
•DIÁRIO
República Federativa do Brasil

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO I

ANO L-N° 10 SÁBADO, 14 DE JANEIRO DE 1995

CONGRESSO NACIONAL

BRASÍLIA - DF

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal, nos ter
mos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 2, DE 1995

Aprova o.ato que renova a concessão outorgada à Rádio Capinzal Ltda, para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de CapinzaI, &tado de Santa Catarina.

O Congrtsso Nacional decreta:

An. 1°É aprovado o ato a que se refere o Decreto de 30 de julho de 1992, que renova a concessão outorgada à
Rãdio Capinzal Ltda. para explorar, por dez anos, a partir de 12 de fevereiro de 1990, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Capinzal, Estado de Santa Catarina.

An. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de janeiro de 1995.- Senador Humberto Lucena, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional Nacional aprovou e eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado Fede
ral, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 3, DE 1995

Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Fraternidade Ltda. para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modliada na cidade de Araras, EStado de São
Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
An. 1 E aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 61, de 6 de março de 1990, do Ministro de Estado das Co

municações, que renova, por dez anos, a partir de 12 de fevereiro de 1989, a permissão outorgada à Rádio Fraternidade
Ltda para explorar, na cidade de Araras, Estado de São Paulo, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada.

An. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de janeiro de 1995. - Senador Humberto Lucena, Presidente.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
CONVOCAÇÃO EX1RAüRDINÁRIA

sUMÁRIO

Janeiro de 1995

l-ATA DA U-SESSÃO LEGISLATIVA,EX'lRAORDI-
NÁRIA, DA 49" LEGISLA11JRA EM 13 DE JANEIRO DE 1995

I - Abertura da Sessão
11 - LeiÚlra e Assinatura da Ata da Sessão Anterior
III - LeiÚlra do Expediente

OFÍCIOS
N° 524194 - Do nusllissimo Senhor Desembargador La

fayeue Carneiro Vieira. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral
do Amazonas. informando os nomes dos Deputados Federais elei
tos no referido Estado nas eleições de 3-10-94.

W 1.083/94 - Do llusllissimo Senhor Wilson Modesto Fi
gueiredo. Secretár.io de Estado de Justiça do Govemo do Pará. re
ferente ao Oficio SGM'P n° 1.096/94.

INDICAçõES

Indicação nO 605. de 1994 (do Sr. João Faustino) - Sugere
ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Bem-Estar
Social. o exame da oportunidade e conveniência de construção de
casas populares em Natal. Rio Grande do Norte.

Indicação n° 623. de 1994 (do Sr. João Faustino) - Sugere
ao Poder Executivo. por intermédio dos Ministérios da Justiça e do
Meio Ambiente e da Amazônia Legal. o exame da oportunidade e
conveniência de estabelecimento de programa, junlO aos municí
pios com mais de um milhão de habitantes, de proibição de trânsi
to de veículos nas áreas centrais.

Indicação n° 624, de 1994 (do Sr. João Faustino) - Sugere
ao Poder Executivo. por intermédio dos Ministérios do Trabalho e
da Saúde, o exame da oportunidade e conveniência de implantação
de programa nacional de prevenção e profIlaxia do alcoolismo.

Indicação nO 625. de 1994 (do Sr. Hilário Braun) - Sugere
ao Poder Executivo. por intermédio do Ministério da Educação e
do Desporto, a inclusão de conteúdos referentes a noções de Cida
dania e Direitos Humanos nos cunícu10s escolas do ensino de 1° e
2° graus das escolas públicas e privadas do País.

Indicação n° 626. de 1994 (do Sr. Paulo Delgado) - Sugere
ao Poder Executivo a constituição de uma Comissão Especial.
composta por representantes dos poderes Executivo e Legislativo.
para programar a comemoração do cinqüentenário da criação da
ONU.

PROJETOS APRESENTADOS

Projetos de Decreto Legislativo n° 451, de 1995 (da Mesa)
- Dispõe sobre a remuneração do Presidente e do Vice-Presidente
da República e dos Ministros de Estado para exercício fmanceiro
de 1995.

Projeto de Decreto Legislativo nO 452, de 1995 (da Mesa)
Dispõe sobre a remuneração dos membros do Congresso Nacional
durante a 50" legislallJra.

Projeto de Lei n° 4.826/94 (do Sr. João Faustino) - Altera a
redação do caput do artigo 192 da Consolidação das Leis do Tra
balho.

Projeto de Lei n° 4.861, de 1994 (do Sr. Aparicio Carvalho)
- Cria o cargo de Médico Perito e dá outras providências.

Projeto de Lei n° 4.884. de 1994 (do Sr. João Faustino) 
Defme a qualidade de dependente designado do Instituto Nacional
de Seguro Social- INSS.

PRESIDENTE (Adylson Motta) - Inexistência de quorum
para abertura da sessão.

PRESIDENTE (Adylson Motta) - Abertura da sessão.

IV - Pequeno Expediente
PAULO PAIM - InsufIciência do valor do salário mínimo

no País para atendimento das necessidades básicas do trabalhador.
Extensão do percenllJal de aumento do salário mínimo às aposen
tadorias e pensões pagas pela Previdência social. Defmição do ín
dice de reajuste salarial dos servidores públicos.

PRISCO VIANA - Controle fInanceiro da Câmara dos De
putados pelo Sistema Integrado de Administração Financeira 
SiafI.

JÁZER MENEZES - Inconformismo do orador com a polí
tica de pri\:atização de bancos ofIciais adotada pelo Banco Central.

OSORIO ADRIANO - Cancelamento, pelo Ministro do
Planejamento e Orçamento. José Serra, das emendas apresentadas
por Parlamentares ao Orçamento Geral da União - exercício de
1995.

BENEDITO DOMINGOS - Erradicação pelo Governador
do Distrito Federal. Cristovam Buarque. de invasões de áreas pú
blicas. Continuidade do programa de distribuição de lotes no Dis
trito Federal.

SÉRGIO CARMINATO - DefIciência de energia elétrica
no Estado de Rondônia. Carta do ex-Govemadorde Rondônia. Je
rônimo Santana. datada em 29 de maio de 1993, dirigida ao então
Presidente Itamar Franco. sobre as incorreções do projeto da Usina
Hidrelétrica de Samuel. no Estado.

BENEDITO DOMINGOS (Corno Líder) - Anista fiscal
para as empresas em débito com a Fazenda Nacional.

V - Grande Expediente
(Não houve oradores inscritos.)

VI - Comunicações Parlamentares
(Não houve oradores inscritos.)

Vil - Encerramento
COMISSÕES

2 - ATAS DAS COMISSÕES
a) Comissão de Defesa do Consumidor. Meio Ambiente e

Minorias. 8" Reunião (Audiência Pública). com notas taquigráfi
caso em 19-5-94.

b) Comissão de Trabalho. de Administração e Serviço Pú
blico. Termo de Reunião. em 8-11-94. Termo de Reunião. em 23
11-94. Termo de Reunião. em 7-12-94 e Termo de Reunião, em
21-12-94.

e) Comissão de Viação e Transportes. Termo de Reunião.
em 21-12-94. Termo de Reunião. em 4-1-95.

3-MESA
4 - LíDERES E VICE·LIDERES
5.:. COMISSÕES
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Ata da 128 Sessão da Câmara dos Deputados, da 118 Sessão
Legislativa Extraordinária, da 498 Legislatura,

em 13 de janeiro de 1995
Presidência do Sr. Adylson Motta, ]0 Vice-Presidente

o SR. PRESIDENTE (Adilson Motta) - Não havendo
quorum para a abertura da sessão, nos tennos do § 3° do 3rt. 79
do Regimento Interno, aguardaremos até meia hora para que ele se
complete.

I - ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Há número regi

mental.
Está aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus e em nome do Povo Brasileiro ini
ciamos nossos ttabalhos.

O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da sessão ante-
rior.

lI-LEITURA DA ATA

O SR. BENEDITO DOMINGOS, seIVindo como Z' Se
cretário, procede à leinn1i da ata da sessão antecedente, a qual é.
sem ObseIVaçÕCS. aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Passa-se à leitura
do expediente.

O SR. PRISCO VIANA, seIVindo como la Secretário pr0

cede à leitura do seguinte

m - EXPEDIENTE'

OFÍCIOS
Do llmo. Sr. Desembargador Lafayette Carneiro Vieira,

Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, nos
seguintes termos:

OFÍCIO N°. 524194-GP
Manaus, 29 de dezembro de 1994

Excelenlissimo Senhor
De~tadoJosé Inocêncio de Oliveira
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Senhor Presidente,
Ao cumprimentar Vossa Excelência, tenho a honra de infor

mar os nomes dos Deputados Federais eleitos neste Estado nas
eleições de 3 de outubro de 1994, e diplomadas em 16-12-94.

01. Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Neto
02. Luiz Fernando Sarmento Nicolau
03. José Melo do Oliveira
04. Paudemey Tomaz Avelino
05. Átila Sidney Lins de Albuquerque
06. Euler Esteves Ribeiro
07. Alzira Valdelice Pires Ewerton
08. João Thomé Verçosa de Medeiros Raposo
Na oportunidade renovo a Vossa Excelência meus protestos

de elevada consideração e apreço. - Desembargador Lafayette
Carneiro Vieira, Presidente.

Do limo. Sr. Wilson Modesto Figueiredo, Secretário de
Estado de Justiça do Governo do Pará, nos seguintes termos:

OF. N° 1083194-GAB. SEC-SEJU

Belém, 23 de dezembro de 1994

Excelentíssimo Senhor
De~tadoInocêncio Oliveira
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Senhor Deputado,
Com meus cumprimentos a Vossa Excelência e em resposta

ao Oficio SGMlP N° 1096, de 13-10-94, dirigido ao Excelentíssi
mo Senhor Governador do Estado do Pará, Dr. Carlos José Olivei
ra Santos. ttansmito-lhe as Conclusões Finais da Comissão
Parlamentar de Inquérito destinada a apurar responsabilidades pela
exploração e prostituição inf~to-juvenil em nosso Estado. elabo
rada por representantes dos Orgãos da Administração Direta e In
direta do Estado do Pará.

No ensejo, apresento a Vossa Excelência protestos da mais
e!evada consideração e apreço. - Wilson Modesto Figueiredo.
Secretário de Estado de Justiça.

Belém (PA), 23 de dezembro de 1994

Ao Exmo. Sr. Deputado Inocêncio Oliveira
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Sr. Presidente.
Em atenção ao Oficio n° 1096/94, que nos encaminhou o

Relatório Final U1 Comissão Parlamentar de Inquérito que tratoo
~:l Exploração e hostituição Infanto-Juvenil no Brasil. apresenta
lll.~·c ~ V. Exa. as considerações a respeito do delicadíssimo proble.
ma no nosso Estado do Pará.

Após receber o relatório da referida CPI. imediatamente foi
(\~é~.mina.do pelo Exmo. Sr. Governador Carlos Santos que diver
sos órgãos do Estado se reunissem para que fosse avaliado o teor
do documento, enviando o resultado dessa avaliação a essa Augus
ta Casa Legislativa.

Assim. sob a presidência do Exmo. Sr. Secretário de Estado
de Justiça e com a participação do Procurador-Geral do Estado, e
de representantes da Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção
Social - SEIEPS. da Fundação da Criança e do Adolescente do
Pará - FUNCAP. da Ação Social Integrada do Palácio do Governo
do Pará - ASIPAG, Secretaria de Estado de Segurança Pública
SEGUP/PA e do Conselho Estadual de Defesa da Criança e do
Adolescente. foi iniciada a avaliação.

Apesar do exíguo espaço de tempo, porém para que não
fosse comprometida a qualidade desta avaliação. foi decidido o
chamamento de outros órgãos governamentais envolvidos com os
fatos e que, por suas atribuições institucionais. deveriam. também,
manifestar-se sobre o assunto.

Dessa forma, foram convidados à nova reunião a Polícia
Militar do Estado. a Polícia FederaL a Delegacia Regional do Tra
balho. o Ministério Público do Trabalho. o Ministério Público Es
tadual, a Procuradoria Regional da República e o Poder Judiciário
do Estado.

Mesmo com a ausência dos dois últimos órgãos citados. foi
ampliada a discussão. da qual se extrai este documento, ora envia
doa V.Ex'.
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Importante ressaltar, desde logo, o empenho e o comprome
timento desses organismos na solução do lamentável problema da
exploração e da prostituição infanto-juvenil no nosso Estado.

Merece encômios os parlamentares que, preocupados com
essa situação, resolveram estudá-la com maior profundidade e, por
conseguinte, informá-la à sociedade brasileira.

Temos que fazer, inicialmente. alguns reparos aos fatos
contidos no Relatório da CPL no que concerne ao Estado do Pará.
O município de Laranjal do Jari não está no território paraense,
porquanto está dentro dos limites geográficos do Estado do Ama
pá.

Por outro lado, alguns fatos pertinentes ao grave problema
da emasculação de menores na cidade de Altamira(pA), não refle
tem a realidade. consoante precisas informações da Policia Fede
ral, da Polícia Civil e da Secretaria de Estado de Trabalho e
Promoção Social.

O menino José Sidney Miranda não está morto, como
consta do Relatório da CPL embora tenha sofrido a:rIlpltação par
cial do pênis. razão pela qual foi submetido, com êxito, à cirurgia
em Belém(pA), visando melhoramentos estéticos e a recuperação
da uretra. Os médicos informam que seu estado é bom e que ele
poderá ter vida sexual normal e ainda procriar.

Otoniel Bastos Costa, depois de emasculado, passou 4
(quatro) anos sem receber assistência. Todavia, a partir de maio de
1993. com realizações de cirurgias, tais como falodennatoloplas
tia, extremo caudal, reconstrução da uretra e colocação de protese.
Por recomendação médica, os tratamentos foram interrompidos,
no entanto já está marcado o mês de janeiro de 1995 para conti
nuação das intervenções cirúrgicas.

Ailton Fonseca no Nascimento não foi encontrado na Es
trada do lcm 4, mas sim em um matagal às proximidades do Bairro
Mutirão, ocasião em que foi encontrado apenas seu 6squeleto, ten
do o mesmo sido recoohecido pelas suas roupas e objetos.

Vandicley Oliveira Pinheiro sobreviveu. Foi. no entanto.
vítima de sevícias, abuso sexual e emasculação. Este menino apre
senta sérios problemas sócio-econômicos e familiar, afetando sig
nificativamente seu estado psicológico. Em razão de complicações
de ordem cirúrgica, está designado o mês de janeiro de 1995 para
retomada desse tratamento.

A citação de Judilei é equívoca. Seu nome é Judirlei Cu
nha Chipaia, tendo sido seviciado, baleado, degolado e emascula
do. O menino Jaenes da Silva Pessoa foi encontrado com os
olhos arrancados, pulso cortado, seviciado e emasculado.

A menção a Cleverson é errônea, pois seu nome é Clebson
Ferreira Caldas.

Tais correções se impõem pela credibilidade do documento,
bem como porque é imprescindível que essas informações sobre o
Pará, que são repassadas ao pais inteiro e ao mundo, sejam fiéis à
realidade.

Solicitamos, desde já. sejam procedidas essas alterações,
bem como que as mesmas sejam remetidas às pessoas e entidades,
governamentais ou não, que receberam o relatório da CPL

Nota-se que não há qualquer propósito de esconder ou alte
rar a dura realidade da exploração e prostituição infanto- juvenil
no Pará. Muito pelo contrário, queremos seja a sociedade informa·
da de todos os fatos, não apenas porque todo cidadão tem direito
às informações. mas também para que possam cobrar dos órgãos
governamentais as medidas de sua competência.

Antes de enfrentarmos os fatos relatados, cada um de per si.
devemos informar a V. Ex' que outros de igual gravidade ocorrem
neste Estado.

Há prostituição infanto-juvenil na Grande Belém. especial-

mente no Terminal Rodoviário da Capital, na CEASA, na Feita do
Açai. no Ver-o-Peso e nas periferias do "Bardo Parque", na Praça
da República.

Neste aspecto. há medidas concretas para conter esta prosti
tuição, em que pesem as inúmeras dificuldades, ímanceiras e de
pessoal, que assolam todos os órgãos que subscrevem este docu
mento.

Na CEASA, por exemplo, a partir de medidas do Governo
Estadual, se não acabou, pelo menos a prostituição reduziu consi
deravelmente. No Terminal Rodoviário, há, inclusive, uma sala
exclusivamente destinada a este trabalho, que vem sendo desen
volvido, com bons resultados pela Polícia Militar do Estado e pelo
Ministério PUblico Estadual, com ajuda ainda de órgãos de assis
tência social.

Há, no Ministério PUblico do Trabalho, dessa Região, de
núncias de trabalho escravo de trabalhadores rorais, no sul do
Pará, notadamente em Xinguara, Ourilândia, Tucumã e Cumaru do
Norte. fato que motivou o ajuizamento de ações civis públicas pe
rante a Junta de Conciliação e Julgamento competente. Importante
aduzir que o Ministério PUblico do Trabalho declarou, antes de ser
chamado pelo Governo do Estado para tratar deste problema. que
nenhuma denúncia recebeu no que pertine aos fatos relatados pela
CPL

Informamos. ainda. a V. Ex' que os garimpos em nosso Es
tado, via de regra, tem anomalias no concernente à exploração e
prostituição infanto-juvenil, pois a situação dos mesmos, normal
mente, é igual. Existe o "dono" do garimpo, pessoa abastada que
dá as ordens no local.

Os órgãos de segurança do Estado, apesar de estarem au
mentando seus efetivos, sofrem aguda crise ímanceira. No mais.
um policial. que aqui, como nos outros Estados da Federação, não
é bem remunerado, toma-se vulnerável aos donos do garimpo, seja
pela sua propria segurança (os donos de garimpos tem armamentos
e eslIUtura respeitáveis), seja pela sua saúde, pois há extrema difi
culdade na remessa de medicamentos ao militar que está lotado em
garimpos.

Nesses garimpos, em regra, só há acesso por aeronaves, di
ficultando sobremodo a manutenção de policiamento na área. no
tadamente pelo seu elevadíssimo custo. Acresça que as pistas de
pouso tem o controle do donos de garimpo.

A mesma dificuldade ímanceira atinge a Delegacia Regio
nal do Trabalho, que tem um reduzidíssimo número de fiscais para
todo o Estado, cuja extensão, como sabe V. Ex', chega a serconti
nental. Por outra banda. a fiscalização isolada levará o fiscal a um
grande risco, até mesma de vida.

Nada obstante essas dificuldades, poderá V. Ex' constatar
que os órgãos que subscrevem este documento muito têm feito em
prol da solução destes lamentáveis problemas.

Passaremos, nesse passo, a informar as medidas adotadas
no Estado, parn. ao [mal, apresentarmos a V. Ex' as soluções que
entendemos adequadas.

Garimpo de Cuiú.cuiú
Prostituição de menores

Indubitavelmente, esta prática foi verificada no referido ga
rimpo.

Diversas meninas, vitimas dessa exploração, foram trazidas
a Belém (PA), retiradas, portanto, do local.

Houve, por parte da Funcap, o acompanhamento das mes
mas, sendo de se reconhecer que algumas, pela mais absoluta falta
de estrutura familiar, devem ter retornado ao garimpo. Outras, to
davia. foram recuperadas, consoante acompanhamento de assistên
cia social que é realizado.
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Informações relativas a processos encaminhados à reparti
ção criminal pela Divisão de Atendimento ao Adolescente.

o total dos procedimentos realizados por todos os órgãos
que integram a Polícia Civil é o seguinte:
1991 .707
1992 639
1993 808
1994 .326

Total- 2.480

Apresentamos, outrossim. relação dos procedimentos em
que são vítimas crianças e adolescentes. onde aponta-se a sua atual
situação. consoante dados fornecidos pela Corregedoria Geral de
Polícia Civil. da SEGUPIPA. bem como algumas peças de Inqué
ritos Policiais envolvendo crimes contra menores.

A Polícia Militar do Estado conta com um efetivo de mais
de 12.000 funcionários. Admite a PM a possibilidade de existir
eventual desvio de conduta, embora ressalte que o Relatório da
CPI não foi preciso quanto ao envolvimento de militares com cri
minosos.

A PM está presente nos 132 Municípios deste Estado e em
todas as localidades de nosso vasto território. Informou o Coman
do Geral da PM que esta COlpOração é dura e rígida com aqueles
"que se deixam contaminar e não resistem aos favorecimentos da
corropção e suas derivações ilícitas e nocivas".

Embora não admitindo a comprovação de práticas ilícitas
de Policiais Militares em áreas de garimpo, salienta que as condi
ções de trabalho são as mais desfavoráveis possíveis. destacando
as dificuldades de transportes. a insalubridade. a incidência de ma
lária. o risco de vida iminente. por fim, a irrisória remuneração.
Diz ainda a PM que os detentores de poder dentro dos garimpos. a
pretexto de prestar ajuda aos necessitados policiais. culminam. al
gumas vezes. os envolvendo em práticas criminosas e inescrupulo
sas contra crianças e adolescentes.

Para combater tais práticas lesivas. a PM instalou Batalhões
nos Municípios de Itaituba (15° BPM). Altamira (160 BPM) e
Monte Alegre (18° BPM). melhorando o nível das ações antes
concentradas apenas em Santarém (30 BPM).

Em virtude do Estatuto da Criança e do Adolescente. a PM
do Pará criou o Grupamento Especial de Polícia Assistencial 
GEPAS. que atua na região metropolitana de Belém. O GEPAS
está integrado. nesse mister. com o Tribunal de Justiça do Estado.
Ministério Público Estadual. Polícia Civil. Asipag, Funcap. Funda
ção Papa João xxm. dentre outros.

O Gepas tem atuado no combate à prostituição de crianças e
adolescentes no Ver-o-peso. Ceasa, Feira do Açaí. Terminal Rodo
viário e Praça da República. em Belém, bem como no combate aos
fornecedores da chamada "cola de sapateiro". venda de outras dr0
gas e bebidas alcoólicas para menores. comparecendo em casas de
festas e. ainda, mantendo plantão em parceria com o Ministério
Público. Polícia Civil e a Fundação Papa João xxm.

Tem o Gepas. ainda. atuado no programa "SOS Criança".
em parceria com a Funcap.

Está a PM em vias de rumar convênio com o Tribunal de
Justiça do Estado para receber os menores com desvio de conduta.
submetidos a medida sóci~ducativa,para prestação de serviços à

A Funcap tem cadastradas todas as meninas que foram reti
radas do garimpo e trazidas para Belém (PA). consoante relação
acostada. Houve atendimento das menores (seis estavam com ma
lária) e contato com as famílias que as receberam e retomaram aos
seus locais de origem.

Como diven;as meninas sequer são do Estado do Pará e ou
tras são de Municípios distantes não foi possível. à míngua de re
cursos fmanceiros, o acompanhamento delas até hoje. Sabe-se, no
entanto. que Maria Izaildes Batista de Oliveira, atualmente com 18
anos de idade. vive maritalmente com um homem no Garimpo do
Criplrizão, logo deve ter deixado a prostituição.

Emasculação de menores em A1tamira

Em quadro anexo apresentamos a relação das 19 vítimas
deste hediondo crime.

A Polícia Federal prestou inestimável colaboração no senti
do de desvendar os autores dos crimes. em colaboração aos órgãos
de segurança do Estado. Nesse trabalho sempre houve acompanha
mento da SEfEPS para auxiliar as vítimas, quando sobreviventes.
e/ou suas famílias.

Acredita-se que há envolvimento de seita fanática nesses
crimes, o que ainda está sendo apurado pelas antoridades policiais
do Estado.

Já foram indiciados em Inquérito Policial as seguintes'pes-
soas:

a) Amailton Madeira Gomes. que encontra-se preso. pois
sua custódia preventiva foi decretada;

b) Carlos Alberto dos Santos Lima, que está preso. pois sua
prisão foi decretada em 7 de juL de 93 pela Juíza Elizabete Pereira
de Lima;

c) Anísio Ferreira de Souza, também preso, em razão de sua
custódia preventiva ter sido decretada. com fundamento nos arti
gos 311 e 312 do Código de Processo Penal;'

d) Aldenor Ferreira Cardoso. está foragido. apesar de ter
tido a sua prisão preventiva decretada;

e) Valentina de Andrade. igualmente foragida. mas com pri
são preventiva decretada;

f) José Amadeu Gomes. foi denunciado pelo Ministério Pú
blico.

Em anexo. tem documento fJIIDado pela Delegada Silvia
Mara Ferreira Tavares. que faz breve relato dos fatos. provas e in
dícios.

No tocante a eventual envolvimento da Juíza que atuava em
Altamira, Dra. Vera, não temos informações concretas. A referida
magistrada, atualmente. tem jurisdição na capital Maiores infor
mações sobre a sua situação devem ser tomadas junto ao Poder Ju
diciário do Estado.

Em outro documento acostado. elaborado pela Comissão
Especial de Altamira. estão registradas as medidas assistenciais até
então adotadas. sendo certo que ainda há. pO!: esta comissão e. es
pecialmente, pela SETEPS trabalho neste sentido. como. aliás. foi
referido acima.

Outros fatos e dados sobre a questão no Pará

Consoante dados da Secretaria de Segurança Pública, foram
os seguintes os números de informações relativas as diversas Uni
dades e Divisões da SEGUPIPA. a respeito de procedimentos en
volvendo crianças e adolescentes:
Ano Quantidade
1991 385
1992 339
1993 283
1994 219 (número referente aos meses de jan.-jul/94).

Ano
1991
1992
1993
1994

Quantidade
322
300
525
107 (dados referentes aos meses de jan. a 15.nov. 94)
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sociedade, visando reintegrá-los a esta e às suas famílias.
O Gepas apresentou dados sobre ocorrências com crianças e

adolescentes. referentes aos meses de outubro e novembro de
1994. Ei-los:

Idade Freqüência
01 a 12 89
12 a 18 148
Maior de idade 27
Sem êxito 35
Ignomdo 02

Total-301

Observa-se a maior incidência de delitos práticados por
adolescentes. Os crimes e ocorrências registrados. envolvendo
crianças e adolescentes são os seguintes: a) furto (56). menores
perdidos (39). drogadito (37). sem êxito (35). lesão corporal (21).
perturbação da ordem (20), fuga da Funcap (18). fuga do lar (15).
etc.

A Delegacia Regional do Trabalho tem realizado cursos e
seminários para tratar do problema do trabalho e da exploração do
menor. Verificou a DRTIPA que há trabalho de menores nos se
guintes ramos de atividade:

- Casas bancárias;
- Supermercados;
- Comércio em geral;
- Indústrias de panificação, gráfica e de perfumarias;
- Hotéis e restaurantes;
- Clubes recreativos.
Constata a DRTIPA que é significativa a colocação de ado

lescentes em empresas públicas e sociedades de economia mista.
sejam federais. seja estaduais.

Os menores são usados. principalmente. COII!O confeiteiros.
auxiliares de escritório, balconistas, telefonistas. bem como office·
boy. mensageiros, boieiros. reoepcionistas. leituristas (entregado
res de conta nas Centrais Elétricas do Pará - Celpa).

Informa a DRTIPA que essas crianças tem mais de 14 anos
de idade e que algumas entre 12 e 14 anos são assistidas pela Fun
capo e que esta fundação tem labutado para inserir menores com
mais de 14 anos no mercado de trabalho.

Pelos dados da DRT/PA há, no Estado. 1.362 menores no
mercado de trabalho. sendo 662 assistidos pela Funpapa (Funda
ção do Município de Belém). com apoio no art. 68 do Estamto da
Criança e do Adolescente.

A DRTIPA já conseguiu que esses menores fossem identifi
cados nos locais de trabalho. que fossem feitos seguros contra aci
dentes pessoais e que lhe fosse garantida a concessão de férias e de
13° salário.

A DRTIPA não constatou trabalho de menor em situação de
risco.

Informa. ainda. a DRT/PA que não houve autuação "consi
derando-se os procedimentos de ajuste entre o legal e o social".

Registre-se. neste aspecto. um sério problema. no tocante à
impossibilidade jurídica de órgãos públicos procederem a anota
ção de CTPS de menores. em face a necessidade de concurso para
o acesso a cargo público (art. 37. IL CF).

O Ministério do Trabalho. órgão ao qual é vinculada a
DRTIPA. fumou Termo de Compromisso. em 8/nov./94. com o
Ministério Público Federal. Ministério Público do Trabalho e a Se
cretaria de Polícia Federal. com "fmalidade de conjugar esforços
visando à prevenção. repressão e erradicação de práticas de traba
lho forçado. de trabalho ilegal de crianças e adolescentes. de cri
mes contra a organização do trabalho e de outras violências aos

direitos à segurança e à saúde dos trabalhadores. especialmente no
ambiente rural".

As entidades assistenciais. por seu tumo. se ressentem de
recursos para que possam pôr em prática as medidas necessárias
ao atendimento das necessidades de crianças e adolescentes caren
tes e/ou com desvio de conduta, bem como para resgatar valores
no seio da família, de sorte a melhorar a situação atual.

A Funcap está desenvolvendo diversos projetos no atendi
mento de crianças e adolescentes em situação de risco social e pes
soal. desde o abandono. maus tratos. até o atendimento de menores
infratores.

Participa a Funcap do plantão interinstitucional do Terminal
Rodoviário de Belém (PA). do qual também participam entes não
governamentais. Nesse trabalho é feito cadastramento de crianças
e adolescentes da área para reintegração dos mesmos à família ou
encaminhamento às entidades não Govemamentais. tais como
Grupo Espírita Jardim das Oliveiras e Grupos Espiritas Vi
nha de Luz.

Nos documentos anexados apresenta-se a situação do mês
de novembro do ano em curso. onde se verifica a exclusão de três
menores e o retomo de um e a fuga de outro. Observa-se. ainda.
que neste mês de novembro constatou-se a presença de três novos
menores no local e a permanência de 20 que antes lá já estavam.

Da mesma forma apresenta-se a estatística dos meses de se
tembro e oumbro de 1994. da qual se infere que há êxito neste tra
balho.

No Município de Castanhal (PA). há trabalho destinado às
crianças e adolescentes vítimas de drogadição. através da Fazenda
Embrião. que presta atendimento sócio-terapêutico a drogaditos e
familiares, bem como realiza trabalho preventivo junto à comuni
dade. Nessa atividade a Funcap desenvolve paICeria com o Corpo
de Bombeiros que, por seu turno. coordena o Projeto Escola da
Vida. atendendo crianças e adolescentes em situação de risco.

Está sendo implementado. também em Castanha!. o Projeto
de Iniciação ao Trabalho, para inserção de adolescentes no mer
cado formal de trabalho.

Em Santarém. no baixo Amazonas. tem a Funcap uma Uni
dade de Atendimento Social, com proteção especial às crianças e
aos adolescentes em situação de risco pessoal e social no Municí
pio.

Entendem os representantes da Funcap que. em virtude da
demanda. se impõe a implantação de medidas sócio-educativas em
parceria com o Juizado da Infância e Juventude.

A referida unidade dispõe de complexo esportivo, com qua
dras de esporte e piscina. que está sendo usado pelo SESC de San
tarém para atendimento de comerciários e seus dependentes.
Sugere a Funcap seja o convênio imediatamente renovado. permi
tindo-se. todavia. em pelo menos dois dias da semana. a utilização
do complexo esportivo por outras crianças atendidas na "proteção
especial".

Em Marabá. apesar de não ter espaço físico próprio, a Fun
cap conta com equipe minima. visando o atendimento de menores
infratores. através de medidas sócio-educativas. Urge. no sentir da
Funcap. seja estabelecida parceria com o Juizado da Criança e do
Adolescente na Execução de Medidas de Liberdade Assistida e
Prestação de Serviços à Comunidade.

Merece destaque o Projeto Araçatu. que resulta de pesqui
sa promovida pela Asipag, com apoio do Unicef. em 1993. decor
rentes do fracasso dos projetos de colonização e do declínio da
produção aurífera, pois esses fatores deseslIUmraram famílias. ge
rando problemas sociais de toda ordem, no Município de Itaituba
(PA).
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Criou-se a comissão araçatu, fonnada por Mão Coopera
dora. Pastoral da Criança. Clube de Mães. Semsabes. Funcap e
Emater.

Este projeto desenvolve-se fundamentalmente em 3 linhas
de frente, a saber. a) menino de rua; b) meninas prostituídas; e c)
atividades produtivas profissionalizantes.

O Projeto Araça1u conseguiu fosse editada a Lei Municipal
nO 20/93 que criou o Conselho Municipal de Direitos da Criança e
do Adolescente e o Conselho Tutelar, no Município de Itaituba.

