança e do Adolescente. Sabemos bem que
são eles, a criança e o adolescente, as maiores vítimas da
falta de escrúpulos do empresariado das comunicações.

Assim é que o art. 71 do Estatuto declara que "a criança
e o adolescente têm direito a informação, cultura, lazer, espor
tes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem
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sua condição peculiar de pessoas em desenvolvimento". Aten
tem bem os nobres colegas desta Casa que a lei fala claramente
em "respeito" à condição específica da criança e do adoles·
cente como seres em formação, ou seja, passíveis, portanto,
mais facilmente, de influência perniciosa nesse processo de
evolução.

A mesma lei declara, ainda, que "as emissoras de rádio
e televisão somente exibirão, no horário recomendado para
o público infanto-juvenil programas com finalidades educa·
tivas, artísticas, culturais e informativas". O que vemos, por
tanto, dentro de nossos lares, em nossas telas, é o simples
desrespeito a uma lei tão importante como esta, que pretendeu
dignificar a infância no nosso País e proteger a criança brasi
leira não só dos maus-tratos físicos, como também, e muito
oportunamente, das sevícias psicológicas a que ela é submetida
diariamente, várias horas, na frente de um aparelho de tele
visão.

Há, 'ainda, outro instrumento, valioso, mas nem sempre
levado na devida consideração, que é a Portaria n9 773, de
outubro de 1990, do Sr. Ministro da Justiça. Esta portaria
foi baixada com base na própria Constituição Federal, que
em seu art. 21, inciso XVI, declara competência da União
"exercer a classificação, para efeito indiCativo, de'diversões
públicas e programas de rádio e televisão". .

Ocorre, contudo, que esse dispositivo constitucional ou
torga à União tal competência apenas "para efeito indicativo" ,
o que, afinal, não exclui a necessidade de uma lei, como
poder mandatório, portanto. E é por isso que, mais uma vez,
conclamo os nobres pares a unir nossos esforços no sentido
de o mais urgentemente possível discutirmos os projetos em
tramit~ção nesta Casa e aprovarmos uma lei que regulamente
em definitivo a matéria.

Sr.. Presidente, Srs. Deputados, não é a primeira vez
que subo a esta tribuna para denunciar o perigo que representa
a televisão brasileira para nossa infância, nossa juventude
e mesmo para qualquer adulto. Hoje, contudo, alonguei-me
no assunto, tentando mostrar que se trata de uma questão
de cunho mais político do que à primeira vista pode parecer.
Cabe, portanto, a nós, políticos, nos empenhar, em sanar
tal situação.

Somos representes do povo brasileiro. E não tenho dúvi
das de que assim falando neste Plenário estou expressando
o pensamento de grande parte de nossa população, que não
tem voz própria. Estou ainda expressando o sentimento de
entidades que congregam um número significativo de cida
dãos, que, insatisfeitos, se exprimem através de suas organi
zações.

Cito, por oportuno e para ilustração, o trecho da decla
ração da última Assembléia Geral da CNBB, que se refere
aos meios de comunicação de massa. Dizem os bispos brasi·
leiros:

"Alertamos, igualmente aos profissionais e às em
presas dos meios de comunicação social, sobre as funes·
tas conseqüências de sistemática apresentação de um
modelo de vida que se após aos valores básicos da
família e da convivência social, segundo a sabedoria
do Evangelho."

Os evengélicos, por sua vez, cotidianamente, vêm protes
tando contra os perigos que advirão dos impensados progra
mas levado ao ar pelas redes de televisão brasileiras que detur
pam a formação do caráter da criança e do adolescente.

Cito, como outra ilustração, também muito significativa
para nós nesta Casa, trechos da carta que um cidadão comum

e~viou a est~ Câmara, preocupado com a onda de pennissi
vldade que Invade a televisão, o rádio e a música popular.
Mirma este brasileiro: "Já não podemos ouvir rádio ou ver
televisão na presença dos filhos ou de outras pessoas de respei
to, sem nos envergoJ"!harmos". E indaga: "Quem poderia ne
gar que essa onda de estupros e crimes não tem motivo nessa
comunicação dita moderna?"

Assim, é grande nossa responsabilidade, pois, como afir
mei, temos condições de oferecer à sociedade brasileira um
instrumental que a auxilie na tarefa de educar seus filhos
e formá·los dignos cidadãos. Tenhamos consciência, pois, des
ta nobre, mas árdua tarefa, que a própria sociedade nos con.
fiou ao nos trazer a esta Casa.

Para concluir, quero lembrar um sábio conselho do gran
de .Salomão: "Ensina a criança no caminho que deve andar,
e amda quando foryelho não se desviará dele".

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Aldo Rebelo, para uma Comunicação
de Liderança, pelo.PC do B.

O SR. ALDO REBELO (PC do B - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o dia de ontem marcou, em
nosso País, mais um sangrento episódio na luta pela posse
da terra. Em Tocantins, o sindicalista José Alves de Souza,
conhecido como Zé Crente, de trinta e oito anos, membro
da direção do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da locali·
dade de Sítio Novo, região do Bico do Papagaio, foi vítima
de um atentado à bala às llh30min.

O sindicalista· Zé Crente vive na área conhecida como
Assentamento São Jorge, ex-propriedade do fazendeiro Faus
to Rodrigues da Cunha. Essa área é desapropriada, mas é
vizinha a um lote que se mantém em poder do fazendeiro,
e, por conta do litígio em torno dela, o referido sindicalista
sofreu o terceiro atentado consecutivo à bala. .

A propósito do que ouvimos durante o Grande Expe
diente, devo dizer que essa é uma forma de perversão que
sinceramente gostaríamos de ver eliminada da vida social do
nosso País. Ela é muito mais grave, pois vitima muito mais
pessoas do que outrQs motivos de preocupação de alguns Par
lamentares desta Casa.

Solicitaremos, como de praxe, ao Ministro da Justiça e
às autoridades do Estado de Tocantins garantia de vida para
o sindicalista atingido pela onda de violência e de crime. Fica
também registrado o nosso testemunho nesta Casa de que
a concentração da ptopriedade da terra tem causado vítimas
e violência, criando um clima insustentável de animosidade
e de violência no 'campo, que só pode ser corrigido com a
reforma agrária.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Com a palavra
o nobre e ilustre Sr. Deputado Osmânio Pereira, do PSDB
de Minas Gerais.

O SR. OSMÁNIO PEREIRA (PSDB - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ocupo hoje
esta tribuna para apresentar uma moção à Mesa da Câmara.

Inicialmente, porém gostaria de. fazer algumas conside
rações sobre a situação do FMI e do nosso País.

Tenho em mãos o texto do artigo publicado no jornal
Momento Político, que passo a ler:

"Miséria acompanha os ajustes do FMI
Primeiro foi a Venezuela; agora, o Peru. A tenta

tiva de golpe, no primeiro, como a efetivação no segun-
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do, têm uma só origem, ou seja,' as mesmas raízes:
a situação de miséria em que se encontra a quase totali
dade da população, que passa fome, enquanto a mino
ria usufrui das regalias conseguidas de forma não muito
legal. No Brasil, em que pese a existência de uma demo
cracia nascida após 20 anos de regimeditatorial, a situa-
ção social continua pior do que antes. . ..

Mais de 60 milhões de brasilyiros vivem na pobreza
- e o professor Hélio Jaguaribe, que assume o poder
em nome do Partido da Social Démocracia, que o diga
- com renda insuficiente para cobrir as necessidades
básicas. Outros 27 .milhões estão na indigência. São
mais de 80 milhões com déficit energético, consumindo
diariamente menos das 2 mil e 400 calorias mínimas,
necessárias à manutenção do organismo. A pobreza
está campeando, em nome do ajuste econômico·ditado
pelo Fundo Monetário Internacional e outros credores
externos. Igual à Venezuela de Carlos Andres Péres,
e do Peru, de Fujimore. No Brasil, conforme o relatório
da CPI da Fome,que apura, na Câmara, a expansão
do número de famintos, um privilégio do Nordeste
do País. Ela está presente nos' cinturões de miséria
dos grandes centros urbanos dos Estados mais' desen
volvidos. Culpa do modelo econômico adotado ·pelos·.
vários governos que se sucederam no Palácio do Plac

nalto. A constatação da CPI é estarrecedora; a· cada
dia morrem mil crianças antes de completar um ano
de idade. Isso, sem computar as vítimas das endemias
que vez por outra assolam o País.

Na comparação com outros países, a desvantagem
para o quadro brasileiro é patente. Na Espanha, o
índice de mortalidade infantil é de nove em cada mil, .
contra 87 por mil aqui entre nós. A desnutrição atinge
5 milhões de crianças, anualmente, na faixa de zero
a sete anos; 800 mil, com desnutrição grave. O índice
de desnutrição é três vezes superior- aos padrões admi
tidos pela Organização Mundial de Saúde.

Mas a fome tem solução e o novo recorde de produ
ção de grãos pela agricultura poderá ser indício de
que ainda este ano o povo poderá voltar a comer mais
e melhoI..Os estudos técnicos constatam que a grande
contradição do Brasil é possuir grandes reservas de
terras produtivas e de mão-de-obra e ser um País asso- .
lado pela fome. A explicação para isso é simples. Os
dirigentes praticam uma política que privilegia a expor
tação de grãos - para fazer reserva de caixa - enquan"
to internamente os produtos são vendidos a preços de

difícil acesso ao assalariado e, mesmo, à classe média."
Diante desta realidade, trago hoje à consideração desta

Casa uma moção aprovada durante (l VX Congresso do Insti
tuto Hispano-Luso-Americano de Direito·Internacional, reali·
zado na República Dominicana, em abril de 1989, que reco
menda que os Governos que integram a Assembléia das Na
ções Unidas promovam, através desse órgão, a solicitação
de uma opinião consultiva à Corte Internacional de Justiça
sobre a licitude da elevação unilateral e ilimitada das taxas
de juros da dívida externa dos países latino-americanos e sobre
a compatibilidade dessa elevação com a Nova Ordem Econô
mica Internacional (NOEl), defendida e proclamada pela
ONU.

O que se observa, nobres Deputados, é que os termos
contratuais da dívida externa contêm cláusulas que desres
peitam a dignidade das pessoas humanas. São mais de 400

milhões de pessoas que sofrem as agruras provenientes da
subcomissão dos governos latino-americanos às exigências do
Fundo Monetário Internacional.

No Brasil os reflexos estão escancaradamente presentes
nos rostos perplexos dos aposentados que vêem o suor de
tantos anos de trabalho desrespeitado por um Governo insen
sível. Esta insensibilidade está nas filas de recebimento, na
novela dos 147%, em que um jogo de empura-empurra quer
fazer parecer que ninguém e nenhuma autoridade neste País
são responsáveis pelo drama vivido por nossos cidadãos de
terceira idade.

A política desastrosa do FMI transtorna setores sociais.
Assistimos ao martírio de milhares de pessoas désatentidas
pelo sistema de saúde, incapaz de responder à demanda de
nosso po'vo~ Há também, diante de nossos olhos,a falência
do ensido público, a inexistência de vagas para nossas crianças
e a desválorização sempre crescente do magistério. O retrado
mais fiel da injusta política dos bancos credores está nas perife
rias dos grandes centros urbanos, onde se amontam milhares
e milhares de famílias sem casa, sem trabalho, sem nada.

Temos de clamar que, acima de acordos internacionais,
acima da letra e das leis, existem valores mais altos e sublimes,
como a· justiça socialeo respeito à dignidade humana. A
economia, as estruturas sociais epolíticas estão à serviço da
pessoa humana, que é o valor fundamental.

De 1982 até 1988, a América Latina pagou cerca de 235
bilhões de dólares de juros, mas a sua dívida aumentou 50
bilhões. O continente se transformou, nos últimos 20 anos,
em exp0i'tador de capital, às custas do desenvolvimento social.

SI. Presidente, Srs. Deputados, segundo expressou o Pre
sidente do Instituto Latino-Americano (ILAM), Dr. Franco
Montoro; em seu documento "A Dívida Externa e as Exigên
ciás da Justiça", os benefícios de uma manifestação da Corte
Internacional de Justiça, ainda que em càráterapenas declara
tivo, podem assim ser sintetizados:

1) uma declaração favorável da Corte Internacional mo
dificaria a posição e a imagem dos países devedores, que,
em vez de serem considerados pagadores relapsos, veriam
reconhecido seu direito a uma revisão necessária e justa das
cláusulas contratuais; ..

. 2) .essa manifestação abriria grandes possibilidades de
defesa processual em eventuais pleitos contra bens de países
devedores em situação de atraso no pagamento de juros;

3) é importante lembrar - como diz o Embaixador Espe
che Gil, da Argentiná - que "as opiniões consultivas da
Corte Internacional são vinculantes para todos os organismos
do sisteIIla das Nações Unidas, entre os quais se encontram
o. Fundo Monetáriolnternacional, o Banco Mundial e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento".

É, portanto, clara a importância do encaminhamento des
sa solicitação ao Tribunal de Haia. Da mesma forma, é impor
tante que a Câmara dos Deputados aprove essa moção, para
que possamos reafirmar nosso compromisso de lutar pela ga
rantia dos direitos dos cidadãos brasileiros e denunciar as
ameaças à justiça social decorrentes de políticas econômi
co-sociais que desprezam a integridade da vida humana e
social.

SI. Presidente, passo à leitura da moção que estou enca
minhando a esta Casa, com centenas de assinaturas dos nossos
companheiros de diversos p!irtidos políticos.

"A Câmara dos Deputados, como órgão público
que representa a sociedade brasileira,
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Considerando que cláusulas dos contratos relativos
à dívida externa da América Latina vêm causando lesão
enorme' aos países e populações do continente;

Considerando que, em virtude dessas cláusulas,
as taxas de juros se elevaram desproporcionalmente,
de 1% a mais de 20%, por decisão unilateral dos credo
res, o que obriga os países pobres a se tornarem expor
tadores líquidos de capital para os países ricos, com
o sacrifício de seu desenvolvimento econômico e social;

Considerando que, em obediência ao princípio da
justiça e do respeito aos direito humanos, o sistema
jurídico de todas as nações civilizadas estabelece a nor
,ma de que cláusulas caracterizadas como causadoras
de "enriquecimento ilícito", "imprevisão", "lesão
enorme" e outras semelhantes devem ser revistas por
tribunais independentes;

Considerando que o XV Congresso do Instituto
Hispano-Luso-Americano de Direito Internacional
aprovou por unanimidade recomendação no sentido
de que, através da Assembléia-Geral das Nações Uni
das, seja submetida à Corte Internacional de Justiça
de Haia uma consulta sobre a licitude da elevação unila
teral e ilimitada da taxa" de juros na dívida externa
de países da América Latina; ,

Considerando as demais considerações e dados
contidos na Comunicação sobre Dívida Externa e Exi
gência da Justiça, formulada pelo Presidente do ILAM
(Instituto Latino-Americano), ex-Governador Franco
Montoro, perante a Assembléia do Conselho Europeu
de Estudos Sociais sobre a América Latina, reunida
em ,Viena, em outubro de 1991, em que se adverte
que a construção de um mundo mais humano "não
será uma dádiva dos poderosos, mas a conquista dos
que souberem lutar pela Justiça e pela liberdade".

A Câmara dos Deputados resolve, pela maioria
de seus membros e dos partidos que a integram, tomar
as seguintes decisões:

1 - Enviar à Assembléia da ONU, através de
seu Secretário-Geral, moção de apoio ao pedido de
manifestação da Corte Internacional de Justiça de Haia
sobre a licitude da elevação unilateral e ilimitada das
taxas de juros da dívida externa dos países da América
Latina e sobre a compatibilidade dessa elevação com
a Nova Ordem Econômica Internacional (NOEl), de
fendidos e proclamada pela ONU.

2 - Dirigir-se às Assembléias Legislativas e Câma
ra Municipais de todo o País, solicitando sua manifes
tação sobre o assunto e lembrando que, como represen
tantes diretoas da população, elas podem ser a voz
do povo brasileiro na luta pelo esclarecimento e pela
solução de um problema fundamental que vem sacrifi
cando a vida e o desenvolvimento de mais de 400 mi
lhões de pessoas humanas habitantes da América La
tina.

Assim agindo, a Câmara dos Deputados do Con
gresso Nacional reafirma seu compromisso de lutar pela
garantia dos direitos dos cidadãos brasileiros e de de
nunciar as ameaças à justiça social decorrentes de
políticas econômico-sociais que desprezam a integri
dade da vida humana e social".

Enr o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Osmânio Pereira,
o Sr. Nilson Gibson, § 2~ do artigo 18, do Regimento
Interno, deixa a cadeira da presidência, que é ocupado
pelo Sr. Adylson MoUa, § 2~, do artigo 18 do Regimento
Interno.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Com a palavra
o nobre e ilustre SI': Deputado e ilustre Sr. Deputado Tuga
Angerami, do PDSB, de SãoPaulo.

O SR. TUGA ANGERAMI (PSDB - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados:

"A maioria das pessoas pensa que uma nação,
para ser feliz, precisa ser grande; mas, mesmo que
estejam certas; elas não têm a menor idéia do que
seja uma nação grande ou uma nação pequena... Há
um limite para o tamanho das nações, assim como há
um limite para outras coisas; plantas, animais, instru
mentos; pois nenhuma delas retém seu poder natural
quando é muito grande, ou muito pequena; ao contrá
rio, ou perde inteiramente sua natureza, ou se dete
riora."

Esta lição simples foi dada por Aristóteles 322 anos antes
de Cristo e contém a veracidade das aulas que perpassam
pelo tempo e pela História, História plena de preciosidades
que nos desabituamos a ver, desacostumados dos hábifos de
avaliar, perceber e planejar, diretamente poporcionais à nossa
memória histórica.

Dentre os campos de experiência humana em que isto
é verdadeiro, destaca-se o fenômeno da urbanização. Na obra
"O Homem e seu Mundo", do Programa das Nações Unidas
denominado "O Homem e a Biosfera", lembra-se que se cogi
tam novas formas de urbanismo para resolver o antagonismo
que vem existindo entre as cidades e o meio ambiente:

"... fala-se em um urbanismo ecológico em vez
de um urbanismo puramente empresarial, ou seja, cida-

, des com vocação humana, concebidas para multiplicar
contatos e não para isolar, onde haja zonas verdes,
barreiras de árvores anti-ruído eanticontaminação, sis
tema adequado de transportes públicos, medidas contra
a poluição, paisagens e ambiente visual cuidados 
a cidade, enfim, como um lugar para viver!"

Neste sentido, é importante ressaltarmos iniciativas públi
cas que sejam feitas no sentido de garantir para o futuro
a memória e até mesmo percebermos o fato e a importância
de vivermos um momento único, que tem por moldura uma
cidade que é Patrimônio da Humanidade.

Desejo, S~s e Srs. Deputados, fazer referência neste mo
mento a um trabalho de preservação da memória que vem
sendo realizado no Distrito Federal, inscrevendo, nos Anais
desta Casa, o produto final de comissão de trabalho presidida
pelo ilustre Embaixador Wladmir Murtinho e composta por
representantes insignes da preservação ambiental e da memó
ria candanga, como Célio Afonso de Almeida, Sílvio Caval
canti, Maria Elisa Costa, Ed Tourinho e Walter Albllquerque
Mello, junto a representante do Instituto Brasileiro de Patri
mônio Cultural, na pessoa de Célia Corsino, trabalho este
consubstanciado em diretrizes e programas para a preservação
ambiental do Distrito Federal, que passo a citar.

Lembra a comissão mencionada, em seus considerandos,
que:

"Foi através de Brasília que o comitê do Patri
mônio Mundial inaugurou o exame das expressões cul
turais do nosso século, reconhecendo que o patrimônio
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não se constitui apenas do que seja "antigo" e "cristali
zado". Neste caso, ao contrário, trata-se de preservar
para o futuro um monumento do presente.

O reconhecimento nacional e internacional reafir
mou a importância de Brasilia na história da arquitetura
e do urbanismo, e seu valor transcende o fato de ser
uma materialização dos princípios do urbanismo fun
cionalista do Século XX (expressos por Le Corbusier),
pois configura-se como invento singular e excepcional,
resultante da genialidade de Lúcio Costa e Oscar Nie
meyer.

Brasilia, original e única, consegue ser simultanea·
mente cidade rodoviária, cidade-jardim e cidade-mo
numento, onde sua proposta urbanística e paisagística
inaugura para um considerável contingente humano,
com diferentes origens culturais, um novo modo de
viver e de se relacionar com o espaço urbano.

Acrescenta-se a isto o fato de o conjunto urbano
do Plano Piloto de BrasI1ia estar inserido no território
do DF, que conta hoje com 12 Regiões Administrativas
em franco processo de crescimento, fazendo com que
a expressão Patrimônio Cultural do Distrito Federal
abarque um imenso universo de trabalho na área de
preservação, que inclui necessariamente as várias mani
festações culturais nessas localidades, como também
todos os bens culturais móveis e imóveis ligados aos
antecedentes e à história da construção de Brasília.

Preservar um bem cultural contemporâneo com
essas características é, sem dúvida, um desafio que não
encontra paralelo na história.

Assim, é hoje matéria de consenso a inlportância
e complexidade da preservação do Patrimônio Cultural
de Brasília, sendo que, para o Governo do Distrito
Federal, a salvaguarda desse Patrimônio, além de ser
uma dever constitucional, é também um compromisso
i!lternacional e um determinação federal.

Deve ser ressaltado que o título de Patrimônio
Cultural da Humanidade é um compromisso entre as
nações integrantes da Unesco, as quais se comprome
tem a o,ferecer garantias locais que interessam ao mun
do preservar.

O Patrimônio Cultural do Distrito Federal com
preende o seu espaço urbano e arquitetônico e também
os testemunhos de cada uma das etapas do processo
de ocupação do território do Distrito Federal e da cons
trução da cidade, exigindo que a ação de preservação
abarque necessariamente:

- o Plano Piloto e sua ambiência;
- os núcleos e edificações que precederam a Ca-

pital;

- os acampamentos pioneiros edificados nas pro
ximidades dos canteiros de obras da construção.

-testemunhos históricos das cidades-satélites;
- os marcos e as esculturas localizadas no espaço

urbano;
- as obras de arte no interior das edificações;
- a documentação escrita e audiovisual sobre a

cidade e seus habitantes;
- a documentação produzida e acumulada pelo

Governo do Distrito Federal, qualquer que seja o su
porte de informação;

- os acervos museológicos;

- as manifestações decorrentes das diversas ver·
tentes culturais que se encontram no território do Dis
trito Federal;

- os sítios arqueológicos.
Nesse sentido, visando abranger este universo cul

tural, variado e mutável, é imprescindível a adoção
de instrumentos e metodologias que venham a ser mais
amplamente compreendidas pela comunidade e pelos
setores do Poder Público, de modo a criar uma co-res
ponsabilidade no que se refere à preservação do Patri
mônio Cultural."

A partir das considerações acima enumeradas, classifi
cadas como introdução mencionam-se os problemas especí
ficos detactados para a implementação da política de preser
vação e promoção do Patrimônio Cultural do Distrito Federal,
já constantes do plano do atual Governo desta unidade fede
rada:

"- insuficiência de instrumentos legais efetivos
que amparem a política do Patrimônio Cultural do DF;

- carência de diretrizes específicas que organizem
o processo de preservação do Patrimônio;

- falta de uma atuação conjunta entre os diversos
órgãos locais, de forma que haja correlação entre as
atitudes do Governo frente as questões;

- estrutura administrativa operacional e finan
ceira inadequada à responsabilidade advindà com o
tombamento federal, dificultando a aplicação dos re
cursos disponíveis, contratação de serviço e pessoal
especializado e o estabelecimento de convênios;

. - carência de recursos humanos e deficiência no
processo de capacitação e desenvolvimento de recursos
humanos no âmbito do setor de preservação do Patri
mônio Cultural;

, - desconhecimento, por parte da população, da
importância da preservação do Patrimônio Cultural;

- ausência de ações permanentes integn:das entre
os Governos Federal e local e organismos especiali
zados" no que tange à preservação da área tombada
tanto a nível federal quanto internacional;

ausência de investimento da iniciativa privada nas
ações de preservação;

ausência de um sistema unificado de gerenciamen
to dos espaços que trabalham com a memória cultural
de Brasl1ia, acarretando a sua subutilização;

-descontinuidade no espaço e no tempo das ações
técnicas ordinárias;

- inexistência de um Conselho de Patrimônio co
mo instância consultiva e deliberativa para aplicação
das disposições legais vigentes;

- ausência de serviço e,ducativo nas unidades mu
seológicas do DF;

- inadequação dos espaços museológicos de Bra
silia para o desempenho de
suas atividades fins;

- ausência de uma fiscalização permanente que
possibilite o cumprimento da legislação vigente."

A partir do diagnóstico mencionado, são propostas as
seguintes estratégias:

I - Preservação do Patrimônio Cultural do Dis
trito Federal mediante a elaboração de inventários.
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registros, pesquisa, documentação, obras de restaura
ção e conservação dos bens integrantes do património
do DF;

II - proteção jurídica dos bens do Património
Cultural do Distrito Federal através da criação e ade
quação da legislação complementar, do tombamento
de bens de valor cultural e da fiscalização permanente
das determinações legais;

. III - estímulo à criação de uma consciência pre
servacionista que valorize criticamente o passado, atra
vés da implantação de ações educativas e promocionais,
bem como de programas de preservação da memória
cultural consonantes com as reais. necessidades e an-
seios da sociedade. .

IV - Garantia da participação da sociedade no
processo de preservação do património através de uma
ação comunitária que crie instrumentos de identificação
de demandas e de apropriação por parte da sociedade
dos bens culturais.

V - Interdisciplinaridade no trato da questão pa
trimonial através de uma ação conjunta dos setores
de Governo, especialmente os que atuam na área cultu
ral, de desenvolvimento urbano e do meio ambiente.

VI - Atuação permanente de Brasília no fórum
nacional e internacional o Património Cultural através
da participação em debates e seminários e do intercâm
bio de trabalhos e experiências.

VII - Estímulo à participação de iniciativa priva
da nas promoções do setor através do uso dos benefícios
da lei de incentivo à cultura.

VIII - Promoção de Brasília e do Patrimônio Cul
tural do DF a nível nacional e internacional através
da produção de material de divulgação, publicações
e realização de eventos.

IX - Criação de uma instância deliberativa sobre
as questões específicas da preservaç~io do Patrimônio
Cultural do DF.

X - Estímulo à criação e revitalização de espaços
culturais para a preservação de memôria.

XI - Implementação de um sistema unificado de
gerenciamento dos espaços que trabalham com a me
mória cultural de Brasília.

XII - Incorporação das atribuiçóes e atividades
da Coordenadoria de Museus ao Departamento do Pa
trimônio Histórico e Artístico.

XIII - Estabelecimento de um programa de edu
cação nas unidades museológicas vinculadas, envolven
do a rede escolar do DF e promovendo a integração
museu-escola.

XIV - Fortalecimento do órgão responsável pela
preservação do patrimônio cultural do DF através de
transformação do DePHA em Instituto do Patrimônio
Cultural, órgão relativamente autônomo, com estru
tura administrativa e operacional compatível com suas
atribuições e responsabilidades.

XV - Fortalecimento do órgão responsável pela
preservação documental do DF - o Arquivo Público
- com a ampliação de suas instalaçõe:s e serviços, per
mitindo a incorporação dos arquivos permanentes ain~

da dispersos, mantendo-se a sua atual autonomia."

Com base nessas estratégias, são fixados os seguintes ob
jetivos:

1 - Assegurar a proteção permanente do Patri
mônio Cultural do DF, inclusive os acervos documen
tais;

2 - Promover a revitalização dos bens culturais
que se constituam testemunhos históricos do DF;

3 - Promover a valorização e a difusão do Patri
mônio Cultural do DF.

Os objetivos fixados deram origem à seguinte proposta
de programas e ações:

"1-Elaboração do Inventário Geral do Patri
mônio Cultural do DF.

2 - Implementação de medidas jurídicas de prote
ção dos bens integrantes do Patrimônio Cultural.

3 - Restauração, conservação e fiscalização dos
bens do Patrimônio Cultural do DF.

4 - Assessoramento a projetos de revitalização
em espaços de memória.

S- Dotar as unidades museológicas vinculadas de
instalações, equipamentos e atividades que atendam
a suas propostas conceituadas e aos preceitos da museo
logia moderna.

6 - Implementação de programas de ação educa
tiva do Patrimônio Cultural do DF.

7 - Produção de material de divulgação e publica
ções e realizações de eventos.

8 - Criação do quadro técnico permanente do Ins
tituto do Patrimônio Cultural do DF.

9 - Informatização das atividades, cadastros e
acervos da área cultural do DF, visando ao estabele
cimento de uma rede de informações que permita o
funcionamento do Sistema de Informações Culturais.

10 - Participação e acompanhamento das discus
sões e decisões referentes ao Patrimônio Cultural a
nível local, nacional e internacional.

11 - Elaboração de um roteiro histórico e museo
lógico do DF.

12 - Estabelecimento de critérios e controles es
pecíficos para serem adotados na área tombada pelo
Governo Federal."

Convém ainda ressaltar o trabalho que tem sido realizado
no Distrito Federal pelo Museu Vivo de Memória Candanga,
marco de educação ambiental e precisão científica na definição
do que seja o museu no momento presente:

" ... espaço de transformação social e de desenvol
vimento educacional e cultural da sociedade, cuja fun
ção é resguardar identidades, estabelecer vínculos com
o passado, fazer conhecer o presente, para influir deci
sivamente no futuro.

O Museu Vivo da Memória Candanga baseia-se,
pois, em duas vertentes - a vertente "da cultura conso
lidada ou patrimônio cultural, com o resgate do pro
cesso histórico e da memória cultural" e "a da cultura
em processo com o incentivo à troca entre os diversos
saberes e ao desenvolvimento e aprimoramento do fa
zer".

É, assim, Sr" e Srs. Deputados, dever nosso saudar a
mencionada comissão pelo trabalho desenvolvido às vésperas
do momento em que o mundo se vai reunir no Brasil para
discutir a ética do desenvolvimento sustentado, que com certe
za implica consciência e respeito à historicidade.



6756 Sábado 11 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Abril de 1992

(Não há oradores inscritos.)

VI- COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

RELAçAo DOS DEPUTADOS INSCRITOS
NO GRANDE EXPEDIENTE - ABRIL - 1992

VII - ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Nada mais ha

vendo a tratar, vou encerrar a Sessão.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Encerro a Ses
são, convocando outra para a próxima segunda-feira, dia 13,
às 14 horas.

14 38-feira 18:10 Getúlio Neiva
18:35 Jorge Koury

15 4a-feira 18:10 Paulo Afonso Romano
18:35 Josê Reinaldo

20 2a·feira 15:00 Luiz Piauhylino
15:25 Edson Silva
15:50 Pedro Novais
16:15 Renildo Calheiros
16:40 Gilvan Borges
17:05 Maria Valadão
17:30 Josê Genoíno
17:55 Prisco Viana
18:20 Wilson Campos

22 4a-feira 18:10 Cêsar Bandeira
18:35 João Rosa

23 5a-feira 18:10 Roberto Rollemberg
18:35 Vasco Furlan

24 6a-feira 10:00 Marco Penaforte
10:25 Fernando Carrion
10:50 Valdir Ganzer
11:15 Marino Clinger
11:40 Murilo Rezende
12:05 Augusto Carvalho
12:30 Luís Roberto Ponte
12:55 Germano Rigotto
13:20 Wellington Fagundes

27 2a-feira 15:00 Antônio Morimoto
15:25 Paulo Octávio
15:50 Vladimir Palmeira
16:15 Socorro Gomes
16:40 Paulo Bernardo
17:05 Osvaldo Melo
17:30 Alofzio Mercadante
17:55 Carlos Santana
18:20 Tilden Santiago

28 38·feira 18:10 Jurandyr Paixão
18:35 Armando Costa

29 4a-feira 18:10 Wilson Moreira
18:35 '"Benedita da Silva

30 5a-feira 18:10 Élio Dalla-Vecchia
18:35 Ernesto Gradella

(Bncerra-se a Sessão às 12 horas e 03 minutos.)