Nos documentos em anexo, pode-se verificar que já houve
resultados favoráveis nesse projeto.

No exíguo tempo de elaboração deste documento. acredita
mos ter apresentado os fatos mais relevantes. no tocante à questão
do men0r no Pará.

A~ixo passaremos a apresentar as propostas no sentido de
minimizar ~.~xploração e a prostituição de menores no Estado do
Pará.

1) Fomento à integração dos órgãos governamentais que.
direta ou indiretamente. devem trabalhar para o bem-estar do me
nor,

2) Atuação também em parceria com entidades não gover
namentais;

3) Maior alocação de recursos à Seteps. Funcap, Segup. Po
lícia Militar. Polícia Federal e DRTIPA, para que esses órgãos
possam melhor desenvolver as suas atividades, especialmente con
siderando as dificuldades geográficas do território paraense;

4) Desenvolvimento do trabalho de prevenção. evitando que
crianças e adolescentes sejam aliciados;

5) Ação enérgica no Município de Altamira para restaurar a
ordem e extirpar o medo que está visivelmente estampado nas pes
soas que lá habitam, envolvendo especialmente os órgãos de segu
rança. o Ministério Público e o Poder Judiciário;

7) Manutenção do atendimento biopsicosocial às crianças.
adolescentes e familiares vítimas da violência no Municipio de AI
tamira;

8) Medidas para garantir ajuda financeira periódica às famí
lias vitimadas por essa violência;

9) Medida para mobilizar ainda mais a sociedade. para que
os culpados de crimes contra crianças e adolescentes sejam severa
mente punidos;

10) Aumento do número de fiscais do Trabalho. de sorte a
permitir eficaz fiscalização em áreas de garimpo, onde ocorrem
exploração do trabalho do menor e ainda a sua prostituição. em
ação integrada com os órgãos de segurança, estaduais e federais.
para garantir a integridade fisica dos fiscais;

11) Ação enérgica no garimpo de Cuiú-Cuiú e outros ga
rimpos onde a prostituição infanto-juvenil ocorra;

12) Criação de empregos. a prostituição e o trabalho indevi
do de crianças e adolescentes. decorre. principalmente. da situação
financeira de famílias das pessoas envolvidas;

13) Implantação de centros especializados no atendimento
às crianças e aos adolescentes vítimas de violência e de atos desu
manos. com apoio médico-hospitalar. psicológico. social, jurídico
e pedagógico;

14) Desenvolver. permanentemente. campanhas promocio
nais contra a violência e a exploração de crianças e adolescentes;

15) Destinação de verba orçamentária específica e intocável
para desenvolvimento de atividades em defesa do menor carente
e/ou infrator,

16) Melhoria na fiscalização de portos. aeroportos, rodo
vias. terminais rodoviários e outros locais estratégicos para o com
bate do tráfico de drogas e de mulheres;

17) Conscientização dos estudantes da rede pública de ensi
no, mostrando-lhes os males aos quais estão sujeitos. de modo a
prevenir o problema;

18) Aumento do efetivo das Polícias Civil e Militar e for
mação específica para atuação nas zonas de garimpo e outras cujo
foco de exploração infanto-juvenil é notório;

19) Alocação de mais verbas ao Departamento da Polícia
Federalloca1, para que este possa. isoladamente ou de forma inte
grada. envidar esforços no combate ao tráfico de mulheres e de
drogas. bem como combater a prostituição infanto-juvenil. espe
cialmente porque estas atividades são, não raro. con)Jgadas, além
de ser apenas à Polícia Federal possível a atuação em outros Esta
dos da Federação. nos quais grupos de criminosos podem atuar em
consonância com os criminosos do Pará;

20) Reunir, periodicamente, as entidades que subscrevem
este documento para estudos e avaliações das medidas realizadas e
a serem efetivadas, isolada ou conjuntamente. em defesa dos me
nores no Estado do Pará;

21) Novas visitas de parlamentares federais ao Estado. para
verificação in locados problemas e que essas autoridades façam.
ainda. contato direto com as entidades envolvidas nessa seriíssima
questão.

São essas as considerações que tínhamos a fazer. em princí
pio, pedindo que V. Ex' e seus pares no Congresso Nacional de
fendam atos de cunho político na defesa dos menores do Pará.
destinando, em especial, verbas e realizando medidas concretas em
prol deste sofrido Estado.

Não poderíamos esquecer de informar a V. Ex' que a verba
orçamentária destinada ao Pará para a defesa dessas questões, que
chegam a manchar o nome do País junto a comunidade internacio
nal. tem sido extremamente baixa. senão irrisória.

Colocando-nos à inteira disposição de V. Ex" e de todos os
Dustres membros dessa Comissão Parlamentar de Inquérito para
qualquer outro esclarecimento.

No ensejo, renovamos nossos protestos de consideração e
respeito.

Atenciosamente, seguem assinaturas...

INDICAÇÕES

INDICAÇÃO N° 60S, DE 1994
(Do Sr. João Faustino)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do
Ministério do Bem-Estar Social, o exame da oportu
nidade e conveniência de construção de casas popula·
res em Natal, Rio Grande do Norte.

(Publique-se. Encaminhe-se.)
Senhor Presidente,
Uma distância abissal separa a teoria da prática, o texto da

lei da dura realidade.
É isso que se observa na questão habitacionaL
Direito assegurado a todo ser humano pela Declaração Uni

versal dos Direitos do Homem, da Organização das Nações Uni
das (que o considera direito inalienável) e repetido pela Lei Maior
brasileira. o fato é que, no Brasil, há um déficit de dezenas de mi
lhões de unidades habitacionais.

O que se verifica em todo o País é que há toda uma legião
de pessoas que moram em condições de subabitação, em favelas.
em imundos cortiços e mocambos, engrossando, a cada dia. as fi
leiras dos "sem-teto". brasileiros que simplesmente não podem pa
gar um aluguel. mesmo dos mais modestos, e vivem pelas ruas das
cidades.
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Para enfrentar flagelo social dessa imensa magnitude, o
Brasil não dispõe de qualquer política habitacional, especialmente
após a extinção do Banco Nacional da Habitação, ainda no gover
noSamey.

No Nordeste, a questão habitacional é das mais graves, sen
do problema social dos mais explosivos.

Pois bem, nesta indicação que dirigimos ao Poder Executi
vo. gostaríamos, especificamente, de sugerir - que o Ministério do
Bem-Estar Social examine a oportunidade e conveniência de cons
truir moradias populares em Natal, capital do Rio Grande do Nor
te. onde é aguda a questão habitacional.

Sala das Sessões, aos 27 de outubro de 1994. - Deputado
João Faustino.

INDICAÇÃO N° 623, DE 1994
(Do Sr. João Faustino)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio dos
Ministérios da Justiça e do Meio Ambiente e da
Amazônia Legal, o exame da oportunidade e conve·
niência de estabelecimento de programa, junto aos
muniápios com mais de um milhão de habitantes, de
proibição de trânsito de veículos nas áreas centrais.

(Publique-se e encaminhe-se.)
Senhor Presidente.
Um dos problemas mais graves dos Municípios de médio e

grande porte, é o da poluição ambiental provocada pelo excesso de
veículos que transitam por suas vias públicas.

A situação é tão grave, que em muitas cidades brasileiras o
ar toma-se virtualmente irrespirável, provocando sérios problemas
de saúde - principalmente de caráter respiratório - na população.

Em muitas cidades do mundo, a solução encontrada - para
enfrentar tal questão foi a proibição de circulação. nas áreas de
maior lIânsito, de veiculos, com isso diminuindo sensivelmente a
poluição ambiental.

Pois bem, conquanto a matéria seja de competência - dos
próprios municípios, nada impede - muito ao contnírio - que o
Govemo Federal auxilie as comunas brasileiras no sentido da ado
ção da medida alvitrada, fornecendo assistência técnica e legal.

Por essa razão, sugerimos ao Poder Executivo, nesta indica
ção. que os Ministérios da Justiça (Contran) e do Meio Ambiente e
da Amazônia Legal, examinem a oportunidade e conveniência de
implantar programa junto aos municípios com mais de um milhão
de habitantes, para proibição do trânsito de veículos nas áreas cen
trais.

Sala das Sessões, aos 21 de dezembro de 1994. - Deputado
João Faustino.

INDICAÇÃO N° 624, DE 1994
(Do Sr. João Faustino)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio dos
Ministérios do Trabalho e da Saúde, o exame da
oportunidade e conveniência de implantação de pro
grama nacional de prevenção e profilaxia do alcoolis
mo.

(Publique-se e encaminhe-se.)
Senhor Presidente.
É notório que aumenta, em progressão geométrica, no Bra

sil. o número de alcoólicos que causam imensos prejuízos não ape
nas a si próprios e às suas famílias. como também ao País.

O alcoolismo. hoje, é considerado como uma enfermidade,
catalogada pela Organização Mundial de Saúde sob a denomina
ção de Síndrome de Dependência Alcoólica.

Sabe-se, igualmente, que é uma moléstia incurável - tal
como as demais dependências químicas -, mas que tem plenas
condições de ser controlada, mediante tratamento de desintoxica
ção e psicoterápico. além do apoio indispensável da família, de
companheiros e das associações de alcoólicos anônimos.

O alcoolismo é responsável por cinqúenta e dois por cento
dos acidentes do trabalho, que causam enormes prejlízos ao traba
lhador, à empresa e à economia nacional.

Muitas empresas. considerando que tratar do empregado al
coólico - especialmente se for qualificado - é muito menos onero
so do que demiti-lo. estão desenvolvendo programas que
combinam palestras e campanhas preventivas a tratamentos para o
doente e sua família.

Seria de todo conveniente, entretanto, que houvesse uma
sistematização de âmbito nacional, o que, a nosso ver, surtiria efei
tos mais rápidos e abrangentes.

Por essa razão. nesta Indicação dirigida ao Poder Executivo,
sugerimos aos Ministérios do Trabalho e da Saúde o exame da
oportunidade e conveniência de implantação de programa nacional
de prevenção de profIlaxia do alcoolismo.

Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1994. - Deputado
João Faustino.

INDICAÇÃO N° 625, DE 1994
(Do Sr. Hilário Braun)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do
Ministério da Educação e do Desporto, a inclusão de
conteúdos referentes a noções de Cidadania e Direi
tos Humanos nos currículos escolares do ensino de )0

e 20 graus das escolas públicas e privadas do Pais.

(Publique-se e encaminhe-se.)
Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação e do Despor-

to:
Dirijo-me a V. Ex' para expor e solicitar o que se segue:
1. Considerando que a Constituição de 1988, ao instituir um

novo ordenamento jurídico ao País, ampliou consideravelmente,
através do art. 5°, os Direitos Humanos que possibilitam o exercí
cio da cidadania a todos os brasileiros;

2. Considerando que um dos objetivos fundamentais da
educação, como direito de todos e dever do Estado, consiste na
preparação para o exercício da Cidadania, consubstanciado no art.
205 de nossa lei maior;

3. Considerando que o Projeto de Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Naciooal, já aprovado na Câmara dos Deputados, es
tabelece. em seu art. 36, inciso IV. que os conteúdos curriculares
da educação básica deverão observar, entre outras diretrizes, o en
sino dos direitos e garantias fundamentais de modo a preparar o
educando para o exercício da Cidadania.

4. Considerando que a extinção da disciplina de Educação
Moral e Cívica como matéria obrigatória nas escolas de todos os
graus e modalidades, dos sistemas de ensino no País, através da
Lei n° 8.663/93, deixou uma lacuna considerável no cunículo es
colar de disciplina que objetive a formação da Cidadania;

5. Considerando que, no Brasil, por força de sua fonnação
histórico-culnnal, de longos períodos de arbítrio e cerceamento
das liberdades públicas, vivenciamos o constante desrespeito e
violação aos Direitos Humanos, atestado por organizações gover
namentais e não governamentais, a exemplo da "Anistia Interna
cional";

6. Considerando que o tema da Cidadania e dos Direitos
Humanos vem tomando lugar entre as grandes questões atuais e
que essa discussão deve sair da esfera estritamente legal dos políti-
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coso advogados, juízes, promotores e demais operndores do Direic
to. para ganhar o espaço privilegiado da sala de aula, propiciando
que nossas crianças e jovens, os futuros adultos deste País. assu
mam em suas próprias mãos o efetivo exercício da Cidadania;

7. Considerando que os Direitos Humanos. para serem efe
tivamente garnntidos e exercidos. necessitam ser coohecidos e que
esse processo se inicie na escola, como instância formal de educa
ção;

8. Considerando que a conslIUção de uma sociedade demo
crática que todos almejamos e de um País com menos desigualda
des e contradições sociais passa necessariamente pelo ensino dos
Direitos Humanos fundamentais na escola. como instrumento pos
sibilitador do exercício da plena Cidadania a todos os brasileiras;

Neste sentido. entendemos que a inclusão de conteúdos re
ferentes a noções de Cidadania e Direitos Humanos, nos cunículos
escolares do ensino de l° e 2° graus das escolas públicas e priva
dos do País, se toma oportuna e necessária. Ao inserir tais conteú
dos. o MEC estará dando um passo decisivo na conslIUção de um
Brasil mais democrático e reconhecendo que. como sujeitos histó
ricos que somos. temos determinados direitos inalienáveis. impres
critíveis. fundamentais e indispensáveis para o exercício de nossa
Cidadania.

É oportuno ressaltar que não se trata de mais uma disciplina
a ser criada e implantada no curriculo escolar de 1° e 2° graus. mas
sim. de conteúdos a serem trabalhados na escola. numa proposta
interdisciplinar de ''Educação para a Cidadania "~o

Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1994. - Deputado Hi·
lário Braun.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CUL11JRA E DESPORTO

REQUERIMENTO N° ,DE 1994
(Do Sr. Hilário Braun)

Requer o envio de Indicação ao Ministro da
Educação e do Desporto (MEC), relativa à inclusão
de aJnleúdos referentes a noções de Cidadania e Di
reitos Humanos, nos currículos esmlares do ensino
de }O e 2° graus das esmlas públicas e privadas do
País.

Nos termos do art. 113, inciso I e § l°, do Regimento Inter
no da Câmara dos Deputados requeiro a Vossa Excelência seja en
caminhada ao Ministro da Educação e do Desporto a indicação em
anexo, sugerindo a inclusão de conteúdos referentes a noções de
Cidadania e Direitos Humanos, nos cunículos escolares do ensino
de 1" e 2° graus das escolas públicas e privadas do País.

Sala das Sessões. de 21 de dezembro de 1994. - Deputado
Hilário Braun.

LEGISLAÇÃO CrrADA
ANEXADA PELA

COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES

• CONSTIlUIÇÃO DA
REPUBUCA FEDERATIVA 00 BRASn..

TÍfULon
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULo I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5° Todos são iguais perante a lei. sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida. à liberdade. à
igualdade. à segurança e à propriedade. nos termos seguintes:

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações,
nos termos desta Constituição;

n- ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algu
ma coisa senão em virtude de lei;

m- ninguém será submetido a tortura nem a tratamento de
sumano ou degradante;

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o
anonimato;

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao
agravo. além da índenízação por dano material moral ou a ima
gem;

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença,
sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garnnti
da, na forma da lei a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;

VII - é assegurada. nos termos da lei. a prestação de assis
tência religiosa nas entidades civis e militares de internação coleti
va;

VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de cren
ça religiosa ou de convicção fJ.!osófica ou política, salvo se as in
vocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e
recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;

IX - é livre a expressão da atividade intelectual. artística.
científica e de comunicação, independentemente de censura ou li
cença;

X - são invioláveis a intimidade. a vida privada, a hOnIa e a
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenízação pelo dano
material ou moral decorrente de sua violação;

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela
podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso
de flagrante delito ou desastre, ou para prestar SOCOIIO, ou, durante
o dia, por determinação judicial;

XTI - é inviolável o sigilo da correspondência e das comu
nicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas,
salvo, no último caso, por ordem j.Jdicial, nas hipóteses e na forma
que a lei estabelecer para fms de investigação criminal ou inslIU
ção processual penal.

XTII - é livre o exercício de qualquer trabalho. oficio ou
profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabe
lecer,

XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e res
guaIdado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profis
sional;

XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo
de paz. podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar
permanecer ou dele sair com seus bens.

XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em
locais abertos ao público, independentemente de autorização. des
de que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o
mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade com
petente;

XVII - é plena a liberdade de associação para fms lícitos.
vedada a de caráter paramilitar.

XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de
cooperativas independem de antorízação. sendo vedada a interfe
rência estatal em seu funcionamento;

XIX - as associações só poderão ser compulsoriamente dis
solvidas ou ter suas atividades suspensas poc decisão judicial, exi
gindo-se. no primeiro caso. o tIânsito em julgado.

XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a per
manecer associado;

XXI - as entidades associativas quando e expressamente
autorizadas. têm legitimidade para representar seus filiados judi
cial ou extrajudicialmente;
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XXII - é garantido o direito de propriedade;
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;
XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropria

ção por necessidade ou utilidade pública. ou por interesse social.
mediante justa e prévia indenização em dinheiro. ressalvados os
casos previstos nesta Constituição;

XXV - no caso de iminente perigo público. a autoridade
competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao
proprietário indenização ulterior, se houver dano;

XXVI - a pequena propriedade rural, assim defmida em lei.
desde que trabalhada pela família não será objeto de penhora para
pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. dis
pondo a lei sobre os meios de lmanciar o seu desenvolvimento;

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utiliza
ção. publicação ou reprodução de suas obras. transmissível aos
herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

XXVIII - são assegurados, nos teIDlos da lei:
a) a proteção às participações individuais em obras coleti

vas e à reprodução da imagem e voz humanas. inclusive nas ativi
dades desportivas.

b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico
das obras que criarem ou de que participarem aos criadores. aos
intéxpretes e às respectivas representações sindicais e associativas;

XXIX - a lei assegurará aos autores de Íllventos industriais
privilégio temporário para sua utilização. bem como proteção às
criações industriais. à propriedade das marcas. aos DOmes de em
presas e a outros signos distilltivos, tendo em vista o interesse s0

cial e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;
XXX - é garautido o direito de herança;
XXXI - a sucessão de bem de estrangeiros situados no País

será regulada pela lei brasileira em beneficio do cônjuge ou dos fi
lhos brasileiros sempre que não lhes seja mais favorável a lei pes
soal do de cujus.

xxxn - o Estado promoverá, na fOIDla da lei, a defesa do
consumidor;

XXXIlI - todos têm direito a receber dos órgãos públicos
infOIDlaçõeS de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou
geral. que serão prestadas no prazo da lei. sob pena de responsabi
lidade ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segu
rança da sociedade e do Estado;

XXXIV - são a todos assegurados. independentemente do
pagamento de taxas;

a) o direito de petição aos poderes públicos em defesa de
direitos ou contra ilegalidade ou ahlso de poder,

b) a obtenção de certidões em repartições públicas para de
fesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciá
rio lesão ou ameaça a direito;

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido. o ato ju
ridico perfeito e a coisa julgada;

XXXVlI- não haverá juízo ou tribunal de exceção;
XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri com a orga-

nização que lhe der a lei. assegurados:

a) a plenitude de defesa;
b) o sigilo das votações;
c) a saberania dos veredictos;
d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos

contra a vida;
XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina. nem

pena sem prévia cominação legal;
XL - a lei penal não retroagirá. salvo para beneficiar o réu;
XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos

direitos e liberdades fundamentais;
XLll - a prática do racismo constitui crime inafiançável e

imprescritível. sujeito à pena de reclusão. nos termos da lei;
XLm - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetí

veis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de en
toxpecentes e drogas afms. o terrorismo e os defmidos como
crimes hediondos por eles respondendo os mandantes os executo
res e os que podendo evitá-los. se omitirem;

XLIV - constitui crimes inafiançável e imprescritível a ação
de grupos =ados. civis ou militares, contra a ordem constitucio
nal e o Estado democrático;

XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, p0

dendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento
de bens ser nos termos da lei estendidas aos sucessores e contra
eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido;

XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará
entre outras as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa:
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;
XLVII- não haverá penas;
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos teIDlos

do ar!. 84. XIX;
b) de caráter perpétuo;
c) de trabalhos forçados;
d) de banimento;
e) cruéis;
XLvm - a pena será cumprida em estabelecimentos distin

tos de acordo com a natureza do delito. a idade e o sexo do apena
do;

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade fí
sica e moral;

L - às presidiárias serão asseguradas condições para que
possam peIDlanecer com seus filhos durante o período de ama
mentação;

LI - nenhum brasileiro será extraditado salvo o naturaliza
do, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização. ou
de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afros. na forma da lei;

Lll - não será concedida extradição de estrangeiro por cri
me político ou de opinião;

Lill - ninguém será processado nem sentenciado senão pela
autoridade competente;

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens
sem o devido processo legal;

LV - aos litigantes. em processo judicial ou administrativo
e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

LVI - são inadmissíveis. no processo. as provas obtidas por
meios ilícitos;

LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em
julgado de sentença penal condenatória;

Lvm - o civilmente identificado não será submetido a
identificação criminal. salvo nas hipóteses previstas em lei;

LIX - será admitida ação privada nos crimes de ação públi
ca. se esta não for intentada no prazo legal;

LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos pro
cessuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exi
girem;

LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por
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ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciário competen
te, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente
militar, definidos em lei;

LXn - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encon
tre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à famí
lia do preso ou à pessoa por ele indicada;

LXm - o preso será informado de seus direitos, entre os
quais o de permanecer calado. sendo-lhe assegurado a assistência
da família e de advogado;

LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis
por sua prisão ou por seu interrogatório policial;

LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela au
toridade judiciária;

LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido
quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança;

LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do res
ponsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obriga
ção alimentícia e a do depositário infiel;

LXVIll - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém
sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger
direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou ha
beas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de p0
der for autorídade pública ou agente de pessoa jurídica no
exercício de atribuíções do poder público;

LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetra
do por:

a) partido político com representação no Congresso Nacional:
b) organização sindical, entidade de classe ou associação le

galmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano,
em defesa dos interesses de seus membros oq associados.

LXXI - conceder-se-á mandato de injunção sempre que a
falta de norma regulamentadora tome inviável o exercício dos di
reitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à
nacionalidade, à soberania e à cidadania;

LXXll - conceder-se-á habeas data:
a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à

pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados
de entidades governamentais ou de caráter público;

b) para a retificação de dados. quando não se prefIra fazê-lo
por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

LXXm - qualquer cidadão é parte legítima para propor
ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou
de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrati
va, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando
o autor, salvo comprovada má-fé. isento de custas judiciais e do
ônus da sucumbência;

LXXIV - o Estado prestará assistência juridica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciá
rio. assim como o que ficar preso além do tempo fIXado na senten
ça;

LXXVI - são gratuitos para os reconhecidamente pobres,
na forma da lei:

a) o registro civil de nascimento;
b) a certidão de óbito;
LXXvn - são gratuitas as ações de habeas corpus e ha

beas data. e na forma da lei, os atos necessários ao exercício da
cidadania.

§ 10 As normas definidoras dos direitos e garantias funda
mentais têm aplicação imediata.

§ 20 Os direitos e garantais expressos nesta Constituição
não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela
adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Fede
rativa do Brasil seja parte.

LEI N° 8.663, DE 14 DE JUNHO DE 1993

Revoga o Decreto-Lei nO 869, de 12 de dezem·
bro de 1969, e dá outras providências.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono

a seguinte Lei:
Art. 10 É revogado o Decreto-Lei nO 869, de 12 de dezem

bro de 1969, que dispõe sobre a inclusão da Educação Moral e Cí
vica como disciplina obrigatória, nas escolas de todos os graus e
modalidades, dos sistemas de ensino no País, e dá outras providên
cias.

Art. 20 A carga horária destinada às disciplinas de Educação
Moral e Cívica, de Organização Social e Política do Brasil e Estu
dos dos Problemas Brasileiros, nos cumculos do ensino funda
mentaI, médio e superior, bem como seu objetivo formador de
cidadania e de conhecimento da realidade brasileira, deverão ser
incorporados sob critério das instituições de ensino e do sistema de
ensino respectivo às disciplinas da área de Ciências Humanas e
Sociais.

Art. 30 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de junho de 1993, 1720 da Independência e 105"

da República. - ITAMAR FRANCO, Murilio de Avellar Hin
gel.

JNDICAÇÃO N° 626, DE 1994
(Do Sr. Paulo Delgado)

Sugere ao Poder Executivo a constituição de
uma Comissão Especial, composta por repre
sentantes dos Poderes Executivo e Legislativo, para
programar a comemoração do cinqüentenário da
criação da ONU.

(Publique-se e encaminhe-se.)
No próximo ano. a Organização d3s Nações Unidas, da qual

o Brasil é membro fundador, completará 50 anos de existência. A
data exige comemoração condigna, razão pela qual encaminhamos
a presente Indicação ao Poder Executivo, sugerindo a criação de
Comissão Mista para preparar o evento.

A criação da ONU, em 1945, portiu da vontade de 50 países
representados na histórica Conferência de San Francisco. O trau
ma de chias conflagrações mundiais, com altíssimo custo material
e humano, gerou a percepção da necessidade de buscar uma forma
de concerto mundial que criasse mecanismos para a solução de
conflitos, evitando o recurso bélico. Desta forma, os países signa
tários da Carta da ONU fIzeram inscrever entre seus propósitos a
busca da manutenção da paz e da segurança internacional e a pro
moção da cooperação entre as Nações nos campos político, econô
mico, cultural e humanitário, objetivos que continuam atuais.

Imbuída dessas finalidades, desde 1945 a ONU tem-se
constituído em um foro de excepcional importância para o exercí
cio do diálogo da comunidade internacional, para a discussão e
elaboração de normas e princípios gerais para pautar as relações
internacionais contemporâneas. Ao longo desses anos, o mundo
vivenciou acontecimentos de alto significado com decisiva partici
pa~o da ONU: A história de fenômenos como a descolonização
da Africa e da Asia. sob a égide do princípio da autodeterminação
dos povos, e o reconhecimento da diferença de graus de desenvol-
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vimento entre os países e da necessidade de estimular a supressão
dessas desigualdades, não pode ser dissociada da história da pró
pria Organização das Nações Unidas.

Hoje. congregando mais de 180 países, representando quase
a totalidade dos Estados existentes, a ONU ganha ainda maior re
levo com a crescente valorização, na década de 1990, das esferas
multilaterais de atuação internacional. A gestação, ora em anda
mento, de uma nova ordem internacional tem encontrado na atua
ção da ONU e de suas agências especializadas um norteador dos
parâmetros centrais do novo ordenamento.

Se a relevância da ONU, por si SÓ, não bastasse parajustifi
car a sugestão que ora apresentamos, poderíamos, ainda, lembrar
sua importância especial para o Brasil. Um país que tem inscrito
em sua Carta Magna princípios que devem reger suas relações in
ternacionais, que prioriza a atuação multilateral. que presidiu por
diversas vezes o Conselho de Segurança da ONU, e que apresen
tou pleito no sentido de ter assento permanente neste órgão de se
gurança. não pode estar alheio à ocasião que se avizinha.

A comemoração do cinqiientenário da criação da Organiza
ção das Nações Unidas constitui evento cujo significado ultrapassa
o caráter simbólico da lembrança da data de criação da maior Or
ganização Intemacional já existente. O momento pennitirá resga
tar a história da ONU, valorizando sua atuação como um foro
internacional onde se afirma a personalidade individual de cada
Membro, onde são discutidos temas fundamentais que dizem res
peito à toda a humanidade, encaminhando propostas, debatendo
soluções conjuntas.

Ressaltamos que a comemoração do cinqiientenário da cria
ção da ONU se reveste, também. de todo um caráter educativo,
possibilitando despertar o interesse da opinião pública brasileira
para a esfera de atuação do pais no cenário internacional. Nos dias
atuais os acontecimentos de âmbito mundial têm reflexos imedia
tos no cotidiano de toda a população, estando as barreiras entre as
nações cada vez mais fluidas. A ocasião sugere um espaço impor
tante para suscitar o debate e o interesse da população nacional
pelo assunto.

Frisamos, por fim, a importância de que os preparativos da
comemoração do cinqüentenário da criação da ONU sejam pensa
dos em conjunto por membros dos poderes Executivo e legislati
vo, responsáveis pela negociação e aprovação defInitiva dos atos
internacionais com os quais o País se compromete.

Em vista das considerações acima. encaminhamos a presen
te Indicação sugerindo a constituição de uma Comissão Especial.
composta por representantes dos Poderes Executivo e Legislativo.
para programar a comemoração do cinqiientenário da criação da
Organização das Nações Unidas.

Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1994. - Deputado
Paulo Delgado.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Paulo Delgado)

Requer o envio ao Poder Exewtivo da Indica
ção sugerindo a constituição de uma Comissão Espe
cia~ composta por representantes dos Poderes
Executivo e Legislativo, para programar a comemo
ração do cinqüentenário da criação da ONU.

Nos termos do art. 113, inciso I e § do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, requeiro seja encaminhada ao Poder
Executivo a Indicação anexa, sugerindo a constituição de uma Co
missão Especial. composta por representantes dos Poderes Execu
tivo e Legislativo. para programar a comemoração do
cinqiientenário da criação da Organização das Nações Unidas 
ONU.

Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1994. - Deputado
Paulo Delgado.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 451. DE 1995
(Da Mesa)

Dispõe sobre a remuneração do Presidente e
do Vice-Presidente da Rq>ública e dos Ministros de
Estado pam o exerácio financeiro de 1995.

(As Comissões de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação - art. 54).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 A remuneração mensal devida ao Presidente da Re

pública é fIxada em 8500,00 (oito mil e quinhentos reais).
Art. ZO A remuneração mensal devida ao Vice-Presidente da

República é fIXada em R$8.000,00 (oito mil reais).
Art. 30 A remuneração mensal dos Ministros de Estado. a

que se refere o art. 49. VIIL da Constituição Federal, prevista para
o exercício fInanceiro de 1995, é fIXada em R$8.000,00 (oito mil
reais).

Parágrafo único. A remuneração a que se refere o caput
deste artigo é composta das seguintes parcelas:

1-Vencimento básico: R$3.000,00 (três mil reais);
II - Representação: R$3.000,00 (três mil reais);
m - Gratificação pelo Exercício do Cargo de Ministro de

Estado: R$:2.000,00 (dois mil reais).
Art. 40No mês de dezembro de 1995, o Presidente e o Vice

Presidente da República e os Ministros de Estado perceberão adi
cional correspondente à remuneração mensal resultante da
aplicação deste Decreto Legislativo.

Art. 50 Os valores decorrentes deste Decreto Legislativo se
rão reajIstados uniformemente. a partir de 1° de fevereiro de 1995,
nas mesmas datas e nos mesmos índices concedidos aos servidores
públicos da União.

Art. 60 O pagamento dos valores previstos neste Decreto
Legislativo deverá observar o que dispõe os arts. 150, fi, 153, me
153, § 20. L da Constituição Federal.

Art. 70 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação. com efeitos fmanceiros a partir de 1° de fevereiro
de 1995.

Sala das Sessões, 16 de janeiro de 1995. - Deputado Ino
cênao Oliveira, Presidente - BSá - Fernando Lyra - Aécio Ne
ves.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 452, DE 1995
(Da Mesa)

Dispõe sobre a remuneração dos membros do
Congresso Nacional durante a 50" legislatura.

(Às Comissões de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação - Art. 54)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 A remuneração mensal dos membros do Congresso

Nacional durante a soa legislatura constitui-se subsídio fIXO, variá
vel e adicional.

§ 10 O subsídio fIXO, que corresponde à importância de
R$3.000,00 (três mil reais), é devido mensalmente ao Deputado
Federal e ao Senador, a partir de sua posse.

§ 20 O subsídio variável. devido mensalmente ao Deputado
Federal e ao Senador, a partir de sua posse. corresponde à impor
tância de R$3.000,00 (três mil reais).

§ 3° O subsídio adicional de atividade parlamentar, devido
mensalmente ao Deputado Federal e ao Senador, corresponde à
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importância de R$2.000.00 (dois mil reais).
Art. 2° No mês de dezembro. os parlamentares farão jus à

importância correspondente à parcela fIxa do subsídio. acrescida
das parcelas variável e adicional em valor proporcional ao efetivo
comparecimento do parlamentar às sessões deliberativas realizadas
até 3D de novembro.