RESENHA DE OFÍCIOS EXPEDIDOS RELATIVOS A
REnUERIMENTO DE INFORMAÇÃO

Ofício n9

PSIRI n9 279/92, de 10-3-92, ao Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento, encaminhando cópia do RI n9 1.078,
de 1991, de autoria do Deputado Luiz Girão, sobre a proibição
de exportação da castanha de caju in natura.

PSIRI n9 280/92, de 10-3-92, à Secretaria-Geral da Presi-
d.~ncia da República, encaminhando cópia do RI n9 1.079,
de 1991, de autoria do Deputado Pedro Corrêa, sobre a polí-
tica florestal adotada pelo Instituto Brasileiro de Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA.

Francisco Rodrigues
Ubiratan Aguiar
Josê Fortunati
Manoel Castro
Sarney Filho
Josê Dutra
Valter Pereira
celso Bernardi
Nelson Marquezelli

Hora NomeData Dia
13 2a-feira 15:00

15:25
15:50
16:15
16:40
17:05
17:30
17:55
18:20

Cumprimentamos também o Departamento de Patrimó
nio Histórico do Distrito Federal pelo exemplo de educação
ambiental que tem dado ao País e, ao fazê-lo, felicitamos
o Governador Joaquim Roriz pela iniciativa de sua adminis
tração em matéria de preservação do património histórico,
artístico, arquitetônico e urbanístico do Distrito Federal, con
victos de que será sensível à necessidade de reforçá-la, não
deixando arrefecer o entusiasmo e a estrutura da equipe que,
com tamanha garra e afinco, se dedica a preservar hoje a
memória desta cidade com tríplice vocação.

Brasfiia é a Capital da República Federativa do Brasil,
reunidas as sedes de seus três Poderes, representações de
todas as unidades federadas e das nações com as quais o
Brasil tem relações diplomáticas.

Brasfiia é pólo aglutinador de uma nova concepção de
desenvolvimento, competindo-lhe irradiar a idéia de ocupação
ordenada do solo e de atividade econômica equilibrada e sus
tentável.

Brasília é, ainda, marco único de historicidade urbana
contemporânea, o que a fez reconhecida no mundo como
Patrimônio Comum da Humanidade.

A memória é, sem dúvida, favor de conscientização pre
sente, que impulsiona o futuro em direção à integração e
ao bem-estar social. Está assim de parabéns o Governo do
Distrito Federal (e o País!) pelo trabalho desenvolvido pela
comissão constituída pelo Decreto local n9 13.736, de 23 de
janeiro de 1992, e pelo exemplo dado por seu Departamento
de Patrimônio Histórico e Artístico e Museu Vivo da Memória
Candanga. Consignamos, pois, desta tribuna, nosso voto de
louvor ao trabalho desenvolvido e à equipe, desejando que
seu agir possa crescer em eficácia.

O SR. PRESIDENTE (Adilson Motta) - Vai-se passar
ao horário de
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PS/RI n9 281/92, de 10-3-92, ao Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento, encaminhando cópia do RI n9 1.080,
de 1991, de autoria do Deputado Uldurico Pinto, sobre os
plantadores de feijão.

PS/RI n9 282/92, de 10-3-92, ao Ministério da Infra-Es
trutura, encaminhando cópia do RI n9 1.083, de 1991, de
autoria do Deputado Mauro Borges, sobrt~ o desenvolvimento
da tecnologia nuclear.

PS/RI n9 283/92, de 10-3-92, à Secretaria-Geral da Presi
dência da República, encaminhando cópia do RI n9 1.083,
de 1991, de autoria do Deputado Mauro Borges, sobre o
desenvolvimento da tecnologia nuclear.

PS/RI n9 284/92, de 10-3-92, ao Ministério do Trabalho
e da Previdência Social, encaminhando cópia do RI n9 1.084,
de 1991, de autoria do Deputado Chico Vigilante, sobre reco
lhimento ao INSS, nos últimos doze meses, de empresas no
âmbito do Distrito Federal.

PS/RI n9 285/92, de 11-3-92, ao Ministério da Saúde, enca
minhando cópia do RI n9 1.085, de 1991, de autoria do Depu
tado João Mendes, sobre o vírus HTLV-L

PS/RI n9 286/92, de 10-3-92, à Secretaria-Geral da Presi
dência da República, encaminhando cópia do RI n9 1.086,
de 1991, de autoria do Deputado Fábio Feldemann, sobre
o licenciamento ambiental e nuclear de instalações nucleares.

PS/RI n9 287/92, de 10-3-92, ao Ministério da Justiça,
encaminhando cópia do RI n9 1.087, de 1991, de autoria do
Deputado Jackson Pereira, sobre providências adotadas pela
Polícia Federal alusivas ao Ofício PR/DF n9 762, de 13-12-91,
da Procuradoria-Geral da República.

PS/RI n9 288/92, de 10-3-92, ao Ministério da Infra-Es
trutura, encaminhando cópia do RI n9 1.088, de 1991, de
autoria do Deputado Jackson Pereira, sobre notícias de fraude
com ações da Eletrobrás.

PS/RI n9 289/92, de 10-3-92, ao Ministério da Saúde, enca
minhando cópia do RI n9 1.089, de 1991, de autoria do Depu
tado Jackson Pereira, sobre repasse de recursos para Campa
nha de Combate ao Cólera, em 1991.

PS/RI n9 290/92, de 10-3-92, ao Ministério da Saúde, enca
minhando cópia do RI n9 1.090, de 1991, de autoria do Depu
tado Jackson Pereira, sobre a aplicação de Cr$62 bilhões no
programa CIAC, inclusive em convênio firmado com o Go
verno do Estado do Rio de Janeiro.

PS/RI n9 291/92, de 10-3-92, ao Ministério da Infra-Es
trutura, encaminhando cópia do RI n9 1.133, de 1992, de
autoria do Deputado Max Rosenmann, sobre existência e
atual posição de convênios firmados entre o Estado do Paraná
e a União, sobretudo os que visam a execução de obras do
DNER para melhoria de estradas.

PS/RI n9 292/92, de 10-3-92, ao Deputado Eduardo Jorge,
encaminhando cópia do Aviso n9 1511GM, de 6-3-92, do Minis
tério da Saúde, com escl!irecimentos sobre os quesitos constan
tes do RI n9 709, de 1991.

PS/RI n9 293/92, de 10-3-92, ao Deputado Adroaldo
Streck, encaminhando cópia do Aviso n9 4371MEFP, de 5-3-92,
do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, com
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n9 798,
de 1991.

PS/RI n9 294/92, de 10-3-92, à Deputada Maria Laura,
encaminhando cópia do Aviso n9 167-AL/SG, de 27-2-92, da
Secretaria-Geral da Presidência da República, que envia cópia
do Aviso/GAB/SAF n9 260, de 24-2-92, da Secretaria da Admi
nistração Federal, com esclarecimentos complementares sobre
os quesitos constantes do RI n9 839, de 1'991'.

PS/RI n9 295/92, de 10-3-92, à Deputada Sandra Starling,
encaminhando cópia do Aviso n9 167-AL/SG, de 27-2-92, da
Secretaria-Geral da Presidência da República, que envia cópia
do Aviso/GAB/SAF n9 260, de 24-2-92, da Secretaria da Admi
nistração Federal, com esclarecimentos complementares sobre
os quesitos constantes do RI n9 839, de 1991.

PS/RI n9 297/92, de 10-3-92, ao Deputado Rubens Bueno,
encaminhando cópia do Aviso n9 4351MEFP, de 28-2-92, do
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, com escla
recimentos complementares sobre os quesitos constantes do
RI n9 965, de 1991.

PS/RI n9 298/92, de 10-3-92, ao Deputado Evaldo Gonçal
ves, encaminhando cópia do Aviso n9 150/GM, de 6-3-92,
do Ministério da Saúde, com esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n9 997, de 1991.

PS/RI IÍ9 299/92, de 10-3-92, ao Deputado Giovanni Bor
ges, encaminhando cópia do Aviso n9 209-ALlSG, de 6-3-92,
da Secretaria-Geral da Presidência da República, que envia
cópia do Aviso n9 82, de 25-2-92, do Ministério da Agricultura
e Reforma Agrária, com esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n9 1.024, de 1991.

PS/RI n9 300/92, de 10-3-92, à Deputada Luci Choinacki,
encaminhando cópia do Aviso n9 211-AL/SG, de 6-3-92, da
Secretaria-Geral da Presidência da República, que envia cópia
do Aviso n9 84, de 25-2-92, do Ministério da Agricultura e
Reforma Agrária, com esclarecimentos sobre os quesitos cons
tantes do RI n9 1.055, de 1991.

PS/RI n9 301/92, de 10-3-92, ao Deputado Adão Pretto,
encaminhando cópia do Aviso n9 211-AL/SG, de 6-3-92, da
Secretaria-Geral da Presidência da República, que envia cópia
do Aviso n9 84, de 25-2-92, do Ministério da Agricultura e
Reforma Agrária, com esclarecimentos sobre os quesitos cons
tantes do RI n9 1.055, de 1991.

PS/RI n9 302/92, de 10-3-92, ao Deputado Cunha Bueno,
encaminhando cópia do Aviso n9 3681MEFP, de 25-2-92, do
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, com escla
recimentos sobre os quesitos constantes do RI n9 1.064, de
1991.

PS/RI n9 303/92, de 10-3-92, ao Deputado Ronaldo Caia
do, encaminhando cópia do Aviso n9 4341MEFP, de 4-3-92,
do MiI1istério da Economia, Fazenda e Planejamento, com
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n9 1.074,
de 1~91.

PS/RI n9 305/92, de 12-3-92, ao Deputado Genebaldo
Correia, encaminhando cópia do Aviso GM/n9 2.146, de
4-3-92, do Ministério do Trabalho e da Previdência Social,
com esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n9

1.091, de 1991.
PS/RI n9 306/92, de 11-3-92, à Deputada Sandra Starling,

encaminhando cópia do Aviso n9 143/92, de 9-3-92, do Minis
tério da Infra-Estrutura, com esclarecimentos sobre os quesi
tos constantes do RI n9 1.050, de 1991.

PS/RI n9 307/92, de 11-3-92, ao Deputado Jacques Wag
ner, encaminhando cópia do Aviso n9 143/92, de 9-3-92, do
Ministério da Infra-Estrutura, com esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n9 1.050, de 1991.

PS/RI n9 308/92, de 11-3-92, ao Deputado Paulo Manda
rino, encaminhando cópia do Aviso n9 215-Al/SG, de 9-3-92,
da Secretaria-Geral da Presidência da República, que envia
cópia do Aviso n9 96, de 27-2-92, do Ministério da Agricultura
e Reforma Agrária, com esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n9 1.034, de 1991.
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PS/RI n9 309/92, de H-3-92, ao Deputado Chico Vigi
lante, encaminhando cópia do Aviso n9 214-AI/SG, de 9-3-92,
da Secretaria-Geral da Presidência da República, que envia
cópia do Aviso n9 94, de 28-2-92, da Secretaria do Desenvol
vimento Regional, com esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n9 897, de 1991.

PSIRI n9 310/92, de 13-3-92, ao Deputado José Fortunati,
encaminhando cópia do Aviso n9 275, de 12-3-92, do Ministério
da Educação, com esclarecimentos sobre os quesitos constan
tes do RI n9 368, de 1991.

PSIRI n9 311/92, de 13-3-92, ao Deputado José Dirceu,
encaminhando cópia do Aviso n9 217-AL/SG, de 11-3-92, da
Secretaria-Geral da Presidência da República, que envia cópia
do Aviso n9 105, de 9-3-92, do Ministério da Agricultura' e
Reforma Agrária, com esclarecimentos sobre os quesitos cons
tantes do RI n9 822, de 1991.

PS/RI n9 312/92, de 13-3-92, ao Deputado Chico Vigi
lante, encaminhando cópia do Aviso GM/n9 2.129, de 27-2-92,
do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, com escla
recimentos sobre os quesitos constantes do RI n9 878, de 1991.

PSIRI n9 313/92, de 13-3-92, ao Deputado José Dirceu,
encaminhando cópia do Aviso 216-AL/SG, de 10-3-92, da
Secretaria-Geral da Presidência da República, que envia cópia
do Aviso n9 59, de 13-2-92, do Ministério da Ação Social,
com esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n9

953, de 1991.
PSIRI n9 316/92, de 17-3-92, ao Deputado Ronaldo Caia

do, encaminhando cópia do Aviso n9 488/MEFP, de 12-3-92,
do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, com
esclarecimentos complementares sobre os quesitos constantes
do RI n9 1.074, de 1991.

PS/RI n9 319/92, de 24-3-92, ao Deputado Carlos Alberto
Campista, encaminhando cópia do Aviso n9 165/92-GM, de
19-3-92, do Ministério da Infra-Estrutura, com esclarecimen
tos sobre os quesitos constantes do RI n9 662, de 1991.

PSIRI n9 320/92, de 24-3-92, ao Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento, encaminhando cópia do Ofício n9

1/92, de autoria do Deputado Flávio Rocha, solicitando, na
forma regimental, a complementação das informações rece
bidas em resposta ao RI n9 892, de 1991.

PSIRI n9 321/92, de 24-3-92, ao Deputado Fábio Feld
mann, encaminhando cópia do Aviso n9 229-AL/SG, de
19-3-92, da Secretaria-Geral da Presidência da República, que
envia cópia do ofício n9 132, de 10-3-92, da Secretaria de
Assuntos Estratégicos, com esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n9 1.007, de 1991.

PS/RI n9 323/92, de 24-3-92, ao Ministério da Aeronáu
tica, encaminhando cópia do RI n9 1.092, de 1992, de autoria
do Deputado Aldo Rebelo, sobre a manutenção de aeronaves
da Vasp.

PS/RI n9 324/92, de 24-3-92, ao Ministério do Trabalho
e da Previdência Social, encaminhando cópia do RI n9 1.095,
de 1992, de autoria do Deputado José Fortunatti, sobre a
dívida da Fundação Universidade de Passo Fundo para com
a Previdência Social.

PS/RI n9 325/92, de 24-3-92, ao Ministério do Trabalho
e da Previdência Social, encaminhando cópia do RI n9 1.096,
de 1992, de autoria do Deputado Jaques Wagner, sobre a
aposentadoria da mulher trabalhadora rural; sobre o não-en
vio de formulários para requerimento de aposentadoria e so
bre o orçamento do INSS para 1992.

PS/RI n9 326/92, de 24-3-92, ao Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento, encaminhando cópia do RI n9 1.100,

de 1992, de autoria do Deputado José Dirceu, sobre a conces
são de empréstimo pelo BNDES à Vasp.

PS/RI n9 327/92, de 24-3-92, ao Ministério da Saúde, enca
minhando cópia do RI n9 1.102, de 1992, de autoria dos Depu
tados Paulo Bernardo e José Dirceu, sobre compras efetuadas
pelo órgão em 1990 e 1991.

PSIRI n9 328/92, de 24-3-92, ao Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento, encaminhando cópia do RI n9 1.103,
de 1992, de autoria do Deputado Pedro Tonelli, solicitando
informações completas e detalhadas sobre os contratos de
propaganda e publicidade firmados pela Caixa Econômica
Federal durante o ano de 1991.

PSIRI n9 329/92, de 24-3-92, ao Ministério da Infra-Es
trutura, encaminhando cópia do RI n9 1.104, de 1992, de
autoria do Deputado Pedro Tonelli, sobre a concessão de
linhas interestaduais de transporte rodoviário coletivo de pas
sageiros no País.

PSIRI n9 330/92, de 24-3-92, ao Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento, encaminhando copia do RI n9 1.108,
de 1992, de autoria da Deputada Sandra Starling, sobre a
informatização do Serpro e da Receita Federal.

PSIRI n9 331/92, de 24-3-92, ao Ministério do Trabalho
e da Previdência Social, encaminhando cópia do RI n9 1.109,
de 1992, de aj.ltoria da Deputada Sandra Starling, sobre a
extinção da Assistência Patronal e sobre a criação da GEAP
- Fundação de Seguridade Social.

PSIRI n9 332/92, de 24-3-92, ao Ministério da Aeronáu
tica, encaminhando cópia do RI n9 1.110, de 1992, de autoria
do Deputado Paulo Ramos, sobre militares que exercem fun
ções não militares.

PS/RI n9 333/92, de 24-3-92, ao Ministério da Marinha,
encaminhando cópia do RI n9 1.110 de 1992, de autoria do
Deputado Paulo Ramos, sobre militares que exercem funções
não militares.

PSIRI n9 334/92, de 24-3-92, ao Ministério do Exército,
encaminhando cópia do RI n9 1.110, de 1992, de autoria do
Deputado Paulo Ramos, sobre militares que exercem função
não militares.

PS/RI n9 335/92, de 24-3-92, à Secretaria-Geral da Presi
dência da República, encaminhando cópia do RI n9 1.112,
de 1992, de autoria do Deputado Jackson Pereira, sobre os
processos de liquidação de estatais e organismos governa
mentais federais.

PSIRI n9 336/92, de 24-3-92, ao Ministério do Trabalho
e da Previdência Social, encaminhando cópia do RI n9 1.113,
de 1992, de autoria do Deputado Jackson Pereira, sobre aqui
sição de passagens aéreas nacionais e internacionais, despesas
com hotéis e diárias nos anos de 1990 e 1991 e pede outras
providências.

PSIRI n9 337/92, de 24-3-92, ao Ministério da Saúde, enca
minhando cópia do RI n9 1.115, de 1992, de autoria do Depu
tado Jackson Pereira, sobre convênio firmado para repasse
de recursos para o Pronto Socorro de Teresina e pede outras
providências.

PS/RI n9 338/92, de 24-3-92, ao Ministério da-Justiça,
encaminhando cópia do RI n9 1.116, de 1992, de autoria do
Deputado Jackson Pereira, sobre investigações procedidas pa
ra apurar irregularidades nas operações do grupo BCCI.

PSIRI n9 339/92, de 24-3-92, ao Ministério da Infra-Es
trutura, encaminhando cópia do RI n9 1.118, de 1992, de
autoria do Deputado Jackson Pereira, sobre aquisição de pas
sagens aéreas nacionais e internacionais e despesas com hotéis
e diárias, nos anos de 1990 e 1991 e pede outras providências.
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PS/RI n9340/92, de 24-~-92, ao Ministério da Educação,
encaminhando cópia do RI n91.119, de 1992, de autoria do
Deputado Jackson Pereira, sobre aquisição de passagens aé·
reas nacionais e internacionais e despesas com hotéis e diárias,
nos anos de 1990 e 1991 e pede outras providências.

PS/RI n9341/92, de 24-3-92, ao Ministério da Saúde, enca·
minhando cópia do RI n91.120, de 1992, de autoria do Depu
tado Jackson Pereira, sobre aquisição de passagens aéreas
nacionais e internacionais e despesas com hotéis e diárias
nos anos de 1990 e 1991 e pede outras providências.

PSIRI n9 342/92, de 24-3-92, ao Ministério da Infra-Es
trutura, encaminhando cópia do RI n9 1.121, de 1992, de
autoria do Deputado Jackson Pereira, sobre a eventual pro
posta de privatização da Petrobrás e pede outras providências.

PSIRI n9343/92, de 24-3-92, à Secretaria-Geral da Presi
dência da República, encaminhando cópia do RI n9 1.122,
de 1992, de autoria do Deputado Jackson Pereira, sobre o
processo de liquidação da Interbrás e pede outras providên~

cias.
PSIRI n9344/92, de 24-3-92, ao Ministério da Economia,

Fazenda e Planejamento, encaminhando cópia do RI n91.124,
de 1992, de autoria do Deputado Agostinho Valente, sobre
os critérios adotados pela Comissão Especial de Licitação do
BNDES para a tomada de preços das consultorias habilitadas
a concorrer aos serviços de avaliação da Acesita.

PSIRI n9345/92, de 24-3-92, ao Ministério da Ação Social
encaminhando cópia do RI n9 1.125 de 1992, de autoria d~
Deputado José Dirceu, sobre serviços prestados à Pasta no
tocante a reserva, marcação e emissão de passagens e trans
portes de encomenda, cargas e bagagem, bem como valores
gastos pelo Ministério com despesas de hospedagem e alimen
tação.

PS/RI n9346/92, de 24-3-92, ao Ministério do Trabalho
e da Previdência Social, encaminhando cópia do RI n91.126,
de 1992, de autoria da Deputada Sandra Starling, sobre previ
são de gast.os, mês a mês, a partir de 1992, para as despesas
com pessoal e administração geral do INSS, LBA e Fundação
Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência.

PS/RI n9 347/92, de 24-3-92, ao Ministério da Marinha,
encaminhando cópia do RI n91.127, de autoria do Deputado
Jair Bolsonaro, sobre o desenvolvimento do Projeto Calha
Norte.

PS/RI n9348/92, de 24-3-92, ao Ministério do Exército,
encaminhando cópia do RI n91.128, de 1992, de autoria do
Deputado Jair Bolsonaro, sobre o desenvolvimento do Projeto
Calha Norte.

PSIRI n9349/92, ao Ministério da Aeronáutica, encami
nhando cópia do RI n9 1.129, de 1992, de autoria do Deputado
Jair Bolsonaro, sobre o desenvolvimento do Projeto Calha
Norte.

PS/RI n9 350/92, de 24-3-92, ao Ministério da Infra-Es
trutura, encaminhando cópia do RI n9 1.130, de 1992, de
autoria do Deputado Alcides Modesto, sobre critérios utiliza
dos para definir a participação de municípios nos "royalties"
pagos pela CHESF; o número de parcelas liberadas pelo Ban
co Mundial para o assentamento das populações atingidas
pela barragem de Itaparica e quais os convênios assinados
com os Governos da Bahia e de PernambUl;o para educação,
saúde, estradas e energia.

PS/RI n9351/92, de 24-3-92, ao Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento, encaminhando cópia do RI n91.131,
de 1992, de autoria do Deputado Gilvam Borges, sobre o

montante de recursos repassados ao Estado do Amapa desti
nados ao pagamento do funcionalismo público, de janeiro
de 1991 a janeiro de 1992.

PSIRI n9352/92, de 24-3-92, ao Ministério da Agricultura
e Reforma Agrária, encaminhando cópia do RI n9 1.135, de
1992, de autoria do Deputado Luiz Gushiken, sobre merca
dorias estocadas pela Companhia Nacional de Abastecimeno
- CONAB, e sobre importação de alimentos realizadas entre
janeiro de 1990 e dezembro de" 1991.

PSIRI n9 353/92, de 24-3-92, à Secretaria-Geral da Presi
dência da República, encaminhando cpopia do RI n9 1.137,
de 1992, de autoria do Deputado Vasco Furlan, solicitando
complementação da documentação encaminhada em resposta
ao RI n9 227, de 1991.

PSIRI n9354/92, de 24-3-92, ao Ministério das Relações
Exteriores, encaminhando cópia do RI n9 1.140, de 1992,
de autoria do Deputado Jackson Pereira, sobre os adidos
culturais e pede outras providências.

PS/RI n9 355/92, de 24-3-82 ao Ministério da Infra-Es
trutura, encaminhando cópia do RI n9 1.141, de 1992, de
autoria do Deputado Jackson Pereira, sobre o resultado da
Petrobrás em novembro de 1991, e pede outras providências.

PSIRI n9356/92, de 25-3-92, ao Ministério da Saúde, enca
minhando cópia do RI n9 1.097, de 1992, de autoria do Depu
tado Ricardo Moraes, sobre os recursos destinados ao combate
do cólera no Estado do Amazonas.

PS/RI n9357/82, de 25-3-92, ao Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento, encaminhando cópia do RI n9 1.098,
de 1992, de autoria do Deputado Luiz Gushiken, sobre a
dívida da empresa Humberto Saad e Irmão Comércio de Rou
pa S.A. para com o Banco do Brasil e sobre a estatização
da Dijon S.A.

PSIRI n9358/92, de 25-3-92, ao Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento, encaminhando cópia do RI n91.099,
de 1992, de autoria do Deputado José Dirceu, sobre a dívida
da Vasp para com o Banco do Brasil. •

PS/RI n9 363/92, de 25-3-92, ao Deputado Delcino Tava
res, encaminhal1do cópia do Aviso/GMlN9 2.160, de 18-3-92,
do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, com escla
recimentos sobre os quesitos constantes do RI n9 866, de 1991.

PSIRI n9 364/92, de 25-3-92, ao Deputado Adão Pretto,
encaminhando cópia do Aviso GMIN9 1.161, de 20-3-91, do
Ministério do Trabalho e da Previdência Social, com esclareci
mentos sobre os quesitos constantes do RI n9926, de 1991.

PSIRI n9365/92, de 25-3-92, à Deputada Luci Choinacki,
encaminhando cópia do Aviso GMIN9 2.161, de 20-3-92, do
Ministério do Trabalho e da Previdência Social, com esclare
ciemntos sobre os quesitos constantes do RI n9 926, de 1991.

PSIRI n9 366/92, de 27-3-92, ao Deputado Orlando Pache
co, encaminhando cópia do Aviso n9 173/92-GM, de 25-3-92,
do Ministério da Infra-Estrutura, com esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI n91.047, de 1991.

PSIRI n9 367/92, de 27-3-92, à Deputada Luci Choinacki,
encaminhando cópia do Aviso n9 184/92-GM, de 25-3-92, do
Ministério da Saúde, com esclareciemntos sobre os quesitos
constantes do RI n9 1.071, de 1991.

PS/RI n9368/92, de 27-3-92, ao Deputado João Mendes,
encaminhando cópia do Aviso n9185/92-GM, de 25-3-92, do
Ministério da Saúde, com esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n9 1.085, de 1991.
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COMISSÕES

ATAS DAS COMISSÕES
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

1~ Reunião (Ordinária), realizada em 1 de abril de 1992

Ás dez horas e quarenta e cinco minutos do ?ia p~eiro
de abril de. um mil, novecentos e noventa e dOIS, reUnIu-se
na Sala dez do anexo dois da Câmara dos Deputados, a Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática.
Compareceram os Senhores Deputados: Irm~ Passon~, Presi
dente' Fausto Rocha e Pinheiro Landim, VIce-PresIdentes;
Ângeio Magalhães, Arolde de Oliveira, Eraldo Trindade,
George Takimoto, Jerônimo Reis, ~osé Me~~onça Bezen:a,
Maluly Netto, Pinga-Fogo de Olivelf~, AI~.11~lO AI~es, Ehel
Rodrigues, Hagahús Ara.ú~o, LaprovIta Vle~a,. LuIZ Ta?eu
Leite, Nelson Proença, Cldmha Campos, Jose VIcente B~z~
la, Marcelino Romano, Roberto Campos, Magalhães TeIXeI
ra, Paulo Silva, Paulo Bernardo, Tilden Santiago, Matheus
Iensen Paulo Heslander, Ribeiro Tavares, Valdemar Costa
Neto Valdenor Guedes Ariosto Holanda, Francisco Silva,
membros titulares; Césa;Bandeira, Pedro Irujo, Edi Silipran
di, Ruberval Pilotto, Artur da Távola, Jackson Pereira, flores
tan Fernandes e José Felinto, membros suplentes. Havendo
número regimental, a Senhora Presidente declar~u.abe~a a
reunião e justificou a ausência do Deputa~o ~ntonIo B?tto,
mediante entrega à Secretaria, desta Comlssao, de cópIa do
ofício encaminhado ao Presidente da Câmara, Deputado Ibsen
Pinheiro, no qual informou que estará ausente. do País no
período de 27-3 a 11-4-92. Em seguida, comUnICOU que no
dia 2 de outubro de 1991, o Deputado Antônio Britto designou
um grupo de parlamentares para integrar a Subcomissão ~s~e

cial destinada a reavaliar a Resolução n9 1/90, desta Comlssao.
Solicitou que seja dada continuidade aos trabalhos, mantendo
a mesma composição, sendo preenchida a vaga existente, em
virtude do afastamento do Deputado Eduardo Mascarenhas
da Comissão ou feitas as alterações, conforme a proporcio
nalidade partidária. Discutiram o assunto os' Senhores Depu
tados: Marcelino Romano, Eraldo Trindade e Tilden Santia
go. A Senhora Presidente propôs a formação de um grupo
de trabalho composto de regulamento do Fórum d~ Acompa
nhamento do 11 Planin. O Senhor Deputado Marcelino Roma
no porpôs que fosse dispensada a l~i~ura da At~ da ReuIl:ião
de Instalação dos trabalhos e de elelçao do PreSIdente e Vlce
Presidentes, visto que todos os membros haviam tomado co:
nhecimento do seu teor. Em discussão e votação a Ata fOI
aprovada, por unanimidade. O Senhor Dep~t~doAri?sto H,?
landa apresentou requerimento verbal SO~lcltando mv~rsao

da pauta, no sentido de votar, em primelr~ lugar, o~ Itens
5 6 7 e 8' em discussão e votação o requenmento fOI apro
v~d~, por ~nanimidade. O Deputado Edi Sili~randi a~resen
tou requerimento verbal, solicitando que ,seJa ap~ec~ada a
Mensagem n9 292/90, item 4 da pauta, apos aprecla~ao dos
itens 5 6 7 e 8' em discussão e votação o requenmento
foi apr~vado, po; unanimidade. Em seguida passou-se à dis
cussão e votação das matérias constantes da ORDEM DO
DIA: 1) Projeto de Decreto Legislativo n9 28/91- da Comis
são de Relações Exteriores (Mensagem n9 62/91) - que "apro
va o texto de Acordo Básico de Cooperação Científica, Téc
nica e Tecnológica, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República do Chile,
em 26 de julho de 1990". Relator: Deputado Ariosto Holanda.-

Parecer: favorável. Encaminhado pelo Relator, concedida vis
de; 2) Projeto de Decreto Legislativo n9 109/91-da Comissão
de Relações Exteriores (Mensagem n9 951/89) - que "aprova
a adesão do Brasil ao Convênio Multilateral para a Conti
nuação das Atividades do Centro Regional de Sismologia para
a América do Sul - CERESIS, celebrado em 18 de julho
de 1971". Relator: Deputado Ariosto Holanda. Parecer: favo
rável, com emenda. Encaminhado pelo Relator, concedida
vista ao Deputado Eraldo Trindade; 3) Projeto de Lei n9

239/87 - do Poder Executivo (Mensagem n9 341/87) - que
"dispõe sobre a escolha de locais para depósito intermediário
seletivo de rejeitos radioativos e dá outras providências". Re
lator: Deputado Ariosto Holanda. Parecer: contrário a este,
ao substitutivo oferecido pelo autor e ao de n9 4.017/89, apen
sado; e favorável, com 17 emendas, ao Projeto de Lei n9

189/91, apensado. Vista conjunta aos Deputados Aldir Cabral
e Sandra Starling. O Deputado Aldir Cabral, que pedira vista,
apresentou voto em separado, favorável. Ausente o Senhor
Deputado Aldir Cabral, a Senhora Presidente designou o De
putado Laprovita Vieira para fazer a leitura do voto em separa
do; em discussão, participaram os Senhores Deputados: Eliel
Rodrigues, Ariosto Holanda, Eraldo Trindade, Francisco Sil
va, Ângelo Magalhães e Laprovita Vieira. O Se?horDeput~do
Ariosto Holanda apresentou requerimento verbal no sentIdo
de ser ouvido pronunciamento de técnicos da Comissão Nacio
nal de Energia Nuclear (CNEN), das Indústrias Nacionais
Brasileiras e da Urano do Brasil; em discussão e votação,
aprovado o requerimento e o adiamento da apreciação do
referido projeto; 4) Projeto de Decreto Legislativo n9 98/91
- Do Sr. José Genoíno e outros 3 - que susta o Parecer
n9 SR-93, de 21 de junho de 1989, do Consultor-Geral da
República em 22 de junho de 1989". República em 22 de
junho de 1989". Relator: Deputado Luiz Moreira. Parecer:
favorável; ausente o Relator, a Senhora Presidente designou
o Deputado Nelson Proença para fazer a leitura do Pa~ecer.