Art. 3° É devida ao parlamentar. no início e no fInal previs
to para a sessão legislativa, apda de custo equivalente ao valor da
remuneração.

§ 1° A ajuda de rusto destina-se à compensação de despesas
com transporte e outras imprescindíveis para o comparecimento à
sessão legislativa ordinária ou à sessão legislativa extraordinária
convocada na forma da Constituição Federal.

§ 2° Perderá o direito à percepção da parcela fInal da ajuda
de rusto o parlamentar que não comparecer a pelo menos dois ter
ços da sessão legislativa.

§ 3° O valor correspondente à ajuda de custo não será devi
do ao suplente reconvocado na mesma sessão legislativa.

Art. 4° O comparecimento a cada sessão deliberativa será
remunerado por valor correspondente ao quociente entre a soma
dos subsídios variável e adicional e o número de sessões delibera
tivas realizadas no mês anterior.

§ 1° Os subsídios variável e adicional sezão devidos na sua
totalidade:

I - no primeiro mês da 50" legislatura;
11 - quando não houver sessão deliberativa no mês anterior.
§ 2° Para os fms do disposto no caput deste artigo, conside-

ra-se realizada a sessão plenária da respectiva Casa ou do Con
gresso Nacional com ordem do dia previamente determinada.
apurando-se a freqüência dos parlamentares através de lista de pre
sença em posto instalado no plenário, ainda que não se obtenha
quorum para abertura dos trabalhos.

§ 3° Quando houver votação nominal a freqüência será
apurada através do registro da votação, exceto para Deputados ou
Senadores em legítimo exercício do direito de obstrução parlamen
tar, para os quais prevalecerá. a lista de presença.

§ 4° Fará jus à percepção dos subsídios variável e adicional
o parlamentar que se encontrar em missão ofIcial no País ou no ex
terior quando se realizar sessão deliberativa.

§ 5° Ressalvada a hipótese do § 4°. é vedado o pagamento
de subsídio variável ou adicional decorrente de sessão deliberativa
durante a qual o parlamentar não tenha tido sua presença registra
da na forma dos §§ 2° e 3°.

Art. 5° O suplente convocado receberá, a partir da posse. a
remuneração a que tiver direito o parlamentar em exercício, obser
vado o § 3° do art. 3°.

Art. 6° Os valores constantes deste Decreto Legislativo se
rão reajustados, uniformemente. a partir de 1° de fevereiro de
1995. por atos das respectivas mesas. na mesma data e no mesmo
percentual aplicável aos servidores da União.

Art. 7° As contribuições devidas ao Instituto de Previdência
dos Congressistas pelos segurados e a devida pelo Senado Federal
e pela Câmara dos Deputados sezão calculadas sobre os subsídios.

§ 1° As pensões do Instituto de Previdência dos Congressis
tas serão calruladas sobre a mesma base de cálculo das contribui
ções, observadas a legislação em vigor.

§ 2° As Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputa
dos deverão alocar em seus orçamentos recursos próprios para
atendimento das despesas decorrentes da aplicação deste artigo.

Art.. 8° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação, produzindo efeitos fmanceiros a partir de )0 de fe
vereiro de 1995.

Sala das Sessões. 16 de janeiro de 1995. - Deputado Ino
cêncio Oliveira, Presidente - B. Sá - Fernando Lyra - Aécio
Neves.

PROJETO DE LEI N° 4.826, DE 1994
(Do Sr. João Faustino)

Altera a redação do caput do artigo 192, da
Consolidação das Leis do Trabalho.

(Apens~seao Projeto de Lei N° 2.296. de 1991)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O caput do art. 192, da Consolidação das Leis do

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nO 542, de 1° de maio de
1943, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 192 O exercício do trabalho em condições
insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos
pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de
adicional de respectivamente oitenta por cento, sessenta
por cento e quarenta por cento sobre a respectiva remu
neração. segundo se classifiquem no grau máximo, mé
dio e mínimo.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões

Justificação

As condições ambientais de insalubridade, que cercam o
exercício de várias atividades laborativas, não raro acabam por
provocar a perda da saúde do trabalhador, além da limitação pre
coce de sua capacidade de trabalho.

Por oulro lado, muitas empresas optam por pagar ao empre
gado o adicional de insalubridade. de valor ínfimo. do que sanar as
condições insalubres do ambiente, rujo ônus fmanceiro seria mui
to maior.

Atualmente. e desde a edição da Consolidação das Leis do
Trabalho, nos idos de maio de 1943. o adicional em questão tem o va
lor de quarenta, vinte ou dez por cento sobre o salário mínimo. de
acordo com o grau de insalubridade, máximo, médio ou mínimo.

Trata-se, portanto, de pagamento irrisório que é devido ao
trabalhador, como compensação pela perda de sua preciosa saúde.

Por isso. para que haja mais justiça no caso, e para que as
empresas se interessem mais em eliminar as condições de insalu
bridade, preconizamos nova redação para o questionado e obsoleto
dispositivo da legislação trabalhista, estabelecendo, respectiva
mente, os percentuais de oitenta, sessenta e quarenta por cento s0

bre a remuneração percebida pelo empregado (e não mais sobre o
salário mínimo), de acordo com os graus máximo, médio e míni
mo de insalubridade.

Por todo o exposto, esperamos que a iniciativa venha a me
recer acolhimento.

Sala das Sessões. 29 de novembro de 1994. - Deputado
João Faustino.

·LEGISLAÇÃO CrrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDr

DECRETO-LEI N° 5.452
DE 1° DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe
confere o art. 180 da Constituição, decreta:

Art. 1° Fica aprovada a Consolidação das Leis do Trabalho,
que a este decreto-lei acompanha, com as alterações por ela intro
duzidas na legislação vigente.
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Parágrafo único. Continuam em vigor as disposições legais
transitórias ou de emergência, bem como as que não tenham apli
cação em todo o lenÍtório nacional.

Art. ~ O presente decreto-lei entrará em vigor em 10 de no
vembro de 1943.

Rio de Janeiro, 1° de maio de 1943; 122° da Independência
e 55° da República. - GETúLIO VARGAS - Alexandre Mar
condes Filho

TÍfULon
Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho

CAPÍTIJLov
Da Segurança e da Saúde do Trabalhador

SEÇÁOxm:
Das atividades insalubres ou perigosas

Art. 192. O exercício de trabalho em condições insalubres,
acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do
Tmbalho e da Administração. assegum a percepção de adicional
respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cen
to) e 10% (dez por cento) do salário mínimo, segundo se classifi
quem nos gmus máximo, médio e mínimo.

PROJETO DE LEI N° 4.861, DE 1994
(Do Sr. Aparicio Carvalho)

Cria o cargo de Médico Perito e dá outras pro
vidências.

(Devolva-se a proposição, nos termos do 3rt. 137.
§ l°, inciso li. alínea ub", do Rl. Oficie-se ao autor. su
gerindo-lhe a forma de indicação (art. 113. RICD). Pu
blique-se.

O Congresso Nacional decreta:
Ar!. 1° Fica criada a função de Médico Perito no âmbito do

Distrito Federal. dos Estados, dos Municípios e dos seus Tenitórios.
Parágrafo único. Entende-se por Médico Perito o especialis

ta que desenvolve atividades médico-periciais. realizando estudo
analitico com emissão de Laudo Técnico Pericial conclusivo nas
áreas de Medicina Legal. Judiciária. Tmbalhista. Ocupacional e
Adminislrativa.

Art. 2° Fica atribuída a gratificação de Função Médico-Peri
cial na base de 150% (cento e cinqüenta por cento) sobre os venci
mentos percebidos em exercício da função.

Parágrafo único. A gmtificação om criada será incorporada
para efeito de aposentadoria.

Art. 3° Fica estabelecida a carga horária de 20 (vinte) homs
semanais para a atividade Médico-Pericial. para cada vínculo con
tratual.

Art. 4° A investidura do cargo criado no 3rt. 1° desta lei dar
se-à através de concurso público.

Parágrafo único. Caberá à Sociedade Brasileira de PeIÍcias
Médicas regulamentar, para atender às exigências do presente arti
go. o reconhecimento dos médicos que estejam exercendo ativida
de Médico-Pericial até a presente data.

Art. 5° Os médicos Peritos terão direito à percepção de 40%
(quarenta por cento) de gratificação de insalubridade máxima. com
aposentadoria especial aos 25 anos no exercício da função.

Art. 6°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7°, Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A necessidade de reconhecimento e regulamentação da ati
vidade médico-pericial foi uma das conclusões dos especialistas
reunidos no 6° Congresso Bmsileiro de Perícias Médicas. consoan
te as sugestões de inúmeros profissionais que exercem tais ativida
des nas esferas federal, estadual e municipal. A criação da função
do Médico Perito coaduna-se com o bom andamento do serviço
público e da Previdência Social, fazendo jus a profissionais que,
por força da atividade que exen;em, colocam em perigo sua saúde
e a própria vida.

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1994. - Deputado
Aparício Carvalho.

PROJETO DE LEI N° 4.884, DE 1994
(Do Sr. João Faustino)

Define a quaHdade de dependente designado
do.Instituto Nacional de Seguro Sodal -INSS.

(Devolva-se,por ser idêntico ao PL nO 4.795/94,
do mesmo autor.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l° O 3rt. 16 da Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991,

passa a viger com o acréscimo do seguinte § 5°:

"Art. 16 ..

§ 5° À dependência econômica aplicam-se regras
idênticas às que disciplinam os dependentes necessá
rios."

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A situação de dependente do seguro social está muito bem
caracterizada por Geraldo Augusto Faria Baptista, nestes termos:

"Na Previdência Social. a dependência difere da conceitua
ção da lei civil: Embora em muitos casos experimente o influxo
inevitável da lei civil, o conceito de dependência no seguro social
é, antes de tudo, um conceito econômico."

Mais adiante. assinala:

''Ilustrando o mesmo ponto de vista. o autorizado
De Litala mostra que a dependência econômica corres
ponde simplesmente 'ao sustento dado a quem se encon
tra em estado dele necessitar' (Direito de Seguro Social,
pág. 139), o que significa considerar-se muitas vezes
como dependente pessoa que juridicamente estaria em
situação de não dependência. e vice-versa". (In Previ
dência Social, Legislação. Jurisprudência e Comentá
rios, de Afonso César, Rio de Janeiro, Edições
Trabalhistas S.A.• págs. 22/23.)

Fiel a essa orientação doutrinária, a legislação previdenciá
ria. de longa data, dá o devido destaque ao dependente econômico.
denominado "pessoa designada".

Todavia. recentemente, o Regulamento de Beneficios da
Previdência Social estabeleceu em desfavor da pessoa designada
pelo segumdo como sua dependente, o seguinte:

·'Art. 19 ..

§ 6° O segumdo só pode designar uma pessoa."

Longe de explicitar. no caso. a lei, o regulamento investe
contra o diploma legal que visa regulamentar, instituindo restriçõ
es incompativeis com o conceito de dependência econômica que é,
no caso da Seguridade Social. de notória relevância.
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A prevalecer tal injustificável resexva, o segurado que não
possua dependentes necessários. mas que tenha dois ou mais de
pendentes econômicos. só poderá inscrever um deles!

É essa impropriedade regulamentar restritiva de inquestio
nável direito social que a proposição anela corrigir.

Esperamos destarte. que a iniciativa venha a merecer aco
lhimento.

Sala das Sessões. 20 de dezembro de 1994. - Deputado
João Faustino.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Finda a leitura
do expediente. passa-se ao

IV - Pequeno Expediente

Tem a palavra o Sr. Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do orador.)

Sr. Presidente. Sr's e Srs. Deputados. a semana que vem será deci
siva para o Congresso Nacional, pois votaremos questões impor
tantes. como a anistia ao Senador Humberto Lucena e o aumento
do salário mínimo.

Sr. Presidente. já fiz comentários nesta tribuna sobre os pre
ços dos restaurantes da Casa. Vejam V. Ex·s que um trabalhador
da limpeza- que almoçar em um desses restaurantes gastará cerca
de 10 reais por dia, e. com o salário mínimo que recebe. de 70
reais. vai dar para ele almoçar durante uma semana apenas. O Bra
sil não pode continuar. como tenho afmnado, a ter o menor salário
mínimo da América Latina.

Sr. Presidente. é importante que a Casa esteja cheia para a
votação do aumento do salário dos Parlamentares. dos Ministros.
do Presidente da República e do salário mínimo. Tenho certeza de
que a Câmara aprovará o projeto que prevê o aumento do salário
mínimo para 100 reais. já aprovado na Comissão do Trabalho e
ainda não apreciado em plenário por falta de quorum. já que os
Líderes concordaram em assinar o requeriménto que prevê sua vo
tação em regime de urgência urgentíssima.

Sr. Presidente. éomo Sal o Relator do projeto na Comissão.
pretendo trazer o assunto para o debate na próxima quarta-feira,
tentando mostrar aos Deputados a importância desse aumento. es
tendendo-o aos aposentados e pensionistas. Nossa intenção é a de
fazer uma antecipação. A redação do substitutivo é exatamente a
da Lei n° 8.880. que criou a URV. No seu art. 29 é previsto que.
em 1° de maio de 1995, o salário mínimo e os proventos dos apo
sentados e pensionistas serão reajustados segundo o IPC-r. Deseja
mos antecipar esse reajuste. para que, a partir de 1° de fevereiro. o
salário mínimo passe para 100 reais. estendido a aposentados e
pensionistas.

Sr. Presidente. esperamos também que. na próxima semana.
haja uma decisão final a respeito do reajuste dos salários dos sexvi
dores públicos. para que não permaneça a dúvida de que eles não
receberão sequer os 25.94% a que têm direito. referentes ao IPC-r
acumulado de julho a 10 de janeiro.

Não podemos entrar no pequeno recesso que poderemos ter
a partir da semana após o esforço concentrado sem votaImos pri
meiro questão. no meu entendimento. fundamental para os traba
lhadores, os aposentados e os sexvidores públicos.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRISCO VIANA(PPR - BA.) - Sr. Presidente.

quando menos para que não passe sem um só registro. uma só pa
lavra de inconformismo. venho manifestar-me sobre episódio ex
tremamente grave no plano das relações entre os Poderes. revelado
ontem pela imprensa, que diz respeito à falta de liberação dos re
cursos constitucionais) portanto, de transferência automática para
o Poder Legislativo. E verdade que. embora aprovado pelo Con
gresso Nacional dentro do prazo - isto é, antes que se encerrasse a

sessão legislativa de 1994 -. o Orçamento não foi ainda sanciona
do. O atraso na sanção do Orçamento já ocorreu em altros anos.
mas é a primeira vez que não se faz a liberação para o Legislativo
pagar os subsídios dos Parlamentares.

Sr. Presidente. fiquei sabendo que, a partir de uma decisão
da Mesa da Casa. a Câmara dos Deputados passou a ser controlada
pelo Siafi. sistema utilizado pelo Poder Executivo para regular as
liberações de recursos do Orçamento para órgãos do Poder Execu
tivo, para controlar os gastos do Poder Executivo. Agora, vincula
da a esse sistema. a Câmara dos Deputados tem suas fmanças sob
o controle do Executivo. Quer dizer, a autonomia fmanceira da
Câmara dos Deputados está subordinada a uma decisão do Secre
tário do Tesouro Nacional., um burocrata do terceiro escalão.

Ora, Sr. Presidente, esse fato não pode passar sem profunda
reflexão desta Casa. porque, na verdade. o que aconteceu fere a
automonia do Poder Legislativo. O jornal O Estado de S. Paulo 
cujas posições quanto ao Congresso são quase sempre muito rigo
rosas -, em seu editorial de hoje. em que comenta "as dificeis si
tuações herdadas" pelo ablal Govemo. que se empossou no último
dia l°. citando uma série de problemas que a nova administração
está enfrentando. tais como o pagamento do aumento do funciona
lismo, a estabilidade, a isonomia, etc.. diz o seguinte:

"Essa siblação, de delicadeza" - a situação a que
o jornal se refere é a da herança maldita - "tanto maior
quanto todos se sentem obrigados a não dizer mal do
passado, só tende a se agravar diante da maneira pouco
política com que o Executivo está tratando o Congresso
no que se refere ao pagamento de vencimentos. e o fun
cionalismo no que tange ao reajJste de 22,07%•._"

No fundo, o jornal esta estranhando essa posição de subor
dinação, de subaltemidade em que a Câmara dos Deputados foi
colocada diante do Poder Executivo.

Faço este breve registro para dizer que, se o ingresso da Câ
mara no Siafi se deu pela preocupação da sua direção em dar
transparência aos gastos, isso era desnecessário. Esta é uma Casa
aberta. onde tudo é sabido. discutido. votado. apoiado. contestado.
desaprovado. Aqui se discute abertamente a questão dos venci
mentos dos Deputados. que. como está estabelecido na Constibli
ção. são fixados ao fmal de cada legislablra para vigorar por toda a
próxima - o Deputado tem sua data básica somente de quatro em
quatro anos; aqui se discute até o preço cobrado pelos restaurantes
e pelas lanchonetes da Casa. como se viu na sessão de ontem.

Esta é um Casa aberta, onde nada se faz às escondidas. Não
havia, pois. necessidade de que. em nome da transparência, se am
pliasse o seu enfraquecimento.

Esse episódio é lamentável, sobrebldo por esse aspecto. não
bastassem as medidas provisórias. que. utilizadas sem a menor ce
rimônia pelo Presidente da República, sem a menor restrição quan
to ao campo de sua aplicação e sem que o Congresso Nacional se
decida por regulamentar a sua edição. estão levando o Poder Le
gislativo a perder sua finalidade constitucional de elaborador das
leis do País.

Inicia-se novo Govemo. mas, apesar da retórica do presti
giamento do Congresso. o que se vê é o Presidente da República
trilhar o mesmo caminho dos antecessores. Seu primeiro ato foi
baixar uma medida provisória. Em duas semanas. já se aproxima
de uma dezena. Somente anteontem baixai quatro.

E será assim com qualquer altro Presidente. por maior que
seja o seu compromisso de fortalecer o Poder Legislativo. O Exe
cutivo jamais abrirá mão desse instrumento muito cômodo. muito
ágil, que dá imenso poder a uma só pessoa e anula o Legislativo.
que é o Poder do povo.



O SR. OSÓRIO ADRIANO (Bloco Parlamentar-DF. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados. em
que pesem nossa admiração pelo novo Ministro do Planejamento.
o nobre Deputado José Serra, colega nosso nesta Casa. e nossa
boa vontade para com o novo Governo que se instala, não pode
mos deixar de estranhar as declarações de SExa.. publicadas pela
imprensa, no sentido de que cancelará todas as emendas apresenta-

Suas palavras chegaram ao fundo da minha alma. decepcio
nando-me, pois um dirigente da cúpula do Govemo disse que im
plantará um sistema de privatização dos bancos oficiais e abrirá o
País para o capital estrangeiro.

Eu. que sempre fui, sou e serei um nacionalista, não me
conformo em ouvir este Governo. apesar de afumar estar voltado
para o plano social, dizer que adotará medidas econômicas que
mais se adaptam a um sistema de economia de mercado. confor
me a visão de neoliberalismo. que se choca com suas teses nacio
nalista.

Quero registrar meu inconformismo e minha estranheza
como que estou vendo neste País. pois. durante quatro anos. a p0

lítica de privatização dos bancos oficiaís, com demissão de bancá
rios. criou grave problema sociaL

Em pernambuco, o Govemador Miguel Anaes tem a inten
ção de prestigiar e não de privatizar o Bandepe. S.Exa pretende
que aquele banco. ao contrário do que ocorreu no Govemo ante
rior. de Joaquim Francisco. que visava apenas a lucros. seguindo a
mentalidade de bancos particulares, proteja o pequçno e o médio
agricultores. Um banco oficial como o Bandepe. segundo a orien
tação do Governador Miguel Anaes, visará ao desenvolvimento
do Estado e irá beneficiar pequenos e médios agricultores.

Na condição de socialista e fazendo um oposição conse
qüente, não posso aceitar essa nova orientação. imposta pelo Presi
dente do Banco Central, de privatizar os bancos oficiais e de abrir
o País ao capital estrangeiro e protesto com relação ao que vem
acontecendo com a saúde, em que há o investimento de capitais
multinacionais e dos grandes laboratórios. como se o Brasil não ti
vesse sua emancipação econômica.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. estou cada vez mais
convicto dos meus posicionamentos de socialista autêntico.

O que quero para este Pais é, sim. que o povo pobre e miserável
faça parte da economia nacional, de uma economia voltada real
mente para o social e não para o investimento de capitais estran
geiros, condenados por aqueles que defendem o nacionalismo e o
socialismo como eu.

Ao término da minhas palavras. repito que não posso acre
ditar em um Governo dito voltado para o social quando um de
seus auxiliares defende a privatização dos bancos e quer abrir o
País aos capitais estrangeiros. que penalizam a classe média, o
operariado o funcionalismo público e os excluídos da sociedade.

Era o que tinha a dizer.
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Sr. Presidente. mais alguns dias e tomará posse o novo Con- das pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal ao Orça
gresso. Assumirão os novos dirigentes e as novas Lidenmças da mento da União.
Câmara dos Deputados. O mínimo que se pode esperar de uns e de Considero isso um absurdo. Ainda hoje o Deputado Prisco
outras é que reflitam sobre o quadro do nosso enfraquecimento e, Viana falou da Tribuna sobre a interferência dos outros Poderes
com o conjJnto da representação política do País que aqui tem as- nas decisões desta Casa. O que está acontecendo, na realidade, é
sento, busquem os caminhos da nossa afnmação como um dos Po- discriminação, é má vontade. O Congresso Nacional é composto
deres da República. por 503 Srs. Deputados e 81 Srs. Senadores, quase 600 Parlamen-

O SR. JÁZER :MENEZES (PSB-PE. Sem revisão do DIa- lares. Foi-nos dada a condição de apresentar inicialmente 50
dor.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. ontem à noite, oovi emendas; posteriOImente reduzidas para dez e para cinco. Depois
atentamente, através dos noticiários da TV Bandeirantes e do SBT, estabeleceram que o valor dos recursos contidos nas emendas teria
o discurso de posse do Presidente do Banco Central, Sr. Pérsio de representar menos de 3% do Orçamento da União.
Arida. no qual impôs uma noJIDa de política econômica ao Gover- Os Deputados e Senadores são oriundos dos mais diversos
no. pontos deste País, das mais longínquas cidades. Portanto, são eles

que têm conhecimentos das necessidades do povo brasileiro, por
que lá eles moram. lá militam. lá fazem a sua política, de lá vieram
eleitos. Seria uma discriminação muito grande cortar de modo ge
neralizado todas as emendas apresentadas pelos Congressistas, sob
a alegação de equilibrar as contas públicas.

Será que somente os senhores do Poder Executivo têm c0

nhecimento dos problemas nacionais? Será que nós. que estamos
diariamente nesta Casa discutindo os problemas do nosso povo. de
cada Estado. de cada cidade, de cada Município. não conhecemos
a realidade brasileira? Será que nenhuma dessas emendas pode ser
aproveitada?

Sr. Presidente, apelo ao ilustre Ministro da Planejamento
para que busque uma solução mais justa e menos drástica, valori
zando também o trabalho daqueles que lutam 365 dias, procunmdo
propiciar melhor condição de vida para o nosso povo. Que se cum
pra o que detennina a LOO e que se gaste com eficiência o dinhei
ro público, que está na mão do Govemo Federal. o responsável por
distribuí-lo de modo eqüânime, buscando atender às necessidade
do povo.

Apelo veementemente às autoridades: não proíbam esta
Casa de apresentar emendas ao Orçamento, como condição de
buscar a solução para que o nosso povo exige e de que sobremdo
precisa.

O SR. BENEDITO DOMINGOS (pP-DF.) - Sr. Presi
dente Sras. e Srs. Deputados, temos acompanhado pela imprensa
os recentes fatos em oconidos Brasília. Um deles é a demolição de
mais de quinhentos barracos de pessoas que invadiram áreas públi
cas na cidade-satélite de Sobradinho e em ootras localidades.

Sr. Presidente, queremos lembrar uma frase lapidar de que
se usa a demagogia para ganhar as eleições, mas não para gover
nar. Quando do Governo passado. chegaram ao nosso conheci
mento de que os sindicatos fmaciavam até a compra de lonas para
as pessoas invadirem áreas públicas. E hoje o Governo está demo
lindo, usando a força dos fiscais e da polícia, trazendo desespero a
centenas de famílias que buscam simplesmente um local para mo
rar.

Brasília é uma cidade muito complexa. Devemos ter cuida
do de zelar pelas mansões e também pelas invasões. trata-se da ci
dade que concentra a maior renda per capita do País, mas existe
em termos econômicos não sociais. se eu comer uma maçã sozi
nha. fico bem servido. Mas. se for per capita, o meu vizinho. que
na verdade só sentiu o cheiro da maçã, comeu a metade. Essa é a
realidade em Brasília Temos no Plano Piloto a maior renda per
capita do País. mas também temos os maiores problemas sociais e
de baixa renda nas cidades-satélites da nossa Capital. Os custos
dos aluguéis estão estratosféricos. Não se pode comparar necessi
dades de moradia de hoje com a do passado. E preciso que o G0
vernador Cristovam Buarque adote aquela pregação da sua
campanha de não usar a violência. Que S.Exa., então faça com
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uma equipe o levantamento da área social e verifique a real situa
ção de cada família, porque se comentou muito que seria suspenso
o programa de distribuição de lotes, e o desespero tomou conta da
camada de baixa renda. Por isso, também ficamos felizes quando o
Sr. Governador foi à imprensa e disse que vai continuar o progra
ma de distribuição de lotes para as famílias de baixa renda.

É necessário que esse serviço de atendimento a essa comu
nidade tenha prosseguimento, a fim de atender àquelas pessoas
que há vários anos têm sua inscrição na SHIS, Agora IdhablDF,
instituto recém-criado para aquisição da casa própria.

É preciso que o Governo entenda que não existe, especula
ção ou pressão política por trás dos invasores; o que existe, sim é
miséria mesmo., é necessidade de atendimento a essas famílias. É
preciso que olhem o lado social, desçam dos palanques e venham
assumir a responsabilidade do Governo com a realidade social que
vivemos.

Por outro lado Sr. Presidente, muito se criticava o nepotis
mo. E hoje estamos vendo que os cargos estão sendo ocupados
primeiro atendendo aos familiares, depois aos coneligionários do
partido. e, se sobrnr. colocaRe as pessoas técnicas ou com outras
capacidades para o exercício das atividades.

Portanto. fica o nosso apelo ao Governador Cristovam
Buarque no sentido de que não proceda mais a essas demolições,
confoIDle tem acorrido, trazendo uma violência que não coaduna
com sua pregação política. e adote uma sistema de recadastramen
to. iniciando a distribuição de lotes. a fim de trazer a tranqüilidade
e a paz social que Brasília tanto espera do seu Governo.

Aqui fica o nosso apelo para que Sr. Governador possa con
duzir a administração sem perseguição. sem ódio político, sem dis
criminação política, olhando a realidade social. Espero que o Sr.
Governador mantenha as pessoas que exercitam cargos públicos,
porque são trabalhadores. servidores do Estado, e não de quem
está ocupado o cargo temporariamente, olhando-as com o devido
carinho e não permitindo, em nome de uma verdadeira caça às
broxas que poderá ocorrer injustiças contra indefesos cidadãos e
cidadãs humildes.

Então o meu apelo ao Governador Cristovam Buarque é
para que, confOIDle sua f1losofia de trabalho, a de um homem que
tem uma visão social muito elevada, prossiga seu governo sem es
ses traumas e sem arranhar os direitos dos cidadãos brasilienses.
que necessitam de apoio e de amparo do Governo local.

Era o que a dizer.

O SR. SÉRGIO CARMINOTO( PTB-RO Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras., e Srs. Deputados. o gran
de problema do Estado de Rondônia é a falta de abastecimento de
energia para propiciar o seu desenvolvimento através da industria
lização.

Rondônia não se desenvolve por falta energia, e o Governo
Federal não investe o suficiente para dotar o Estado de uma matriz
energética. O centro-sul de Rondônia precisa urgentemente de um
projeto para o aproveitamento das pequenas e médias quedas d'á
gua. Elas são muitas e podem ser aproveitadas num projeto de cus
to baixo, vindo a suprir os mercados das cidades, de Alta Floresta,
Pimenta Bueno, Rolim de Moora. CacoaI, Vilhena, Colorado, Ce
rejeiras,Nova Brasilândia.

O projeto da Usina de Samuel. feito há mais de dezesseis
anos. foi vendido para abastecer Rondônia e Acre; hoje ele não
abastece nem área de Rondônia.

O aproveitamento de Samuel é questionável, somando os
números a serem gerados.

A construção da Usina de Samuel deveria ser objeto de uma
CPI nesta Casa. pelo escândalo que apresenta.

Samuel consumiu US700,OOO,OOO.00. e Rondônia peIDlace
ce no escuro. Nessa soma não foram contabilizados os juros da dí
vida feita para vinda de tantos dólares.

Por essa razão. solicitamos ao Sr. Presidente da República,
Fernando Henrique Cardoso, que intervenha junto à Usina de Sa
muel. formalizando uma possível auditoria. assim como fez o Pre
sidente Itamar Franco com a usina de Xingó.

Sr Presidente. peço a V. Exa. a transcrição da carta que o
ex-governador Jerônimo Garcia de Santana. em 29 de maio de
1993. enviou ao Presidente Itamar Franco. abordando o grave pr0

blemas de Samuel bem como o problema energético de Rondônia.
Os teIDlOS desta correspondência representam uma grave denún
cia, que merce figurarnos Anais desta Casa.

CORRESPONVtNCIA A QUE SE REFERE O
ORADOR:

Porto Velho (RO), 29 de maio de 1993

Excelentíssimo Senhor
Doutor Itamar Franco
DD. Presidente da República
Federativa do Brasil

Senhor Presidente,
Tenho a honra de vir à presença de V: Ex' para tratar do

gravíssimo problema da Usina Hidrelétrica de SamueL no Estado
de Rondônia.

É do conhecimento público que a Hidrelétrica de Samuel
teve a sua construção iniciada a dezessete anos, com a previsão. no
projeto inicial. de gerar energia para abastecer os Estados de Ron
dônia e do Acre. A empresa que elaborou o projeto Sondotécnica.
superdimensionou a produção de energia, calculando uma geração
de 216mw.

Na época falou-se muito que Samuel geraria 216mw na alta
e 84 na baixa, ou seja, essa seria a variação decorrente da sucessão
dos períodos de cheia e de seca. Os técnicos da referida empresa
falavam em potência flIDle aquela média gerada o ano todo.

A barragem de Samuel inundou área de cerca de 900 kn:J1.
causando danos irreparáveis à ecologia da região.

Em 1989. quando foi fInalmente fechada a barragem de Sa
muel, as esperanças aumentaram com a anunciada conclusão da
usina. feita para funcionar com cinco turbinas. que dariam a potên
cia estimada e prometida no projeto.

Naquela época, a usina foi inaugurada com o funcionamen
to de apenas duas turbinas, fato que se verifica até a presente data.

Alegando falta de recursos para a conclusão das obras de
Samuel. a empresa empreiteira desativou os canteiros de obras.
sob a justificativa de que não recebia os pagamentos devidos pela
Eletronorte.

À época, o ministro Vicente Fialho. das Minas e Energia.
elaborou exposição de motivos ao Exmo. Sr. Presidente da Repú
blica, solicitando a liberação de recursos para o setor elétrico, in
cluindo os necessários à conclusão das obras de Samuel. conforme
documento anexo. Os recursos solicitados não foram liberados e
as obra~ permaneceram paralisadas, como se encontram até hoje.

E preciso esclarecer que a principal e verdadeira razão da
paralisação das obras é a inviabilidade do projeto.

Por muito tempo, todos foram enganados com a falácia de
que Samuel não gerava toda a sua capacidade prometida porque
suas obras não teriam sido concluídas, dada a falta de recursos.
Ora, o projeto desenvolvido consumiu mais de 700 milhões de dó
lares. sendo o de Samuel o Kilowatt mais caro do mundo.

Só agora descobriu-se que a usina não tem, nem nunca teve.
condições de gerar a quantidade de energia projetada inicialmente.
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Ou seja. o projeto foi superdimensionado para permitir o
superfaturamento. Agora. sabe-se que o reservatório da usina não
acumula ãgua para gerar a quantidade de energia estimada e pro
metida no projeto que foi desenvolvido ao custo da construção da
usina mais cara do mundo.