Concedida vista conjunta aos Deputados George Taklmoto
e Marcelino Romano; 5) Mensagem n9 292/90 - do Poder
Executivo - que "submete à apreciação do Congresso Nacio
nal o ato que outorga permissão à Rádio Campos Dourados
FM Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Medianeira, Estado do
Paraná". Relator: Deputado Magalhães Teixeira. Parecer:
contrário. O Deputado Edi Siliprandi, que pedira vista, devol
veu a mensagem, sem manifestação escrita; em discussão,
participaram os Senhores Deputados: Edi Silipral}di, Eraldo
Trindade, Magalhães Teixeira, Cidinha Campos e Angelo Ma
galhães. A Senhora Presidente adiou a apreciação da Mensa
gem n9 292/90, que foi colocada em diligência para anexação
de documento que, posteriormente, deverá ser entregue ao
Relator pelo Deputado Edi Siliprandi. O plenário da Comis
são acatou a proposta da Senhora Presidente no sentido de
se adiar, para a próxima reunião, a apreciação do restante
da matéria, constante da pauta. Nada mais havendo a tratar,
a Senhora Presidente encerrou os trabalhos às doze horas
e seis minutos. E, para constar, eu, Maria Ivone do Espírito
Santo, Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida
e aprovada, será assinada pela Senhora Presidente, Deputada
Irma Passoni e encaminhada à publicação.

COMISSÃO ESPECIAL

Destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda
à Constituição n9 55/91 (ajuste fiscal).



Abril de 1992

Termo de reunião

Aos oito dias do mês de abril de mil novecentos e noventa
e dois, às dezoito horas, na Sala n9 17 do Anexo II da Câmara
dos Deputados, deixou de se realizar, po~ f~lta de q~orum,

a reunião previamente convocada, da CornIssao?specI~1 J?':s
tinada a Proferir Parecer à Proposta de Emenda a ConstItUlçao
n955, de 1991, do Poder Executivo, que~ "altera dispositiv~s

da Constituição Federal (ajuste fiscal)", conforme comum
cação encaminhada a todos os membros; Estiveram p~esentes

no recinto os Senhores Deputados Jose Dutra (PresIdente),
Carrion Júnior (39Vice-Presidente) e Dércio Knop (membro
suplente). E, para constar, eu Sílvio ~velino .da ~ilva ~Sec!e

tário) , lavrei o presente termo de reumao que Irá a pubhcaçao.

DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS

Comissão de Seguridade Sociall e Família

O Deputado Euler Ribeiro, Presidente da Comissão de
Seguridade Social e Família, fez a seguinte

Distribuição n97/92

Em 9·4·92
À Deputada JANDIRA FEGHALI:
Projeto de Lei n9 3.133/89 - Do Sr. Antônio Carlos

Mendes Thame - que "acrescenta dispositivo ao artigo 29
da Lei n97.604, de 26 de maio de 1987, estabelecendo prazo
para a Previdência Social efetuar os pagamentos ali especi
ficados".

Ao Deputado OSWALDO MELO: .
Projeto de Lei n9 893/91 - do Sr. Sarney FIlho - que

"regula o disposto no inciso L do artigo 59 da Constituição
Federal".

Ao Deputado VALTER PEREIRA:
Projeto de Decreto Legislativo n9158/92 - da Sr~ Sandra

Starling - que "susta a aplicação do disposto nos itens 1.1
e 7.1 constantes da Portaria n9 3.092, de 27 de fevereiro
de 1992, do Ministério de Estado do Trabalho e da Previdência
Social".

Sala da Comissão, 9 de abril de 1992. - Maria Inês
de Bessa Lins, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇO PÚBLICO

Distribuição N9 7/92

O Presidente da Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público, Deputado CARLOS ALBERTO
CAMPISTA, em 8-4-92, fez a seguinte distribuição:

Ao Senhor Deputado NILSON GIBSON:
Projeto de Lei n9 2.475/92 - do Superior Tribunal de

Justiça que "Dispõe sobre a reestruturação da Justiça Federal
de Primeiro Grau da 5' Região, e dá outras providências".

Brasília, 8 de abril de 1992. - Antonio Luiz de S. Santana,
Secretário.

Distribuição n98/92

O Presidente da Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público, Deputado CARLOS ALBERTO
CAMPISTA, em 9-4-92, fez a seguinte distribuição:

Ao Senhor Deputado AMAURY MÜLLER:
Projeto de Lei n9 2.624/92 - do TIibunal Superior do

Trabalho - que"Altera a composição e a organização interna
do Tribunal Regional do Trabalho da 4~ Região, com sede
em Porto Alegre - RS, e dá outras providências".

Sábado 11 6761

Ao Senhor Deputado BERALDO B~AVENTU~A:

Projeto de Lei n9 2.625/92 - do Tnbunal Supenor do
Trabalho - que"Altera a composição e a organização interna
do Tribunal Regional do Trabalho da 5~ Região, com sede
em Salvador - BA, e dá outras providências".

Ao Senhor Deputado CARLOS ALBERTO CAMPIS-
TA (Avocado): "

Projeto de Lei n9 2.622/92 - do Tnbunal Supenor do
Trabalho - que"Altera a composição e a organização interna
do Tribunal Regional do Trabalho da 1~ Região, com sede
no Rio de Janeiro, e dá outras providências".

Ao Senhor Deputado CHICO VIGILANTE:
Projeto de Lei n9 2.627/92 - do Tribunal Superior do

Trabalho - que"Altera a composição e a organização interna
do Tribunal Regional do Trabalho da 10~ Região, com sede
em Brasília - DF, e dá outras providências".

Ao Senhor Deputado EDÉSIO PASSOS:
Projeto de Lei n9 2.626/92 - do Tribunal Superior do

Trabalho - que"Altera a composição e a organização interna
do Tribunal Regional do Trabalho da 9~ Região, com sede
em Curitiba - PR, e dá outras providências".

Ao Senhor Deputado PAULO ROCHA:
Projeto de Lei n° 4.212/89 - do Supremo Tribunal Fede

ral (Mensagem n9083/89) - que "Cria a Carreira Judiciária
e seus cargos, fixa os valores de seus vencimentos e dá outras
providências. "

Ao Senhor Deputado RENATO VIANA:
Projeto de Lei n9 2.628/92 - do Tribunal Superior do

Trabalho - que "Altera a composição o e a organização
interna do Tribu'nal Regional do Trabalho da 12~ Região,
com sede em Florianópolis - SC, e dá outras providências".

Ao Senhor Deputado TInE! DE LIMA:
1) Projeto de Lei n92.559192 - do Senado Federal (PLS

n9228/91) - que "Concede pensão especial a Francisco Paula
Cândido e dá outras providências."

2) Projeto de Lei n9 2.623/92 - do Tribunal Superior
do Trabalho - que "Altera a composição e a organização
interna do Tribunal Regional do Trabalho da 2~ Região, com
sede em São Paulo, e dá outras providências".

3) Projeto de Lei n9 2.629192 - do Tribunal Superior
do Trabalho - que "Altera a composição e a organização
interna do Tribunal Regional do Trabalho da 15~ Região,
com sede em Campinas SP, e dá outras providências" .

Ao Senhor Deputado ZAIRE REZENDE:
Projeto de Lei n9 2.630/92 - do Tribunal Superior do

Trabalho - que"Altera a composição e a organização interna
do Tribunal Regional do·-Trabalho da 3~ Região, com sede
em Belo Horizonte - BH, e dá outras prvidências."

Brasília, 10 de abril de 1992. - Antonio Luis de Souza
Santana, Secretário.

REDISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

O Deputado Eduardo Moreira, Presidente da Comissão
de Minas e Energia, fez a seguinte

Redistribuição n9 1/92

Em 9-4-92
- Ao Deputado AGOSTINHO VALENTE
Projeto de Lei n9 5.078/90 - do SI. Eduardo Jorge 

que "Dispõe sobre adição de álcool etJ1ico anidro carburante
na proporção de 22% na gasolina utilizada nos grandes cen
tros, nos meses de inverno".
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- Ao Deputado GETÚLIO NEIVA
Projeto de Lei n9 1.787/91 - do Sr. Roberto Campos

e outros 5 - que "Regulamenta o art. 177 da Constituição
Federal".

- Ao Deputado HERMfNIO CALVINHO
Projeto de Lei n9 14/91 - da Sr' Raquel Cândido _

que "Institui a Comissão de Valores Minerais e dá outras
providências" .

Sala da Comissão, 9 de abril de 1992. - Maria Eunice
Torres Vilas Bôas, Secretária.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

O Deputado Euler Ribeiro, Presidente da Comissão de
Seguridade Social e Família, fez a seguinte

Redistribuição n9 6/92

Em 9-4-92
Ao Deputado HEITOR FRANCO:
Projeto de Lei n9 1.452/91 - do Sr, Carlos Lupi - que

"Cria o Programa Nacional de Prevenção e Combate ao Al
coolismo".

Sala da Comissão, 9 de abril de 1992. - Maria Inês
de Bessa Lins, Secretária. .



MESA' ---.

Presidente:
IBSEN PINHEIR0 (PMDB)

1° Vi('e-Pre~idente:

GEN(~SIO BERNARDINO (PMDB)

'],O Vice-Pre~idente:

WALDIR PIRES (PDT)

1° Secretário:
INOC~NCIOOLIVEIRA (PFL)

'],O Secretário:
ETEVALDO NOGUEIRA (PFL)

3° Secretário:
CUNHA BUENO (PDS)

4° Secretário:
MAX ROSENMANN (pRN)

Suplentes:

JAIRO AZI (pDC)

ROBSON TOMA (PL)

LUIZ MOREIRA (PTB)

IRMA PASSONI (PT)

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS LIDERANÇAS
NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

UJer

BLOCO PARLAMENTAR
PFL/PRN/PSC

Sérgio Gaudenzi
Edson Silva
Vital do Rego
Wilson Müller

Luís EnITARDO
Vice-liderei

Jel.'\é ('arle~ Vasconccllo~

Anlflnin óos Santos
Antônio Jlolanda
Alilll Uns
C(~sar Bllmll.'ira
I (fraim MOn\cs
Eraldo 'j'incX'o
Eraluo Trinóade
Eu'~lydcs Mello
J<."Sus Tajra
JosC- Múcio Monteiro

Maluly Netto
Maviel C,avalcanti

Messias Góis
Ney l.opes

Oclelmo Leão
Paes T.andim

Roberto Magalhães
Romcl Anísio

Sandra C,avalcanti
Tony Gel

PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA

-PDT-

UJer
EDEN PEDROSO

Vice-Lfderes

Eduardo Mascarenhas
Paulo Ramos

Márcia Cibilis Viana
Élio Dalla-Vecchia

PARTIDODEMocRÁTICOSODAL
-PDS-

UJer
JOSÉ LUIZ MAIA

Vice-lideres
Teresa Jucá

Victor Faccioni
Josê Lourenço

Roberto Campos

PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

-PMDB-

UJer

GENERAl DO CORREIA

Gel"llon Peres
Aécio de Borba
Marcelino Romano Machado
Edevaldo Alves da Silva
Hugo Bichl

PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA

-PSDB-

César Maia
Ciu Carvalho
FCrllllllllO Dini;"
<kddcl Vi,'inl ) .ima
Gcrl1lUIlO Ri~OIlO

Vice-liderei

João Henrique
José Maranhão

José lbomaz Nonõ
Luiz Carlos Santos

Zaire Rezende

Uder
JOSÉ SERRA
Vice-lideres

Jutahy Júnior
Sérgio Machado
Antônio Carlos Mendes Thame
Paulo Hartung

Adroaldo Streck
Artur da Távola

Rubens Bueno
Jabes Ribeiro



PARTIDO DOS TRABALHADORES
-PT-

Liler

EDUARDO JORGE
Vice-Uderea

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

-PTB-
Liler

NELSON MARQUEZELLI

Vice-Udere.

Jo,<;é Fortunati
Chico Vigilante
Ilélio Bicuuo
Pedro 'ronelli

OnairevclI Moura
Nelson Trad
h.lIson Fi(jélill

Sandra Starling
Paulo Bernardo

Paulo Rocha

João Mendes
AugulItinho Freitas
AntOnio Morimoto
Roberto JefferllOn

PARTIDO TRABALHISTA
RENOVADOR

-PTR-
Liler

EURIDES BRITO

Vice-Lfderea
Salatiel Carvalho Mário Chermont

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

-PSB-

Liler
CÉLIO DE CASTRO

Vice-Líderes
Luiz Piauhylino Roberto Franca
Maria Luiza Fontenele

PARTIDO SOCIAL TRABALHISTA
-PST-

Liler
LlliZ CARLOS RAULY

Vice-Lfderea

PARTIDO LIBERAL

-PL-
Liler

RICARDO IZAR
Vice-Líderes

PARTIDO DEMOCRÁTICO CRISTÃO

-PDC-
Liler

EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS

Vice-Uderea

Jandira Feghali
PARTIDO DAS REFORMAS

SOCIAIS
-PRS

PARTIDO COMUNISTA
BRASILEIRO

-PCB

PARTIDO VERDE
-PV-

Paulo Mandnrino
José Maria Eymacl
Samir Tannus

JonclI Santos Neves
Getúlio Nciva

Jair BolllOnaro
Pauderney Avelino

João Teixeira
João Melão Neto

Nan Souza Pedro Valadares

PARTIDO COMUNISTA
DO BRASIL

-PCDOB-

Liler

ALDORRBELO

Vice-Lfder



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA PTR
E pOLíTICA RURAL

8. Sá .Reditário Cassol

Presidente: Dep. Vadllo Gomes (8Ioco-SP) PSB
I" Vice·Prelliúcnte: Dep. 0110 Cunha (81oco-PR)
'}:' Vice-11rcsiúcnte: Dep. Hélio Rosas (lliMD8-SP) Álvaro Ribeiro3" Vicc-Ilrcsidente: Dep. Romero Filho (PST-PR)

Titulares
PST

Bloco
Romero Filho

Arno Magarinos Ronaldo C.aiado PCdoB
I~valdo Gonçalves Tadashi Kuriki
Iberê Ferreira Vadão Gomes Adauto Pereira
J(mas 11inhciro Vicente Fialho
Jor!!e Khoury Vitório Malta PRS
Oito Cunha Waldir Guerra
11aulo Romano Werner Wandcrer José Aldo

PMD8 Suplentes
Dcjandir Dalpasquale Neuto de Conto
Ik·l.....al ue Illliva Odacir Klein Bloco
I~Ie\'alda Gmssi de Menezes Pedro Abrão
Ilélio Rosa,; Roberto Rollemberg Abelardo Lupion Leúr Lomanto
Ivo M(linardi Robson Paulino Antonio Ueno Maviael Cavalcanti
Joni Varisco Virmondes Cruvinel C.aldas Rodrigues Odelmo Leão

PDT C.amilo Machado Osvaldo Coelho
Efraim Morais Rivaldo Medeiros
Ivânio Guerra Wagner do Nascimento

Aroldo Ooes I.aerte Balltos Lael Varella
enrlos Cardinal Luiz Girão
Giovanni Queiroz PMDB

PDS

Ftlhio MeireJles Osvaldo Bender Domingos Juvenil José Maranhão
JOl.10 Tota PaulO Mourão Fernando Diniz Paulo TItan

Gilvam Borges 6 vagas

PSDB PDT
André 8cnalllli Rubens Bueno
Cio Carvalho (PMD8) Wilson Moreira Heraldo Boaventura Junot Abi-Ramia
Osório Santa Cnu. (PDC) Clóvis As.'1is 1 vaga

PT José Carlos Coutinho

PDS
Adfio Preito Pedro ToneJli
I.U~'I Choinacki VaS4:o Furlan (PDS) Aécio de Borba Djenal Gonçalves

C.arlos Azambuja Fctter Júnior
PTB

PSDB
AlIguslinho Frcit1.ls Wilson Cunha
Rohcno Torres Antonio FaJeiros Luiz Pontes

Jabes Ribeiro Oswaldo Stecca
PDC João Batista Motta

J.l'omar Ollintanilha Samir Tannús
PT

PL
Alcides Modesto Hugo Biehl (PDS)

Avclino Costa Wilmar Peres Aloizio Mercadante Valdir Ganzer



Antonio Morimoto
PTB PDS

Rodrigues Palma
José Elias Carlos VirgOio Pinheiro Landim (PMDB)

PDC
José Diogo Roberto Campos
Mareelino Romano

Mauro Borges Roberto Balestra
PSDB

PI.