A promessa de que a energia gerada em Samuel daria para
abastecer o interior de Rondônia (Ariquemes. Jaru, Ouro Preto, Ji
Paraná e Presidente Médici - todas num raio de até 350kms dis
tante da usina) não se concretizou. Para tanto. era preciso construir
uma linha de transmissão que até hoje não foi planejada.

Temos. assim. o escândalo da construção de uma usina ao
preço da época de 700 milhões de dólares.

Implantada num rio seco, que não tem ãgua para acionar as
suas cinco turbinas. conforme as obras que foram realizadas.

De concreto. tem-se o seguinte:

a) as duas turbinas em funcionamento na usina de Samuel
geram energia para abastecer somente Porto Velho;

b) a geração de energia daquela usina para abastecer o inte
rior de Rondônia até Ji-Paranã nã serã possível pela insuficiência
do volume de ãgua acumulada no reservatório;

c) o projeto que foi desenvolvido com as promessas de ge
ração de energia para abastecer Rondônia e Acre transformou-se
numa grande mentira;

d) depois de todo esse malogro. às custas de mais de 700
milhões de dólares para os cofres públicos. ainda se pretende gas
tar milhões de dólares para a construção de urna linha de trans
missão de Samuel até Ji-Paranã. quando se sabe que não existe
energia disponível para ser transportada por essa linha.

Como Deputado Federal pelo Território de Rondônia de
1972 a 1982 defendemos a construção de Samuel. Acreditamos
em Samuel. Esperãvamos que a construção daquela usina atenua
ria o nosso gravíssimo problema energético. Anexo; cópia do tra
balho publicado pela Câmara dos Deputados sob o título Energia
Elétrica para a Amazônia Ocidental- 1980.

Ao tomar conhecimento do superdimensionamento da capa
cidade de geração de Samuel, sentimo-nos enganados e revolta
dos. como se encontra com justa razão toda a população de
Rondônia. que hã 17 anos espera pacientemente a implantação de
uma usina que, segundo foi propalado. seria a redenção do nosso
problema energético. Problema que agora se apresenta mais grave
ainda. depois do astronômico gasto de mais de 700 milhões de dólares.

Diante desta realidade constrangedora, como cidadão brasi
leiro. encaminhamos esses fatos ao conhecimento de Vossa Exce
lência. esperando as providências que sabemos serão adotadas no
sentido de que se faça uma auditoria na usina de Samuel. uma vez
que os Parlamentares Federais de Rondônia. até hoje. não se uni
ram para requerer uma CPI sobre Samuel. Da mesma forma, os
Parlamentares Estaduais não cuidam deste gravíssimo problema
que tanto tem atingido a economia de Rondônia.

Solução barata para b problema do
Racionamento de energia em Rondônia

No Trabalho acima mencionado. nas pãginas 63 e seguin
tes, combatíamos a posição do Sr. Mauricio Schulmann. ainda Pre
sidente da Eletrobrãs. que proprôs a implantação de Usinas
Térmicas movidas a carvão mineral produzido em Santa Catarina
como solução alternativa para a produção de energia para abaste
cer Rondônia - Acre. evitando-se assim as barragens com grandes
alagações. como se verificou em Samuel e Balbina. Hoje depois
do malogro de Samuel. fazemos autocríticas para dar razão ao Sr.
Mauricio Schulmann. Com Usinas Térmicas modernas. tínhamos
solucionado o problema com muito menos dinheiro e estaríamos
com uma geração atendendo à demanda e a população não teria

sido sacrificada como se encontra pelo racionamento.
A Eletronorte conhece a solução barata para o problema

energético de Rondônia.
O Ministro Aureliano OJaves. em 1987/88. para solucionar

a questão do racionamento de energia em Porto Velho. adotou me
didas que até hoje têm evitado aquele racionamento. Essa medida
foi a aquisição nos Estados Unidos de uma moderna Usina Turbo
gãs, com 3 turbinas de 20mw cada. Acrescentou-se desta forma
60mw para acudir a uma demanda explosiva. Essa Usina salvado
ra custou 24 milhões de dólares. muito mais barata do que Samuel.
Basta analisar esses custos que geram 60mw e Samuel consumin
do 700 milhões de dólares. projeto arquimilionãrio. irã gerar ape
nas, no mãximo 84mw.

Com duas Turbogãs de 3 turbinas teIÍamos uma produção
de l20mw de energia ao custo de quarenta e oito milhões de dóla
res, ou seja. 6% do capital empatado em Samuel. isso sem contabi
lizar o desastre ecológico do barragismo.

Samuel hoje é um grande elefante branco. A auditoria em
suas obras faz-se necessária para identificar os responsáveis pelo
seu "Rombo" e definir a responsabilidade por tantos prejuízos
acarretados aos cofres píblicos e à população de Rondônia.

A curto prazo. a solução do problema energético de Rondô
nia encontra-se na instalação de uma Usina Turbogãs em Ji-Para
nã, para gerar 4Omw. e outra Ariquemes. com capacidade de
2Omw.

Essa solução é rãpida e evita os gastos milionãrios com um
linhão Samuel- Ji-Paraná sem que haja energia para ser transpor
tada. Esse é o efeito bola de neve de Samuel.

Prolongamento do Iinhão que abastece
Cuiabá e cidades do norte de Mato Grosso

Cuiabá hoje é abastecida com energia gerada em Canhoeira
Dourada em Goiãs e foi reforçada com outro linhão que vai de São
Paulo a Campo Grande. transportando energia gerada em Ilha Sol
teira. Urupungã e Itaipu.

Somente depois da implantação deste sistema de linhão é
que Mato Grosso veio a contar com a energia necessãria ao seu de
senvolvimento.

O linhão que chegou até Cuiabã jã foi estendido para a re
gião Norte do Estado, beneficiando cidades como Ponte Lacerda e
Comodoro. próximas de Rondônia.

Existem estudos comprovando que esse línhão. que vem
abastecendo Mato Grosso de energia gerada em São Paulo até Itai
pu. pode ser estendido atã Rondônia a um custo mais barato do
que a construção de hidrelétricas tipo Samuel.

Esse linhão seria reabastecido no seu trajeto com pequenas
hidrelétricas para recuperar as perdas. Trata-se de solução que me
rece sérios estudos com toda urgência.

Solução para implantação de pequenas
centrais hidrdétricas (PCHs)

A região centro sul de Rondônia é rica em potencial hídrico.
Pequenas e médias quedas d'ãgua nas quais se pode instalar pe
quenas usinas hidrelétricas o suficiente para atender à demanda de
nossas cidades. O inventãrio deste polencial jã foi realizado e dele
tem conhecimento o DNAE e a Ceron - Centrais Elétricas de Ron
dônia.

O mercado de Vilhena, Colorado. Cerejeiras. Pimenta Bue
no. CacoaI. Rolim de Moura e Alta Floresta podem ter seu proble
ma energético resolvido com a construção das PCHs.

Para que isso ocorra., é preciso o incentivo do Governo Fe
deral. liberando fInanciamento (BNDES) para produtores ou mes
mo para a Ceron.



Janeiro de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Sábado 14 703

Foram construídas pequenas usinas em Vilhena e Colorado.
cujo fmanciamento é um êxito.

É do Governo Federal. conforme a atual Constituição. o en
cargo de gerar a energia no País. Grandes invesÚIDentos têm sido
feitos no setor. No Estado de Rondônia. contudo. à exceção de
Porto Velho. a geração de energia para as cidades do interior acha
se a cargo da Ceron. hoje uma empresa praticamente falida. com
um parque gerador térmico a base de motores antiquados. velhos.
a exigir milhões de dólares em peças de reposição. além de oito
mil litros de óleo diesel! mês. (dados de 1990). Essa conta é muito
alta para um Estado recém-crlado e pobre.

Esses os motivos que justificam a adoção de urgentes solu
ções aqui levantadas para o problema que vem se agravando mês a
mês.

A auditoria em Samuel é medida saneadora. visando obter
levantamento de seus custos, assim como uma constatação do p0

tencial fIrme daquela usina. para que fIque esclarecido de vez se a
água do reservatório é sufIciente para acionar suas cinco turbinas
ou apenas duas. como vem funcionando.

Com a documentação anexa. aguardamos as providências
de V. Ex' na oosca de solução para o maior problema do Estado de
Rondônia hoje, que é sem dúvida o racionamento de energia.

Jerônimo Garàa de Santana, ex-Governador do Estado
de Rondônia.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Benedito Domingos. para uma Comunica
ção de Lideranças, pelo Partido Progressista.

O SR. BENEDITO DOMINGOS (pP-DF.) - Sr. Presiden
te. Sras. e Srs. Depltados, gostaria de trazer ao ronhecimento de
V. Ex"s a situação critica por que passa o empresariado brasileiro.

Recebemos a Medida Provisória n° 812, do dia 30 de dezem
bro, que trata de alteração substancial no que diz. respeito a cOlltriroi
ção para o Imposto de Renda. o Govemo Federal procura suprir a
axrecadação de recursos. depois da extinção do lPMF, pormeio de an
mento do Imposto de ReDda das pesso8S juridicas e fisicas.

Queremos dizer a todos que temos conhecimento de muitos
empresários que não têm condições de saldarem os seus débitos
fIscais, porque a economia, antes do Plano Real, vivia ao sabor de
uma inflação galopante, tão violenta que o empresariado não tinha
condições sequer de repor os seus estoques e não dispunha tam
bém de recursos fmanceiros para honrar os seus rompromissos.

Muitos desses empresários tiveram levantamento de débitos
fIscais. com multas que chegavam a até 200%. formando um volu
me tão grande que hoje. se reunirem todo o seu ativo, se venderem
todo o seu patrimônio. não dariio ronta de quitar os rompromissos
com a Fazenda.

Ora. o Presidente da ReJ:Ública está começando a governar
o Pais em 1995. com o Plano Real, que graças a Deus, pIIIeCe estar
dando certo. E nós, desta Casa. faremos tudo para ajJdá-Io. w
seja. queremos a estabilidade da nossa moeda.

No petiodo inflacionário só havia um segmento, a especula
ção fmanceira. Essa. sim, ganhava dinheiro. Estou me referindo as
aplicações no sistema fmanceiro nacional. Só ganhava dinheiro
aquelas empresas que tinham recursos para aplicar ou na poupan
ça. ou em outras aplicações. Entretanto, aqueles que trabalhavam
eram sacrifIcados.

Então. vamos apresentar uma proposta ao Presidente da Re
pública no sentido de que S. Exa. possa promover uma anistia am
pla para as multas fiscais e os débitos acessórios com a Fazenda
Nacional. inclusive no âmbito de Estados e Municípios: que seja
cobrado o principal, rom a devida correção monetária e juros
constitucionais (l%) ao mês, mas não as multas.

Além disso. que seja dado um pram para que todos os de
vedores da Fazenda Nacional. com débitos relacionados com os
impostos. as taxas e os tributos diretos e indiretos e as contribuiçõ
es. possam procurar o órgão federal competente para propor a re
composição de suas dívidas.

Se não for possível a devida quitação. que as dívidas sejam
parceladas. a fun de se dar nova oportunidade para que os empre
sários sobrevivam. continuem contribuindo para o progresso do
Pais. pagando seus tributos em dia. criando empregos. enfun. pro
duzindo. para que a riqueza do Brasil seja gerada dentro da nova
mentalidade que estamos vivendo hoje. com a moeda estável.

Por isso. não adianta querer impor mais sacrifícios aos em
presários. já que foram muitos os penalizados. hoje sem condições
fInanceiras para honrar seus compromissos. já que o lucro das suas
empresas é rontábil. não se traduzindo em disponibilidade fman
cerra.

O que aparece na rontabilidade é o saldo de estoque. os tí
tulos a receber. e o capital imobilizado. O Governo só quer receber
em moeda rorrente.

Portanto. apelamos ao Sr. Presidente da República e aos
Ministros do Planejamento e da Fazenda no sentido de que seja
concedida uma anistia não dos débitos decorrentes dos tributos em
si. mas das multas e dos acessórios. para que possamos recompor
toda a economia nacional e dar condições de sobrevivência ao mi
cro, ao pequeno. ao médio e ao grande empresário brasileiro. que
são devedores e não têm rondições de saldar os seus compromis
sos. com as penalidades impostas aos inadimplentes para rom a
Fazenda Nacional ainda na época do penodo inflacionário. quando
eram ~ o',;tradas multas pesadas pelo atraso no pagamento dos tri
butos. boJ". iie~ jase de estabilidade econômica e monetária •
perfeitamente dispensáveis.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Passa-se ao

V - GRANDE EXPEDIENTE
Não há oradores inscritos.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Vai-se passar ao

horário de

VI - COMUNICAÇÕES PARIAMENTARES
Não há oradores inscritos.

Vll- ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Nada mais ha

vendo a tratar. vou encenar a Sessão.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Encerro a Ses

são. designando para a próxima segunda-feira. dia 16 às 14hontS.

AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE EMENDAS OU RECURSOS

I-RECURSOS
1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE COMIS

SÃO· ART. 24, n PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE
RECURSO: ART. 58. ~ r INTERPOSIÇÃO DE RECURSO:
ART. 58. § :r' combinado com ART. 132. § 2"
1 J COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETO DE LEI

N° 3.97o-M9 (RICARDO FIÚZA) _ Dispõe sobre a participação
das partes interessadas nas reumêies de órgãos colegiados da
administração pública direta.

PRAZO: ZODIA: 16-1-95
úLTIMO DIA: 19-1-95
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1 "COMPARECERES OUAWOAOMÉRITO CONTRÁRIOS
C,n 133"1

PROJETOS DE LEI

N° 7J0I91 (RUBENS BUENO) _ Dispõe sobre a exigência de
escritura pública para os conlralDS. no âmbito do Sistema
Financeiro da Habitação.

PRAZO: 2° DIA: 16·1-95
úLTIMO DIA: 19-1-95
N° 1.296/91 (WILSON CAMPOS) _ Amplia a repre

sentatividade profissional nos dissídios e negociações co
letivas de trabalho.

PRAZO: 2° DIA: 16-1-95
úLTIMO DIA: 19-1-95
N° 4.337193 (BESEDITA DA SILVA) _ Dispõe sobre a

instituição de cota mínima de 20% das vagas das
instituições públicas de ensino superior para alunos
carentes. (Apensado: PL nO 4.719/94. do Dep. Paulo
Paim).

PRAZO: 2°DIA: 16-1-95
ÚLTIMO DIA: 19-1-95
N° 4.578194 (ERALDO TRINDADE) _ Proíbe. em todo o terri

tório nacional. a realização de competições de veículos
automotores terrestres que excedam a 200 quilômetros por
hora.

PRAZO: 2°DIA: 16-1-95
ÚLTIMO DIA: 19-1-95
N°4.62~ (CARLOS SANT'ANNA) _ Autorizl o Poder Execu

uvo a criar a Universidade Aberta do Brasil e dá outras
providências.

PRAZO: 2°DIA: 16-1-95
ÚLTIMO DIA: 19-1-95

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE CO
MISSÃO ART. 54 (SUJEITAS A DELIBER2\ÇÃO DO
PLENÁRIÕ EM APRECIAÇÃO PRELIMINAR. NOS
TERMOS DO ART. 144. § l°) PRAZO PARA APRESEN
T AÇÃO DE RECURSO: ART. 58. § 1° INTERPOSIÇÃO
DE RECURSO: ART. 58. § 3° combinado com ART. 132.
§ 2°

" I PElA lNCONSlTI1JCIONAI.IDAQEFJOUTNTI.JRIDIODA
DE

PROJETO DE LEI

N° 1.389~1 (GASTONE RIGHI) _ Dispõe sobre registro. a auto
rização de funetonamel1lO e a fiscalização das Cooperaúvas
HabitaCionais.

PRAZO: 2° DIA: 16-1-95
úLTIMO DIA: 19-1-95

2" PEI A I''!AQFDlJAÇÃO FINANCEIRA BOU ORÇA.ME.....

IAB..Ia
PROJETO DE LEI:
N° 3..344J92 (DO TRmUNAL SUPERIOR MILITAR) _ Dispõe

sobre a rell:lJIleraçâo dos integrantes da carreira da Defensoria
de OfICio da Justiça Militar e dá outras provídências.

PRAZO: 2°DIA: 16-1-95
úLTIMO DIA: 19-1-95

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE P~ICIALID~E_
ART. 164. § l° (SUJEITOS A DELIBERAÇAO 00 PLENARIO.
APÓS OlNIDA A CCJR. NOS TERMOS DO ART. 164. § 2" e §
3") PRAZO PARAAPRESENrAÇÃO DE RECURSO: ART. 164.
§ 2°

PROJETOS DE LEI

N° 2.823J89 (ÁLVARO VALLE) _ Introduz alterações na Lei n°
6.649. de 16 de maio de 1979. que regula a locação oredial

urbana. assegurando ao locatário o direIto de parucll;ar das
decisões relativas às despesas ordinânas de conoolIlÍIllo.

PRAZO: 2°DM: 16-1-95
úLTIMO DIA: 19-1-95
N° 3.262189 (OSMAR LEIT.40) _ Dispõe sobre a panicipação do

inquilino nas assembléias de condomínio em edificações.
PRAZO: 2° DIA: 16-1·95
ÚLTIMO DIA: 19-1-95
N° 4.193189 (JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS) _ Altera

a redação do anigo 136 da Consolidação das Leis da Previ
dência Social. estabelecendo que as parcelas in natura pagas
pela empresa não mtegram o salário-de<ontnblllçãoe revoga
o paIágrafo único do arúgo I° da Lei nO 7.787. de 30 de junho
de 1989.

PRAZO: 2° DIA: 16-1-95
(;LTIMO DIA: 19-1-95
N° 5.19&'90 (VIRGÍLIO GUIMARÃES) _ Acrescenta parágrafos

aos arúgos 12 e 24 da Lei n° 4.591. de 16 de dezembro de
1964. que "dispõe sobre o condomínio em edificações e as
incorporações imobiliárias".

PRAZO: 2°DIA: 16-1-95
ÚLTIMO DIA: 19-1-95
N° 1.0UJ9! (pAULO RAMOS) _ Dispõe sobre a contagem recí-

procado tempo de serviçopara0 militar das Forças Armadas.
PRAZO: 10DIA: 16-1-95
ÜLTIMO DIA: 19-1-95
N°3.947~3 (TlLDEN SANTIAGO) _ Proíbe a participação. como

sócios 011 cotistas de entidades que tenham concessão cu
permissão de serviços de radiodifusão sonora ou de sons e
imagens. das autoridades que especifica.

PRAZO: 1° DIA: 16-1-95
úLTIMO DIA: 19-1-95

~o 4.220~3 (RONALDO CAIADO) _ Dá nova denOllJÍ.nação ao
Hospital Geral de Goiânia. Estado de Goiás.

PRAZO: 2°DIA: 16-1-95
tLTIMO DIA: 19-1-95

4. SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR. nos termos do
arúgo 137. § 1° do RI. Prazo para apresentação de reaIrso arugo 137.
§2° (5 sessões)

PROJETOS DE LEI

N° 4.840.94 (EDUARDO JORGE) _ Extingue a Fundação Legião
Brasileira. _ LBA. e dá outras providências.

PRAZO: 2° DIA: 13"()1-95
úLTIMO DIA: 19-1-95
N° 4.852/94 (MAX ROSENMANN) _ Cria o Serviço Social de

Saúde e o Serviço Nacional de Aprendizagem de Saúde.
PRAZO: 2° DIA: 13"()1-95
ÚLTIMO DIA: 19-1-95

ARQUlVEM-SE, nos termos do artigo 58. § 4°. do RI. As
seguintes proposições:

PROJETOS DE LEI

N° 3.339189 (VICTOR FACCIONI) _ Estabelece exigências para
o exen:ício de cargos de diIeção em entidades públicas.
instituições fmancein.s e eznt.resaS de previdência comple
mentar e de seguros.

N° S.OO~ (JOSÉ LUIZ MAIA) _ Cria o Tribunal Regional do
Trabalho DO Estado do Piauí. e dá outras providências.

N° 867~1 (ARNO MAGARINOS) _ Dispõe sobre a fonte de
recursos pan aplicaçãono crédito runl.disciplinaa aplicação
dosreousoscaptados pelapoupança-ouro do Banco do Brasil
SíA. cria a figun do micrOFCodulDr rural. e dá OIltlâS provi
dências.

N° 4.517194 (JOSÉ MARIA EYMAEL) _ Define a teeeíta brota.
para efeito do imposto sobre a renda e proventos de qualquer



A VISO N° 1195
Recebimento de emendas ao substitutivo
Início.: 16/01/95 - Prazo.: 5 Sessões
Horário.: 9 às 12h e 14 às 1811 - Decurso:-
A proposição abaixo somente receberá emendas apre

sentadas por membros desta comissão.
1 - Projeto de Lei nO 4.715/90 - do Sr. Antonio Carlos

Mendes Thame - PL n° 181191 (4.231193.4.260193 e 1.147/91).
apensados - que "fna o salário profzssional dos professores e dá
oulIaS providências".

Relator: Deputado Ernesto Gradella .
Nota: As emendas s6 serão aceitas em fonnuIário próprio à

disposição nas secretarias das comissões.

(ElICerra-se a Sessão às 10 horas e 13 minutcs.)

COMISSÕES

ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

se Reunião (Audiência Pública)
realizada no dia 19 do mês de maio de 1994

Às dez horas do dia dezenove do mês de maio do ano de
mil novecentos e noventa e quatro. na Sala n° 13. do Anexo n. da
Câmara dos Deputados. sob a presidência do Deputado Zaire Re
zende. Presidente. reuniu-se a Comissão de Defesa do Consumi
dor. Meio Ambiente e Minorias. em Reunião de Audiência
Pública. destinada a ouvir os Senhores Or. Crescêncio Antunes da
Silveira. Vice-Presidente. representando o Or. Ivan Moura Fé. Pre
sidente do Coosellio Federal de Medicina - CFM: Or. Wirton Pa
lenno. representando o Or. Mário da Costa Cardoso Filho.
Presidenle da Associação Médica-AMB; Or. Herbert Júlio No
gueira. Superintendenle da Superintendência de Seguros Privados
SUSEP (não compareceu); Ora. Elisa Gonçalves Martins. Diretora
do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Minis
tério da Justiça-DPDC-MJ; Or. Júlio Bierrenbach. DireIDr. Repre
sentando o Or. João Elísio Ferraz de Campos. Presidente da
Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e Capitali
zação - FENASEG; e Or. Arlindo de Almeida. Presidente da As
sociação Brasileira de Medicina em Grupo - ABRA-"lGE. sobre os
temas: a) A falta de cobertura de determinados tipos de doenças
por parte das empresas de planos de saúde; b) Compet!ncia de re
gulamentar os planos de saúde privados. A Resolução nO 1.401193
do Consellio Federal de Medicina e a Circular nO 10193 da Supe
rinlendência de Seguros Privados; e c) Necessidade de legislação.
Presentes os Senhores Deputados Zaire Rezende. Presiden~. Neu
to de Conto e Saudra Starling. Vice-Presidente; Socorro Gomes.
Amaral Netto. José Carlos Coutinho e Fábio Feldmann - membros
efetivos - e a Senhora Deputada Rita Camata- membro suplenle 
e ausentes os Senhores Deputados Michel Temer. Zila Bezerra.
Tarcisio Delgado. Etevaldo Nogueira. Luciano Pizzatto. Eurico
Ribeiro, Marco Penaforte. Tuga Angerami. Mãrio Cbennonl. Raul
Belém. Reditário CassoJ.. Jaques Wagner. Nelson Trad. Waldemar
Costa Neto e Sidney de Miguel. Como convidados estiveram pre
sentes os senhores Ieraldo Rubo - Presidente CONAMGE; Reinal·
do C. Scheibe - 10 Secretário da ABRAMGE; Paulo Castelo
Branco - Consultor ABRAMGE; Vera Santana - Associação das
Donas de Casa do DF; Man:os Nunes Calixto - Diretor Financeiro
do CIEFAS; Dagoberto J. S. Lima. Assessor Jurídico ABRAMGE;

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Sala 3 - Anexo n

I - Comissões PeIJJ1llIJCntes:

AVISO N" 04195
Recebimento de emendas ao substitutivo
Início.: 16/01195 - Prazo.: 5 Sessões
Horário.: 9 às 12h e 14 às 1811 - Decurso: -
A proposição abaixo somente receberá emendas apre

sentadas por membros Iksta comissão.
1 - Projeto de Lei n° 3.256192 - do Sr. Júlio Cabral - que

"institui nova sistemática para reapste das mensalidades escolares
e dá outras providências".

Relator: Deputado Sidney de Miguel
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DalIlreza.depes,'oosjutídicas.cujospreçossãoadministrados COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
pelo Poder PUbliCO. E SERVIÇO PÚBLICO

ARQUIVEM-SE. nos termos do artigo 133 do Ri As seguin- Sala 13-B _ Anexo II
tes proposições:

PROJETOS DE LEI
N° 1.2~J. (AROLDO CEDRAZ) _ Dispõe sobre a gralllidade no

transpoIte coleúvo urbano e inteIIIlunicipal para funciClllário
da Fundação Nacional de Saúd". e dá oulraS providências.

N° 1.76~1 (SANDRA CAVALCANTI) _ Dispõe sobre o paga
mento de proventos de aposentadoria e pensão. por pane do
INSS. pela =:Ie bancária.

N° 2.999.-J2 (ANTONIO DE JESUS) _ Dispõe sobre o direito a
gIalllidade nos transportes interestaduais para os agentes de
saúde.

N° 3.034W92 (JACKSON PEREIRA) _ InstiIui o "cheque-benefi
cio" para pagamento das aposentadorias e pensões da Previ
dência Social e dá outras providências.

N° 4.3S4.-J3 (CARLOS LUPI) _ Dispõe sobre o coo.trole do patri
mônio por pane da Receita Fedenl.

N°4.4~ (AMARAL NETrO) _ Dispõe sobre a revogação da
Lei nO 8.848. de 28 dejaneirode 1994.que "altera a legislação
do imposto sobre a renda e proventos de qualquer nalllrela e
dá OUIraS providências.

N° 4.537J94 (TUCA ANGERAMI) _ Institui o Dia do Funcionário
do sistema penitenciário.

N° 4.574J94 (pAULO PAIM) _ Dispõe sobre a instituição do Dia
Nacional de Denúncia Contra o Racismo.

ARQUIVEM-SE, nos teIIIlos do anigo 164. § 4°. do ~. As
seguintes proposições:

PROJETOS DE LEI
N° 845ml (poDER EXECUTIVO) _ Autoriza o Instiblto Brasi

leiro de Desenvolvimento Florestal _ IBDF. a alienar os
imóveis que menciooa. _ .

N° 1.040188 (FLORICENO PAIXAO) _ Assegura ao locatário o
direito de participar das reuniões de condomínio. (Em face
de aprovação da Lei n° 8.245/91. art. 83)

N° L62S191 (RAUL PONT) _ Exclui a Companhia Petroquímica
do Sul _ COPESUL. da abnngência da Lei n° 8.031. de 12
de abril de 1990. que criou o Programa Nacional de Desesta
tizaçio.

N° 2.450191 (ORLANDO PACHECO) _ Altera dispositivo do
artigo 23 do Decreto-Lei nO 73. de 21 de novembro 1966. que
"dispõe somo Sistema NacionaldeSeguros Privados. regull!
as operações de seguros e resseguros. e dá rotras providên
cias.

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES



O SR. CRESCÊNCIO AN1lJNES DA SILVEIRA - Exmo.
Sr. Deputado Zaire Rezende. demais membros da Mesa. Srs. De
putados presentes. é com muita honra que o Conselho Federal de
Medicina comparece a esta audiência pública desta Comissão tão
relevante para os interesses da sociedade brasileira.

Os planos de saúde em nosso País, na medida em que houve
um processo de sucateamento dos serviços públicos e um conse
qüente aumento de demanda. diminuíram seus serviços. Em fim
ção do crescimento populacional, do empobrecimento das classes
médias e do agravamento da crise social em nosso País, foi-se pro
gressiva e paulatinamente implantado, ao longo das ultimas três ou
quatro décadas, um sistema chamado inicialmente de Medicina de
Grupo, e paralelamente a ele havia um outro sistema tipicamente
do modelo de seguro de saúde.

Esse setor mostrou ser ou ter um polencial extremamente
lucrativo no. nosso entender. Tanto é assim que nesses ultimos
anos assistimos a uma proliferação do número de empresas que
passaram a aOOar sob essa modalidade de prestação de serviços na
área médica, com cobertura de seguro.

Pela falta absoluta de qualquer regulamentação das ativida
de dessas empresas na sociedade brasileira, na defesa do interesse
do usuário, as empresas que atuavam tipicamente na modalidade
seguro-saúde, ou seja. um contrato que o sujeito fazia para que se
adoecesse fosse indenizado num determinado valor por ele segura
do, independentemente do tipo de problema médico. que viesse a
ter. passaram a vender planos de saúde com clausulas contratuais
com restrições de patologias. As listas de restrições eram, às vezes
tão extensas quanto às das doenças existentesJistas de restrições
sujeitas a mudanças conceituais, de acordo com a origem de de
terminadas patologias. No presente momento se confundem ou se
supe1pÕem as atividades das empresas de seguro, que passaram a
se comportar exatamente como as empresas de medicina de grupo
que se instalaram, se proliferaram cresceram no País sem nenhum
tipo de regulamentação.

Por outro lado. em 1987. o Conselho Regional de Medicina
do estado do Rio de Janeiro resolveu regulamentar as atividades
das chamadas empresas de medicina de grupo através da Resolu
ção n° 19. Inicialmente questionada a decisão na 1& Vara Federal
daquele Estado. e posteriormente em grau de recurso no então Tri
bunal Federal de Recursos. hoje Superior Tribunal Federal. os re
correntes não lograram êxito no propósito de, primeiro. argüir a
incompetência dos Conselhos para regulamentar a matéria.e, se
gundo. quanto ao mérito da própria Resolução nO 19, do Conselho
Regional de Medicina do Rio de Janeiro. que na sua essência tra
duz o espirito da Resolução nO 1.401, do Conselho Federal de Me
dicina. que veio regulamentar em âmbito nacional não só as
atividades das empresas de medicina de grupo, mas as atividades
das empresas de medicina de grupo das seguradoras das cooperati
vas médicas. Enfim. as atividades de todas aquelas empresas que
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Antonio Ma:mrek. Assessor Especial da Presidência FENASEG; Antes de darmos inicio aos trabalhos, convidamos a Depu
Oswaldo Freire, Organização das Cooperativas Brasileiras; Maria tada Sandra Starling. 2& Vice-Presidente da Comissão, para fazer
Helena Mendonça - FENASEG, Carlos Marchi - Assessor do parte da Mesa. como também a DIa. Elisa Gonçalves Martins, Di
DFM. PalIÍcia P. O. Andrade, Advogada PROCONIDF; Maria das retora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do
Dores Sá Teles, Diretora do PROCONIDF. Havendo número regi- Ministério da Justiça.
mental o Presidente declarou abertos os trabalhos. A seguir passou O prazo para as exposições é de sessenta minutos. Cada
a palavra aos expositores. Findas as exposições o Presidente con- expositor disporá de dez minutos, podendo ser prorrogáveis.
cedeu a palavra, pela ordem de inscrições, aos senhores Deputados Em seguida. teremos os debates, cujo prazo previsto é de até
Amaral Netto, Sandra Starling e José Carlos Coutinho e em segui- duas horas. também prorrogáveis, dispondo cada debatedor de
da passou a Presidência dos trabalhos à Deputada Sandra Starling. cinco minutos.
Vice-Presidente da Comissão, que dando prosseguimento à lista de Concedo a palavra ao Dr. Crescêncio Antunes da Silveira,
inscrições, concedeu a palavra à Senhora Deputada Socorro Go- Vice-Presidente do Conselho Federal de Medicina. neste ato repre
mes e aos Senhores Or. Ieraldo Rubo, Or. Crescênio Antunes da sentando o Dr. Ivan Moura Fé.
Silveira. Dra. Elisa Martins e Or. Júlio Bierrenbach. A Deputada
Socorro Gomes apresentou proposta no sentido de se realizar um
estudo das contas das empresas privadas de saúde, com o objetivo
de verificar se as empresas seriam inviabilizadas. caso fosse regu
lamentada a assistência plena de saúde. Ressaltou que esse estudo
seria elaborado em conjunto com órgãos do governo, repre
sentantes da sociedade e empresários da área. Em discussão. o Se
nhor Crescêncio Antunes da Silveira. representando o Conselho
Federal de Medicina. acolheu plenamente a proposta. colocando
se à disposição para participar do referido estudo. A Deputada
Sandra Starling acolheu a proposta da Deputada Socorro Gomes,
com o adendo do representante do Conselho Federal de Medicina.
propondo, caso não fosse possível regimentalmente garantir o
cumprimento da proposta. transfoxmá-la em uma proposta consen
sual. para que seja cumprida, com a boa vontade das partes. O Se
nhor Júlio Bierrenbach, representando a Federação Nacional das
Seguradoras, concordou com a proposta, ressaltando que iria reco
mendar ao Departamento da Fenaseg o encaminhamento das pla
nilhas de custo a esta Comissão. Nada mais havendo a tratar, a
Presidente agradeceu a presença dos expositores e dos convidados
e encerrou a Reunião às treze horas e vinte e oito minutos. E para
constar. eu, Aureni1ton Aranma de Almeida. Secretário, lavrei a
presente Ata (da qual fará parte integrante as notas taquigráficas),
que depois de lida e aprovada, será assinada pela Presidenta e en
caminhada à publicação no Diário do Congresso NacionaL

Sala da Comissão, em 19 de maio de 1994. - Deputada
Sandra Starling. Vice-Presidente no Exercício da Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Zaire Rezende) - Declaro
aberta esta reunião de audiência pública convocada para hoje. dia
19 de maio de 1994, pela Comissão de Defesa do Consumidor.
Meio Ambiente e Minorias.