Jarvis Gaidzinski Wetlington Fagundes
João Faulltino Magalhães Teixeira
Koyu lha Paulo Silva

PTR PT

Osvaldo Reis Pascoal Novais Irma PaslIOni Paulo Bernardo
Lourival Freitas TIlden Santiago

PSB
PTB

S(lrgio C'hll.'rra Luiz Moreira Paulo Heslander

PST Matheull Iensen

·PDC
Dcll.'ino .T:wares. Jonival Lucas

PC do B PL

Ribeiro Tavares Valdemar Costa
I vaga PTR

PRS Nohel Moura Valdenor Guedes

Israel Pinheiro PSB

Secretário: José Maria de Andrade Córdova
Ariosto Holanda

R:mlal: ()l)7f1,/697l}{(-EJ81 PST
Reuniôes: 4Ds e sas feiras, 10:00 - Sala 212 (Bloco das I.ide Francisco Silva
ranças)

COMISSÃO DE CI~NCIAE TECNOLOGIA,
PCdoB

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
Walter Nory (PMDB)

PCB
Presidente: Dep. Irma Pall.'>oni (PT-SP)

Roberto Freire1" Vice-Presidente: Dep. Lourival Freitao; (PT-AP)
2:' ViccH)resiuente; Dep. Fausto Rocha (Hloco-SP) Suplentes
3" Vin'-Prcsidenle: Dep. Pinheiro I.andim (PSDB-CE)

Bloco
Titulares

Aroldo Ccdraz Luciano Pizzato
Bloco C.esar Bandeira Luis Eduardo

C-ésar Souza Paulo Marinho
Angelo Magnlhl\es Jerônimo Reis Délio Braz Pedro Irujo
AroJUL' dL' Oliveira José Mendonça Bezerra GillIOn Machado Renato Johnsson
Carlos Rohcrlo Massa Maluly Netto IIumberto Souto Ruben Bento
I.raldo Trindade Maurfeio C'.alixlo PMDBFauslo Ro('ha Pinga Fogo de Oliveira
George T:Ikimoto 1 vaga João Almeida Marcelo Barbicri

Luiz Henrique Olavo Calheiros
PMDB Manoel Moreira TIdei de Uma

4 vagas

Aluizio Alvell I1cnriquc Eduardo Alves PDT

Antônio Britto Laprovita Vieira C.arlos Alberto Campista Edson Silva
\)oml11go!l Juvenil Luiz Tadeu Leite Carlos Cardinal
I!licl Rodrigues Nelson Proença Edi Siliprandi
Ilagahús Araujo Roberto Valadlio PDS

PDT Daniel Silva José Teles
Beto Mansur José Vicente Brizola Gerson Peres Ruberval PiloUo
Cidinha Campos Lysâneas Maciel Ibrahim Abi·Ackei



PSDR PMDB
Artur da Távola GemIdo Alckmin Filho Alano de Freitas Mendes Ribeiro
Flávio Arns Jack.'lOn Pereira João Natal Nelson Jobim

PT Jono Rosa Nilson Gibson
José Dutra Renato Vianna

Florestan Fernandes Nilmário Miranda José Luiz C1erot Ulysses Guimarães
José Genoíno Sandra Starling José Thomaz Nonô

PTB
Luiz Carlos Santos

PDT
Aldir Cabral Paulo de Almeida Déreio Knop Sérgio Cury
Gastone Righi Edi SiIiprandi Vital do Rêgo

PDC Francisco Evangelista

Samir Tannús PDS

PL
Adylson Motta Ibrahim Abi-Ackel
Edevaldo Alves da Silva Prisco Viana

Flávio Rocha Robson Tuma Gerson Peres

PSDB
PTR

Eurides Brito Mário de Oliveira
Israel Pinheiro Filho (PRS) Osvaldo Melo (PDS)
Jutahy Júnior Sigmaringa Seixas

PSB
Moroni Torgan

PT
Roh(~rt() Frnnea

PST Edésio Pas.'ios José Genoíno
I1élio Bicudo Sandra Starling

José Fclinto PTB

PC do R Olrlos Kayath Mendes Botelho
Gastone Righi Nelson Trad

I vaga
PDC

PCR José Maria Eymael Rodrigues Palma (PTB)

Sérgio Aroues PL
Secretária: Maria Ivone do E'ipírilo Santo Irani Barbosa Wilson Müller (pDT)
Ramal: 6906/6907/6908/6910 Robson Tuma
Reunifio: 4''s feiras, às 10:00. Plenârio, sala 10

PTR
COMISSÃO DE CONSTITUI,ÇÃO

Benedito Domingos Wanda Reis
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO

PSB
Prellidente: Dep. José T.uiz Clerot (PMDB-PR)

Luiz Piauhylino1" Vice-Presidente: Dep. João Rosa (PMDB-MG)
2" Vice-Presidente: Dep. Vital do Rêgo (PDT-PB) PST
3" Vice-Presidente: Dep. Ciro Nogueira (Bloco-I)I) Pedro Valadares

Titulares PCdoB

Haroldo Lima
Bloco Suplentes

Bloco
Antonio dos Suntos Paes Landim
Átila Linll Paulo Marinho Everaldo de Oliveira Maluly Netto
HCl1cdilo de Figueiredo Raul Belém Fernando Freire Nelson Morro
Ciro Nogueira Ricardo Murad Flávio Palmier da Veiga Ney Lopes
C1'~onfln('jo Fonseca Roberto Magalhães Freire Júnior Paulo Duarte
Je!iUll Tajra Tony Gcl José Rurnett Ruben Medina
Mes.'óias (lois Tourinho Dantas José Falcão 3 vagas



PMDB Titulares
Alherto Goldman Jurandyr Paixão Bloco
Antonio <.k ./t,'sus I.uiz Taueu Leite
Arv Kara Neif Jabur Flavio Derzi Luciano Pizzatto
Fdivaldo Motta Nestor Duarte Freire Júnior Maruli Guimarães
Felipe N<.'ri Ubiratan Aguiar João Maia Orlando Bezerra
.Illáll lIenrique Valter I'creim José Carlos Vasconcelos 1 vaga

PDT PMDB
Aroldo Oocs Edésio Frias

Rita CamataBeth Azize Liberato C..aQQclo Antonio de Jesus
I~dl~n Pedrooo Armando Costa Socorro Gomes (PC do B)

Genebaldo Correia Zila Bezerra
PDS iório de Barros

Delfim Netto Roberto Campos PDT
João de Deus Antunes Vasco Furlan
Marcelino Romano Maehado Beth Azize Regina Gordilho

Edson Silva
PSDB

Fdmundo Galdino Osmânio PeFeiFa PDS
Fúhiu Feldmann Paulo Silva . i,\écio Neves (PSDB) 1 vaga
Mllgalh~es Tl'ixeira .Amaral Netto

PT PSDB

Al'o!ltinho Vull.'Ote José Dirceu Fábio Feldrn.:'lnn Marco Penaforte.
Joao Paulo Pedro 'fonelli. Tuga Angerami

PT
. ,

p'm
José Cicote Valdir Ganzer

Cardoso AI....es Roberto Jefferson
blison Fidelis Roberto Torres PTB

Aldir Cabral Hilário COimbra
IJDC

Jair Bolsonaro
PDC

Fr:lOdsco Coelho
Nan Souza (pS1)

PL PL
Getúlio Neiva Ricardo Izar Wellington Fagundes
José Augusto Curvo

PlR
PlR Mário Chermont'

ReJit(\rio Cassai Mário Chermont PSB

PSB Uldurico Pinto

Miguel Armes PV

PST Sidnçy de Miguel

LuizC:lrlos llauly Suplentes

PC do B Bloco

Rcnill.lo Calheiro!l Arno Magarinos Tadashi Kuriki
Fátima Pelaes Sarney Filho

Sel'rt't(\ria: Ililda de Sl.'na Corn'ia Wiederhecker Paulo Octávio 'li: Gomes da Rocha
t{llli1aí: 1I9J.2 li 6925 Pedro Corrêa 1 vaga
t{CUIi'ÜCS: J's, 4"s e 5":; feiras, às 10:00. Plenário, sala 1. Ricardo Murad

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PMDB
MEIO AMBIENTE E MINORIAS Alano de Freita~ 5 vagas

I'rl'sidcntc: Dep. Tuga Angerami (PSDB-SP) Aloizio Santos

I') Vke-PrcsidI.'Ole: Dep. Marco I'enaforte (PSDB-CE) PDT
2" Vice-IJresidcntl.': Dep. Marilu Guimarães (BlocO-MS) José Vicente Brizola Paulo Portugal
3') Vice.Presiuente: Dep. Sidney de Miguel (PV-IU) Laerte Bastos



PDS
Célia Mendes Teresa lucá PTB
Gerson Peres

PSDB
João Mendes Raquel Candido

Adronldo Streck Elia, Murad PDC

Antonio CarlO!ó Mendes 'lhamc Eduardo Braga Roberto Balestra

PT PL
Benedita da Silva José Fortunati Jarvis Gaidzinski Jones Santos Neves

PTB PTR
Raquel Candido Wilson Cunha Alberto Haddad

PDC PSB
Avcnir Rosa C.élio de Castro

PL PST

Diogo Nomura Mauro Borges (PDC)
PTR Suplentes

Benedito Domingos Bloco
PSB Adauto Pereira Orlando' Sezerra·

Álvaro Ribeiro J).ngelo Magalhaes Renato Johnsson

PV
Atila Lins Vadão Gomes
José Moura Waldir Guerra

1 vaga Manoel Castro 1 vaga

Sccr'-târio: Aurenitton Araruna de Almeida PMDB
Ramal: (f-BO/(,931 Alufzio Alves Luiz Roberto Ponte
R,!união: 4"s feiras, 9:30. Sala 113 (Bloco das l.idcrança,) César Maia Pedro Abrão

COMISSÃO DE ECONOMIA, Fernando Bezerra C.oelho 3 vagas
INDÚSTRIA E COMÉRCIO PDT

Presidente: Dep. Gilson Machado (Bloco-PE) Eduardo Mascarenhas Luiz Girão
I" Vice-Presidente: Ikp. ()s()rio Adriano (Bloco-DF) Francisco Evangelista
2" Vire-Presidente: Dep. Jaques Wagner (PT-BA) PDS
~n Vi':e.I'H~sió"nle: [k'p. Alberto Haddad (ll"I'R-SI') BasOio Villani Francisco Diógenes

Titulares Fábio Meirelles

Bloco PSDB

Antonio Ilnlanda Maviael Cavalcanti José Serra Saulo Coelho
í~~io h'rreira Osório Adriano I'aulo lJartung
(iilson Marhado Roseana Sarney PT
jos~ Carlos Aleluia Rubem Medina Luiz Gushiken Paulo Delgado
Jos(o Múdo M(;ntt'iro Wagner do Nascimento Raul Pont

PMDB PTB
Alberto Goldman João Almeida Felix Mendonça Paulo Heslander
Fdiv:duu Molla Josê Belato
Felipe Neri Lázaro Barbosa PDC
GUlmlgn Mota Lúcia Vânia Pauderney AveUno Paulo Mandarino

PDT PL

Márcin Cibilis Viana Miro Teixeira Álvaro Valle João Mellão Neto
Murino Clinger PTR

PDS João Colaço
Fetlcr Júnior Victor Faccioni PSB
I'cdm Puvão Ariosto Holanda

PSDB PST
J:rnani Viana Vittorio MedioU Pedro Valadares
Sêrgio Muchado Secretário: Ronaldo Alves da Silva

PT Ramal: 7024 a 70'lb

Jaqucs Wagner Vladimir Palmeira
Reunião: 4"8 feiras, 10:00. Plenário 209. (Bloco das

Jo.'ié FOJ'\unatí
Lideranças)



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Pre'lidenle: Dep. C.elllO Bernardi (pDS - RS)
1" Vit'c·Prcsidcntl.': Dep. Maria Valadao (JlDS - (0)
2" Vkc·Pn'sidentl.': Dep. Auelaidl.' Neri (llMDIl - AC)
3" Vil'c·Pre~idenll.': Dep. CO'lla Ferreira (PTR - MA)

Antônio B:'irhara
ArnalJo Faria UI.' Sá
Ol.rlilo Maduluo
Eraldo Tinoco
I ~uclyl.les Mello

Adelaide Nl.'ri
Aé('jo UI.' Bnrba (PDS)
(il'rmínio Calvinho
Joüo Ilcnriquc

Fduaruo Ma'lCllrenhas
I.lkia Braga

Any,cla Amin
Cc(so Bernardi

Art tlr da TÍlvola
Fllivio Arns

Titulares
Bloco

Orlando Pacheco
Ricardo Heráclio
Ronivon Santiago
Sandra Cavalcanti

PMDB
Renildo Calheiros (pC do B):

Ronaldo Perim
Ubiratan Aguiar

PDT
1 vaga

PDS
Maria Valadão

PSDB
Osm.l\nioPereira

PT

PDT
C.arrion Júnior Vital do Rego
Regina Gordilho

PDS
Edcvaldo Alves da Silva Telmo Kirst
Fernando Carrion

PSDB
Frnani Viana Rose de Freitas
Rubens Bueno

PT
Hflio Bicudo Maria Laura
Lourival Freitas

PST
Nel'lon Trad Onaireves Moura

PDC
Jairo Azi

PL
Wilmar Peres

PTR
Eurides Brito

PSB
Célio de Ca'ltro

PST
Nan Souza

. Secretária: Ronaldo Alves da Silva
Ramal: 6903/6905/701 0/7013
Reunião 4"8 feiras, 10:00. Plenário 15.

COMISSÃO DE FINANÇAS
ETRmUTAçÃO

Zaire Rezende Jack.'lon Pereira
4 vagas José Serra

Suplentes

Bloco

Presidente: Dep. Francisco Dornelles (Bloco-RJ)
1° Vice-Presidente: Dep. Manoel Castro (Bloco - BA)
'J:> Vice-Presidente: Dep. Basílio VilIane (pDS - PR)
3° Vice-Presidente: Dep. Fernando Bezerra COelho
(pMDB-PE)

Florestan Fl'rnandes
Paulo Iklgado

Ftí~io Rllunhciti

José Unhares (PSDB)

ÁIV:lro Valle

Costa Fl.'rreira

Maria T.uiza Fontl.'nele

.10:\0 Teixeira (PI.)