A reunião destina-se a discutir os seguintes temas: a) A
falta de cobertura de determinados tipos de doenças por parte
das empresas de plano de saúde; b) Competência para regula
mentar os planos de saúde privados. A resolução n° 1.401193,
do Conselho Federal de Medicina, e a Circular n° 10/93. da Su
perintendência dos Seguros Privados; e c) Necessidade de le
gislação.

São debatedores os Or. Crecêncio Antunes da Silveira,
Vice-Presidente do Conselho Federal de Medicina. representando
o Dr. Ivan Moura Fé. Presidente; Or. Mário da Costa Cardoso Fi
lho, Presidente da Associação 1I.1édica Brasileira; Or. Herbert Júlio
Nogueira, da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP;
Dra. Elisa Gonçalves Martins. Diretora do Departamento de Prote
ção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça; Or. Júlio
Bierrenbach, Diretor, representando o Or. João Elísio Ferraz de
Campos. Presidente da Federação nacional das Empresas de Segu
ros Privados e Capitalização - FENASEG; e Dr. Arlindo de Al
meida. Presidente da Associação Brasileira de Medicina em Grupo
-Abrange.
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praticam uma espécie de inteDIlediação na assistência à saúde no
País pela modalidade de um pagamento tipo seguro.

O que pretendeu essa resolução? O Conselho Federal de
Medicina passou a detectar no seu fórum próprio e em outros fó
runs um deles de muita relevância para nós, o Departamento de
Proteção e de Defesa do Consumidor. do Ministério da Justiça.
aqui tão bem representado pela Ora. Elisa Martins no dia a dia da
prática do médico e onde o consumidor levava seus problemas.
que os abusos cometidos por esse sistema passava a ser um dos
principais problemas do consumidor. O sistema alcançou cobertu
ra de uma parcela expressiva da pop.1lação brasileira, algo em tono
de 32 milhões de habitantes, vale dizer, uma população bem maior
do que a po~lação de uma Argentina, portanto, com uma expres
são social enorme. Muito em particular. em decorrência do empo
brecimento da classe média e do encarecimento da medicina, pela
introdução de tecnologias de alto custo, essa cobertura atinge uma
faixa muito ampla da classe média brasileira, porque os excluidos
estão excluidos de tudo nesse País.

Muito bem entendemos de regulamentar a matéria. porque
não poderíamos aceitar, como um preceito ético da atividade mé
dica em nosso País. a exclusão de patologias; não podelÍamos
mais conviver com essas situações. Eu, por exemplo, atendi um
paciente que era portadoc de um tumor linfático, um lingoma. e
que ao mesmo tempo, nos seus gânglios. tinha tuberculose. asso
ciação aliás não muito infreqüente nessas patologias; eu podia in
ternar o linfoma, mas não podia internar a tuberculose. Não fosse
o paciente gerente de uma das maíores joalherias do Rio de Janei
ro. não teria sido internado: como era o gerente-geral dessa loja,
depois de enfática pressão da empresa. pode-se internar o linfoma
e a tuberculose. Já a dona Maria, cozinheira de uma grande empre
sa que comercializa outro no Rio de Janeiro. chegou ao hospital
quase em estado de choque com uma grave htmlorragia mestIUaI. e
a autorização da sua intemação foi negada, porque hemorragia
mestrual não é caso para intemação. Estou relatando experiências
vividas por mim próprio, como médico. Mas um fato chamou-me
a atenção; aquela conzinheira que morava no subúIbio carioca foi
levada ao hospital pelo motorista particular do dono da empresa.
Tive a perspicácia de entender que a cozinheira devia ser muito
importante para aquele senhor; liguei para ele. disse o que se pas
sava com sua cozinheira, imediatamente ele fez contato com a em
presa. e a empresa enviou um médico para me dizer.
pessoalmente. que eu tinha ampla e total liberdade para fazer o que
a paciente necessitasse.

Veja Sr. Presidente desta Comissão, Deputado Zaire Rezen
de. Srs. Deputados não é mais possível conviver com situações
desse tipo. O individuo passa anos de sua vida capitalizando essas
empresas. e quando atinge determinada faixa etária.. exatamente
aquelas faixas em que ele mais vai precisar do atendimento, o cus
to mensal de seu seguro fica num patamar tão elevado que ele é
obrigado a sair do plano. Estávamos assistindo a essa situação no
cotidiano. e ela precisava ser regulamentada. assim como tantas
outras, que deixo de abordar nesta ocasião para não abusar do tem
po que me foi concedido, mas que merecem ser objeto de nossa
discussão.

O fato para encerrar, Sr. Presidente. é que o Conselho Fede
ral de Medicina foi sensível a toda essa problemática que a catego
ria médica vivia, siUJações de verdadeiro constrangimento ético.
Um paciente grave internado num CU por exemplo, esgotada a
cota de dias. o plano não mais assegurava a cobertura daquele tra
tamento, o médico não poderia lhe dar alta, porque a alta significa
ria sua morte e o custo de permanecer internado no CI1 era
inacessível àquele paciente.

Conflitos éticos da maior gravidade esbarram na categoria.
porque o médico convive com o paciente e sente o drama humano
junto a sua pele. Quando é um profissional ético, COIIeto, ele se in
tegra a esse drama humano, e os reclames passaram a ser de toda a
natureza, de toda a ordem. Sensivel a tudo isso, o Conselho Fede
ral de Medicina baixou a Resolução nO 1.401. que não permite
cláusula de exclusão de patologia e restrições de qualquer natureza
ao indivíduo segurado. E o fez com a consciência de que essas me
tas não inviabilizam o sistema, porque não é esse o propósito do
Conselho Federal de Medicina.

Sabemos que esse sistema tem um papel importante no con
texto da realidade brasileira. e estivemos abertos ao dialogo com
as empresas.

Sr. Presidente veja. por exemplo. o que nos disse o Vice
Presidente do Bradesco Seguros, que anteriormente não incluía c0

bertura ao atendimento das doenças malignas, tais como o câncer.
Fizeram um estudo do impacto financeiro, em seus custos,

de se dar cobertura a todo o atendimento de diagnostico e terapêu
tica. Para todos os tipos de câncer. o impacto fmanceiro foi da or
dem de 0,7%. Segundo depoimento de representantes de entidades
hospitalares respeitáveis. estudos realizados asseguram que para se
dar assistência psiquiátrica. o impacto fmanceiro não chega a or
dem de 1,5%. E essas são inf=ções que nos foram prestadas
por setores do empresariado médico.

Resta. pois. a nós uma compreensão última. quando bus
camos. via Ministério da Saúde. uma regulamentação também
pelo Poder Executivo. Estivemos várias vezes debatendo o as
sunto com o Sr. Ministro da Saúde. e S. Ex" nos afIrmou pe
remptoriamente que não faria qualquer regulamento que viesse
a inviabilizar o sistema. Depois dos estudos produzidos no âm
bito do seu Ministério. o Ministro da Saúde elaborou uma nor
ma regulamentar dasatividades das empresas - tenho o texto
para quem estiver interessado que vem praticamente a atender
aos anseios do Conselho Federal de Medicina. do ponto de vis
ta de sua prerrogativa legal, ética, de regulamentação da ativi
dade em saúde.

Lá está escrito com todas as letras: não se admitem cláusu
las de exclusão de patologias. Lá está escrito com todas as letras
que. depois de dez anos pagando, não se pode aumentar o valor
em função de mudança de faixa etária. Uma série de OODDaS regu
lamentares foram enviadas ao Sr. Presidente da República, e nós
estamos até hoje aguardando ansiosamente de S. Ex" atitude cora
josa de assinar esse decreto.

Além disso, temos trabalhado no Congresso Nacional. jun
tamente com o Ministério da Justiça. através do DPDC, nas C0
missões de Defesa do Consumidor, Seguridade Social, em busca
de maís uma via de regulamentação. Sabendo que esse processo
também será demorado. mas esperamos que o Congresso Nacional
assuma seu papel nesta ql... _ ...0 rundamental e importante para
uma parcela muito expressiva da população brasileira. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (De~tadoZaire Rezende) - Agrade
cemos ao Or. Crescencio Antunes da Silveira a participação.

O Or. Mário da Costa Cardoso Filho, Presidente da Asso
ciação Médica Brasileira-AMB. está aqui representado pelo Or.
Wirton PaleDIlo. Secretário-Geral da entidade. Tem V. S", a pala
vra.

O SR. WIRTON PALERMO - Sr. Presidente, o Or. Mário
precisou se ausentar por alguns minutos. Se os senhores desejam
ouvir a própria palavra dele. e se não atrapalhar o andamento dos
trabalhos da Comissão, proponho uma inversão na ordem dos ex
positores. Caso contrário. falarei em nome da AMB. como repre
sentante legal.
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O SR. PRESIDENIE (Depltado Zaire Rezende) - Pode
mos inverter a ordem. Tem a palavra a Ora. Elisa Gonçalves Mar
tins. Diretora do Departamento de Proteção e Defesa do
Consumidor do Ministério da Justiça.

A SRA. EUSA GONÇALVES MARTINS - Sr. Presidente.
Deputada Sandra Starling, Deputado Amaral Netto, Ora. Dora. Di
retora do Procon de Brasília, Vera Santana. Presidente da Associa
ção das Donas-de-Casa do Distrito Federal, senhoras e senhores,
planos e seguros de saúde é um dos problemas cruciais. antigos.
que estão dando motivo a muita insegurança pam o consumidor
brasileiro, a exemplo da mensalidade escolar e dos aluguéis. por
que com a implantação de planos econômicos todos os segmentos
do setor de serviços e fornecimentos repassam, sem qualquer pre0

cupação com os destinos econômicos e sociais do País. para os
consumidores, sobretudo o assalariado médio usuário desses servi
ços, o ônus da inflação, o ônus de pagar o custo de toda e qualquer
mudança que se faça.

Seria demais repetir tais questões, dado o grande número de
audiências públicas que o Sr. Presidente Zaire Rezende tem pro
movido nesta Comissão por iniciativa de Parlamentares realmente
empenhados em tratar do interesse público. a exemplo da Deputa
da Sandra Starling e outros Deputados cujas presenças tivemos a
oportunidade de testemunhar na semana passada, na audiência pú
blica sobre medicamentos - que também é um dos sete problemas
cruciais do consumidor brasileiro.

Com relação à falta de cobertura para deteuninados tipos de
doença. a nossa preocupação tem-se constituído num peregrinar
aos demais 6rgãos de defesa do consumidor e na Justiça, onde im
petramos recursos para que sejam contemplados os direitos do
consumidor. A propósito, temos conseguido algumas decisões ju
diciais que garantem esses direitos aos usuários desses serviços.

Na última audiência pública sobre planos e seguros de saú
de. vimos um Deputado muito preocupado em saber das estatisti
cas feitas pelos 6rgãos de defesa do consumidor a respeito do
número de reclamações. Acha S. Ex·- ou achava, na época - que,
para um universo de 32 milhões de usuários, se houvesse 5 a 100
mil reclamações. o número seria insignificante. Devo repetir a ob
servação que ftZ na ocasião, e infelizmente o Deputado já havia se
ausentado daquela audiência pública: um representante da popula
ção no Congresso Nacional deve se preocupar com os direitos dos
cidadãos, mesmo que apenas um deles os reclame.

O Presidente desta Comissão, Deputado Zaire Rezende. que
também é médico, e os demais Parlamentares que a compõem, ti
veram a sensibilidade e a preocupação de levantar esses problemas
por entende~mque esses são os problemas relativos ao direito à
cidadania. E extremamente desumano o tratamento que o consu
midor dos serviços de saúde tem recebido até agora neste País. O
cidadão, durante vinte ou mais anos, contribui para um plano ou
seguro de saúde, e, à medida que, na sua faixa etária. aumentam
suas necessidades de atendimento à saúde, diminui o âmbito de as
sistência e triplica a mensalidade do plano ou do seguro.

Cobertura das doenças. Se existe o parâmetro dado pela Or
ganização Mundial de Saúde, determinando qual o rol de doenças
existente, não é possível que um plano ou seguro de saúde resolva
que determinadas doenças podem ou não ser atendidas.

Outra questão relacionada ao consumidor. e aí o assalaria
do, é a dos preços. dos aumentos excessivos, acima da inflação.
que. em alguns casos. consideramos abusivos.

O seguro saúde é outro assunto que quero abordar de forma
muito específica. Este é um problema sério. A Susep. órgão gover
namental encarregado de regulamentar, fiscalizar e atender às
questões do seguro, encara o seguro de saúde como se estivesse

tratando do seguro de qualquer bem materiaL Às vezes me corri
gem e dizem: não, um seguro de carro é muito mais considerado
do que um seguro de saúde. Tudo bem. A verdade é que n6s, con
sumidores. temos um problema com a Susep. A sua legislação, da
década de 60, está desatualizada e em desacordo com o Código de
Defesa do Consumidor. Os órgãos públicos que cuidam de todas
as matérias no âmbito econômico - a questão dos planos e seguros
de saúde, de consórcios, de aluguéis - não consideram a Lei n°
8.078, ,:igendo há três anos, e que é uma lei de interesse público e
social. E necessário uma adequação, no caso dos planos e seguros
de saúde. de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. É
preciso que a Susep trate diferenciadamente a questão dos planos
de saúde. Que haja uma reestruturação da Susep no sentido que o
seu conselho contemple a representação do consumidor, como o
faz com a representação das empresas e da área da saúde. Devem
ser discutidas as regulamentações e levadas ao conselho da Susep
as dificuldades e soluções. a fllIl de que prevaleçam os direitos do
consumidor. Não pode haver essa política, esse tratamento desi
gual e pernicioso, sobretudo na área da saúde.

Os órgãos de defesa do consumidor trabalham há muitos
anos e quase sozinhos. Falo isso com o meu testemunho de pri
meira diretora do Procon de Brasília, de 1986 até 1988. e agora
como diretora do Departamento Nacional de Defesa do Consumi
dor. Nós sempre estivemos numa luta insana, sozinhos. De repen
te, o Conselho Federal de Medicina, através da portaria nO 1.401,
veio se somar a nós, com alguma regulamentação que desperta, s0

bretudo, a discussão e o interesse do Legislativo e até mesmo do
Judiciário. Então. nós nos consideramos alavancados nesta nossa
luta pam fazer valer os direitos do consumidor na prestação de ser
viços.

Logo que essa portaria foi divulgada nós, numa cadeia de
infonnação, realizamos várias reuniões com o Conselho Federal
de Medicina e os Procons dos Estados, além de alguns conselhos
regionais. no sentido de estabelecer um parâmetro para fazer valer
o nosso trabalho.

Sr. Presidente, Sra. Deputada Relatora, Sra. Vice-Presidente
da Comissão. nós queremos que a legislação de planos e seguros
de saúde contemple. em primeiro lugar, :> Código de Defesa do
Consumidor e tenha como parâmetro o que dispõe a Portaria nO
1.401, que contempla OS direitos do consumidor.

Ainda sobre a necessidade de nova legislação. é preciso
lembrar que essa questão deve ser examinada no Congresso Na
cional com bastante urgência, porque crescem os problemas e o
número de dúvidas. Vivemos hoje sobressaltados. O consumidor
está sendo muito prejudicado diante da dúvida. da conversão ou
não. em URV. dos contratos preexistentes.

A legislação deve contemplar também. no que diz respeito ao
Código do Consumidor, os contratos de adesão e as suas cláusulas.

O consumidor assalariado não pode continuar pagando pe
las divergências que estão acontecendo agora entre hospitais, pla
nos de saúde e a classe médica. O mesmo exemplo se aplica ao
caso das greves nos transportes, ou seja. a única prejudicada é a
população. Então, nessas divergências entre os prestadores de ser
viços, empresas, hospitais e médicos. o prejJdicado é o consumi
dor. que precisa de assistência médica.

Não vou me estender, pois o meu tempo já está esgotado.
Coloco-me à disposição para algumas indagações, esperando que
realmente consigamos realizar a harmonia entre as relações de
consumo nessa área. Agradeço ao Presidente. Deputado Zaire Re
zende. e à Deputada Sandra Starling, a oportunidade de mais um
depoimento numa audiência pública sobre questões dos direitos do
consumidor.
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O SR. PRESIDENTE (De?ltado Zaire Rezende) - Agrade
cemos à Ora. Elisa Gonçalves Martins a participação. Registramos
a presença dos Deputados Amaral Netto e Neuto de Conto.

Concedo a palavra ao Or. Júlio Bierrenbach. representante
do Or. João Elísio Ferraz de Campos, Presidente da Federação Na
cional das Empresas de Seguros Privados e Capitalização-Fenaseg.

O SR. JÚLIO BIERRENBACH - Sr. Presidente, Srs. mem
bros da Mesa, Deputados presentes, Senhoras e Senhores. inicial
mente. gostaria de dizer que a cobertura de todas as enfermidades
termina por limitar o direito de escolha do consumidor. ao encare
cer esse produto e fazer com que parcelas enormes da po?JIação
deixem de fazer planos de saúde no futuro.

Ouvimos comentários a respeito do encarecimento do pr0

duto e também a respeito de que. nos últimos anos, a área de segu
ro-saúde e demais áreas que atuam nesse setor tiveram um
extraordinário desenvolvimento, atingindo 32 milhões de pessoas.

A visão de que há falta de liberdade do consumidor em con
tratar os riscos que ele deseja não é a fav,or do consumidor. no nos
so entendimento. é um equívoco. E uma visão totalmente
desenfocada. que precisa ser melhor analisada. A extensão de t0
das as coberturas. obrigatórias e compulsoriamente, através de
qualquer sistema ou de qualquer resolução. provocaria a redução
do número de pessoas protegidas pelo sistema privado nessa área,
voltando a recorrer ao Estado inúmeros clientes hoje protegidos
pela iniciativa privada.

O encarecimento do produto. com relação à adição das c0

berturas mencionadas. por exemplo. na Resolução nO 1.401, é um
dos processo de discussão absolutamente intermináveL Quando se
fala que uma enfermidade como o câncer representa um acréscimo
de custos da ordem de 0.7%. por um cálculo eventualmente feito
pela Bradesco Seguros. a mesma empresa Bradesco Seguros. re
centemente. estudando a possibilidade de cobertura integral. esta
beleceu em seus cálculos atuariais que essa extensão de cobertura
da Resolução nO 1.401 aumentaria o preço do seguro em vinte dó
lares mensais. o que equivale a um aumento de mais de 70% do
valor que hoje os clientes pagam por esse seguro.

Além de tudo. queria chamar a atenção dos presentes para o
fato de que o processo existente hoje no Brasil não é diferente de
nenhum país do mundo e de nenhuma atividade de seguro existen
te. Todos os serviços de seguro estabelecem com seus clientes e
segurados quais as coberturas que esse segurado quer ter. O que:
ele quer ver coberto pelo processo e pelo contrato de seguros. E
assim não apenas no Brasil. mas em todos os países.

A competência para legislar sobre a área de seguros é do
Congresso Nacional. A Constituição Federal. no inciso II do art.
192. estabelece que todo processo de legislação na área só pode
ser alterado por lei complementar. E atualmente cabe ao Conse
lho Nacional de Seguros Privados e. por delegação. à Susep nor
matizar a área.

Queria também chamar a tenção dos presentes para o fato
de que já participam do Conselho Nacional de Seguros privados
representantes da área de defesa do consumidor e também do Con
selho Federal de Medicina.

Sobre a necessidade de legislação. todo o sistema de segu
ros. no nosso entendimento. tem um processo de normatização c0

nhecido por todos. É evidente que existem alguns aprimoramentos
que podem ser feitos. mas voltamos a recordar que todos esses
aprimoramentos só poderão ser feitos no âmbito do Congresso Na
cional, por lei complementar.

O mérito da Resolução nO 1.401, do Conselho Federal de
Medicina. e esse ninguém pode negar, foi a provocação do debate
a respeito do assunto. É evidente que só isso já toma válida a reso-

lução. No entanto. essa resolução teve alguns deméritos. e deveria
mos comentá-los. O primeiro é que, com todo o trabalho feito por
todos os órgãos de defesa do consumidor. Procons e segurados.
havia o início de um processo de conscientização do segurado com
relação aos seus níveis de cobertnm e às restrições de cobertura. A
partir da Resolução nO 1.401. do Conselho Federal de Medicina, e
de sua enorme publicidade. hoje. segurados. corretores. médicos.
hospitais. Congresso Nacional e a cidadania brasileira perderam
novamente a noção daquilo que está ou não coberto, quando essa
cobertura é naturalmente aquela prevista pelos contratos de segu
ros. Com as restrições impostas por eventuais desconhecimentos
por parte da po?Jlação, mas com esforços recíprocos realizados
pelos Procons locais e as companhias de seguros, está-se procuran
do elucidar os problemas e dar ao segurado maior noção daquilo
que está coberto e daquilo que não está coberto.

As experiências alinhadas pelo Or. Crescêncio. do Conse
lho Federal de Medicina, bem ilustram o equívoco, de alguma ma
neira. quando se imagina que o mercado de seguro privado. na
área de saúde, tem gerado exclusivamente problemas. Foram cita
dos dois exemplos curiosos. O de uma cozinheira que. diga-se de
passagem. tinha seguro dentro do sistema privado e. de uma forma
ou de outra. terminou sendo atendida: e de uma outra pessoa que,
apesar de haver a reclamação de que não havia cobertura para o
risco, terminou sendo atendida.

Assim. meus senhores. o mercado segumdor privado paga.
ao dia. em tomo de 1 milhão de eventos na área médica e indeniza.
ao ano, aos seus consumidores, algo em tomo de 5 bilhões de dó
lares. Se compararmos esses dados com as destinações do Orça
mento Nacional para.o Ministério da Saúde, teremos uma noção
da relevância do processo.

O mercado segurador brasileiro não é absolutamente refra
tário ao oferecer ao público brasileiro um rol de coberturas mais
amplo incluindo a quase totalidade das enfermidades previstas nos
diferentes instrumentos de controle de enfermidade. O que o mer
cado de seguros gostaria de dizer aos senhores é que evidentemen
te essa extensão de coberturas tem um custo e que ela não pode e
não deveria ser compulsória. posto que nesse sentido se eliminaria
a liberdade do consumidor de escolher os riscos para os quais ele
quer ter cobertura.

Quanto ao preço, temos uma eterna discussão na área segu
radora em que dificilmente. atuarialmente. se pode estabelecer es
ses valores de aumento de preço sem que tenhamos uma massa
amostIável semelhante à massa nacional. Como grande parte das
doenças cujas coberturas são hoje restritas no mercado segurador
brasileiro são também restritas no âmbito intemacional - e cito
praticameme todos os países da Europa e algumas exceções de Es
tados norte-americanos - a própria amostragem atuarial internacio
nal não nos serviria de base para estabelecimento dessa taxa.

No entanto. a Ora. !rene Abramovich, do Conselho Federal
de Medicina, nos disse em reunião recente, que. segundo os cálcu
los do Conselho Federal de Medicina, esse custo não superaria os
28%. Embora meu entendimento seja o de que essa extensão de
cobertura nunca representaria menos de 50% no acréscimo de cus
to do seguro. queria chamar a atenção de que 28% é um percentual
absolutamente enorme.

As pessoas precisam entender que os 32 milhões de brasi
leiros que hoje pagam seguros de saúde ou planos de saúde da me
dicina de grupo estão pagando nos seus limites de possibilidades.

Gostaria também de chamar a atenção para o fato de que a
proliferação imensa de entidades atuando, seja por medicina de
grupo. cooperativas médicas, santas casas de misericórdia. hospi-
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tais singulares. medicinas de grupo, regionais e nacionais, ao con
trário do que possa parecer. essa pluralização do sistema trouxe a
garantia - que. aliás, o sistema capitalista deve dar aos seus consu
midores - de uma enorme competição entre os diferentes segmen
tos do setor. E essa competição faz com que a grande
lucratividade. mencionada anteriormente. não passe de 3%, que é
o que se registra no mercado segurador brasileiro. Por todos os do
cumentos isso pode ser facilmente comprovado. O mercado segu
rador não tem tido. na área de seguro-saúde. a lucratividade que
freqüentemente é mencionada.

Quero registrar também que das 140 seguradoras em ativi
dade neste País, apenas seis estão trabalhando nesse segmento, en
quanto todas as demais entidades são da área de medicina de
grupo. da área de cooperativa médica, etc.

Essa pluralidade de concorrência permitiu também que os
aumentos de planos de saúde, nos últimos anos. fossem acima da
inflação. Em certas circunstâncias, em 2% ou 3%. enquanto é no
tório que. por exemplo, nos Estados Unidos da América. nos últi
mos 17 anos, o aumento do custo dos planos de saúde chegou a
700% É notório também - e o Conselho Federal de Medicina e a
Associação Médica Brasileira lutam muito para que assim não o
seja - que o custo da medicina neste País aumenta no seu cOlljJn
to, por incoxporação de novas tecnologias, em torno de 20% ao
ano, além da inflação.

Então, eu gostaria também de deixar patente que o mercado
de seguradoras. de medicina de grupo e de cooperativas médicas
têm feito nada mais. nada menos, que baratear para o consumidor
o custo da medicina.

Com relação aos problemas do consumidor, embora a Ora.
Elisa tenha dito que não é importante o número de eventos ocorri
dos para se ter o número de reclamações. queria realmente fazer
este registro, independentemente de sua importância 'ou não.

O mercado segurador brasileiro, como um todo, indeniza ao
ano, em todas as suas carteiras. exceto as carteiras de seguro-saúde
e reembolso de assistência médica. em tomo de 1 milhão e meio
de sinistros.

A área de seguro-saúde, medicina de grupo e cooperativas
médicas indeniza ao dia 1 milhão de sinistros. É evidente que
qualquer órgão de controle das relações com o consumidor tem
que levar em conta esse volume de atendimento diário. o que.
diga-se de passagem, desobriga o Estado. O Estado não participa
disso e continua recebendo todos os prêmios. independentemente
desses 35 milhões de cidadãos estarem sendo cobertos na área de
seguros.

Queria chamar a atenção para um fato: 130 reclamações ao
mês no Estado de São Paulo é absolutamente irrisório, embora evi
dentemente, como preconiza a própria Ora. Elisa, as seguradoras
se preocupam com esse nível de reclamação.

São estes os primeiros cometários que gostaria de fazer.
Queria dizer que o mercado de seguro e a Fenaseg estão apresen
tando ao Conselho Nacional de Seguros Privados um anteprojeto
no sentido de acobertar a grande maioria dos riscos previstos na
Resolução nO 1.401 do Conselho Federal de Medicina.

Evidentemente. temos interesse em estar em todos os seg
mentos de mercado. Se alguém tivesse necessidade desse tipo de
cobertura e por ela pudesse pagar o preço. o mercado de segurado
ras brasileiro estaria encantado de poder oferecer esse tipo de pro
duto.

Do ponto de vista de seguros, é profundamente imoral c0

brar de alguém riscos que essa pessoa não tem. A proposta do
Conselho Federal de Medicina. segundo o meu entendimento, cor-

roborada e apoiada pelo Conselho Nacional de Defesa do Consu
midor, nada mais faz do que retirar desse consumidor o direito de.
livremente, escolher os riscos para os quais essa pessoa quer ser
coberta. Quero deixar registrado que as pessoas que não têm riscos
de certas enfermidades terno que pagar por elas. inde
pendentemente da ausência de riscos.

Segundo o que estou entendendo, apresentaremos breve
mente planos de seguros nivelados, ou seja, o consumidor paga.
desde a sua adesão inicial ao seguro até a sua morte. a mesma
taxa. Mas para isso o jovem teria que pagar muito mais pelas suas
coberturas, para depois. então, poder manter o seu seguro.

A reflexão a respeito desse assunto se dá pelo fato de que
na nossa área. infelizmente, se dimensiona o preço pelas relações
de custo que esse seguro pode propor. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Zaire Rezende) - Agrade
cemos ao Dr. Júlio Bierrenbach. Anunciamos a presença dos De
putados Jofran Frejat e José Carlos Coutinho e dos Srs. Geraldo
Rubo, Presidente do Conamge; Reinaldo Scheibe. Primeiro Secre
tário da Abramge; Paulo Castelo Branco, Consultor da Agramge;
Vera santana. Associação das Donas-de-Casa do Distrito Federal;
Marcos Nunes Calixto, Diretor Financeiro do Ciefas; Dagoberto J.
S. Lima. Assessor Jurídico da Agramge; AntÔllio Ma.mrek, Asses
sor Especial da Presidência da Fenaseg; Osvaldo Freire. Organiza
ção das Cooperativas Brasileiras: Maria Helena Mendonça.
Fenaess; Carlos Marchi. Assessor do CFM; PatIÍcia Andrade. Ad
vogada do Procon; Maria das Dores Sá Teles. Diretora do Procon
do DF.

Lembramos aos senhores que as inscrições já estão abertas.
Podemo ser feitas atmvés dos nossos funcionários que estão circu
lando entre os senhores.

Vamos continuar os debates. dando a palavra ao Dr. Arlin
do de Almeida, Presidente da Associação Brasileira de Medicina
em Grupo. a Abramge.

O SR. ARLINDO DE ALMEIDA - Sr. Presidente da Co
missão, Deputado Zaire Rezende, Srs. Deputados aqui presentes e
demais ouvintes. é um prazer estar neste Congresso Nacional ofe
recendo uma explicação a respeito da nossa atividade,

Vou fazer um pequeno histórico. A nossa atividade surgiu
na década de 60. quando no Brasil vieram se instalar as multina
cionais, gerando a necessidade de cobertura dos seus empregados.
principalmente.

A Medicina de Grupo nasceu aqui de uma maneira bastante
diferente dos demais países. onde a iniciativa privada sempre c0

meçou atendendo uma elite. A medicina privada no Brasil come
çou atendendo a população tmbalhadora. o operariado, de uma
maneira geral, e seus dependentes. e quase sempre fmanciada pe
los próprios empresários e, no inicio, com um certo subsídio esta
tal, uma vez parte da contribuição do INSS - o INPS na época 
não era feita devido a essa cobertura na área de assistência à saúde.
O sucesso foi muito grande desse tipo de atividade, que gerou uma
resposta inclusive por parte das sociedades médicas brasileiras
através da constituição das cooperativas médicas. O seguro-saúde
começou a se desenvolver. apesar de já ser uma atividade mais an
tiga. existindo há mais tempo. após esse atendimento surgido na
área da medicina privada por parte da medicina de grupo.

Chegamos, então, com toda a união desses setores, além de
alguns serviços próprios de empresas. que também se instalaram e.
fmamente. de alguns hospitais - que na situação caótica em que se
encontram, atualmente estão sobrevivendo à custa de planos de
saúde, inclusive as Santas Casas de Misericórdia -, a um total de
atendimento de 32 milhões de pessoas aproximadamente.

Esse sistema de saúde sempre foi um sucesso e muito bem
aceito, como mostm uma recente pesquisa feita pelo Ibope - acho
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importante citá-la porque a impressão que se tem quando se fala
em planos de saúde é que a aceitação é pequena: num total de
1.400 entrevistas feitas em oito capitais brasileiras. constatou-se
que o principal problema que aflige a população é realmente a área
de saúde. Nessa população pesquida um dado bastante interessante
é o tipo de aceitação dos planos de saúde. Tenho os resultados
aqui e passo deixá-los para a Mesa se for do interesse dos senho
res: 89% das pessoas se consideram satisfeitas com os planos de
saúde. embora a satisfação havida com o serviço público não seja
tão má quanto se achava que fosse. porque em torno de 50% acei
tam os setviços públicos de saúde. nos levando à conclusão de que
a grande dificuldade no atendímento público é o acesso a ele. e
não o tratamento efetuado por ele. Essa pesquisa foi feita apenas
pelos que foram atendidos na área pública.

Uma notícia boa aos médicos - essa pesquisa é de campo e
recente. feita agora. em janeiro: aqueles que responsabilizam os
médicos pelos grandes defeitos na área não chegam a 5%. Tenho
essas estatísticas e quem quiser tirar proveito delas. fique à vonta
de. Foi somente uma citação para informar o nível de satisfação da
população.

Continuando no nosso assunto. principalmente porque pre
tendemos fICar dentro dos IOmin e depois à disposição para per
guntas. teriamos no temário a falta de cobertura de d:terminados
tipos de doenças por parte das empresas de plano de saude.

Devemos dizer aos senhores que isso nos preocupa há mui
to tempo. há vários anos. inclusive em contato com a Fenaseg, ~
zemos vários estudos a respeito disso. de uma cobertura InalS
ampla, da possibilidade de haver uma expansão desse atendimen
to. O sistema privado de saúde nunca foi considerado um sistema
que silVa para atender toda a população. Sempre achamos que o
Estado é absolutamente primordial no atendimento à saúde da p0

pulação. Podemos cuidar, de forma até melh.or. da~ da. assis
tência médica, mas jamais da saúde da população, que unplica em
saneamento básico. controle de endemias. de epidemias e na pró
pria política nacional de saúde, que só pode ser comandada pelo
Estado.

Somos meros auxiliares. como a COIlstituição diz. mas te
mos liberdade de trabalhar na área de saúde. A saúde é um direito
de todos e um dever do Estado.

Dentro desses estudos. surgiu um projeto de lei do Depu
tado Genésio Bernardino, que deu entrada no Congresso em
maio do ano passado. o qual apoiávamos, que previa uma ex
tensão. como o Conselho Federal de Medicina deseja. mas de
forma aferivel. Quer dizer. é ímpossível se falar na existência
de uma cobertura ampla e total já que nele existem condições
ímpraticáveis. Não se sabe até que ponto pode chegar uma co
bertura ampla: se vai abranger todas as patologias. atendimento
no Brasil e no exterior, próteses mais modernas. com preços al
tíssimos. Seria dever da sociedade essa cobertura? Plásticas es
téticas. casos de calamidade. Existem uma série de fatores que
deveriam ser discutidos.

Achávamos que o projeto seria viável no maior atendimento
na iniciativa privada. desde que o Governo deixasse de reco~er

uma parte pequena da contribuição para esse atendimento de asSIS
tência médica, o que permitiria um aumento que poderia chegar a
60 milhões de pessoas. Não saindo disso. a iniciativa privada não
tem a pretensão de cobrir a saúde no Brasil. e nem pode. sabemos
disso.

Assím. fica claro que já existia essa nossa preocupação e já
sentíamos o clamor da sociedade por uma assistência mais ampla.
Estamos dispostos a participar. como já o fizemos numa comissão
no Ministério da Saúde, na qual nos empenhamos em encontrar
soluções para que esse problema fosse resolvido.

Com relação a essa parte, temos posição semelhante ao que
disseram as seguradoras. somos contra a extensão do atendímento
por acharmos que existe um aumento de custos. que tem que ser
medido, aferido, e é impossível fazermos isso com a Resolução n°
1.401, por exemplo. Não que ela não tenha seus méritos. que não
tenha chamado atenção sobre o problema todo. mas ela torna im
possível qualquer cálculo devido aos fatores já citados.

Na parte da regulamentação dos planos privados acredita
mos que poucas entidades trabalharam tanto quanto nós. Desde há
muito temos projetos de leis que tentam essa regulamentação. Te
mos um projeto de lei do Conamge que regulamenta apenas a me
dicina de grupo, e depois um substitutivo apresentado como sendo
um projeto do Conasp por Deputados ao Congresso NacionaL Fi
nalmente, existe o projeto do De}X.ltado Genésio Bernardino se
preocupando com essa área.

Somos plenamente favoráveis a que haja um tipo de regula
mentação dos planos de saúde. Também achamos que quem deve
legislar sobre isso, aliás. com competência para tal. é o Congresso
Nacional. Não achamos que uma entidade como um conselho deva
fazer esse tipo de legislação. Por isso, aceitamos plenamente que
esses assuntos sejam discutidos no Congresso Nacional e gostaria
mos muito de participar. dar subsidios e ajudar na formação de
uma legislação adequada aos planos de saúde de uma maneira ge
ral.

No que diz respeito ao que vem acontecendo atualmente, já
mostramos, através da pesquisa. que há uma satisfação pública.
Um outro fator interessante nessa pesquisa. que seria interessante
informar a V. Ex's. é que uma pergunta - e é muito interessante
era sobre se as pessoas preferiam que o sistema cOlltinuasse como
estava, como é atualmente. que ele fosse privatizado ou que fosse
estatizado. Cinqüenta e dois por cento da população acharam que
o sistema tem que ficar como está atualmente. devendo ser melho
rado tanto na parte pública, quanto na parte privada; dezesseis por
cento acharam que devia haver livre escolha; quatorze por cento
achavam que deveria ser só privado; INPS - usávamos o termo
Inamps porque era mais conhecido da população - doze por cento
achavam que devia ser só Inamps; sem opinião formada, seis por
cento. A grande maioria da população está satisfeita com o siste
ma. acha que tem defeito, mas quer apenas que melhore. Esta é a
função que estamos cumprindo inclusive com essas palestras. na
tentativa de melhorar esse tipo de sistema.

Quando o Dr. Crescêncio AntôDlo aa Silveira citou alguns
exemplos, como o Dr. Júlio Bierrenbach também assinala, podere
mos citar dezenas e dezenas de casos. como a Aids ou outros tipos
de patologias que não são previstas em contrato e as quais são
atendidas por medicina de grupo. Temos empresas de medicina de
grupo que têm enfermarias, apesar de nos seus contratos não cons
tar o atendimento à Aids, por exemplo; elas têm enfermarias e têm
um dos trabalhos mais ímportantes dentro da área da medicina s0

bre custos. por exemplo. em Aids. Isso decorre de uma símples
constatação de que o Estado não tem tido condições de internar os
pacientes com Aids, não há leitos disponíveis. Muitas vezes as em
presas atendem esses tipos de patologia e quando procuram remo
ver o seu paciente não têm condição, às vezes não há para onde
remover. Então, as pessoas ficam ConI os seus pacientes e às vezes
durante a internação e o tratamento completo.

O que queria demonstrar é que casos específicos não for
mam a generalidade.

Como palavras iniciais, creio que é o suficiente. e fico à dis
posição de V. Ex's para qualquer dúvida que seja levantada.

O SR. PRESIDENTE (De}X.ltado Zaire Rezende) - Agrade
cemos ao Dr. Arlindo de Almeida.
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Comunicamos a presença dos DeJXltados Reinhold Stepha
nes e Rita Camata.

Passamos a palavra ao Or. Mário da Costa Carooso Filho.
Presidente da Associação Médica Brasileira, último expositor. e
em seguida passaremos aos debates.

O SR. WIRTON PALERMO - Sr. Presidente. queria para
benizar esta Comissão.

Sou Wirton Palermo. Secretário-Geral da Associação Médi
ca Brasileira, e como o Or. Mário da Costa CaIdoso Filho não vol
tou. vou tentar rapidamente expor qual a visão dos médicos
brasileiros. que representamos. sobre este problema.

Não se discute a necessidade fundamental de saúde para
qualquer povo. Infelizmente, no nosso País, isso só tem sido dis
curso e na prática muito tem sido relegado, tanto que hoje a popu
lação. através de todas as pesquisas feitas no País. mostram a sua
insatisfação com a saúde. sinal de que as coisas não andam bem na
saúdeJato senso. Gostaria de lembrar e pedir desculpas aos médi
cos aqui. que entendem. porque desde a sua fOImação sabem que
saúde é feita entre a pessoa que deixa de ter aquele estado de saú
de e aquele que vem em acolhimento à saúde. Portanto. é uma re
lação entre a pessoa que está doente e o médico que é o
profissional treinado para devolver aquele estado de saúde àquela
pessoa. Este é o princípio básico da volta do estado de saúde em
qualquer país do mundo.

Na realidade tudo aquilo que se coloca no meio disso. se
não for regulamentado. pode atrapalhar em vez de ajJdar. Infeliz
mente. é o que vem acontecendo no nosso País com a saúde. Se
fala muito, mas se faz muito pouco em defesa da saúde.

O exemplo que posso citar é porque não existem tantas re
clamações na chamada Medicina Liberal, ou seja, aquela em que
soo cidadão, estoo doente e tenho a h'berdade de escolher o meu
médico para ser atendido. Vou naquele médico. acremto nele, con
fio a ele a minha saúde, ele resolve o meu problema sem criar con
flito. Se eu não gostar dele. vou em ootro e assim por diante. Posso
aceitar D;ão só a competência do médico. mas o quanto ele vai me
cobrar. E um contrato entre partes. Infelizmente. essa medicina no
nosso País. em porcentagem. é a menos praticada, porque a popu
lação, não tem dinheiro para custeá-la. E ela é cara não só no Bra
sil. mas no mundo inteiro. porque a medicina deixou de ser só arte
artesanal, vem incorporando o desenvolvimento da ciência, com
computadores. enfim, e como qualquer outro ato profissional. vem
absorvendo e incorporando para o seu melhor desenvolvimento !o
das essas técnicas. e isso tem um custo e não dá para fugir desse
custo.

O que vem acontecendo no nosso País é que é vigente uma
Constimição que tem um razoável sistema de saúde no papel, mas
que não está implantado. porque deu saúde para todos, mas não
criou a verba suficiente para atender a todos, de acordo com as ne
cessidades do Brasil. Não podemos esquecer que somos a nona
economia do mundo e em matéria de investimentos de Pffi na saú
de somos a sexagésima-segunda ou terceira. Quer dizer. como é
que mantemos essa economia em nono lugar dentre as economias
mundiais e investimos muito pouco em saúde? Isso está sendo fei
to a custa de duas coisas: esforço pessoal dos profissionais de saú
de, incluindo médicos e outros profissionais. e o esforço pessoal
da população, que. não tendo um serviço adequado mínimo no ser
viço público, tem que se socorrer com alternativas. apesar de hoje
estar recebendo menos, porque o mundo está em recessão e o Bra
sil também. Todos nós. tanto a população quantos os profissionais
da saúde, sabemos destas necessidades.

Tenho ouvido ultimamente na imprensa dizer-se que um
dos maiores lobbies desta Casa é a o da saúde. Gostaria de devol-

ver para a imprensa esta pergunta: como o maior lobby desta Casa
é o da saúde se a ~úde se encontra no estado em que está? Isto
não é dito por nós. E só abrir qualquer jornal. ligar qualquer rádio
ou assistir a qualquer canal de televisão para ver o caos da saúde
no País.

Já que parti do geral para chegar no assunto. a saúde tem
que ser prestada pelo Estado. que. infelizmente. se omite nos seus
orçamentos com quantidade insuficiente de verbas. E é impossível
atender à ~lação em tomo de noventa milhões de brasileiros
que precisam do serviço público. Uma poxcentagem muito peque
na, infelizmente, são aqueles que podem ir à medicina liberai pa
gar o custo dessa medicina, e são os que menos reclamam. Há um
outro grupo hoje grande daqueles que usam da intezmediação exe
cutada pelos quatro sistemas atuais: as cooperativas, a medicina de
grupo. os seguros e a autogestão. Ora, não estamos discutindo aqui
se temos que ter medicina pública ou privada. O sistema brasileiro
é bom, precisando apenas ser aperfeiçoado. A população sabe dis
so e quer de todos nós, profissionais. legisladores e Poder Executi
vo. a responsabilidade de oferecer alguma coisa que possa
melhorar o sistema, trazendo mais recursos. organizando e nozma
tizando.

Ao Congresso Nacional e ao Poder Executivo cabe fazer o
seu papel já que a sociedade precisa, os médicos estão tentando
desenvolver o seu papel já que investiram, assim como o próprio
Estado. na fOImação desses médicos e profissionais da saúde. não
podendo deixá-Ios abandonados sem poder ajudar a resolver os
problemas da saúde da população e as empresas que também têm
direito de trabalhar em beneficio da população, podendo namral
mente usufruir de um lucro mínimo e indispensável para que s0

brevivam.
A simação de caos hoje é culpa exclusiva dos Poderes Exe

cutivo e Legislativo. Do Poder Executivo porque .há trinta anos
existe esse sistema alternativo. Quando a medicina pública come
çoo a ficar precária a população. há dez anos. tinha condição ec0

nômica e procuroo fugir dessa medicina abandonada pelo Governo
por falta de regulamentação do Poder Executivo. via Ministério da
Saúde, e por falha dos Presidentes que não criaram normas. como
seria seu papel. A Constituição exige que o Govemo noImalÍZe. Se
ele quer participar 00 não é um outro problema. Mas que ele tem
obrigação de nOImalÍZar, tem. porque é papel do Estado. quer do
Poder Executivo. quer do Poder Legislativo. Essa Casa, tardia
mente. está tentando resolver esse problema. Há vários projetos
nesta Casa circulando há vários anos e está faltando apenas
vontade política dos Srs. Deputados e Srs. Senadores. Já que o
Poder Executivo não faz. cabe ao Poder Legislativo. como ter
ceira ou segunda força nesse País. regulamentar isso. Infeliz
mente essa desorganização que existe leva as pessoas e os
prestadores de serviço ao Poder Judiciário para tentar resolver
os impasses e o próprio Poder Judiciário. que não é quem legis
la. tem dificuldade de interpretar e dar posições. As situações
vão piorando cada vez mais.

Agora o brasileiro está começando a saber, como consumi
dor. que tem o direito de exigir do Estado e das instituições que
aqui militam a sua defesa, Cabe a esta Câmara dos Deputados, a
esta Comissão resolver. nozmalÍZar de tal maneira que diminuam
as reclamações e que todos possamos trabalhar para melhorar a
saúde da população ao invés de ficarmos discutindo coisas que
não têm mais sentido. O que o povo quer. na realidade. é uma re
solução. O que os médicos e os profissionais de saúde querem é
poder trabalhar em paz.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (DeJXltado Zaire Rezende) - Agrade
cemos ao Or. Wirton Palezmo. representando a AMB.



O SR. DEPUTAoo AMARAL NETTO - (Inaudível. Fora
do microfone.) - Sandra Starling, que embora adversária política,
hoje considero minha amiga. ela é do PT. Eu sou do PPR porque
me empurraram. Eu sou PDS a minha vida inteira, porque nunca
saí do lugar. Queria dizer o seguinte: se os médicos na hora em
que aceitaram o meu seguro saúde soubessem que eu fumava des
de os quinze anos não me teriam aceito, porque o risco não está
previsto e não há como prevê-lo. Fui condenado a uma operação
de carótida por fechamento por nicotina. a uma operação da aorta
e a uma operação de vista. por causa de um derrame em decorrên
cia do cigarro. Então, diria. se eles previssem que hoje iria ficar ao
lado do Or. Crescêncio Antunes e ao lado do Coutinho. que fu
mam desbragadamente - e não entendo um médico fumando - o
seguro dobrava.

Não é possível que se continue com uma taxa igual para
quem não fuma e para quem fuma. Este é um problema a ser exa
minado.

O drama disso vem desde a Constituição. Quando votamos
o art. 199, que garantia à empresa privada O uso do seu trabalho
para manter a saúde, houve um episódio curiosíssimo. Quero que a
Deputada Sandra Starlíng saiba disso e pergunto ao Sr. Luís Inácio
Lula da Silva e ao Deputado José Genoíno, para que confnmem
a Rita também estava aí e sabe disso. Na hora em que se votava
esse artigo - eu en líder do PDS na Constituinte, o líder do pr era
o Deputado José Genoíno e o Sr. Luís Inácio Lula da Silva era o
Presidente do pr - orientei minha bancada dizendo que gostaria
que votassem de acordo com o que o PT faz enão de acorde' com
o que o PT diz. Aí, interpelaram-me, perguntando o por quê. Disse
que há um mês o ex-Deputado Luís Inácio Lula da Silva. <;ue era
contra o direito de privacidade no trabalho da saúde, tinha ido de
avião a jato para São Paulo, internando-se no Hospital Sírio-Liba
nês e operando com um dos médicos mais caros do País uma
apendicite supurada. O trabalhador que se dane. Vá para o SUS,
fica na fila e morre na fila. Nessa ocasião, o Deputado José G=
noÍDo perguntou ao ex-Depltado Luís Inácio Lula da Silva se
queria que respondesse a mim. E o ex-Deputado Lula disse que
não. Sabem por quê? Porque, além de tudo, quem pagou a viagem
e a operação no hospital foi a Câmara dos Deputados. É uma bele
za aí a privatização. Mas quando se tratar do desgraçado, ele que
fique lá.

Todo esse sistema de saúde privada floresceu e aumenta
por causa da falta do seguro ofIcial do Estado. Todos somos
culpados por isso. Não resta dúvida. porque, de fato. como dis
se o médico representante da Associação Médica - desculpe.
mas não sou um grande político em matéria de guardar nomes.
se eu fosse o Sr. Paulo Maluf diria logo, mas não sou - dentro
desse critério o problema se dá porque não tivemos vontade po
lítica. E a vontade política também não existe se não houver di
nheiro. O problema da saúde, da infância, do País é dinheiro. E
dentro desse critério. considero que a sua portaria é muito im
portante. porque levantou esse debate. Mas acho que não tem
como ser aplicada constitucionalmente. Ela não existe. Quero
que os médicos, os que fazem o seguro privado, os que fazem a
medicina. os que fazem o conselho, os que fazem o Procon.
como D. Elisa. saibam que ele é inteiramente inconstitucional.
Qualquer providência que não passe pela Constituição aqui é
inconstitucional.
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Registramos a presença do Deputado Fábio Feldmann. Há outro detalhe. Pergunto: Vamos liquidar 32 milhões que
Passamos ao debate. Participação do debate, inicialmente. têm um trabalho razoável para não fazer nada pelos cem milhões

os Srs. Deputados inscritos e, em seguida, os senhores presentes ou mais que não têm nada? Este é um problema graVÍssimo.
que já fIzeram suas inscrições. Acho que não é possível. por exemplo. admitir que o seguro

Tem a palavra o Deputado Amaral Netto. saúde seja obrigado a pagar o tratamento de AIDS. Um homem
feito eu, com 72 anos, não tem mais preocupação com AIDS. ou
não devo ter. E dentro desse terreno vou pagar uma taxa muito su
perior por aqueles que podem vir a ter AIDS.

E comparo: O vendaval, o tomado que atingiu Ribeirão Pre
to não está dentro da cláusula do seguro, porque é calamidade pú
blica. Então. seria colocar a AIDS e outros tipos de moléstias
dentro do seguro de saúde o mesmo que colocar a calamidade pú
blica, o desastre total dentro dos seguros normais. dos seguros de
bens. E isso é absolutamente impossível.

Diria que o meu problema se resume no seguinte: podem
não gostar de onde estou. mas todos sabem onde estou. E nesse
terreno, acho que escangalhar uma coisa que está pelo menos indo
mais ou menos e não consertar a maioria que não tem nada é um
crime. Acho que de fato é necessário uma tabela. um estatuto, uma
providência. Mas tudo isso tem que estar concatenado com as pos
sibilidades.

O que se disse aqui é verdade: um moço vai pagar o seguro
pela idade dele, e ele tem que ser anmentado na proporção em que
vai envelhecendo, não pela velhice, mas porque o dinheiro vai
desvalorizando e os custos vão sendo maiores. Os médicos vão
tendo que cobrar mais caro - e é uma das profissões mais mal pa
gas que temos no Brasil junto com o professor; são coisas serissi
mas - e, ao IIle1lmo tempo. não se quer que o seguro aumente. Tem
que aumentar. E lamentável, mas tem.

E eu pergunto: se vier um aumento - porque terá que haver
com a inclusão de todas as moléstias nos pIanos - o que vai 0C0lI'er

com os pIanos de conjunto. com os planos empmsariais. quando o pa
tIão paga para o empregado um seguro dentro desse critério? Ele vai
poder continuar pagando? Eu não sei quanto vai custar o seguro. Eu
duvido! Tenho certeza de que não vai conseguir!

Dentro desse terreno, tenho uma opinião. D. Elisa sabe
que eu já colaborei muito com o Procon. Talvez a principal me
dida do Procon, dentro do critério de economia e dentro do cri
tério de oligopólios e monopólios, de importância econômica,
foi tomada por mim, que foi o problema da Kibon. Já disse isso
aqui na Comissão e vou repetir. porque nunca é demais repetir
o que se faz de bom, quando é tão pouco. Naquela ocasião, não
havia nenhuma indicação de quantidade. volume e. ao mesmo
tempo. composição do produto. Hoje, todos os sorvetes são ob
rigados a ter em suas embalagens todas as indicações de que pre
cisam. E foi com a Kibon; não foi com o picolé da esquina.
Então. tenho moral para falar disso.

Acho que, de fato. é preciso haver uma regulamentação.
mas uma regulamentação que reconheça os fatos como eles são e
não como queremos que seja. Repito mais uma vez: pagar AIDS
aos setenta anos é uma loucura. Agora. o garoto pagar AIDS. vá
lá. Mas vai ter que pegar AIDS porque ele pode ter AIDS, pode
precisar dessa parte do seguro. como outras moléstias.

E dentro desse terreno. eu me limitaria a tenninar minhas
palavras dizendo o seguinte: Deputado José Carlos Coutinho. De
putado Jofran Frejat, que é médico, e o nosso Vice-Presidente
aqui, o dia em que V. Ex's levarem as trombadas que eu levei de
vido ao cigarro, vão parar de fumar. E não sei como o médico não
vê isso.

Sou terrorista nisso porque fez parte da minha primeira
campanha. Sou terrorista pelo seguinte: tiraram uma unha de nico
tina de dentro da minha carótida. que me estava dando um derrame
cerebral por falta de circulação de sangue no cérebro. E quando ti-
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veram que fazer a cirurgia - sou meio robô porque tenho quinze
centímetros de... não me lembro do nome. Eu sei que a minha aor
ta dilatou para sete centímetros e meio e fui operado de emergên
cia. Tudo isso decorrente do fumo. E aqueles que defendem as
companhias devem pleitear um aumento para quem fuma. Quem
fuma teria que pagar mais caro o seguro-saúde, porque o fumo.
sem dúvida nenhuma, é a causa de uma porção de moléstias. E o
resultado é o seguinte: cobram mais de quem fuma e menos de
quem não fuma, porque aquele que não fuma está menos sujeito a
ter moléstia. E o senhor sabe disso, embora fume. Considero-o um
suicida consciente, como o Deputado José Carlos Coutinho. Sa
bem os senhores que aqui temos uma proibição de fumar no plená
rio, e continua todo mundo fumando no plenário. E eu. que estou
proibido de fumar por mim mesmo, sou obrigado a fumar pelo Or.
Crescêncio, pelo Deputado José Carlos Coutinho, pelo Deputado
Jofran Frejat e por outros Deputados que fumam. Está certo isso?
Isso não deve ser assim.

Quero registar ainda, antes de terminar. a presença aqui de
um ex-companheiro meu, de um grande companheiro, de um gran
de Deputado que foi Antônio Mazureck. Espero que um dia desses
ele volte para cá. Não vai gostar muito porque esta Casa está meio
bagunçada. Mas, de qualquer maneira, é bom contar com a sua
presença. E dentro desse terreno, acho que valeu à pena.

Deputada Sandra Starling. desculpe-Il}e a citação do caso do
Lula, meu gesto não tem nada de político. E a lembrança de algu
ma coisa que aconteceu e que foi do conhecimento desta Casa in
teira. Está registrada nos Anais. E repito: desgraçado do que não
tem seguro privado. Quem não tem seguro privado não tem seguro
nenhum. porque nós, que somos responsáveis pelo Estado. deixa
mos que o Estado se acabasse. É uma vergonha o que se vê todo
dia no noticiário sobre os hospitais, sobre o atendimento e sobre a
falta de verba. É de estarrecer. E nós temos que dar um jeito nisso.
E. de fato, é verdade: é vontade política. Mas vontade política com
dinheiro. Sem dinheiro. ela não existe.

Por isto, Sr. Presidente. dei minha opinião. Naturalmente,
como sempre. não me atenho muito à técnica. Não soo um técnico.
Dei opinião de político. Disse aquilo que eu digo em campanha,
que eu digo na tribuna. Acho que. de fato. é preciso muito cuidado
ao se encarar esse problema, porque é terrível amanhã, a pretexto
de se garantir condições boas par o seguro privado, acabar-se com
ele ou pelo menos com parte dele. O número de empresas que fa
zem seguro privado de saúde aumenta sempre. Isso é um sintoma
bom. porque permite a concorrência, permite que uma ofereça
mais do que a outra. Ao mesmo tempo, eu acho que isso tudo._

O SR. PRESIDENTE (Deputado Zaire Rezende) - Deputa
do. peço permissão a V. Ex" para dizer que vou ter que ir até à Co
missão do Trabalho, porque sou Relator de um projeto. Peço.
então, à Deputada Sandra Starling que assuma a Presidência dos
trabalhos.

O SR. DEPUTADO AMARAL NETTO - O nobre Presi·
dente, Deputado Zaire Rezende. é um daqueles poucos nesta Casa
que abraça o mundo com as pernas, enquanto outros não abraçam
nada. Essa é a verdade.

Eu diria Sra. Presidente. Deputada Sandra Starling, encer
rando, que o problema é manter esse seguro dentro de condições
legítimas. Não adianta nada acabar com ele, desempregar gente
como o diabo e tirar o direito de seguro de coletividades que não o
pagam. O problema mais grave. no meu entender. é o seguro cole
tivo. Esse seguro vai desaparecer na hora em que se obrigar todo
mundo a pagar uma taxa. Quanto vale um tratamento de AIDS?
Não sei, não sou médico! Mas acho que é alguma coisa fantastica
mente alta. E se isto for colocado como um peso dentro do sistema
de saúde privado, ele vai acabar porque ninguém vai pcxIer pagar.

Se todos serão obrigados, não há possibilidade que isso seja acei
to. Acho que deve haver uma mudança. É preciso ter um padrão.
Mas, ao mesmo tempo, acho que não se pcxIe querer acabar com
ele. O que estamos querendo fazer é. acabar com ele. Desculpe
me, Or. Crescêncio Antunes da Silveira. De qualquer maneira, dis
se o que pensava. Perdoem-me pelo PT, que não tem nada a ver
com isso. De qualquer maneira, obrigado pela atenção que me de
ram, não merecida.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Sandra Starling) - Obri
gada. Deputado Amaral Netto. A rigor sou a próxima inscrita. E
como assumi a Presidência, deveria passar a palavra para outro
Deputado. Mas como eu quero ter o prazer de falar neste momen
to, com a presença ainda do deputado Amaral Netto, vou pedir li
cença aos demais para que eu seja agora a oradora. Quero o
testemunho de todos para o que aconteceu aqui. Fiz uma gentileza
de ceder a minha vez para o Deputado Amaral Netto.

O SR. DEPUTADO AMARAL NETTO - Exatamente.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Sandra Starling) - E re
cebi duas provocações. A primeira, porque também sou fumante.
E até achei..

O SR. DEPUTADO AMARAL NETTO - Ah! Esqueci-me
disso. Senão. tinha falado.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Sandra Starling) - Até
achei interessante a idéia de V. Ex" Inclusive tenho um trato com
meus fIlhos e meu marido de não me deixar fotografar nem fllmar
fumando para peço menos não dar um mau exemplo para os ou
tros.

O SR. DEPUTADO AMARAL NETTO - Muito bom.
Muito bom.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Sandra Starling) - E essa
idéia de que haja um seguro especial para os fumantes pcxIe cola
borar para que as novas gerações não venha cometer a burrice que
estou cometendo.

O SR. DEPUTADO AMARAL NETTO - Fico feliz com o
seu apoio e. ao mesmo tempo. infeliz de saber que V. Ex" fuma.
Era uma coisa que eu ignorava.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Sandra Starling) - A se
gunda questão diz respeito ao episódio evolvendo o Sr. Luiz iná
cio Lula da Silva. Não estava no Congresso Nacional mas sou
testemunha, em inúmeros comícios e em reuniões Brasil afora.
Deputado Amaral Netto. de que ele usa o exemplo dele próprio
para lutar por uma medicina no Brasil que efetivamente atenda
todo mundo. Não queremos a exclusão dos seguros privados na
medicina. mas queremos um outro tratamento para aqueles que
não podem pagar. porque não existe. na realidade, liberdade de es
colha do contribuinte no nosso País. É brincadeira. num País com
o padrão de concentração de renda com o qual convivemos, que é
um dos maiores do mundo, dizer-se que o consumidor tem liberda
de de escolha. Têm liberdade de escolha os privilegiados. O res
tante, sobretudo agora, com a ''urvização'' dos salários pela média
e com os preços disparando, não tem liberdade de escolha. A clas
se média. à qual pertenço, sou professora da Universidade Federal
de Minas Gerais, quer dizer. incluo na categoria de "sofressores"._
Então. nós, da classe média. somos compelidos_o na realidade. não
temos liberdade de escolha. Somos compelidos. às vezes, a fazer
um plano coletivo exatamente para que possamos ter um pouco
mais do sossego. ou pelo menos sonhar em ter um pouco mais de
sossego.

Feito esse registro. Deputado Amaral Netto. gostaria. em
primeiro lugar. levantar aqui uma questão muito séria. A Consti-



Janeiro de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Sábado 14 715

tuição Federal. no seu art. 50, prevê a possibilidade de abertura de
processo por crime de responsabilidade quando um Ministro é
convocado a esta Casa e aqui não comparece.

No entanto, um subordinado do Ministro deixoo de compa
recer. A Susep não se fez representar. Esta audiência pública é ne
cessária exatamente para que nós. Parlamentares, possamos
cumprir o nosso papel de medidores dos conflitos da sociedade,
para que possamos ouvir as partes. Não é a primeira vez que con
vocamos alguém que aqui não comparece e não existe nenhuma
penalidade. Entendo que quem pode mais, pode menos. Se se pode
abrir um processo por crime de responsabilidade contra um Minis
tro, se ele não comparece, pode-se responsabilizá-lo também se
um seu subordinado não veio prestar esclarecimentos a este Legis
lativo. Depois fica muito fácil cobrar do Poder Legislativo provi
dências que tentamos tomar, mas que, às vezes, não temos
condições de levar à frente porque a nossa tarefa - o Deputado
Amaral Netto sabe disso muito bem - é obstaculizada pela falta de
infonnações importantes que precisávamos ter no momento exato.
Então. faço esse registro.

O SR. DEPlJfADO AMARAL NETIO - Até mesmo nas
respostas d~ requerimentos de informações.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Sandra Cavalcante) 
Claro. Eu mesma fiz requerimento ao Itamaraty. Vou pedir provi
dências hoje à Mesa. porque já se passaram os trinta dias e não re
cebi as infonnações a respeito do que pedi ao Itamaraty.Talvez
muitos dos senhores hão de estranhar que eu seja uma petista mi
neira, diria. Sou petista de carteirinha, fundadora, mas procuro,
numa sociedade onde existem conflitos de interesses, encontI'ar ca
minhos. E para isso preciso levantar as contradições. As hipóteses
em que o segurado precisa de um atendimento que não está previs
to no contrato - foi dito aqui por vários pessoas - não são regra,
são exceções. Se são exceções, por porque ds seguros não podem
atender a esses casos, que são exceções, sem onerar aqueles que
vão pennanecer na regra geral? Já aceitei a proposta de "V Ex no
sentido de fumantes pagarem diferente

O SR. DEPlJfADO AMARAL NETIO - Eu acho que
deve pagar mais.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Sandra Starling) - Acho
que essa questão precisa ser ponderada pelas duas partes. os casos
que foram relatados aqui. que são exceções, não precisam onerar o
conjunto daqueles que fazem o seguro, para que estes possam ser
atendidos.