Ikncuito de Figueiredo
Cleonâncio Fonsl.'ca
h,imar M()rl~ira

.Iu:)() Alvl.'<;

.i\i.'il' Ml'lU.1on<;H Bezerra

Dcrval UI.' Paiva
.10:-;(' I.uiz C1erot

Raul Pont

PTB
S610n Borges dos Reis

PDC

PL

PTR

PSB

PST

Luiz Dantas
Marilu Guimarães

Murilo Pinheiro
Paulo AfonllO Romano

PMDB

Titulares
Bloco

Benito Gama
César SOU7.8

Fernando Freire
Flávio Palmier da Veiga
Francisco Dornelles

PMDB
César Maia
Fernando Bezerra COelho
Germano Rigotto
João Carlos Bacelar

PDT
Carrion Júnior
Éden Pedroso

PDS
Basílio VilIani
Delfim Neto

PSDB

José Falcão
Júlio Cabral
Luiz Dantas

Manoel C.astro
Mussa Demes

Luís Roberto Ponte
Manoel Moreira

Sêrgio Naya
Wilson Campos

Sérgio Gaudenzi

Josê Lourenço

Paulo Hartung



PDC

PT

FNix Mendonça

Alofzio Mercadante
Geddel Vil.'im Lima (PMDB)

PTIl

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Dep. Eduardo Moreira (pMDB-SC)
10 Vice-Presidente: Dep. Marcelo Barbieri (PMDB-SP)
?:' Vice-Presidente: Dep. Avenir Rosa (PDC-RR)
3D Vice-Presidente: Dep. José Ulisses de Oliveira (PRS-MG)

Titulares
Bloco

José Santana de Vasconcelos
Murilo Pinheiro

Ruben Bento
Sérgio Barcellos

Jo~ Elias

José Dirceu

Pedro Novais

J'ono Mell!io Neto Abelardo Lupion
Aracely de Paula
Aroldo Cedraz
Elísio Curvo

PL

PTR
Flávio R()('ha

IJ:mlo Mandarino

Olrlo!; Camurça

S~rgio Guerra

luiz Cmlos llauly

Au!!usto Farias
CIcio Faldio
Í',zio Ferrl.'ira
George 'I'akimoto
Jerônimo Reis

PSB

Suplentes
Bloco

José Olrlos Vasconcelos
Roberto Magalhães

Siml\o Ses.'lim
Tourinho Dantas

1 vaga

Eduardo Moreira
Gilvan Borges
José Geraldo
Marcelo Barbiere

Úlio Dalla-Vecchia
Paulo Ramos

C.arlos Azambuja

PMDB

PDT

PDS

Marcos Lima
Olavo Calheiros

Pedro Tassis

Vivaldo Barbosa

Ruberval Pilotto

PMDB
Gonzaga Mota
Ilélio RO!l3S

Lúcia Vílnia

Haroldo SaMia
Miro Teixeira

PDT

Nelson Jobim Adroaldo Streck
Robson Paulino

3 vagas
Agostinho Valente

Valdomiro Lima

PSDB

PT

PTIl

Oswaldo Stecca

Alcides Modesto

Avenir Rosa
Wilson Moreira

PI.,
Getúlio Neiva

PTR
Vladimir Palmeira

Marcelo Luz

PRS

Matheus Iensen . José Ulisses de Oliveira
PPS

Alceste Almeida
Roberto Campos.Juno Tota

Osvaldo Ml.'lo

Rose dl' Freitas
S(~r!!io Muehado

IJlÍrc ROS:lIJo (PM DB)
Paulo Bernardo

Anibal Tcixcim

JO!l~ Maria Fymael

Jolio Teixeira

Marcelo [.UZ

PDS

PSDB

PT

PTB

PDC

PL

PTR

Marcos Medrado

Nelson Bornier

PDC

Jo..'1o Fagundes (PMDB)

Suplentes
Bloco

Sérgio Britto (PDC)

Pascoal Novaes

PSB

Luiz Piauhylino
PST

Romero Filho

Secretária: Maria Linda Magalhnes
Ramal: (fI5W69(i.I/(~)S9

Rcunifío: 4"s feiras, 10:00 Plenário 5.

Alacid Nunes
Jonas Pinheiro
José Carlos Aleluia
José Reinaldo

Aloisio Vasconcelos
llerminio Calvinho
Jorge Tadeu Mudalen

PMDB

Maviael Cavalcanti
Otto Cunha

Vicente Fialho
Werner Wanderer

Lázaro Barbosa
Mauro Miranda

Nícias Ribeiro



PDT PSDB
Marcia \ihili~ Viana 1 vaga
Wilson Mllllcr Jayme Santana Paulino Qcero de Vansconcelos

Jorge lIequed
PDS

J(r.;~ Diogo Victor Faccioni PT
Benedita da Silva Luiz Gushiken

PSDB PTB
Mauro Sampaio Munhm: da Rocha

Annihal Teixeira C.ardoso Alves
PT

Adão Preito Ricardo Moraes PDC
Francisco Coelho Pauderney Avelino

PTB
Franci'l('Q Rodrigues Hilário Coimbra PL

Diogo Nomura
PDC

l.eomar Quintanilha PTR

PI. Eurides Brito
ValdcITk1r Costa

PTR PSB
Nohel Moura Valdenor Guedes Miguel Arraes

PRS PCdoB
Eduardo Siqueira C..ampos

JCls~ Aldo (PDC)

PPS Suplentes

Marem lima (PMDB)
Bloco

Scer('tl\ria~ Mnria Funiec Torres Vilas BOas
Antonio dos Santos Orlando Pacheco
Benedito Gama Paes Landim

Ramal: (,9.t.J./6lJ46 Fausto Rocha Roseana Sarney
R.' l.Iiií fio: 4"s li'íras, 10:00. Plenário 21. Jesus Tajra Tony Gel

COMISSÃO DE RELAÇÕES
PMDB

EXTERIORES
Geddel Vieira Lima Osvaldo Melo (PDS)

Presidentc: Dep. Pauderney Avelino (PDC-AM) João Rosa Ulysses Guimarães

I" Vice-Presidente: Dep. Diogo Nomura (PI.-SP)
Murilo Rezende 2 vagas

2" Vice-Presidente: pep. Francisco Coelho (PDC-MA) PDT

1" Vice- Presidente: Dep. Eduardo Siqueira C.ampos (PDC-TO I)maury Müller Vivaldo Barbosa
Elio Dalla-Vecchia

Titulares PDS

Bloco
Adylson Motta J08(: Lourenço

Antonio lleno Ney Lopes PSDB

Cleto Fuil'ão Osvaldo Coelho A6cio Neves Jutahy Júnior

I.eur I,omanto Paulo Octávio Jo.'\o Faustino

Nelson Morro Sarney Filho PT

PMDB Irma Passoni Tilden Santiago

Aloisio Vasconcelos Luiz Viana Neto PTB

Anlonio Carlos Mendes Alcesle Almeida Sólon Borges dos Reis
Tl1allw (PSDB) Neife Jabur

PDCAry Kara Nestor Duarte
I.Uil, Iknriquc Eduardo Braga Pedro Novais

PJ)T PL

I(dél>io Frias Mendonça Neto Jones Santos Neves
Ilaroklo Sabóia PTRPDS
Djcnal Gonç~t1ves José Teles Salaticl Carvalho



PSB
Uldurico Pinlo"

PC do B

Aldo Rabclo

Secretâria: Andr<'ia Maura Versiani de Miranda
Rmn;ll: tl'NJ .1 ClLJ'Jó
Reuniües; 3~, 4"8 e 5a feiras, 10:00. Plenário 2

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Arnaldo Faria de Sá
Ciro Nogueira
Iberê Ferreira
Ivan Burity
Jairo Carneiro

Suplentes
Bloco

Jairo Carneiro
João Maia

PiDga Fogo de Oliveira
Ricardo Heráclio

Vitória Malta

PMDB

Presidenle: Dep. Euler Ribeiro (pMDB-AM)
1<) Vice-Presidente: Dep. Jorge Tadeu Mudalen (PSOB - 'éE
~) Vice-Presidente: Dep. EIia.'1 Murad (PSOB - MA)
3° Vice-Presidente: Dep. Renato Johnssol1l (Bloco-PR)

Titulares
Cidinha Campos Marino Clinge\'
Lúcia Braga

PDS
Angela Amin Osvaldo Melo
Osvaldo Bender

PSDB

Jorge Uequed Marco Penaforte
José Linhares

PT
Chico Vigilante Luci Choinacki

PTB
Fábio Raunheitti Luiz Moreira

PDC
Eduardo Siqueira C.ampos Osório Santa Cruz

Everaldo de Oliveira
FlÍlimu Pelues
Ileilor Franco
I\'ànill ("'\lerra
Jos~ 1'~gyJio

Fulcr Riheiro
jorge Tadl~lI MlIualcn
Maunllo Ferreira Lima
Nillon Uninno

Clóvis Assis
I.ihcnllo Cahloco

Cflia Mendes
Jo.io Rouolfo

Bloco

Paulo Duarte
Pedro C.orrêa

Renato Johnsson
Rivaldo Medeiros

PMOB

Said Ferreira
S6rgio Arouca (peB)

Valter Pereira

PDT
Paulo Portugal

POS
Teresa Jucá

PSDB

Antonio Britto
Eduardo Moreira
Nelson Proença
Rita Camata

Avelino Costa

B. Sá

José Carlos Sabóia

Virmondes Cruvinel
Zila Bezerra

1 vagas

PDT

PL

PTR

PSB

Antonio Faleiros
Elias Murad

Edllnrdo Jorge

Joaquim SuceDa

F,duardo Mntias

José' Augllsln Curvo

Salaticl Carvalho

Jamil Haddad

Geraldo Alckmin Filho

PT
João Paulo

PTIl

Roberto Jefferson

PDC

Jandira Feghali (PC do B)

PI.

PTR

PSB

PST

C.arlos Scarpelini

Secretária: Maria Inês de Bessa Lins

Ramal: 7018 a 7021
Reunião: 4"8 feiras, 10:00. Plenário 9.

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E

SERVIÇO púBuco
Presidente: Dep. Carlos Aberto Campista (pDT-RJ)
10 Vice-Presidente: Dep. Amauri Müller (PDT-RS)
'l? Vice-Presidente: Dep. Délio Braz (Bloco-GG)
30 Vice-Presidente: Dep. José Carlos Sabóia (PSB~MA)

Titulares
Bloco

Dcldno :ravares

PST
Aldo Rebelo (pc do B)
Délio Braz
Edmar Moreira
Humberto Souto

José Burnett
Luis Eduardo

Sé Gomes da Rocha
1 vaga



~MDB PL
Chico Vigilante (Pl) Mauri Sérgio
Jurnmlir Paixão Tidei de l.ima Irani Barbosa
Marcos l.ima zaire Rezende PTR

PDT

Am'lury MUller Carlos Alberto Campista Wanda Reis

Beraldo Boaventura PSB
PDS

llugo Biehl Maria I,aura (P1) Jamil Haddad

JorlC) dI.' Deus Antunes
PRS

PSDB José Ulisses de Oliveira

Fdmunclo Galdino Mauro Sampaio
Secretário: Antonio I.uf... de Souza Santana.Jabcs Rihciro

PT
Ramal: 6887/69fX.lnOO4{/OO7
Reunião: 3"8,4"8 e 5"8 feira.., 10:00. Plenário 11.

IJaulo Paim Paulo Rocha COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTE,
PTB DESENVOLVIMENTO URBANO

Olldas Rodrigues (Bloco) Edison Fidelis E INTERIOR
PDC

Jairo Bolsonaro
PL Presidente: Dep. Paulo de Almeida (PTBIRJ)

Ricanlo Izar 1° Vice-Presidente: Dep. Onaireves Moura (PTB/PR)

PTR
'l!" Vice-Presidente: Dep. Nicias Ribeiro (pMDB/PA)
3° Vice-Preflidente: Dep. Augusto Carvalho (PCBIDF)

Mário de Oliveira

PSB Titulares
José Carlos Sabóia Bloco

PRS
I~osc de' Freitas (PSDB) Alacid Nunes José Moura

Suplentes Auguflto Farias José Reinaldo

Bloco
C.ésar Bandeira Lael Varella
Efraim Morais Pedoo Irujo

Frnldo Tinoco Júlio C,abral Ivan Burity Romel Anísio
I:ralllo Trindade Meflflias Góis Jairo Carneiro Simão Sessim
I~uelydl's Mello MU!l.'la Demes
Fi;Í\"io Derzi Sérgio Barcellos PMDB

PMDB Aloízio Santos Mário Martins

Augusto Carvalho (PCB) Nilson Gibson Carlofl Benevides Mauro Miranda

Jaques Wagner (PT) 3 vagas Fernando Diniz "Murilo Rezende

Renato Viana José Maranhão Nicias Ribeiro

PDT I..aire Rosado Paulo Titan

Paulo Rllmos Sérgio Gaudenzi
Sérgio ('ury PDT

PDS José Carlofl Coutinho Valdomiro lima
Carlos Santana(PT) Pedro Pavão Junot Abi-Ramia 1 vaga
Paulo Mourão

PSDB PDS
Jayme Santana Sigmaringa Seixas
Tuga Angerami Daniel Silva Francisco Diógenes

PT Fernando Carrion Telmo Kirst
Edé!>io IJassos Ernesto Gradella

PTB PSDB
Jo:'io Mendes Joaquim Sucena

PDC Jooo Baptista Molta Munhoz da Rocha
Eduardo Matiafl Luiz Pontes Saulo Coelho



PT
nulos Santana
Hrncsto Gradella

Nilmário Miranda Jonival Lucas
Ricardo Moraes

PDC

PL
Sérgio Brito

PTB
Antonio Morimoto
Onaireves Moura

PDC
Jairo Azi

PL
José Fclinto (PS1)

PTR

Paulo de Atmeida

Marcos Medrado

Nelson Bornier

André Benassi (PSDB)

Alberto Haddad

Maria Luiza Fontenele

Francisco Silva

1 vaga

PTR

PSB

PST

PCdoB

PCB

Maurfcio Campos

Carlos Camurça

Jo.~o C.olaço

Roberto Fnmca

C..arlos Scarpclini

PSB

PST

Osvaldo Reis Roberto Freire

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha

Ramal: 6973 a 6976

Reunião: 4as feiras, 10:00. Plenário 14.
PC do B

l.copoldo Bessone (PMDB)
PCR

Augusto C.arvalho

Suplentes
Bloco

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

Presidente: José Augusto Curvo (pL - M1)
1° Vice-Presidente: Del'. Nelson Bornier (PLIRJ)
'lP Vice-Presidente: Del" Aldir Cabral (PTB - RJ)
3° Vice-Presidente: Dep. Álvaro Ribeiro (PSB - PE)

Antonio Barbara
Aracely de Paula
Carlos Roberto Ma~sa

Flí.~io Curvo
Jorge Khoury
José Egydio

José Múcio
José Santana de Va'lConcellos

Osório Adriano
Ronaldo C.aiado

Sallldra C.avalcanti
1 vaga

PMDB

Titulares
Bloco

Alacid Numes
Átila Lins
Edmar Moreira
Luciano Pizzatto

PMDB

Odelmo Leão
Orlando Bezerra

Paes Landim
Roberto Magalhães

Eduardo Moreira
Eliel RexJngues
1~Ievulda Gral\.~i de MenellSCs
Mnul'i Sérgio

PDT
Beto Munsur
J)(~rcio Knop

Nilton Baiano
Pinheiro Lanim

4 vagas

Mendonça Neto
1 vaga

Antônio de Jesus
Cid C.arvalho
Etevalda Grassi de Menezes

PDT

Maurfcio C.ampos (PL)
Paulo Ramos

João Fagundes
Marcelo Barbieri

Mário Martins

Wilson Müller

PDS

Dulos Virgllio
Jol\o Rnonlro

Maria Valadão
Prisco Viana C.arlos VirgOio

Fábio Meirclles

PDS

Fernando C.arrion

Koyu lha
Moroni Torgan

PSDB

Paulino Cfcero de Vasconcelos
Vitória Medioli Moroni Torgan

PT

PSDB

PT

Rose de Freitas

Eouardo Jorge
José CÍl'ole

Auguslinho Freitas
Carlos Kayath

PTB

Paulo Paim
Paulo Rocha

Mendes Botelho

Hélio Bicudo

Aldir Cabral

Mauro Borges

PTB

PDC

José Dirceu

Francisco Rodrigues



RohC'rto França
Secretária: Marei BC'rnardes Ferreira
Ramal: (jllllX/7001/7002

COMISSÃO ESPECIAL PARA DAR PARECER
SOBRE O PROJETO I?E LEI N° 965, DE 1991,
QUE "INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE

DESPORTOS E DÁ OUTRAS PROVID~CIAS".

PrC'siclcntc: Deputado A(;CIO DE BORBA (PDS)
I" Virl'-Prl'sidentc: Deputado JOSÜ MOURA (BLOCO)
2" VÍl'e-Presillcnte: Deputado TIDI51 DE LIMA (PMDB)
Relator: Deputado ARTUR DA TAVOLA (PSDB)

Titulares Suplentes

Suplentes

Paulo Bernardo

Rodrigues Palma

Fetter Júnior
Roberto Campos

Pauderney Avelino

Jones Santos Neves

Basílio Vil1ani
Daniel Silva

Gilson Machado
Paes Landim

Roberto Magalhães

Márcia Cibilis Viana
Valdomiro Lima

Dejandir Dalpa'lquale
Etevalda Menezes

Fernando Bezerra Coelho
Odacir Klein

PDS

PDT

PTB

PT

PDC

PL

PMDB

Paulo Mandarino

Beraldo Boaventura
C.arrion Júnior

Benito Gama
Elfsio Curvo
f~zio Ferreira
Francisco Dornelles
José Múcio Monteiro

Jack.'lon Pereira

BLOCO PARLAMENTAR

José Lourenço
Marcelino Romano Machado

PSDB
AntOnio Carlos M. Thame

Paulo Hartung

César Maia
Jos(: Dutra
José Luiz C1erot
Luís Roberto Ponte

COMISSÃO ESPECIAL CONSTITUÍDA, NOS
TERMOS DO ART. 34, INCISO 11, DO

REGIMENTO INTERNO, PARA APRECIAR
E DAR PARECER SOBRE TODOS OS
TRÂMITES NA CASA, RELATIVOS À
REGULAMENTAÇÃO DO ART. 192

DA CONSTITUIÀO FEDERAL_
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Presidente: Deputado Benito Gama
Vice-Presidente: Deputado José lnurenço
Relator: Deputado César Maia

Titulares

PDS
Aécio de Borba Osvaldo Melo
Celso Bernardi Ruberval Pilotto

PSDB
Artur da Távola Jorge Uequed

PTB
Onaireves Moura Paulo Almeida

PT
Sandra Starting J("'6 'FQrtunati

PDC
Leomar Quintanilha Sérgio Brito

PL

Nelson Bornier Valdemar Costa

Secretário: Antonio Fernando Borges Manzan
tocaI: Anexo n - S/1 O- Mezanino
Telefone: 311-7052

1 Vaga

lIeitor Franco
Raul Belém

3 vagas

Osvaldo Bender

Ivo Mainardi
Luiz I Ienrique

Pinheiro J.andim

Paulo Delgado

Fábio Raunheitti

Wilmar Peres (PL)

AntOnio Britto Gastone Righi
Luiz Carlos IIauly

Roberto Rollemberg José Fortunatti
Ronivon Santiago

José Vicente Brizola
Paulo Portugal Ricardo Izar

Alacid Nunes
Carlos Roberto Massa

Simão Sessim
Raul Belém

PDl'

PSDB

PT

PTB

PDC

PL

PTR

PSB

PDT

PDS

PMDB

PMDB

PL

PTR

PSB

Suplentes
Bloco

Beto Mansur
Paulo Ramos

Marcelo f .U7.

Paulo Silva

('~'lrrion J(mior
Oiovanni Oueiroz

Aloísio Vasconcelos
Iknrique Eduarllo Alves
Odacir Klein
Tidci de Lima

Ahdardo fupion
AroldC' de Oliveirn
Fvuldo (jonçalves

Mauro Borges

Roh'lon Tuma

Annihal Teixeira

Amaral Netto
(~arlo'l Ai"amhuja

Jo~(' Genoíno

BJ.OCO PARIAMPNTAR
Arnaldo Faria de Sá
Benito Gama
I~raldo Tinoco
JOlié Moura

Aloí7io Santos
1',lllC'r Rihl'iro
Ilermínio Calvinho

Maurício C-ampos

Salatit'1 Carvalho

Álvaro RihC'iro



Suplentes

Paulo Hartung

José Dirceu

Adylson Motta
Prisco Viana

Beto Mansur
S~rgio Gaudenzi

AntÔnio Britto
Mauro Miranda

Pinheiro Landim
Rita C-amata

Mário Chermont

Alacid Nunes
Cleonâncio Fonseca (PRN)

Nan Souza
Waldir Guerra

PDS

PT

PDT

PTB

PSDB

PMDB

Israel Pinheiro (PRS)
Luiz Carlos Santos
M~lUrl1io Ferreira Lima
Ulysses Guimarães

Titulares

Miro Teixeira
José Vicente Brizola

Jutahy Júnior

BLOCO PARlAMENTAR

Daniel Silva (PRN)
Sandra Starlíng
Roherto Magalhl1es
Roseana Sarney

Jos~ I.ourenço
Osvaldo Melo

João Mendes

Jos~ Genofno

Fernando Bezerra Coelho
João Almeida

Jos~ Luiz Clerot
Luiz Tadeu Leite

C.ésar Bandeira
Paes Landim
Elfsio Curvo

Jo~ Santana de Vasconcelos
Wagner do Nasdmento

PDT

-
PMD:a

Alhcrto Goldman
Mar('clo Barhieri
Nelson .Johim
Nelson Prm'nça

Serviço de Comi!l!lOCs Especiais
Local: Ancxo 11 - Sala 10 - Mezanino
HJlmais: 70h6/7067,rl052
Sel'n'tário: Silvio Sousa da Silva

COMISSÃO ESPECIAl, PARA PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N° 824, DE 1991 QUE

"RJiGULA DIREITOS E OBRIGAÇÓES
RELATiVOS À PROPRIRDADE INDUSTRIAL

!)RHVISTO NA MENSAGEM N° 192/91
DO PODER EXECUTIVO

Presidente: Deputado Alherto Goldman
I" Vic('-I'n'sitll'nte: I>t:putlll.la Sandra Stal'líng
2" Vil'c-Prcsil.lente: Deputado Magalhães Teixeira
Relator: Ney l.opcs

Titulares Suplentes

BLOCO PARlAMENTAR

GillIOn Machado
Jos<: Carlos Aleluia
José Carlos Vasconc,clos
Ney I.opes
Oito Cunha

Carri(m .1 Clnior
Uhl!ral0 Olhoclo

PDS

Clóvis Assis
Paulo Ramos Jairo Azi

PDC

PL

Sérgio Brito

PL
Valdemar CO!'lta lolio Melll10 Neto

Serviço de (".omis!'IÔes Especiais: Anexo II .- Sala 10 - Me
zanino
Secretário: Brunilde l.iviero C.arvalho de Moraes
Kamms: 70(l6 e 7067

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A DAR
PARhCER À PROPOSTA DE EMENDA

À CONSTITUIÇÃO N° SI/!~

Presidentl': Ulys.ses Guimar!\es
I'·' ViC('-l'rt'''llh:lltl': Israel Pinheiro
2" Vice-Prl'"idcnle: Jutahy Júnior
Relator: I{oh<.'rto Magalhães

Francisco Diógenes Valdemar Costa Neto
José Teles

César Maia
Gonzaga Motta

Manoel Moreira
Pinheiro Landim

Jarvis Gaidzinsld

BLOCO PARLAMENTAR

Carlos Roberto Massa
Ivânio Guerra

Jairo Carneiro
Jollo Maia

Benito Gama
Francisco Dornelles
Iberê Ferreira
Romel Anf.'Jio

Serviço de C.omissões F.speciais: Anexo IT - Sala 10 - Me
zanino.
Sel'retário: Silvio Avelino da Silva
Ramais: 7066 e 7067

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 55, DE 1991, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

(AJUSTE FISCAL)"

Presidef\te: Deputado José Dutra
1° Vice-Presidente: Deputado Germano Rigotto
2? Vice-Presidente: Deputado José Lourenço
3° Vice-Presidente: Deputado Carrion Júnior
Relator: Deputado Benito Gama

Titulares Suplentes

PMDB

Fernando Bezerra Coelho
Germano Rigotto
Jos~ Dutra
Lufs Roberto Ponte

Jutahy Júnior
Paulo Silva

Jo!\o Mendes

Jaques Wagner

Jo~: Maria Eymael

Ihrnhilll t\hi-Ackel
Rol1cno Campos

PSDB

Antonio ("arlfls Mendes l11ame
Mag:llh,ks 'Vl'ixcira

PTB

PT

PDC

Rohrrlo Balestra

Cardoso Alves

Sandm Starlíng



Alof7io Mcrcadante

PDC

PT
Gastone Righi

Suplentes
PTB

Paulo Heslander

PT
Paulo Bernardo

PDC

Roberto Balestra

PL

Ribeiro TavaresJarvis Gaidzinski

Serviço de ComissOes Especiais: Anexo 11 - Sala 10 - Me
zanino.
Secretário: Luiz César Lima Costa
Ramais: 7066 e 7067

Vladimir Palmeira

Josê Maria Eymael

TItulares

Jackson Pereira

Edson Fidêlis

Vladimir Palmeira

Roherto Campos
Francisco Diógenes

Carlos Alherto Campillta
Dércio Knopp Cardoso Alves

PDS

PDT

PSDB

Antonio Carlos Ml'ndell Thame

PTB

Carrion Júnior·
Menuonça Netto

Delfim Netto
José I,ourenço

Serviço de Comis.'ll)cll ElIpcciaill: Anexo n - Sala 10 - Me
zanino.
Sccn~tário: Sflvio Avelino da Silva
l~al11ais: 7(1ú7 e 7066

COMISSÃO ESPECIAl. DESTINADA A PROFERIR
PAiWCHR À PROPOSTA DE EMENDA A

CONSTiTUIÇÃO N° 56, DE 1991, QUE "ALTERA
DISPOSiTIVOS DA CONSPTUIÇÁO FEDERAL

(Dl\SREGOLAMENTAÇ'AO DA ECONOMIA)

Prrsit..k'ntl': n(~putado Maurflio Ferreira l-ima
i" Vicc-/lrcslJl.':nte: Deputauo Fábio Meirellcs
2" Vlcc-PrcsilJ('nte: Deputado I.uiz Tadeu Leite
3" Vice-Prl'sioente: Deputado Vladimir Palmeira
Rl'lator: Deputado Ney Lopes

Titulares Suplentes

BLOCO PARlAMENTAR

Francisco C.oclho

Flávio Rocha

Paes I Jlndim
Renato Johnli.mn
Ney Lopes
Paulo Marinho

Luiz Tadl'u J.cite
Maunlio Fl'rrcira Lima
Nelson Proença
Wailcr Nory

Márci~l Cihilis Viana
ValJomiro l.ima

F{lhio Meirelles
Roberto Campos

J086 Maria Eymael

PL

Jones Santos Neves

Evaldo Gonçalves
Flávio Derzi

Nelson Morro
Wagner Nascimento

PMDB

F.duardo Moreira
I1ermínio Calvinho

Luiz Soyer
Tidei de Lima

PDT

Aroldo G6cs
Beth Azize

PDS

('-arlos Azambuja
Marcelino Romano Machado

PSDB

COMISSÁO ESPECIAL PARA APRECIAR E DAR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI N° 2057,

DE 1991, QUE -INSTITUI O ESTATUTO DAS
SOCIEDADES INDtGENAS-

Presidente: Deputado Domingos Juvenil
1() Vice-Presidente: Deputado João Fagundes
Z" Vice-Presidente: Deputado Lourival Freitas
Relatora: Deputada Teresa J ucá

TItulares Suplentes

BLOCO PARLAMENTAR

EIf.'1io Curvo Alacid Nunes
Luciano Pizzato Átila Lins
Ruben Bento George Takimoto
Sérgio Barcellos lIeitor Franco
Tlldashi Kuriki Tony Gel

PMDB

Domingos Juvenil Armando ('.asta
João Fagundes Euler Ribeiro
Valter Pereira Hermfnio Calvinho
:ãire Rezende Mauri Sérgio

PDT

Beth Azize Aroldo Góes
Sidncy de Miguel (PV) Haroldo Sabóia

PDS

Maria Valaclão Ângela Amim
Teresa Jucá Célia Mendes

PSDB

Fábio Feldmann Edmundo Galdina
Tuga Angerami Osmânio Pereira

PTB

Francisco Rodrigues Alceste Almeida
PT

Lourival Freitas Ricardo Marias
PDC

Avenir Rosa Pauderney Avelino

Adrollldo Streck Vittório Medioli



PMDB

João Henrique Jurandir PaixAo
Aloízio Santos Luis Soyer
Renato Vianna Mário Martins
Tidci de Uma Pedro Tassis

PDT

Carrion Júnior Elio Dalla-Vecchia
Valdomiro Uma Edêsio Frias

PDS

José Diogo José Lourenço
Prisco Viana Telmo Kirst

PSDB

Magalhães Teixeira Aécio Neves

PTB
Onairevcs Moura Carlos Kayatb

PT
Sandra Starling Edésio Passos

PDC

Osório Santa Cruz Samir Tannus

PL

Maurício C,ampos Wellington Fagundçs

Serviço de ComissOes Especiais - Anexo n - Sala 10 - Me
zanino.
Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira - ramais
7067 e 7066

Antônio Ueno
Leur Lomanto

Sêrgio Barcellos
Paulo Octávio

José Augusto Curvo

PI.

Fávio Rocha

PSB

J~ Carlos Sabóia Uldurico Pinto

Serviço de Comi$.~sEspeciais - Anexo JJ - Sala 10 - Me
zanino
Secretária: Edla Calheiros Bispo
Ramal: 7U69

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 39, DE 1989, QUE
"ACRESCENTA PARÁGRAFO AO ART. 14,

ALTERA OS PARÁGRAFOS 5°,6° H ..,.. DO MESMO
ARTIGO li MODIFICA O ARTIGO 82, TODOS DA

CONSTnUIÇÃO FEDERAL".

Presidemt": Deputado Renato Vianna
l° Vicc-Presidente: Deputado João Henrique
2" Vire-Presidente: DcputmJo Magalhães Teixeira
:l" Ví('(··Pn·sidcntc: Deputado nlrrion Júnior
Rclalnr: I>cputHdn Ml.!urício Campos

ntulares Suplentes
BLOCO PARlAMENTAR

'/é nomes du Rocha
O!IVHluo Coelho
PHulo Marinho
llel.lro VaJudares



,
DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL

PREÇO DE ASSINATURA

(Inclusas as despesas de correio via terrestre)

SEÇÃO I (Câmara dos Deputados)

Semestral.................... Cr$ 70.000,00 até 31-3-92

SEÇÃO 11 (Senado Federal)

Semestral.................... Cr$ 70.000,00 até 31-3-92

Número avulso Cr$ 500,00 até 31-3-92

Os pedidos devem ser acompanhados de cheque pagá

vel em Brasília, Nota de Empenho ou Ordem de Pagamento

pela Caixa Econômica Federal- Agência - PAB-CEGRAF, con

ta corrente nO 920001-2, a favor do

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
Praça dos Três Poderes - Brasília - DF

CEP: 70160

Maiores informações pelos telefones (061) 311-3738 e 311-3728

na Supervisão de Assinaturas e Distribuição de Publicações - Coordena

ção de Atendimento ao UsuArio.



ESTATU1'Q DA CRIANÇA E
E DO ADOLESCENTE

Lei nO 8.069, de 13 de julho de 1990:
Dispõe sobre o Estatuto da Criança
e do AdoJlescente, e dá outras
providências. (D.a. de 16-7-90)

Legislação correlata

Convenção sobre os direitos da criança
(DCN, Seção 11, de 18-9-90)

índice temático

Lançamento
Cr$ 800,00

À venda na Subsecretaria de Edições Técni
cas - Senado Federal, Anexo I, 2:1,0 andar 
Praça dos Três Poderes, CEP 70160 - Brasília,
DF - Telefones 311-3578 e 311-3579.

Os pedidos a serem atendidos através da ECT deverão ser acrescidos de 50% (cinqüenta por
cento) de seu valor para cobertura das respectivas despesas postais e acompanhados de cheque
nominal h Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal ou de vale postal remetido h Agên
cia ECT do Senado COA 47077S.



Centro Gráfico do Senado Federal
Caixa Postal 07/1203

Brasília - DF

EDIÇÃO DE HOJE: 88 PÁGINAS