Claro que acaba sendo uma discriminação, pois onera aque
les que nunca vão precisar de um atendimento como esse. Não foi
citado aqui um caso que julgo muito grave, que é em primeiro lu
gar, o não registro de empresas de seguro na Susep, no Conselho
Federal de Medicina ou em lugar nenhum, como é o caso, segundo
informações que obtive, da Golden Children. Trata-se de uma re
clamação que me foi encaminhada por um segurado que pagava há
13 anos o seguro e cuja filha, que está agora com 3 anos de idade,
tem um problema neurológico genético. A partir do momento em
que apareceram os sintomas da doença na criança, a seguradora,
unilateralmente , rescindiu o contrato. Ele pagava há 13 anos o
convênio. Fui verificar se a empresa tinha registro no Susep e não
encontrei essa seguradora. É uma questão gravíssima que trago ao
conhecimento de todos. Evidentemente, quero que a Comisão tam
bém verifique essa situação.

Quanto à questão do possível ônus nos custos dos planos de
seguro, precisamos também começar a jogar limpo. Muitos dos
conflitos existentes, não apenas no caso de saúde. mas em outros
casos advém da não transparência dos custos. Então, ficamos à

mercê da dança dos números. Acho que o Poder Legislativo, neste
momento, poderia servir também como mediador, desde que pu
déssemos sentar e conve~. Audiências como estas são funda
mentais da pofAllação e não apenas dos interesses do consumidor.
Temos também que entender o lado empresarial. Agora. o que não
podemos é, em questões de fundamental importância para a vida
de qualquer cidadão, deixar que os interesses econômicos prevale
çam.

Não consigo encarar a saúde como uma mercadoria qual
quer. Aliás, vou agora também fazer uma provocação ao Depu
tado Amaral Netto. Marx está fora de moda, mas tem uma frase
que é correta: "Há bens que vêm satisfazer o estômago e bens
que satisfazem a fantasia." É evidente para mim que os bens
que satisfazem o estômago, lato sensu, têm que ter um trata
mento diferenciado dos bens que satisfazem a fantasia. De
modo que não podemos tratar a questão da saúde da mesma
forma que tratamos outros aspectos da vida usual de qualquer
cidadão.

Por último, quero requerer a esta Comissão que marque
uma audiência, convidando todos os integrantes da Comissão, com
o Presidente Itamar Franco que tratamos do decreto preparado
pelo Ministro Henrique Santillo, o que já está em mãos de S. Ex'
há mais de 30 dias. Acho que é papel desta Comissão, já que exis
tem tamanhos obstáculos e já que existe essa proposta pronta, mar
car oficialmente - peço ao secretário que encaminhe essa proposta
- uma audiência com o Presidente Itamar Franco, para que possa
mos exigir de S. Ex' a assinatura para se implantar esse decreto. E
de antemão acho que essa audiência deve ser acompanhada por l0
dos os interessados. Não seIÍamos nós que iríamos desejar que o
Presidente não conhecesse os vários aspectos relacionados à ques
tão. Para isso é preciso que a essa audiência compareçam todos
aqueles que hoje nos deram a honra de estar presentes nesta au
diência pública.

Passo a palavra ao próximo inscrito, Deputado José Carlos
Coutinho. Vou fumar um ciganu, Deputado Amaral Netto, fiquei
nervosa.

o SR. DEPlJfADO AMARAL NETIO - Ah! Quebrou
tudo o que disse.

O SR. DEPlJfADO JOSÉ CARLOS COUTINHO - Sra.
Presidenta, Srs. Deputados, senhoras e senhores, tive a curiosidade
de procurar, antecipadamente, os projetos em tramitação nesta
Casa a respeito do assunto. Estive na Comissão na terça-feira, e
hoje. quando o Or. Arlindo citou o projeto do Deputado Genésio
Bernardino, causoo-me espécie que ele também não estivesse
apensado aos projetos que estão aqui, de autoria do Senador Iram
Saraiva, do Deputado Elísio Curvo e do Deputado Elias Murad.

Vivemos um Brasil real e temos um Brasil de sonhos. O
Brasil real, no que diz respeito à saúde, é esse quadro caótico. fru
to da responsabilidade do Estado, que não é cumprida em todos os
níveis: federal, estadual e municipal. O fato é que as empresas
hoje, desassistidas pelo Estado, assim como a maioria dos cidadã
os conscientes da ineficiência do Estado, procuram os planos de
saúde para garantir aos seus funcionários um melhor atendimento.

Tenho certeza de que as entidades de defesa do consumidor
devem ter recebido - não tenho dados estatísticos - talvez milha
res de reclamações para um nível de atendimento de milhões de
segurados. Não sou segurado de nenhuma empresa desse setor.
Quando acontece qualquer problema comigo e com os meus fi
lhos. vou para os hospitais públicos mesmo. Inclusive, diuturna
mente encaminho ao serviço público as pessoas que me procuram
para assistência médica. Mas tenho uma visão de que hoje talvez
uns 25 a 30% da nossa população sejam atendidos por esses pla-
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nos de saúde. o que é um direito que adquiriIam mediante vontade
própria e através de pagamento às vezes até difícil devido aos bai
xos níveis salariais que temos no País. enquanto o serviço público
de saúde retira compulsoriamente de todos os trabalhadores e de
todos os empresários uma pan:ela dos seus salários para prestar o
péssimo serviço que é prestado. Um erro não justifica o outro.

Mas a minha visão é que temos hoje essa ponderável parce
la da população satisfatoriamente atendida. Não vou falar dessas
empresas. porque sinceramente não as conheço. Mas eu imagino
que ainda devemos ter talvez I milhão ou 2 milhões de brasileiros
diretamente envolvidos com atendimento hospita1ar. com esse tipo
de empresa. com corretoras de seguro. etc. E. diga-se de passagem
- temos que ser um pouco realistas - tudo isso está acontecendo
por causa da Aids. porque. de um modo geral. a única patologia 
o nome é esse? - que não é atendida pelos planos de saúde é a
Aids. Eu falo isso porque no próprio contrato já há as exclusões.
Quando se assina um contrato, sabe-se o que está assinando.
Quando eu faço seguro do meu carro, se eu faço seguro do meu
carro. se eu fizer contra roubo. é contra roubo, se eu fizer contra
fogo. é contra fogo. Então, quando a pessoa assina um contrato.
sabe o que está assinando.

Mas o fato é que. na minha visão. não podemos transferir á
iniciativa privada o dever do serviço público. Essa é uma visão
muito reaL As empresas privadas não vão an:a.r com os ônus da
ineficiência do estado. É a inviabilização do sistema de previdên
cia privada como um todo. Hoje fala-se de Aids. V. Ex" mesmo fa
lou. Dep.1tada. Eu estou citando mais a Aids. São essas as
exceções. realmente. são as exceções.

Agora. toda regra tem exceção. Se for previsto em contrato,
vai-se pagar. Uma intervenção do Estado. até mesmo um decreto
da Presidência da República - e não acredito numa coisa dessa 
não pode inviabilizar todo um sistema que temos.

E na realidade a Aids não pode ser encarada... Vou conti
nuar me referindo à Aids porque ela cresce numa proporção geo
métrica e não numa proporção aritmética. Então. amanhã, o que
vamos ter? A falência desse sistema denlro do nosso País. se não
for convenientemente atendido.

Eu tive a oportunidade de ler os projetos do Dep.1tado Elí
sio Curvo. do Dep.1tado Elias Murad e do Senador Iram Saraiva. O
do Deputado Genésio Bernardino não deu tempo porque me che
gou às mãos agora. Na realidade, o que temos de fazer é ampliar
muito. conforme a proposta do Sr. Arlindo, essa discussão. Temos
de avançar nessa discussão. mas não com medidas que, na minha
ótica política e na minha ótica social, não iIão trazer os beneficios
esperados. muito pelo contIário.

Não vou me ater à resolução do Conselho Federal de Medi
cina. O Deputado Amaral Netto apontou a resolução do Conselho
como inconstitucional. Eu não vou me ater a isso. Tenho a impres
são de que a decisão do Conselho foi de caráter político-social, va
mos dizer assim, e não queremos dar subsídios a uma questão que
ela quer ver resolvida, como também o projeto do Senador Iram
Saraiva e os outros que estão aqui. E esse também é o propósito de
nós todos aqui.

Agora. a inviabilização do sistema de previdência privada é
uma questão muito séria. porque não é uma exceção. atinge 30%
da população brasileira, e quiçá venha atender a 40% ou 50%. en
quanto houver essa ineficiência do Estado.

Então, quero deixar patente aqui a posição que nós temos.
Inclusive eu achei até esquisito que um dos projetos que estava
distribuído para a nossa Comissão tenha sido redistribuído para a
Comissão de Seguridade Social. Essa questão tem muita relação
com a nossa Comissão. porque não estamos falando de exceção.
estamos falando de 25% a 30% da população brasileira. envolven-

do a área empresarial inclusive empresas estatais. e a maioria vê
no Estado a ineficiência. Então, transferiremos isso ao amp1iarmos
essa discussão. Estamos em um ano eleitoral. Desconfio muito de
determinadas medidas eleitoreiras, o que, infelizmente. é normal
nesses anos eleitoraís. Solicito à Comissão que veja outros proje
tos que tramitam na Casa. O Or. Arlindo citou um outro. pelo me
nos, não sei se é de entidades privadas. Mas precisamos ampliar
muito essa discussão para que não inviabilizemos o sistema de
previdência privada do País.

A SRA. PRESIDENfE (Deputada Sandra Starling) - De
putado José Carlos Coutinho. a Mesa vai mandar verificar que
projetos estão apenas na Comissão de Seguridade Social. A
Presidência determina que a assessoria verifique a relação de
projetos. a fim de que eles venham à Comissão para o nosso
exame.

Concedo a palavra à SI" Vera Santana. Presidente da Asso
ciação das Donas-de-Casa do Distrito Federal. Antes disso. comu
nico aos presentes a presença da Deputada Socorro Gomes, a
quem perguntaria se quer se inscrever. (pausa.) Assim que a SI"
Vera Santana falar, Deputada Socorro Gomes. eu lhe dou a pala
vra. A SI" Vera Santana já se retirou. Passo a palavra. então. à De
putada Socorro Gomes.

A SRA. DEPUTADA SOCORRO GOMES - SI" Presiden
te. Srs. Deputados. senhores presentes. a discussão hoje da saú
de pública. do sistema unificado de saúde e da medicina
privada é fundamental. É necessário que a sociedade faça esse
debate até para entender o que deve ser estimulado. qual é o de
ver do Estado. em que momento entra no próprio orçamento
das famílias a chamada assistência particular e a assistência pú
blica. Estou inclusive com uma pesquisa sobre serviços de saú
de públicos e privados. Achei muito interessante a pesquisa. SI"
Presidente. Aqui diz o seguinte: dos entrevistados. a maioria
tem reclamado da saúde pública. Tem um quadro aqui. e faço
questão de mostrá-lo porque me espantou: assistência médica
pública e privada. comparação entre custo e beneficio. qual é o
melhor? Esta pesquisa, que não sei quem fez - aqui tem a
Abrange - diz o seguinte: privado, 76%; INAMPS, 16%. Não
sei qual o mecanismo dessa pesquisa. No meu entendimento.
houve um mecanismo distorcido. porque se viesse um pesqui
sador para mim. enquanto cidadã, e dissesse assim: o que você
acha da saúde pública? Como é o atendimento? Eu diria: teIIJ
burocracia, é difícil conseguir vaga. E da iniciativa privada? E
muito rápida. Agora. o povo não pode pagar. Então, vejam só. é
um mecanismo de pesquisa que não entendo. mas leva a este
tipo de resultado. poItjue a grande maioria do povo. se fosse
questionada como gostaria que fosse a saúde no Brasil, privada
ou pública, iria dizer: Pública. universal. igualitária. garantindo
a todos o acesso à saúde. Agora. como deveria ser esse atendi
mento? Bem melhor do que é hoje. Deveria ter mais recursos
para a saúde. mais recursos para pesquisa. funcionários bem pa
gos e qualificados. O que posso dizer. também baseada em de
poimentos de pessoas que nos procuram? Há poucos dias. no
Pará. uma parturiente foi ter fllho num hospital privado, teve
que pagar, imaginou que custaria tanto. mas foi mais. O hospi
tal liberou a mãe. mas simplesmente seqüestrou o filho. O re
cém-nascido não teve direito sequer à amamentação. Ocorre
esse tipo de distorção; chega-se a cometer esse tipo de crime
contra a criança. contra a mãe. eu diria até que contra qualquer
sentimento de honra, de dignidade ou de fraternidade em nosso
País.

É por isto que acho de muita importância discutir a questão
da saúde pública, mas discuú-la tendo em vista quais os recursos
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que têm sido destinados para este setorno Brasil. O que temos vis
to é que os hospitais têm sido sucateados.

No Pará, Estado que tenho o dever de aqui representar, te
mos problemas seriíssimos do ponto de vista da saúde da popula
ção, cujos principais problemas poderiam ser tratados de fonna
mais fácil, se se tratasse de prevenir. Quais são os problemas de
lá? A malária e a cólera. Com o saneamento. aportando recursos
principalmente aos Municípios do sul do Estado. seriam evitados
um sem-número de doenças. Lá, há Municípios em que, em ape
nas quatro meses, houve mais de 30 mil casos de malária. O G0
verno Collor foi um dos que demitiu funcionários, que eram
sérios. competentes, gastavam poucos recursos públicos, e deixou
a saúde daquele Estado à míngua.

De forma. st Presidente, que acho que deveria aqui ser
chamada a sociedade, os atingidos pela falta da saúde pública e
pela presença distorcida das empresas privadas de saúde, que, no
geral. só têm um objetivo: a empresa privada de saúde só é im
plantada onde há lucro.

Não quero aqui discutir a intenção dos empresários da saú
de privada. Não é isto. Objetivamente, o hospital privado está ali
porque tem lucro com a doença. Ele aposta é nisso. Nunca vi hos
pital privado preocupado com prevenção de doenças. com sanea
mento, com o combate à malária, ao cólera e ao dengue. Nunca vi.
St Presidente, assim como nunca vi pesquisas para baratear os
custos dos medicamentos, das internações hospitalares. Pelo con
trário, o que vejo é o seguinte: coloca mais um ar condicionado,
uma geladeira aqui. uma coisa ali. para aumentar os custos com o
tratamento da doença, mas preocupação em garantir a saúde. não
tenho visto.

Acho que a saúde pública no Brasil. aliás. assim como tudo
o que é público em nosso País, hoje vem sofrendo um processo de
desgaste, de esvaziamento, de desttuição. A educação pública é
pouco qualificada, porque não se investem recursos ali. O ensino
público sai muito mais barato do que na rede privada. É onae inte
riorizam. onde pesquisam. é onde de fato se garante uma qualidade
maior. mas essa qualidade vem sendo desttuida por falta de vonta
de política. Se formos ver a questão da saúde pública. é da mesma
forma. Há um processo de desmoralização muito grande. Parece
que. de repente, a iniciativa privada é a salvadora, é quase uma
santa. é quase uma santa hoje para muitos setores da sociedade.
Vamos olhar todo esse processo das estatais no processo revisio
nal. Eram as empresas estatais que tinham competência. que da
vam lucro. não tinham corrupção. Esqueceram quantas falências
criminosas foram feitas pela iniciativa privada, esqueceram que a
única razão de ser delas é o lucro. é ter o retomo. e retorno imedia
to. e isto foi transposto para a empresa de saúde pública. É por isto
que acho que seria fundamental que a sociedade estivesse aqui
presente para aprofundar essa discussão, ver o que aconteceu com
a saúde pública }la Brasil e. inclusive. como somarmos. integrar
com o Sistema Unico de Saúde, que seria a forma de integrar os
profissionais da área particular de saúde. mas garantindo o acesso
de cada cidadão à saúde de forma universal. o que não tem ocorri
do.

Ultimamente. os hospitais privados, que sempre combate
ram a greve. têm feito greve. Não têm atendido pacientes, inclusi
ve nos casos graves. porque o dinheiro não chega no tempo e na
hora pretendidos.

Participo desse debate para ver se encontramos um caminho
para resolvermos esse problema. Há um fato na pesquisa com o
qual concordo totalmente. Tenho a impressão de que mais de 80%
da população queixa-se da falta de saúde. Para que a saúde chegue
a todos. o Estado tem que participar. garantir mais recursos para a
saúde pública no Brasil. e não priorizar a iniciativa privada com o

dinheiro público.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Sandra Starling) - Muito
obrigada. Deputada Socorro Gomes. Com a palavra o Or. Wirton
Palerma. o próximo inscrito. (pausa.) S. S· já falou.

Então, com a palavra o Or. Ieraldo Rubo.

O SR. JERALDO RUBO - St Presidente. Senhoras e Se
nhores, sou médico e sou o atual Presidente do Conamge - Conse
lho Nacional de Auto-Regulamentação das Empresas de Medicina
de Gmpo. O Conamge congrega 70% das empresas médicas que
amam no setor de medicina de grupo. o que representa cerca de 10
milhões de beneficiários na área de saúde privada. O próprio nome
revela a preocupação. dessas empresas no sentido de que haja uma
regulamentação das atividades que exercemos.

Há cerca de 25 anos, Deputada Socorro Gomes, andamos
por esses corredores do Congresso Nacional. Estava até pensando
em pedir uma aposentadoria como ex-deputado. porque a batalha
já dura mais de vinte anos. Sabem por que freqüentamos esses cor
redores e essas salas de audiência? Para que a nossa atividade seja
regulamentada.

Sou testemunha de uma fase curiosa da história. Ocorria
exatamente o oposto do que hoje está oconendo. A área de saúde
privada freqüentava estas Comissões no sentido de propor a regu
lamentação do sistema. em termos de cobertura. abrangência etc.
Do outro lado, tinbamos a oposição ferrenha de todos os órgãos de
classe no sentido de que essa regulamentação não fosse feita - es
tou falando da década de 70 -. porque o que se pretendia nessas
reuniões era achar mecanismos que extinguissem a atividade pri
vada no setor de saúde do País. e não regulamentá-Ia. Nunca se
chegou a nada. São mais de vinte anos. Deputada Sandra!

Então, observamos o seguinte. A medicina de grupo surgiu,
como disse a Deputada. em função da total ineficiência que o p0
der público tem demonstrado na condução da assistência médica à
população. No ano passado, a imprensa publicou que o Governo
estava destinando 27 dólares por pessoa para assistência médica da
nossa população. Parodiando um apresentador de televisão, isso é
uma vergonha! Onde já se viu um pais como o Brasil destinar 27
dólares por pessoa para assistência médico-bospitalar de sua popu
lação? E o caos que está aí. são os hospitais sucateados, é um p0

der público que se mostra incompetente para resolver o problema
da sociedade no aspecto da assistência médico-hospita1ar.

Perdoem-me, Srs. Deputados. mas grande parte dessa res
ponsabilidade é desta Casa, porque daqui deveriam partir projetos
de lei ou medidas que regulamentassem o que dispõe a nossa
Constimição: a assistência à saúde é um direito de todos e dever
do Estado. A inicjativa privada está coberta de razão. Deputada
Socorro Gomes. E um complemento que atende 32 milhões de
pessoas por uma casualidade. Só o faz porque não há serviço pú
blico que funcione como todos nós queremos. Se isso ocorresse,
não haveria 32 milhões de pessoas vinculadas a planos privados de
saúde.

O que é mais importante. S~ Deputadas Socorro Gomes e
Sandra Starling e Sr. Deputado José Carlos Coutinho. é que 80%
dessa população de 32 milhões de pessoas são trabalhadores. Só os
20% restantes. 5 a 6 milhões de pessoas. estão vinculados a planos
familiares individuais. representados pela classe média. Os 80%
são planos de saúde privados pagos pelos empregadores. E sabem
por que pagos pelos empregadores? Porque é exigência de pauta
nos acordos intersindicais. Tanto os sindicatos miados à CUT, à
Força Sindical ou como a outras organizações sindicais inde
pendentes. exigem. nos seus acordos sindicais, que seja propiciada
assistência médico-hospitalar gramita aos seus funcionários, a seus
associados. dentro de normas que são discutidas pelo próprio sin-
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dicato da classe. Isso é importante salientar no momento em que se
pensa em se fazer uma regulamentação do sistema. o que é indis
pensável.

Perdoe-me, Deputada Sandra Starling, mas não acho que
um assunto de tal complexidade deva vir atrnvés de um decreto
presidencial. Esta Casa não só tem o direito, mas o dever de legis
lar a respeito desse assunto. O tema assistência médica. prestação
de serviço hospitalar tanto na área pública como na área privada. é
um direito e um dever desta Casa discutir, e não diretamente. atrn
vés de um decreto. Parece-me que seria uma medida autoritária,
podendo levar a conseqüências sociais muito sérias no momento
em que atingir esse setor que, com defeitos. atende, de alguma ma
neira. 32 milhões de pessoas neste País.

Antes de concluir as minhas palavras - mais uma oportuni
dade em tantos anos nesse setor-, gostaria de transmitir as seguin
tes infonnações, que podem ser checadas a qualquer momento.
principalmente por meu colega, Dr. Crescêncio AnbJnes da Silvei
ra, a quem admiro muito. pois é integrante da Associação Médica
Brasileira. Nós somos paICeiros nessa empreitada. na tentativa de
melhorar as condições de prestação do sexviço médico à popula
ção.

Veja bem. Dr. Crescêncio, hoje temos. no setor privado.
cerca de 32 milhões de pessoas seguradas. Isso envolve a medi
cina de grupo. que representa cerca de 15 milhões de segurados
na sua totalidade, e envolve as cooperativas médicas. que rep
resentam cerca de 8 milhões de segurados. envolve as empresas
de seguro-saúde, envolve as empresas de grande porte. inclusi
ve estatais, que propiciam serviço de assistência médico-hospi
talar aos seus funcionários. De acordo com estudos relativos ao
nosso setor, sabemos, por exemplo. que cada beneficiário utili
za quatro consultas médicas por ano. Então. como um todo,
esse sistema privado propicia - é fácil chegarmos a esse núme
ro. porque são 32 milhões vezes 4 - 130 milhões de consultas
médicas por ano. ou cerca de 11 milhões de consultas por mês,
ou seja, cerca de 300 mil consultas hoje. Essas consultas trazem
mais 100% de procedimentos e diagnósticos. Quer dizer, esta
mos hoje procedendo 300 mil exames complementares de diag
nósticos para essa população.

Por outro lado, sabemos que a cada grupo de mil beneficiá
rios, sete são internados todos os meses, o que representa também
um volume de 2 milhões e 700 mil internações médicas no setor
privado por ano. Isso bJdo mostrn que há um investimento extraor
dinário na área de saúde no sistema, e não se trata de investimento
que não tenha comprovação de custo.

Se esses números forem colocados numa planilha de custo
- o que teremos toda a satisfação de fazer. como já fizemos. e es
tudamos isso há anos - os atendimentos prestados, em fonna de
consultas, de exames complementares e diagnósticos, internações
hospitalares no nosso setor. os senhores vão ver o custo que isso
representa por beneficiário, por mês ou por ano. Não se trata de ter
uma lucratividade espantosa que, de um momento para outro, uma
Resolução n° 1.401, altamente bem intencionada - porque. como
médico, também. acho que a cobertura médica, na medida do pos
sível. deve ser completa. não discordo disso. mas temos de estar
com o pé na realidade...

E necessário que se eSbJde. no âmbito do Congresso Nacio
nal, com a colaboIação de todas as partes envolvidas, e não através
de um decreto que pode criar problemas incríveis pata a população
seguIada até agora atendida. uma formatação de contratos de assis
tência médica realista e que possa ser absorvida pelas empresas.

Quando falo em empresas, não se trata apenas de empresas
de medicina de grupo. mas de todos os setores envolvidos na pres
tação de assistência médica no Pais.

Então. essa mensagem é que. mais uma vez, venho trazer.
como temos procurndo fazer em todas as oportunidades que esta
Casa nos tem dado. Acho que esse é o caminho. O Legislativo é a
Casa do Povo. então. o lugar parn se discutir é aqui, e não atrnvés
de um decreto. Quase sempre. o decreto vem porque o Congresso
ou se omitiu ou não legislou a respeito do assunto. A meu ver, o
fórum apropriado para que tenhamos um plano de saúde adequado
e que todos nós possamos seguir suas orientações. é o próprio
Congresso Nacional.

É esta a mensagem que eu quis trazer. e agradeço a atenção
que os senhores me dispensarnm nl1sses instantes. Estarei sempre
às ordens do órgão que represento. E um órgão que criou um siste
ma de auto-regulamentação. ao qual cerca de duzentas empresas
da área de medicina de grupo se comprometem a seguir. Temos
um estabJto e uma regra de conduta para essas empresas e estamos
altamente interessados em dar toda colaboração possível em esbJ
dos que esta Casa venha a fazer. Estou colocando, então, a nossa
organização à disposição dos senhores a qualquer momento. Muito
obrigado.

A SRA. PRESIDENfE (Deputada Sandra Starling) - Eu é
que agradeço. Dr. Ieraldo, mas gostaria de dizer que, como deputa
do honorário há mais tempo do que eu nesta Casa, V. S' sabe per
feitamente que não é esta Casa que legisla. porque predominam
aqui, infelizmente, os interesses de não resolver o problema da
saúde no nosso País. Mas, certamente, um dia teremos um Con
gresso Nacional com uma maioria representando os interesses ma
joritários da população brasileirn. Então. aqui será. efetivamente, a
sede de representação dos interesses do povo. Enquanto isso não
acontece. enquanto existe o poder de veto do Senhor. Presidente
da República, como se trata da saúde da população. vamos atalhar
o caminho e procurar buscar o Presidente da República parn exa
minar o decreto emanado do Ministro Santillo. Mas espero contar
com a presença de V. S" quando este Congresso Nacional forreno
vado e representar a maioria do nosso povo. Muito obrigada.

A SI'" Maria das Dores, do Procon do Distrito Federnl, pre
cisou sair para acompanhar o fIlho num problema de saúde; então.
ela não vai usar a palavra. Vai falar agora o Dr. Crescêncio AnbJ
nes da Silveira.

O SR. CRESCÊNCIO ANTUNES DA SILVEIRA - Vou
pedir um pouco da paciência das pessoas, porque muitas coisas fo
Iam ditas aqui que merecem uma melhor reflexão. Gostaria de c0

meçar tecendo algumas considernções sobre os comentários do
meu prezado Deputado Amam! Netto.

S. Ex" atribui a si nenhum risco de AIDS. Eu diria que S.
Ex" está profundamente enganado. Não sei por que S. Ex" não se
atribui risco de AIDS. Não sei se porque S. Ex' não fez opção ho
mossexual, não sei se porque, hoje, S. Ex' já não tem uma ativida
de sexual ativa. mas gostaria de lembrnr e pedir ao Deputado que
ficasse pata ouvir, porque se S. Ex' estiver percorrendo o interior
deste Pais. fOI: acidentado e receber uma transfusão de sangue, cor
re grave risco de contrair a AIDS, porque em grande parte dos
quase cinco mil Municípios deste Pais o sangue é transfundido
brnço a brnço. Tenho visitado algumas instibJiçôes e discutido essa
questão pelo Brasil afora, até porque sou hematologista. Na maio
ria dos pequenos Municípios, Depltada Sandra Starling, quando
muito, faz-se a tipagem ABO. Nem a Rh se faz, quanto mais con
trole de sífilis, AIDS. malária, hepatite. etc.

Esse foi, então, um Ieda equívoco do Depltado, parn não o
lembrnr de que um de seus netos - e um de seus netos é vizinho e
amigo de meu ftlho - são jovens adolescentes, em plena eferves
cência da sua sexualidade e, portanto. não é o fato de o Deputado
não estar sujeito ao risco que os seus parentes mais próximos não
estão. S. Ex', inclusive, está.
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Quanto à questão do fumo. recordo que saiu na im
prensa há poucos dias. felizmente, por casualidade, a denún
cia de um cientista norte-americano que fez experimentação
científica para a indústria do fumo há mais de dez anos. e.
comprovadamente, por metodologia científica. demonstrou
que a nicotina causa dependência física, causa síndrome de
abstinência. Por isso, gostaria de explicar por que certos mé
dicos como eu fumam às vezes desbragadamente. Para essa
dependência existem fatores predisponentes, individuais. de
se criar maior ou menor dependência. Conheço pacientes
que tiveram acidentes mais graves do que o do Deputado e
nem com esse susto todo conseguem abandonar o fumo, se
guem fumando desbragadamente. E. o que é pior: quando
esse cientista fez essa denúncia, os representantes da indús
tria do fumo nos Estados Unidos reconheceram que. à época,
ele foi proibido de divulgar os resultados de suas pesquisas.
porque, quando contratado para fazê-las. já estava ciente de
que resultados que contrariassem os interesses econômicos
da indústria do fumo não poderiam ser divulgados.

Para aceitar, por exemplo. propostas do tipo de que
o custo de um plano de saúde tenha que encarecer em re
lação à população fumante, teria, primeiro, que fazer uma
outra exigência, porque eu me tomei fumante adolescente.
assistindo. nos meios de comunicação, à propaganda mas
siva do cigarro associada ao sucesso na vida. Foi assim
que me tomei um doente, dependente da nicotina. Então.
vamos, primeiro, proibir e vedar a propaganda do cigarro
no País e não colocar, como acontece muito recentemente,
uma notinha de curto tempo de exibição dizendo que "o
Ministério da Saúde adverte que o fumo faz mal à saúde".
quando há farta propaganda associando o fumo ao suces
so. Como médico dependente. hoje educando os meus fi
lhos no sentido de que não fumem, telÍho uma filha que
começou a fumar aos treze anos de idade. seduzida por
essa mesma propaganda.

Essa é uma questão de fundo, que diz respeito a qual é o
compromisso do interesse econômico quando, em contraparti
da, há um interesse da sociedade. Isso precisa ser dito. para que
não passe tranqüilamente: "os fumantes, agora, vão pagar mais.
Quem os mandou fumar?" Como se tivessem fumado por uma
opção espontânea. Não sabiam. descobriram uma plantação de
fumo e foram plantar fumo para produzir os seus cigarros. Não
é por aí.

Lamento a ausência dos Deputados. particularmente a do
Deputado Amaral Netto. que acusou o Presidente desta Comis
são de querer abraçar o mundo. Mas ele próprio, que gosta de
abraçar o mundo. falou aqui e não ficou para escutar. E o~tros

vêm, falam já com idéias pre-concebidas, e se ausentam. E la
mentável ver isso nesta Casa Legislativa. Quero falar da invia
bilidade do sistema.

Foi dito aqui, por muitos Deputados, inclusive pelo
Deputado Amaral Netto, primeiro. da inconstitucionalidade.
segundo. da inviabilidade: e, terceiro, o argumento do direi
to de o indivíduo escolher livremente aquilo que ele quer
que seja segurado. Permita-me, Deputada, ler um pequeno
trecho de uma sentença judicial da lavra de uma Juíza de Di
reito da I' Vara da Justiça Federal do Rio de Janeiro. que
diz:

"A cobertura da assistência médica e hospitalar
prevista no Decreto-Lei nO 73/66 - este que queremos
regulamentar agora com o decreto que está nas mãos do
Presidente - não pode ser comparado ao seguro de um

automóvel ou de um imóvel. Nestes casos é lícito. no
contrato de seguro, excluir-se a cobertura de certos com
ponentes desses bens que, por serem bens patrimoniais,
são bens disponíveis.

Não é possível, entretanto, ao se segurar a saúde
de uma pessoa. excluir seus pulmões ou sua cabeça, por
que evidentemente são coisas indisponíveis. fora do co
mércio."

Quem lê um contrato desses - e o Conselho Federal de Me
dicina se deu ao trabalho de ler muitos dos contratos - vê que as
cláusulas de exclusão vão a títulos da seguinte ordem: doenças
CIÔnico-degenerativas. Ora, este é um conceito tão vasto e tão am
plo dentro da Medicina que se formos enumerar as doenças crôni
co-degenerativas, as moléstias infecto-contagiosas, as doenças
genéticas hereditárias congênitas, verificaremos que é uma lista
quase tão extensa quanto a lista de inclusão de patologias. E vem
um Deputado aqui. de maneira simplista. dizer que só praticamen
te não se cobre é a AIDS neste País. Não se cobre, por exemplo,
hemodiálise, Aliás. se é um caso agudo. se cobre a hemodiálise.
Mas depois se o renal para se manter vivo e ter até a oporlllnidade
de um transplante. tiver que fazer diálise, não se tem cobertura
para esta hemodiálise. Não se tem cobertura para a assistência am
bulatorial. Hoje estamos no Conselho Federal de Medicina discu
tindo a desmanicomiozação deste País. Para a assistência
ambulatorial. o paciente psiquiátrico, como disse o meu colega do
Conamge - e os dados foram fornecidos por uma pessoa que luta
também pela regulamentação da matéria, o Or. Dellope. que repre
senta uma entidade empresarial -, o impacto para assistência am
bulatorial psiquiátrica nos custos desse seguro seria da ordem de
1.5%.

Mas há outros números curiosamente coincidentes. A Orga
nização Mundial da Saúde preconiza como gasto mínímo de G0
verno, em dólares per capita/ano, para os países do Terceiro
Mundo. um gasto da ordem de 250 dólares. Se V. Ex' dividir esta
quantia pelos doze meses de um ano, vai encontrar um gasto per
capita de 20 dólares/mês por pessoa.

Em entrevista ao jornal do Conselho Federal de Medici
na. o Or. Pedro Fázio. que preside a Associação Brasileira dos
Serviços Próprios de Empresas, vale dizer, aquelas empresas
que tem sistemas de planos de saúde sem a ímalidade do lucro.
administradas internamente pelas próprias empresas ou por ser
viços de terceiros contratados, sem fazer exclusão de nenhuma
patologia. estendendo, em muitos casos. a assistência de saúde
à assistência odontológica. estendendo. na maioria dos casos, a
assistência de saúde a todos os familiares, conseguem manter o
sistema funcionando com um gasto médio de 20 dólares per
capita/mês. Este dado, curiosamente, coincide com o dado da
Organização Mundial de Saúde de 20 dólares per capita/mês
recomendado como gasto mínimo em saúde. Curiosamente,
coincide com o gasto de um sistema que conheci no Uruguai,
baseado num sistema mutualista, onde um dos principais é ad
ministrado pelo próprio sindicato dos médicos do Uruguai atra
vés de um sistema chamado Casmo. em que o gasto per
capita/ano, para ter direito a todos os procedimentos médicos,
inclusive cirurgia cardíaca. é de 20 dólares per capita/mês.

O ilustre colega dizia que a Dr" !rene falou em dados do
Conselho. impacto de 28%. Posso assegurar que o Conselho
Federal de Medicina não tem esse dado como um estudo do
Conselho Federal de Medicina. O dado que temos é que há sis
temas funcionando. quando o lucro não era o objetivo na saúde.
com gasto da ordem de 20 dólares per capita. assegurando co
bertura universal.
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Sobre a constitucionalidade.

Não sei como o Deputado interpreta a Constituição.
Deveria, pelo menos, por pressuposto, saber interpretá-la
bem mais do que eu. que não sou Deputado, nem constitu
cionalista, nem advogado. Porém, faço referência a três prin
cípios básicos da Constituição: primeiro, é que a nossa
Constituição estabeleceu a saúde como um direito de todos.
Como princípio, o acesso universal é igualitário a todos os
serviços de saúde. Ao mesmo tempo, a Constituição estabe
leceu que é livre à iniciativa privada participar no setor saú
de, mas dentro dos ditames e dos preceitos constitucionais
de universalidade e cobertura, de acesso universal e igualitá
rio a todos os serviços de saúde.

Sobre o papel que foi atribuído pelo Or. Júlio Bierrenbach à
nossa resolução, de meramente levantar o debate, digo que é um
lamentável menosprezo ao papel da resolução, até porque V. Ex'
sabe que as empresas foram à Justiça contra a Resolução nO 1.401,
do Conselho Federal de Medicina, como tinham ido. já no passa
do, como disse, contra a Resolução nO 19, em 1987, do Conselho
Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, e lá não en
contraram guarida na Justiça. Já existe decisão judicial que, inclu
sive. discute a coIiJpetência do Conselho para tal. Tenho cópia da
sentença aqui.

O SR. - Eu sou advogado desse processo.

O SR. CRESCÊNCIO ANTUNES DA SILVEIRA - O Juiz
Federal estabeleceu que todos os contratos feitos a partir da resolu
ção estão sujeitos aos ditames da resolução. Tenho cópia da sen
tença, e faço questão de deixá-la com a Deputada. Mediante isso,
S. Ex" fará o seu juízo lendo a sentença, a flDl de que não fiquemos
perdidos nesta discussão.

Quanto aos exemplos atendidos, citei dois casos que por in
teIferência foram atendidos, porque, primeiro, quem estava tratan
do dos pacientes era um médico com consciência dos seus deveres
e com algumas imunidades por ter exercido ao longo de muitos
anos cargos de representação das entidades médicas, porquanto
Presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio
de Janeiro, do sindicato médico daquele Estado e hoje Vice-Presi
dente do Conselho Federal de Medicina. Mas, no cotidiano, não é
isso: o direito é negado, o médico diz para o paciente que o seguro
não cobre, e, por essa razão. não pode atender, e o paciente fica ao
Deus dará.

Para fmalizar, com respeito aos indices de reclamação, e
que a Dr" Elisa Gonçalves Martins foi questionada a respeito, digo
que o povo brasileiro é pouco afeito a reclamar os seus direitos,
conformado. Quando lhe é dito: "a isso você não tem direito, por
que o contrato não garante", a esmagadora maioria, provavelmen
te, não reclama.

E mais, no início da vigência da resolução, no Estado
de São Paulo, na primeira semana, 21 reclamações que fo
ram à Justiça lograram êxito ao obrigar que as empresas lhes
assegurassem toda a assistência médica necessária à sua saú
de.

Curiosamente, no presente momento, depois que este assun
to virou quase que clamor público. em São Paulo há movimento
para reunir 1 milhão de assinaOlras em defesa dessa resolução, não
temos tido muitas notícias de reclamação. Tenho a sensação. nobre
Detlltada. de que esteja existindo uma estratégia das empresas.
neste momento em que sofrem um profundo questionamento em
relação a seu papel, elas estejam evitando criar restrições para que
não sejam objeto de questionamentos pela opinião pública brasi
leira.

Obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Sandra Starling) - Eu é
que agradeço ao Or. Crescêncio AnOlnes da Silveira.

Concedo a palavra à próxima oradora inscrita, Dr" Elisa
Gonçalves Martins.

A SRA. ELISA GONÇALVES MARTINS - Obrigada, Sr"
Presidente.

Muitas coisas que queria dizer. o Or. Crescêncio já disse.
Mas queria fazer um questionamento.

As mazelas do Sistema de Saúde Pública neste País, ou dos
sistemas públicos. não podem. de forma alguma. justificar uma re
lação de consumo que mantém o consumidor em constante des
vantagem, confol1Ile diz o ptóprio Código de Defesa do
Consumidor, quando, no seu ar!. 4°, reconhece a vulnerabilidade
do consumidor no mercado de consumo.

Muito interessante esta pesquisa. que nos foi trazida hoje,
porque revela o grau de desinformação da população brasileira.
achando que o serviço limitado pelo qual o assalariado médio paga
caIÍssimo. está muito bom. Isto deve-se muito aos formadores de
opinião.

Está muito bom porque a classe média. usuária desses servi
ços. como da escola particular. vê todo dia os veículos de comuni
cação. sobreOldo a televisão. mostrando todas as mazelas do
serviço público.

É evidente que, diante do quadro aterrador que é mostrado.
tanto da escola pública quanto do Sistema de Saúde Público, voo
achar excelente, mesmo que a minha dignidade não seja respeitada
numa relação de consumo extremamente desumana, desrespeitan
do meu direito. Dizem: "está bom assim". Isto é comodismo dos
brasileiros, este é o comodismo dos formadores de opinião.

É sempre a mesma questão: ''Viu? Poderia estar pior, pode
ria ter que enfrentar ma!" Mas pagam. E. muitas vezes, aqueles
que tém o mínimo grau de infOl1Ilação são os que reclamam.

Por isto que as estatísticas dos números de reclamações
são consideradas insuficientes diante do quadro todo. E é um
ponto de reflexão, Deputada, agora que o Legislativo está ou
vindo a sociedade para poder tomar providências que não fo
ram tomadas ao longo de muitos e muitos anos pelo Poder
Executivo, que até agora foram totalmente ignoradas pelo Po
der Legislativo, quando está sujeito e ouve muito mais os
lobbies organizados. aqueles que têm o poder de estar presen
tes, do que a população brasileira.

Or. Crescêncio, Deputada Socorro Gomes e Deputados
aqui presentes, prestando depoimentos, acho que estão transmi
tindo uma realidade da população, que é diferente da ótica vista
pelas empresas, pelas empresas em todos os segmentos. não só
na saúde. Então. eu queria que o Congresso se sensibilizasse de
que as mazelas dos serviços públicos não justificam as relações
de consumo que colocam o consumidor brasileiro em constante
e pel1Ilanente vulnerabilidade nessas relações. Não queremos 
o Deputado Amaral Netto está aí -, os órgãos de defesa do con
sumidor não querem a falência das empresas; os órgãos de de
fesa do consumidor e os consumidores, aqueles que têm o
mínimo de informação, querem relações de consumo equilibra
das e transparentes, só isso. Essa é a razão por que sempre par
ticipamos desses debates. "N" debates já tenho feito com a
participação do Conselho Federal de Medicina, com os outros
conselhos da área de saúde, com os empresários, em câmaras
setoriais. em reuniões que o Ministro da Saúde convoca para
chegarmos a um consenso, porque, a exemplo dos donos de es
colas particulares, não se chega a um consenso sobre uma regu
lamentação de um serviço social, que é a saúde.
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Eu acho que a Comissão de Defesa do Consumidor- aqui é
um testemunho, Deputada Sandra Starling - tem-se aproximado
muito dessa questão e pennitido que as nossas discussões avan
cem. O Legislativo, com certeza, saberá estabelecer o consenso.
não inviabilizando as empresas e colocando o consumidor não
mais como algo de segunda categoria, mas como merecedor da
dignidade de cidadania e usuãrio dos serviços essenciais.

Eu queria dizer que fico muito preocupada cada vez que me
reúno com os segmentos de supermercados, dos medicamentos, da
indústria automobilística. dos planos de saúde. de dOllos de esco
las. A minha tendência é sempre. ao fmal, querer fazer um cheque.
Mas, eu me pergunto: quantos planos de saúde mantêm equipes
esportivas? A Unimed questionava isso e patrocinava uma equipe.
Quantos outros patrocínios são usados como marketing só naque
las propagandas na televisão? Repito que os senhores já ouviram
dizer que esse dinheiro deve ser canalizado para melhor atendi
mento aos usuãrios, e para cobertura universal, para as doenças in
fecto-contagiosas, para a AIDS. Então, não há crise na indústria
dos planos e seguros de saúde. Sabemos que não há essa possivel
inviabilidade do sistema. se tiver que cumprir. Aliás, ouve-se de
todos os segmentos da produção, tanto da indústria como do c0

mércio ou de prestadores de serviços, sem~ como que pairando
no ar, uma ameaça para que não se procure soluções. Alegam que
viria o desemprego, a inviabilidade do sistema. sem saber para
onde iriamos correr.

Era isto que eu queria deixar registrado. Muito obrigada.

A SRA. PRESIDENfE (Deputada Sandra Starling) - Agra
deço. Tem a palavra a Deputada Socoxro Gomes.

A SRA. DEPUTADA SOCORRO GOMES - Acho que a
Dr' Elisa Gonçalves Martins levanta uma questão importante
no sentido de que o próprio Congresso, a Comissão do Consu
midor, tenha algumas propostas. De fato, a' iniciativa privada,
sejam os em~sãrios da saúde ou os da educação têm prc'posto
que se regulamentem as mensalidades. No caso da edu-:ação,
vai gerar um prejuízo e inviabilizar a empresa de ensino. No
caso das empresas de medicina privada, digo que, ao regula
mentar a assistência plena, vai gerar um prejuízo e inviabilizar
as empresas de saúde, se der o atendimento à AIDS. ao câncer
e a uma série de outras doenças não contempladas nos contra
tos.

Acho que seria interessante. nesse caso, como o Estado tem
a obrigação de garantir. de zelar pela saúde do cidadão. fazer uma
auditoria nas contas dessas em~sas. para ver o que entra e o que
sai, onde está sendo aplicado. Estão mesmo em falência? Qual é a
solução? Ou os lucros estão sendo aplicados em aviões, entende?
Quer dizer. na ciranda financeira. Onde é que está esse dinheiro?
Porque acho que isso aí é brincar com a sociedade brasileira. É o
que. de fato. a Or. Elisa acabou de dizer: "Olha. a Amil chega ali
de avião. de helicóptero, rapidinho atende. O paciente, quase mor
to. já levanta bom". É uma fortuna.

Então. também não acredito, de forma alguma. nessa cha
mada inviabilização do sistema privado de saúde ao se garantir nos
contratos a assistência plena. Agora, acho que o Estado também
deveria - e ai, sim. entra a Comissão do Consumidor- propor me
didas mais sérias. Queremos a verdade; não queremos aqui sacrifi
car ou destruir os hospitais privados. Então. vamos fazer auditorias
nas contas, vamos saber dos custos, vamos saber da receita. vamos
saber do lucro. Junto com o Ministério da Fazenda, com a Receita
e junto inclusive com os empresários da saúde vamos estudar o di
nheiro que entrou, o que saiu e onde está sendo aplicado. Em con
junto. vamos estudar isso, para que a sociedade saiba de tudo,
porque fala-se muito no dinheiro público da saúde. "Ah, o dinheiro

público da saúde..." É verdade: o dinheiro público da saúde está
bem aplicado ou mal aplicado? Dizem que tem sido pouco. Agora,
tem dinh~iropíblico que vai para a medicina privada, e é dinheiro
público. E dinheiro público, é dinheiro do trabalho, é dinheiro do
povo. Claro, o cidadão paga. e é gerado pelo trabalho. É dinheiro
que vai para a medicina privada. Quer dizer, tem que se saber o
que está sendo feito com ele. Claro que existe a livre escolha do
cidadão, mas não considero livre essa escolha quando o dinheiro
da saúde píblica é cortado. quando não há. digamos, um aporte de
recursos para garantir o direito à saúde pública, quando não há
uma alternativa e o cidadão busca a empresa privada para o atendi
~ento da sua saúde. E em muitos casos a saúde dele complica-se.
As vezes ele tem alguma pneumonia que não é tratada, ou essas
doenças chamadas degenerativas. e é mandado embora. Quer di
zer, e!e deu o jeito dele... Aí não é livre escolha, mas uma imposi
ção. E a imposição do não- tratamento. porque aquilo ali não gera
lucro. Ele vai ter que estar sempre gastando para cuidar da saúde
daquele. vamos dizer, cliente.

Seria importante, SI'" Presidente. que a Comissão do Consu
midor encaminhasse uma proposta sobre a necessidade de se fazer
um estudo das contas das em~sas privadas de saúde. para de fato
chegarmos a uma conc;:lusão. Será que estão tendo prejuízo?

O SR. CRESCENCIO ANTUNES DA Sll.-VEIRA - V. Ex'
me permite um aparte?

A SRA. DEPUTADA SOCORRO GOMES - Pois não.
O SR. CRESCÊNCIO ANIUNES DA SILVEIRA - O

Conselho Federal de Medicina, que também não quer invia
bilizar o sistema, acolhe plenamente essa proposta e propõe
aqui que façamos com que as empresas abram as suas con
tas. abram as suas planilhas de preços. Vamos constituir uma
Comissão de técnicos isentos e competentes. Vamos exami
nar como é que evoluíram essas planilhas de custos ao longo
dos últimos anos. Se ficar demonstrado. efetivamente. que a
cobertura universal...

A SRA. DEPlITADA SOCORRO GOMES - Aí vamos es
tudar uma alternativa.

O SR. CRESCÊNCIO ANTUNES DA Sll.-VEIRA - Va
mos tomar uma posição düerente.

A SRA. DEPUTADA SOCORRO GOMES - Claro.

O SR. CRESCÊNCIO ANTUNES DA SILVEIRA - Aco
lhemos essa proposta.

A SRA. DEPUTADA SOCORRO GOMES - Então, quer
dizer. com a participação de empresãrios da medicina privada,
com participação do Governo, do Conselho de Medicina e com
participação de ~sentantesda sociedade, digamos, dos contem·
plados ou prejudicados, de quem precisa do sistema.

Então. acho que essa é a melhor forma de se chegar a uma
conclusão, não é? Em cima disso, saber qual a proposta melhor
para a sociedade, porque acho que o objetivo, de fato, é garantir a
saúde do cidadão, SI'" Presidente.

A SRA. PRESIDENIE (Deputada Sandra Starling) - Aco
lho a proposta da Deputada Socorro Gomes e determino à assesso
ria que estude a formalização dessa proposta, pelas vias
regimentais. Caso não haja um dispositivo regimental que garanta
o cumprimento dessa proposta, transformo-a numa proposta de
convite aos empresãrios. já que nos dispusemos, enquanto Comis
são, a sermos mediadores dos conflitos. Já que houve a manifesta
ção do Conselho Federal de Medicina de acatar essa sugestão, eu a
transformo. se não houver mecanismos regimentais. em uma pr0

posta consensual, para que seja cumprida. com a boa vontade das
partes, a sugestão trazida pela Deputada SOCOIro Gomes breve
mente.
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Então. a Comissão oficiará às partes, para que possamos dar
esse encaminhamento. Passo a palavra ao último inscrito, que é o
Dr. Júlio Bierrenbach.

O SR. JÚLIO BIERRENBACH - Eu queria pedir a todos a
maior paciência, porque eu não sou daqueles que tiVeIllIIl o privi
légio de freqüentar muito o Congresso Nacional e, portanto. fiz
uma quantidade tão grande de apontamentos que. para que não
seja muito extensa a minha manifestação. gostaria de ler apenas os
tópicos e deixar para reflexão de todos alguns desses tópicos.

Em primeiro lugar. gostaria de dizer que do ponto de vista
da Federação Nacional das Seguradoras é absolutamente bem-vin
da a proposta no sentido de que todas as planilhas de custos das
seguradoras sejam estendidas não só ao Congresso Nacional
como a todos os organismos aqui presentes. O maior medo que a
Federação Nacional de Seguradoras e Privados tem hoje é que
exista a idéia de que este é um mercado extremamente lucrativo, e,
portanto. nada faria com que as instituições de alguma maneira pu
dessem abandonar esse setor. Por isso. acho muito bem-vinda a
proposta. As superintendências de seguros privados têm todas as
planillias de custo das seguradoras. Mas. independente disso, vou
recomendar ao ~artamento da Fenaseg que trata dessas plani
llias que as encaminhem à Comissão.

Outro aspecto que gostaria de mencionar é que é absoluta
mente legítima a iniciativa privada, apesar de que não se incluem
as seguradoras nas empresas que anunciam em seus aviões e mul
tiinformações em televisão. gastar o seu dinheiro com publicidade.
O que considero ilegítimo é um Estado que não provê o serviço
gastar os seus poucos recursos em publicidade. seja municipal, es
tadual ou federal.

Queria lembrar à DI" Elisa Martins e às pessoas aqui pre
sentes que o consumidor de seguro brasileiro é absolutamente pro
tegido. entre outros. pelo Procoo. Mas queria cbãmar a atenção
dos senhores para o fato de que. diferentemente de outros setores
oligapolizados. o primeiro protetor de todo o sistema é o empresá
rio da iniciativa privada, que, sem receber nenhuma dedução de
seus prêmios por parte do Estado, defende sempre os seus empre
gados que. como foi manifestado. representam 80% da massa dos
32 milhões de segurados brasileiros. Existe também como inter
mediária ou como parte importante relevante dessa operação a pre
sença indispensável do médico que. indiscutivelmente. exerce um
controle de qualidade do processo que deve ser considerado por
todos. Existe um tipo de Procon num país que. há cinco anos,
quando fui viver na Europa. onde morei por quatro anos, não de
pendia de nenhuma consciência do consumidor. Em todos os Pro
cons nacionais. o Código Nacional de Defesa do Consumidor. a
uma velocidade sem precedentes a nivel mundial. está levando o
consumidor brasileiro a esse tipo de processo.

Existe a Justiça. Existe o corretor de seguros. Todos eles de·
fendendo acirradamente os interesses dos consumidores. Mas. s0

bretudo. existe garantida por um País absolutamente oligapolizado
uma coisa para a qual os senhores não estão dando a atenção devi
da e para a qual peço a maior atenção: é o setor do mercado brasi
leiro. um setor composto de inúmeros outros setores oligopolizados.
que sequer têm uma participação efetiva. A maior companhia do DOS

so setor. Deputada Sandra Starling. tem 7% desse setor. A segunda
companhia tem quatro. E a terceira maior companhia seguradora bra
sileira na área de saúde tem 3% de participação. E essa concorrência é
uma COIlCOll'ência absolutamente plural. ímpar. Se este País tivesse
efetivamente em todos os segmentos esse processo. não teriamos che
gado aonde chegamos. Temos cooperativas médicas. hospitais singu
lares, temos seguradoras; temos medicina de grupos regionais;
temos medicina de grupos municipais; temos hospitais de santas

casas de misericórdia; temos todo um controle de um processo
que. em um país em que muita coisa do capitalismo nos desonra,
nos honra profundamente.

Aliás. sobre essa discussão ideológica. quero falar um pou
co, se a Deputada me permitir. Porque, na verdade. talvez este seja
o último país que esteja discutindo ideologia de privatização e es
tatização. A iniciativa privada teve a idéia de que a saúde brasilei
ra deveria ter sido absolutamente privatizada. Idéia errada,
reacionária. antiquada, não tem nada a ver com os mecanismos
modemos de administração de um assunto dessa natureza. O que
nos cabe é o Estado se comprometer a cobrir aquilo que ele efeti
vamente escollieu: eu vou cobrir isso. isso e isso. Mas. a partir
desse compromisso. e não a partir de um compromisso tão genéri
co quanto diz a Constituição brasileira, ele simplesmente diz: eu
vou listar os riscos da saúde que eu vou cobrir, e certamente a ini
ciativa privada, porque é do seu legítimo interesse, cobrirá com
plementannente todas as outras coberturas. Até gostaria de sugerir
que a prevenção, saneamento básico, epidemias. pandemias e
doenças preexistentes talvez pudessem ser as únicas obrigações do
Estado. Mas veja, se o Estado brasileiro. em vez de investir na
saúde anualmente pan:os e míseros sete ou dez bilhões de dólares,
resolvesse investir naquilo que a saúde brasileira necessita, não se
ria absolutamente descabido que o mercado segurador brasileiro
não participasse desse sistema.

Finalmente. eu gostaria de dizer que a exceção prevista
em contrato por nós com nossos clientes ela pode ser até, gra
ças a Deus. exceção. E é exatamente por isso que achamos que
exceções tremendamente onerosas, para que sejam incluídas no
contrato, não podem prejudicar a coletividade de consumido
res.

Para a Deputada Socorro Gomes queria dizer que real
mente um dos interesses. talvez seja até o interesse primordial
de uma empresa neste País, é realmente a obtenção de lucro. A
partir do lucro vieram os impostos. e a partir dos impostos a so
ciedade brasileira melhora. Só queria chamar a atenção para o
seguinte: assim como o trabalhador brasileiro está interessado
em trabalhar e pelo seu traballio receber salário, nós estamos
interessados pelo nosso trabalho em receber lucros. O que pre
cisa se garantir à sociedade brasileira é que os lucros sejam de
igual proporção. e. neste caso. ambos, o trabalhador e o empre
sário da área privada de saúde. têm tido salário e lucros min
guados. Nós não somos santos. absolutamente. o Bradesco
Seguros. na sua primeira investida nesse setor. teve prejuízos
tão relevantes que teve que reestudar todo o seu processo e pas
sar cinco anos sem operar nessa área, ou operando exclusiva
mente com os segurados já contratados. O Hospitaú. tão
famoso neste País, teve prejuízos absolutamente relevantes que
levaram-no a suspender os seus serviços durante muito tempo.
A minha seguradora. no ano de 1992, perdeu nesse setor oito
milhões de dólares. Essa proposta da Deputada Socorro Gomes,
tão bem recebida pela Mesa, é a proposta crucial. É absoluta
mente legítimo. em qualquer sistema. que mecanismos do Esta
do impeçam lucros exagerados por parte de qualquer
empresário. Também considero que existem em setores oligo
polizados potencialmente lucros muito mais importantes do que
os nossos, e. portanto. apenas por uma questão do que se trata
da saúde pública. devêssemos cuidar desse primeiro. E volto a
chamar. a Fenaseg oferecerá à Comissão todos os subsídios em
matéria de planilha de custos.

Para terminar, Deputada, queria chamar a atenção do ilustre
representante do Consellio Federal de Medicina para uma coisa
muito grave. quando ele menciona planos de autogestão e sua ter
ceirização. que são os planos de administração. que é a terceiriza-
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Müller e Waldomiro Fioravante. Deixaram de registrar as suas
presenças os seguintes Deputados: Aldo Rebelo, Carlos Alberto
Campista. Chico Vigilante. Edi Siliprandi, Edmar Moreira, Eteval
da Grassi de Menezes, Geraldo Alckmin Filho, Jabes Ribeiro. Jair
Bolsonaro. José Cicote, Luís Eduaroo. Luiz Piauhylino, Marcelo
Barbieri, Mauri Sérgio. Pedro Pavão e Wanda Reis. Para constar.
eu. Talita Yeda de Almeida, Secretária, lavrei

o presente Termo. que irá à publicação.

Termo de Reunião

No dia 7 de dezembro de 1994, deixou de ser realizada a
Reunião Ordinária destinada a apreciar as Pautas nOs 14 e 15 (re
manescentes), 16/94 e 17/94, prevista para às 10 horas, no Plená
rio 12. Anexo TI da Câmara dos Deputados, por falta de membros
em plenário. O Livro de Presença registrou o comparecimento do
Deputado Ernesto Gradella. Deixaram de registrar as suas presen
ças os seguintes Deputados: Aldo Rebelo, Amaury Müller, Carlos
Alberto Campista, Chico Vigilante, Edi Siliprandi. Edmar Morei
ra, Etevalda Grassi de Menezes. Geraldo Alckmin Filho, Jabes Ri
beiro. Jair Bolsonaro, José Cicote, Luís Eduardo. Luiz Piauhylino,
Marcelo Barbieri, Maria Laura, Maria Luíza Fontenelle. Mauri
Sérgio. Merval Pimenta. Paulo Paim. Paulo Rocha, Pedro Pavão.
Waldomiro Fioravante e Wanda Reis. Para constar. eu. Talita
Yeda de Almeida, Secretária. lavrei o presente Termo. que irá à
publicação.

Termo de Reunião

No dia 21 de dezembro de 1994. deixou de ser realizada a
Reunião Ordinária destinada a apreciar a Pauta nO l-Extl94, pre
vista para às 10 horas, no Plenário 12, Anexo n da Câmara dos
Deputados, por falta de membros em plenário. O Livro de Presen
ça registrou o comparecimento dos seguintes Deputados: Paulo
Rocha. Presidente; Merval Pimenta, Vice-Presidente; Ernesto Gra-

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Sandra Starling) - Agra
deço ao OI. Júlio Bie:rrenbach. Já que foi oferecido. vamos dar
por estabelecidas as regras do jogo da nossa fiscalização, da
nossa auditagem sobre as empresas seguradoras. Dr. Júlio. des
de pequena surpreendo os outros porque dizia: tudo que tenho
direito. quero um, quero dois. quero três, quero mais. Quero
que sejam enviados documentos e queremos ter o direito de fa
zer outras vistorias, pedir outros documentos. Enfim. vamos es
tabelecer, realmente, uma relação absolutamente transparente.
porque tenho certeza de que esse é o desejo do povo brasileiro.
de uma maneira geral. Construímos a democracia exatamente
com os arroubos de parte a parte. É evidente que. numa socie
dade onde existem trabalhadores e empresários. há inte"esses
divergentes. Ninguém precisa ter vergonha de dizer que .juer o
lucro, porque essa é a realidade. Não é ideologia. A idoologia
não existe só de um lado não. Existe dos dois lados. Vivemos
numa sociedade conflitiva. O que estamos nos dispondo a fazer
é tratar esse conflito de maneira que ele não se resolva mais
como tem sido historicamente no nosso Pais, sempre contra a
maioria. É isso que estamos querendo fazer caminhar e espera
mos que tanto o Ministério da Justiça. aqui representando o
Govemo neste momento. como a categoria médica. como a po
pulação. os Deputados e os empresários possam estabelecer um
diálogo em novas bases. Acho que isso começou a ser feito
nesta manhã, aqui no plenário da Comissão de Defesa do Con
sumidor, Meio Ambiente e Minorias.

Desse modo, como autora do requerimento, que ensejou
essa primeira audiência que. espero, não seja a última, sinto-me
plenamente gratificada pelo que conseguimos realizar nesta
manhã. Todos estamos. agora, cientes do problema, não se trata
mais de uma parte que reclama e a outra que tem razão inteira·
mente. Trata-se de um problema sério para todos nós. O empre·
sário também adoece. Não é s6 o trabalhador que adoece.
Então. precisamos trabalhar no sentido de avançar o processo
democrático em nosso País. Quero agradecer a todos os Senho·
res Deputados, a todos que aqui vieram, à DI" Elisa. ao repre
sentante do Conselho Federal de Medicina, aos representantes
empresariais. Esperamos que esse primeiro passo dado aqui ve
nha. efetivamente. colaborar com o processo democrático em
nosso País.

Obrigada a todos.

Está encerrada a sessão. (palmas.)
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ção do plano de autogestão. Sem levar em consideração outras in- COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
formações, queria dizer para os senhores que em cinco anos, entre E SERVIÇO PÚBLICO
os anos de 1987 e 1992. os planos de administração saíram de um
preço de 10.24 dólares para 19.23 dólares. Os planos de autoges
tão que custavam em 1987 oito dólares por mês passaram a custar
em 1992 vinte e quatro dólares.

A medicina de grupo, Deputada, reduziu seus custos, de
1987 a 1992 - pasmem os presentes - de 12,29 dólares para
12.04 dólares per capita. O seguro-saúde, seguro, sim. de clas
se média, onde a incidência de riscos individuais é maior do
que a de grupal, reduziu seus preços de 20,48 dólares para
18,80 d6lares. A intermediação. considerada como tal, eviden
temente. se for uma intermediação inadequada, que não tenha
por objetivo zelar pelos custos e levar ao consumidor o menor
custo possível, é uma atividade espúria no capitalismo. No caso
de um Pais como o nosso. em que a intermediação nesse seg
mento tem significado a manutenção dos preços numa área em
que a medicina cresce exponencialmente seus custos, acho que é
uma intermediação que tem de ser muito respeitada e muito bem
atendida pelo Estado. Muito obrigado.
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delIa. Maria Laura, Pedro Pavão e Amaury Müller. Deixamm de
registrar as suas presenças os seguintes Deputados: Aldo Rebelo,
Carlos Alberto Campista. OJico Vigilante. Edi Siliprandi, Edmar
Moreira. Etevalda Grassi de Menezes. Geraldo Alckmin Filho, Ja
bes Ribeiro. Jair Bolsonaro, José Cicote, Luís EduaIdo, Luiz Piau
hylino. Marcelo Barllieri. Maria Luíza Fontenelle, Mauri Sérgio,
Paulo Paim, Waldomiro Fioravante e Wanda Reis. Para constar,
eu. Talita Yeda de Almeida, Secretária. lavrei o presente Tenno.
que irá à publicação.

COMISSÃO DE VIAçÃO E TRANSPORTES

Termo de Reunião

Aos vinte e um dias do mês de dezembro de um mil nove
centos e noventa e quatro. a Comissão de Viação e Transportes
deixou de realizar reunião, por falta de número regimental. Com-

pareceram os Senhores Deputados Sandra Cavalcanti - Presidente,
Reinaldo Perim. Philemon Rodrigues. Aparicio Carvalho, Mendes
Botelho e Helvécio Castello. E, para constar, eu, Moizes Lobo da
Cunha, Secretário, lavrei o presente Termo que será encaminhado
à publicação no Diário do Congresso NadonaL

Termo de Reunião

Aos quatro dias do mês de janeiro de um mil novecentos
e noventa e cinco. a Comissão de Viação e Transportes deixou
de realizar reunião, por falta de número regimental. Compare
ceram os Senhores Deputados Sandra Cavalcanti - Presidente.
Philemon Rodrigues e Fernando Carrion. E, para constar, eu,
Moizes Lobo da Cunha, Secretário, lavrei o presente Termo
que será encaminhado à publicação no Diário do Congresso
Nacional.


